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                                                     RESUMO 
 
 
A polêmica dos alimentos transgênicos é vasta. Diversas questões são suscitadas e a 
humanidade ainda não está pronta para respondê-las, pois os avanços da 
biotecnologia, como a manipulação genética, estão deixando as normas jurídicas 
equidistantes deste novo mundo que se anuncia. Por terem sua composição genética 
modificada em laboratório, o uso de alimentos transgênicos ainda necessita de 
aprofundamento científico para se analisar o impacto que provocaria sobre o meio 
ambiente e os efeitos para a saúde humana e até mesmo de sua utilização no 
combate à fome. A dimensão que o problema está assumindo em todo o mundo 
indica que também no Brasil deve-se lutar para que sejam preservados aspectos 
éticos e que a legislação acompanhe os avanços científicos. A Constituição Federal 
de 1988 garante a preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado e a 
preservação da diversidade e da integridade do patrimônio genético do país. Desta 
forma, a rotulagem dos alimentos geneticamente modificados, precisa indicar ao 
consumidor, além das instruções de manuseio, do armazenamento do produto e das 
demais informações relativas ao campo nutricional, a informação de que o mesmo foi 
produzido a partir de organismos geneticamente modificados, exigência dada pela 
legislação brasileira, em especial a Lei 11.105/2005, também chamada de Lei de 
Biossegurança, além de considerações contidas no Código de Defesa do 
Consumidor. A metodologia utilizada neste trabalho é teórica nas formas bibliográfica, 
jurisprudencial e legislativa e o método escolhido é o histórico comparativo, uma vez 
que se relata a evolução dos alimentos transgênicos e as diferentes opiniões 
doutrinárias. Daí, a importância de se valer de legislações e jurisprudências que se 
referem a questões envolvendo alimentos transgênicos, do Biodireito e da Bioética, 
para que se possa aplicar e interpretar a nova fronteira agrícola. A importância da 
informação contida na rotulagem, não tem o objetivo de atestar a segurança do 
produto, mas o de assegurar ao consumidor a proteção ao direito constitucional 
referente à informação. 
 
Palavras chave: Alimentos transgênicos. Informação. Rotulagem. Consumo. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                     ABSTRACT 
 
 

The controversy over transgenic foods is vast. Several questions are raised and 
humanity is not yet ready to respond, as advances in biotechnology, such as genetic 
manipulation, are leaving the legal standards equidistant from this new world that is 
announced. Because they have their genetic makeup modified in the laboratory, the 
use of transgenic foods still requires scientific deepening to analyze the impact it 
would have on the environment and the effects on human health and even its use in 
the fight against hunger. The dimension that the problem is assuming around the world 
indicates that also in Brazil one must fight for ethical aspects to be preserved and for 
the legislation to accompany scientific advances. The Federal Constitution of 1988 
ensures the preservation of the ecologically balanced environment and the 
preservation of the diversity and integrity of the country's genetic heritage. In this way, 
the labeling of genetically modified food must indicate to the consumer, in addition to 
the handling instructions, the storage of the product and other information concerning 
the nutritional field, the information that it has been produced from genetically modified 
organisms, requirement given by Brazilian legislation, in particular Law 11.105 / 2005, 
also called the Biosafety Law, in addition to considerations contained in the Consumer 
Defense Code. The methodology used in this work is theoretical in the bibliographical, 
jurisprudential and legislative forms and the method chosen is the comparative history, 
once the evolution of transgenic foods and the different doctrinal opinions are 
reported. Hence, the importance of using legislation and jurisprudence that refers to 
issues involving transgenic foods, bioethics and bioethics, so that the new agricultural 
frontier can be applied and interpreted. The importance of the information contained in 
the labeling is not intended to attest to the safety of the product, but to ensure the 
consumer protection of the constitutional right to information. 
 
Keywords: Transgenic food. Information. Labeling.Consumpition.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

Os alimentos transgênicos e seus requisitos de rotulagem serão o tema do 

trabalho em questão, tratados, portanto, sob o aspecto da Lei Federal n°11.105 de 24 

de março de 2005, chamada de Lei de Biossegurança, que regulamenta os incisos II, 

IV e V do § 1° do art. 225 da Constituição Federal, e estabelece normas de segurança 

e mecanismos de fiscalização de atividades que envolvam organismos geneticamente 

modificados – OGM e seus derivados, cria o Conselho Nacional de Biossegurança – 

CNBS, reestrutura a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança – CTNBio, 

buscando regulamentar duas polêmicas de uma só vez: a produção e comercialização 

de organismos geneticamente modificados (OGM‟s) e a pesquisa com células-tronco. 

O tema em questão foi escolhido pela autora por ser além de Advogada, 

Engenheira de Alimentos e, portanto abordar de forma segura, ambas as ciências, 

fazendo um paralelo entre elas, pois em face da percepção da produção agrícola, da 

disponibilidade de alimentos no mundo e, das novas técnicas de biotecnologia e 

engenharia genética, o direito vem a contribuir como fator explicativo e regulador, 

limitando o homem contra a agressão ao meio ambiente.  

O que se propõe neste trabalho é uma análise detida de alguns aspectos dos 

organismos geneticamente modificados – OGM‟s, dando-se ênfase especificamente à 

rotulagem dos alimentos geneticamente modificados e suas repercussões mais 

importantes no campo jurídico, através de um estudo multidisciplinar. 

Com o desenvolvimento da Engenharia Genética através da Biologia 

Molecular, a Biotecnologia recebeu forte estímulo, o que permitiu ao ser humano 

utilizar-se dessas técnicas para obter produtos de seu interesse. Mas essa é uma 

área muito antiga da Biologia. Ocorre desde a antiguidade, pois a humanidade 

também se utilizou de fungos, considerados fermentadores naturais para fazer pão e 

vinho; queijos os mais diversos, e iogurtes podem ser produzidos utilizando-se 

bactérias ou antibióticos em sua formulação há milênios. Ocorre o cruzamento de 

diferentes espécies e variedades vegetais para se obter plantas com determinadas 

características. 

Os avanços tecnológicos são fatos. Estão aí, as novas práticas na Medicina, 

na Engenharia Genética e na formulação de alimentos geneticamente modificados. 

Saíram da utopia, da ficção, para a realidade. Essa nova visão faz com que se 

perceba que, para que a humanidade tenha sadia qualidade de vida e que o Princípio 

da Dignidade da Pessoa Humana seja respeitado, é necessário que a bioética e o 



12 

biodireito apontem até onde a manipulação da vida pode chegar sem agredir ao 

próprio homem, ao meio ambiente, aos outros seres viventes e, às gerações futuras. 

Com isso, pode-se definir o problema central deste trabalho nos seguintes 

questionamentos: Como o Direito pode ajudar a superar a polêmica sobre os 

possíveis danos à saúde que os alimentos transgênicos possam causar? Por que os 

alimentos transgênicos são teoricamente perigosos a ponto de se justificar uma 

regulamentação jurídica? Há necessidade de se rotular alimentos transgênicos? O 

direito à informação sobre o produto através do rótulo está garantido ao cidadão?  

O tema proposto é atual e fecundo, mas é preciso reconhecer que é bastante 

complexo e possui múltiplos aspectos. Afinal, refletir sobre biossegurança e a 

correlata relação homem versus natureza, é refletir sobre nossa própria história. 

Longe de esgotar o tema, o que se propõe aqui é uma panorâmica. Algumas 

vezes fazendo considerações julgadas importantes; por outras, formulando algumas 

questões que deverão, ainda, ser respondidas. 

Daí a importância de se analisar a Lei de Biossegurança, ao tratar dos 

assuntos nela previstos, pois possui numerosas repercussões no ordenamento pátrio 

e, por conseguinte, na infinita rede de relações sociais, econômicas e políticas que o 

Direito busca regulamentar. 

O presente trabalho tem como objetivo discutir sobre a rotulagem dos 

alimentos geneticamente modificados, já que estes ocupam espaço importante no 

meio científico e jurídico, à luz da legislação brasileira, em especial ao Código de 

Defesa do Consumidor, cuja Lei Federal é a de número 8.078/1990 e da Lei de 

Biossegurança, de número 11.105/2005, trazendo a discussão sobre o direito que o 

cidadão tem ao ser informado que determinado produto seja transgênico e, portanto, 

determinar o poder de escolha desse consumidor ao adquirir um alimento. 

Para isso, apresentar-se-ão conceitos técnicos básicos, além de um breve 

histórico do tema no Brasil e no mundo, e, desta forma, apontar as diversas situações 

que podem gerar danos ao ambiente por conta dos alimentos transgênicos. Também 

será abordada a necessidade de interferência jurídica, a ponto de se justificar uma 

regulamentação jurídica e a disseminação de ideias e informações sobre os impactos, 

riscos e benefícios dos Organismos Geneticamente Modificados – OGM no meio 

ambiente, na saúde do consumidor e na agricultura. 

No Capítulo 02 há uma breve evolução histórica dos alimentos transgênicos e 

a discussão sobre aspectos positivos e negativos ligados aos alimentos transgênicos. 
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A relevância dada pela Constituição Federal de 1988 ao meio ambiente, com 

a proteção à diversidade e ao patrimônio genético brasileiro e a abordagem dos 

Alimentos Transgênicos e o Código de Defesa do Consumidor e suas repercussões 

quanto à tutela e à condição de hipossuficiência do consumidor são reveladas no 

Terceiro Capítulo do presente estudo.  

Noções sobre o direito à informação, à personalidade, das quais o legislador 

baseou-se para preencher o vazio legal existente são tratadas no Capítulo 4. 

No Quinto Capítulo, procede-se à análise da rotulagem dos alimentos 

transgênicos. E finalmente, no Capítulo 6, apresentam-se as conclusões encontradas 

pelo presente estudo. 

Tratando-se de um tema relativamente novo, muito pouco se encontra escrito 

sobre o assunto. Desta forma, desenvolveu-se pesquisa nas mais diversas fontes. A 

Lei foi a principal delas, inclusive se coletando documentação, via Internet sobre 

procedimentos seguidos pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança - CTNBio 

– enquanto principal instância decisória na avaliação do uso dos transgênicos. A rede 

mundial de computadores (Internet), particularmente os sites dos Ministérios da 

Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações; da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento; do Meio Ambiente; e da Saúde, revelam-se também, fontes 

importantes para se avaliar a atuação dos órgãos ministeriais responsáveis por 

fiscalizar a aplicação da tecnologia em questão. Também se buscou pesquisar o 

assunto em tela, em jornais, revistas, doutrinas jurídicas de várias áreas, tendo em 

vista a interdisciplinaridade do tema e, claro em livros de direito ambiental, direito civil, 

constitucional e do consumidor. 

A metodologia aplicada a este trabalho, portanto, é teórica nas formas 

dialética, explicativa, descritiva, bibliográfica, jurisprudencial e legislativa; o método 

escolhido é o histórico-comparativo, uma vez que se demonstra a evolução histórica 

dos alimentos transgênicos e a legislação brasileira pertinente aos mesmos, pois são 

consideradas, ao longo do trabalho, diferentes opiniões doutrinárias, fundamentando-

se numa análise crítico-reflexiva, além da pesquisa constitucional e de leis 

infraconstitucionais servindo de base para uma argumentação consistente. 

 Ao se fazer a revisão de literatura sobre o tema, percebeu-se a criação de 

novos paradigmas, uma vez que, as conquistas científicas estão sendo ressaltadas 

pelos cientistas ao redor do mundo, como sendo uma nova revolução ao se anunciar 

as controvérsias da Engenharia Genética. 
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2 OS ALIMENTOS TRANSGÊNICOS E OS ORGANISMOS GENETICAMENTE 
MODIFICADOS 

 

Desde milhares de séculos o homem se utiliza do processo de fermentação 

para a produção de vinhos, pães e cervejas, entre outros alimentos, utilizando-se de 

formas rudimentares, somente nos últimos anos, após a descoberta do DNA e do 

desenvolvimento de novas tecnologias com os quais se utilizam técnicas avançadas 

de genética, biologia molecular e bioquímica, é que o ser humano se propôs a utilizar 

essas técnicas com o intuito de aplicá-las nos campos da saúde, indústria e no 

melhoramento de plantas, animais e microorganismos. Essas técnicas vieram a 

adotar um novo design na história mundial de alimentos, pois as perdas por “pragas, 

doenças e condições climáticas adversas”, se mostrando uma verdadeira revolução 

para o aumento da oferta de alimentos, pois o planeta precisa ser sustentável para 

garantir o meio ambiente saudável para esta e para as próximas gerações, além de 

estabelecer a luta pelo combate à fome1.  

Essas técnicas tem o objetivo de “desenvolver novas e melhores 

características no organismo originário, pois a combinação obtida pela Engenharia 

Genética não é possível por métodos naturais”2. 

Na indústria alimentícia, já se utiliza na formulação de alimentos, matéria-

prima derivada de OGM‟s, “estima-se que quase 100% de todos os alimentos 

processados e bebidas contenham pelo menos um ingrediente derivado de soja e 

milho. Os grãos, na maioria das vezes são transgênicos”. Além do mais, fungos, 

leveduras e bactérias são utilizados em processamentos de alimentos onde estão 

presentes a fermentação e a formação de sabor e aromas, área crescente no ramo 

alimentício3. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 Disponível em: http//agrobiobrasil.org.br/biotecnologia. Acesso em:  2 mar. 2019. 

2
 BARBOSA, Ingrid de Lima; SILVA, Daniel Monteiro da. O fim da rotulagem dos alimentos 

transgênicos e o direito à informação consagrado pelo código de proteção e defesa do consumidor à 
luz da Constituição Federal de 1988. Revista de Direito, Viçosa, 2017, p. 124 
3
 Disponível em: https://cib.org.br/transgenicos/. Acesso em: 4 mar. 2019. 

https://cib.org.br/transgenicos/
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A figura abaixo demonstra suscintamente como se produz uma planta 

transgênica. 

 

FIGURA 1: Esquema de produção de uma planta transgênica 

 

 

Fonte: Disponível em: https://cib.org.br/transgenicos/. Acesso em: 4 mar. 2019 

Há em voga desde 2016, uma outra técnica de modificação genética que está 

sendo utilizada, chama-se CRISPR, “ela permite que se faça alterações no DNA de 

qualquer organismo vivo, sem que ocorra transgenia, isto é, a introdução de DNA 

vindo de outro ser vivo.” O resultado obtido por essa técnica em especial, é um 

organismo geneticamente modificado, mas não um transgênico. A chegada da nova 

técnica provocou inúmeros questionamentos, uma vez que, por não serem 

transgênicos, não se enquadrariam na legislação internacional, até a União Europeia 

emitiu parecer afirmando que esses produtos não poderiam ser enquadrados como 

OGM‟s, e portanto, não seguiriam a legislação vigente, no entanto, após intensas 

discussões, chegou-se ao consenso que “os estudos com as técnicas de mutagênese 

https://cib.org.br/transgenicos/
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deveriam seguir os mesmos padrões adotados para os estudos com organismos 

transgênicos, optando por priorizar a proteção à saúde humana e ao meio ambiente.” 4 

Desde o surgimento da técnica de DNA recombinante que quando se insere, 

com diferentes propósitos, um gene de um ser vivo em outro, isso é chamado de 

transgenia. No mundo, foram desenvolvidos diversos tipos de alimentos transgênicos, 

mas com relação aos que são comercializados em grande escala, esse número tende 

a diminuir. 

 Paradoxalmente, os organismos geneticamente modificados tem sido alvo de 

diversas análises, as principais são os testes toxicológicos, alergênicos, nutricionais, 

de composição e ambientais. Após a atualização do Codex Alimentarius em 2003 e 

2009, com relação à segurança alimentar, os técnicos concluíram que seria ideal 

“comparar o alimento engenheirado com a sua contraparte não engenheirada em 

termos nutricionais, este seria o conceito de equivalência substancial.”5 

A questão envolvendo alimentos geneticamente modificados tem tido nos 

últimos tempos, debates mundiais por se tratar de uma temática global, uma vez que 

existem muitos interessados no assunto, podemos citar dentre esses, as grandes 

empresas do setor, a sociedade em geral, os governos dos países que se utilizam 

desta técnica, organizações não governamentais, entre outros. 

 

2.1 BREVE EVOLUÇÃO HISTÓRICA 
 

Todas as pesquisas e descobertas inicialmente provocam grande 

preocupação, pois o desconhecido causa desconforto. Desta maneira, uma série de 

avanços tecnológicos, sofre resistência até que sejam conhecidos e aceitos. 

Foi assim com a primeira campanha de vacinação obrigatória contra a varíola 

no Rio de Janeiro, ou quando da Revolução Industrial. Os que eram contra as 

máquinas industriais chegaram até a quebrá-las. Ainda mais recentemente, houve 

inicialmente oposição aos computadores e à internet. Não é diferente com relação à 

biotecnologia e à engenharia genética. 6 

Este medo se justifica, pois existem pessoas que exploram as novas 

condições tecnológicas chegando a provocar um verdadeiro caos, inclusive com o 

                                                             
4
 SÁ, Vanessa de. OGM„s: uma questão de segurança. Revista Scientific American, [S. l.], Nastari, 

2019, p. 46. 
5
 Ibid., p. 47. 

6
GEWANDSZNAJDER, Fernando. LINHARES, Sérgio. Biologia hoje: genética, evolução, ecologia. São 

Paulo: Ática, 2009, p. 28. 
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surgimento de novos crimes, como os “ciber crimes”. São problemas que apareceram 

e que pela “ausência de legislação com relação aos mesmos, força o profissional do 

direito a pensá-los e estudá-los para que, de alguma forma haja a descoberta de 

meios capazes de contornar o vazio legal”.7 

O novo é desconhecido e, por isso mesmo, fonte de intensas discussões e 

regulamentações até que se perceba tratar de uma ferramenta que venha a 

possibilitar o bem da humanidade e, no caso em tela, espera-se que esta ferramenta 

venha aumentar a produção de alimentos de maneira sustentável, ou seja, que se 

consiga preservar os recursos naturais e a biodiversidade. 

Com os avanços da biotecnologia, a partir dos anos 50, devido à descoberta 

do Ácido Desoxirribonucleico - DNA, desenvolveu-se a biologia molecular e o uso de 

genes pela engenharia genética. Desta forma, começaram a ser discutidas técnicas 

para isolar, identificar e transferir genes de um organismo para outro. O inglês Francis 

Crick e o americano James Watson que trabalhavam na Universidade de Cambridge, 

ao construírem um modelo da molécula de DNA através da técnica da difração de 

raios-x, revolucionaram o mundo científico desde então.8 

As descobertas de Johann Gregor Mendel (1822-1884)9 através de pesquisas 

onde se promovia o cruzamento de diferentes tipos de ervilhas, para se avaliar como 

as características de cada planta eram herdadas pelas gerações seguintes, deram 

origem as leis de hereditariedade dos seres vivos e, através delas, foram detectadas 

a existência dos chamados “gens” recessivos e “gens” dominantes, estabelecendo, 

desta forma, no campo científico, as chamadas “Leis de Mendel”.  

Foi a partir das ideias desse frade austríaco que se pôde denominar e 

conceituar “genes”. Mendel os denominava de “fator”. Não se conceituam organismos 

transgênicos, nem tão pouco, alimentos transgênicos, sem antes se definir o que 

seriam “genes”.  

Logo, cada característica do organismo está armazenada num gene que é um 

setor da molécula de DNA. Sendo assim, as sequências de bases nitrogenadas no 

gene formam as informações que se encontram codificadas e, de acordo com essa 

                                                             
7
 RODRIGUES, Maria Rafaela. Biodireito: alimentos transgênicos. São Paulo: Lemos e Cruz, 2002, p. 

13-14. 
8
 VARGA, Andrew C. Problemas de bioética. Tradução de Guido Edgar Wenzel. São Leopoldo: 

Unisinos, 1998, p. 124. 
9
 Mendel foi um monge agostiniano, botânico e meteorologista austríaco. Veio de uma família humilde 

de camponeses e desde a sua infância revelou-se muito inteligente, aos 21 anos entrou num mosteiro 
da Ordem de Santo Agostinho. Suas experiências com ervilhas lhe renderam o título de Pai da 
Genética. 
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sequência, se constrói uma proteína específica, caracterizada por determinada 

sequência de aminoácidos. Desse modo, se houver alteração na sequência de bases 

da molécula de DNA, pode-se alterar a sequência de aminoácidos da proteína, 

modificando, portanto, suas propriedades10. 

Dessa definição chega-se à conclusão que genes são subunidades que 

possuem propriedades físicas e químicas específicas que vão determinar a sua 

natureza. O DNA é o responsável pela informação genética dos seres vivos. Os 

genes carregam consigo um tipo de enzima que traz o material genético e que é 

formado por substâncias com uma estrutura perfeitamente adaptável à transmissão 

de informações, recebendo o nome de ácidos nucleicos, carregam, portanto, o RNA e 

o DNA, sendo este o responsável pelas informações genéticas11. 

A descoberta do DNA trouxe ao cientista americano James Watson e ao 

inglês Francis Crick, em 1962 o prêmio Nobel de Medicina, dando início ao 

aprimoramento dos primeiros experimentos em engenharia genética. 12 

Existem relatos que em 1982 chegou ao mercado o primeiro produto derivado 

de um OGM. Era a insulina e as primeiras plantas passaram a ser comercializadas na 

China na década de 1990. Foi a agricultura a área que mais aparece, por conta da 

grande quantidade de alimentos geneticamente modificados, que são produzidas 

globalmente, “além disso, por serem commodities, mercadorias vendidas em grandes 

quantidades globalmente, milhões de toneladas são produzidas todos os anos.” As 

características produzidas por alguns transgênicos na agricultura, permitem que os 

mesmos sejam mais tolerantes aos herbicidas, além de diminuírem o uso de 

agrotóxicos, quando isso ocorre, há a preservação do meio ambiente.13 

Da Revista Cuidados pela Vida, tem-se a informação que a experiência com o 

cultivo de alimentos transgênicos no mundo começou em 1986 e que em 1997 

aproximadamente 25.000 (vinte e cinco mil) experimentos foram conduzidos em 45 

(quarenta e cinco) países, ocorrendo ainda nesse ano a liberação para a 

comercialização de OGM‟s. Em 1995, segundo a mesma revista acima citada, a 

Monsanto, empresa que representa a área de sementes, sendo uma das maiores de 

seu setor, mostrou interesse em comercializar sua semente de soja transgênica a 
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 GEWANDSZNAJDER, Fernando. LINHARES, Sérgio. Biologia hoje: genética, evolução, ecologia. 
São Paulo: Ática, 2009.p.172-173 
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 RODRIGUES, Maria Rafaela. Biodireito: alimentos transgênicos. São Paulo: Lemos e Cruz, 
2002.p.102 
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 Alimentos transgênicos: você é contra ou a favor? Revista Cuidados Pela Vida. Disponível em: 
https://agrobiobrasil.org.br/biotecnologia/ p. 07. Acesso em: 2 mar. 2019. 
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Roundup Ready, mobilizando desta forma as discussões da sociedade brasileira da 

época. 14 

A polêmica sobre os transgênicos chegou ao Brasil com um certo atraso, mas 

o temor pelo desconhecido foi bastante difundido “em questão de semanas, era 

assunto obrigatório nas redações de jornais e revistas, nos programas de TV e nas 

festas [...], o assunto foi dado como favas contadas no vestibular.”15 

Após a descoberta que o material genético de um organismo pode ser 

transferido para outro, os cientistas passaram a modificar algumas espécies, em 1994 

foi comercializado nos Estados Unidos, após a aprovação pela FDA (Food and Drug 

Administration) o tomate transgênico Flavr Savr. Essa espécie tinha a vantagem de 

retardo em seu amadurecimento após ser colhido, o que provocou um aumento na 

produção e a diminuição da perda do fruto por amadurecimento. A partir daí, várias 

espécies passaram a serem comercializadas com o intuito de reduzir perdas, 

aumentar valor nutritivo ou diminuir o uso de agrotóxicos na lavoura. 16 

No Brasil e em outros países muito se tem falado nas novas tendências do 

Direito, inclusive porque estas questões dizem respeito diretamente ao avanço 

tecnológico, que tem crescido a passos largos. As pessoas temem o desconhecido, 

por isso, polêmicas a respeito de células-tronco, alimentos transgênicos, clonagem, 

entre outros, tem merecido destaque na mídia e nos debates jurídicos calorosos. 

Quanto a isso, ”a prática da eutanásia, o eugenismo, o transplante de órgãos, a 

criogenia, a clonagem de animais e de seres humanos, a transexualidade, os 

alimentos geneticamente modificados, etc. levando à necessidade de se repensar a 

ética e a vida, fazendo com que surja a bioética, ou seja, uma ciência eticamente 

desenvolvida, para o bem-estar de toda a forma de vida.” 17 

Todos os assuntos citados forçam o operador do Direito a analisar de forma 

mais sucinta a legislação vigente que os concebem e, até mesmo, a ausência destas, 

para que se encontrem meios capazes de contornar o vazio legal que muitas vezes se 

apresenta. O lucro que advém do poder econômico, é quem dita as regras de 
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 Alimentos transgênicos: você é contra ou a favor? Revista Cuidados Pela Vida. Disponível em: 
https://agrobiobrasil.org.br/biotecnologia/. p. 7. Acesso em: 02 mar. 2019. 
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 JAMES, Clive. Global Review of the Field Testing and Commercialization of Transgenic Plants: 1986 
to 1995: the First Decade of Crop Biotechnology. The International Service for the Acquisition of Agri-
biotech Applications, 1996. Disponível em: 
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obtenção de riquezas a partir do desenvolvimento científico. No presente trabalho, 

uma vez tendo se escolhido os alimentos geneticamente modificados e a legislação 

brasileira pertinente aos mesmos, é necessário, como objeto, que se vislumbre a 

temática da bioética sob a ótica do Direito.  

Em contribuição, pode-se citar a Teoria formulada por Thomas Malthus18, no 

século XVIII. Afirmava que a população cresce em progressão geométrica, enquanto 

que a produção de alimentos se dá em progressão aritmética, o que faria a 

humanidade chegar a um caos alimentar.19  

Sem dúvida, projetar o crescimento da população mundial não é tarefa fácil, 

estima-se “que a população mundial estava crescendo 1,8% em 1982, isto significa 

que o mundo acrescenta cada dia, à sua população, 224 mil pessoas.”20 

Dos questionamentos trazidos por conta do aumento populacional, o maior 

deles é com relação à produção de alimentos e bens de consumo, de modo que as 

necessidades da população mundial sejam supridas. A busca pelo aumento 

considerável na produtividade agrícola após a revolução verde e o uso da tecnologia 

são instrumentos utilizados na corrida contra a fome. 

Os governos não podem ignorar o quadro que se apresenta diante da crise 

alimentar, ambiental que se reveste com a explosão demográfica, é preciso 

planejamento e políticas públicas voltadas ao problema. 

Atualmente, os países vêm se preocupando com a grave crise alimentar que 

assola o planeta, com os altos preços dos alimentos, com as enormes perdas nas 

lavouras e com a má distribuição de renda trazendo sérias consequências para a 

humanidade. O acesso ao alimento trata-se de necessidade primária básica, sendo 

portanto, garantia da dignidade da pessoa humana.  

Dessa situação social caótica, onde existe fartura para uns e miséria para 

outros, o cultivo de alimentos transgênicos poderia justificar a garantia de alimentos 

para a população mundial, “que estaria passando fome ante à insuficiência de 

alimentos produzidos, o que não corresponde com a verdade dos fatos.”21 
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 Thomas Robert Malthus, foi um economista britânico, filho de um culto e rico proprietário de terras, 
amigo de Hume e Rousseau. Foi um dos primeiros pesquisadores a tentar analisar dados 
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A alimentação seria parte da lista do mínimo existencial e dos direitos sociais 

fundamentais garantidos pela nossa Carta Magna. A pessoa passa a ser o centro do 

ordenamento jurídico e o direito patrimonial é ultrapassado pela dignidade humana, 

daí a importância dos direitos da personalidade, que em se tratando de valores, são 

protegidos pela Constituição, essa concretização de direitos previstos garante ao 

consumidor a proteção que ele necessita, principalmente relacionando-se ao 

consumo de alimentos, uma vez que, toda pessoa tem direito a um padrão de vida 

capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem-estar, estando incluso aí a 

alimentação.22 Este ensinamento encontra-se no art. XXV da Declaração Universal 

dos Direitos Humanos. 23 

O problema da fome mundial já vem sendo estudado há muito tempo. Ocorre 

que o problema está na má distribuição de renda e na ausência de políticas públicas 

nas regiões que sofrem com tal mal, como a África, Ásia, Índia, China e América 

Latina.24  

A teoria de Malthus já não é mais levada em conta hoje. A conclusão que se 

tem é que produzir mais e mais pode não ser a única solução. Com o crescimento 

populacional em níveis vertiginosos, a solução para a fome pode estar dentro de um 

laboratório, ou numa melhor distribuição de renda, mas também pode estar em regras 

simples de consumo e de respeito à natureza, evitando o desperdício, e também em 

uma reflexão sobre a ética entre os seres humanos.  

Há visões pessimistas quanto ao futuro da humanidade, mas há também 

quem tenha opiniões que demonstram “relativa abundância para a humanidade.” É o 

caso do ex – presidente do Instituto Hudson, Herman Kanh, na obra “Os próximos 200 

anos.”25 
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Se houvesse uma reflexão realmente sobre uma ética global, o princípio 

basilar da dignidade da pessoa humana se poderia crer que a ciência estaria a 

serviço da vida e não o contrário. 

A vida e os mistérios que a envolvem, sempre foram temas fascinantes para a 

humanidade. Antes era uma questão filosófico-religiosa, hoje é pesquisa científica.  

Tratando-se de um tema complexo e discutido com paixão e irracionalidade, a 

transgenia pode vir a se transformar numa ruptura cultural sem precedentes na 

história da humanidade, desafiando o homem por pagar caro se mexer naquilo que 

Deus fez, vindo o acerto de contas em forma de vingança pela própria natureza26. 

Para os gregos antigos27, os céus e a terra surgiram do caos. Seis séculos 

antes de Cristo, os filósofos jônicos, dentre eles, Tales de Mileto travam seu 

pensamento na Teoria Cosmológica28. Aparece a Teoria da Geração Espontânea29 

que permanece por cerca de dois mil anos, mas no século XVII as experiências de 

Francesco Redi30, começaram a questionar a Teoria da Geração Espontânea.  

Em 1862, Louis Pasteur31 publicou, depois de exaustivas pesquisas que, para 

que haja vida, é necessária a existência de outra vida, que a vida não é gerada de 

forma espontânea, que ela não é criada, não aparece do nada, um novo ser viria 

apenas de outro ser vivo. Sendo Pasteur “uma figura central na introdução da 

moderna microbiologia no processamento de alimentos.”32 

Entretanto, chegou o “século das luzes” e o homem percebeu que não 

bastava apenas estudar a vida. As ciências foram surgindo e, com o iluminismo houve 

a necessidade de se implantar o antropocentrismo, que trata o homem como figura 
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central do universo. Acreditava-se nessa época que graças à divulgação dos 

pensamentos iluministas, a ciência e a técnica seriam responsáveis por resolverem os 

problemas da sociedade em questão. “Os illuminés (iluministas) pretendiam a 

liberação do homem através do conhecimento, mas preocupavam-se inteiramente 

com o mundo da imaginação, da vida interior e do supra sensorial”. As tragédias 

atômicas de Hiroshima e Nagasaki trouxeram diversas discussões ao homem e o 

fizeram “repensar sua fé na ciência e na técnica”, esse também foi o pensamento de 

Albert Einstein.33 

Manifestações do Papa Pio XII34 com relação às experiências biotecnológicas, 

foram feitas em seu discurso à Associação Médica Mundial, “fazendo um alerta sobre 

a guerra moderna, que traduz como sendo “a guerra A.B.C., ou seja, a guerra 

atômica, bacteriológica e química”. Além disso, existiram experiências realizadas 

pelos nazistas na Segunda Grande Guerra Mundial, que chegaram a ser condenadas 

pelo Tribunal de Nuremberg, inclusive, ao final desse Tribunal editaram-se regras com 

relação à experiências em seres humanos” foi revisto em Helsinque na Finlândia, 

sofrendo posteriormente várias outras revisões.”35  

Durante o século XX, a informação é usada como arma. Tem-se a 

informática, a globalização. A palavra é velocidade. O homem tomou consciência de 

que ele é problema para si mesmo. Tudo se reflete em valores, na moral e na ética, 

que traduz um dos aspectos do comportamento humano. 
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 RODRIGUES, Maria Rafaela. Biodireito: alimentos transgênicos. São Paulo: Lemos e Cruz, 2002, p. 
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 “Nascido Eugenio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli; foi eleito Papa no dia 2 de março de 1939 até a 
data da sua morte. Foi o primeiro Papa romano desde 1724. O curioso é que depois do fim da Segunda 
Guerra até a sua morte, Pio XII recebeu elogios efusivos de uma multidão de judeus anônimos, além 
de diversos “famosos” que comunicaram publicamente a sua gratidão. Entre estas personalidades 
célebres estão nada menos do que o cientista Albert Einstein, o ex-grão-rabino de Jerusalém, Yitzhak 
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 RODRIGUES, Maria Rafaela. Biodireito: alimentos transgênicos. São Paulo: Lemos e Cruz, 2002, p. 
42. 
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Desta forma, quando o Presidente francês Jacques Chirac36 saudou os 

franceses por ocasião da passagem de ano de 1999 para o ano 2000, ele se dirigiu 

aos seus compatriotas dizendo: “o novo século está para ser inventado. A França 

será o que nós quisermos que ela seja”. Ele definiu o século XX como sendo “de 

progressos, mas também de horrores e tragédias”. Continuou sua fala dizendo que “o 

século XXI deve ser o da ética” . O ser humano começa a perceber que ele é o seu 

próprio problema.37 

No âmbito internacional, foram consolidadas as preocupações da 

biotecnologia, através do Protocolo de Cartagena, que em 29 de janeiro de 2000,  

veio a ser um Tratado multinacional com a finalidade de regular as trocas 

internacionais de organismos geneticamente modificados, com capacidade 

reprodutiva. Várias questões éticas são suscitadas no referido Tratado, ele é tido 

como o primeiro passo para uma biovigilância internacional.38  

Em 1992 aconteceu no Rio de Janeiro a Conferência das Nações Unidas 

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Eco-92 ou Rio – 9239, resultando em 

importantes diretrizes para o meio ambiente. Dentre eles, pode-se destacar a 

Declaração do Rio, Agenda 21, Convenção da Diversidade Biológica e Convenção-

Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima. Da Convenção da Diversidade 

Biológica surgiu um importante acordo internacional, aprovado em 29 de janeiro de 

2000: o Protocolo de Cartagena, entrando em vigor em 11 de setembro de 2003. 

segundo o próprio protocolo, seu objetivo é “Contribuir para garantir um nível 

adequado de proteção na esfera da transferência, manejo e uso seguro dos 

organismos geneticamente modificados, resultantes da biotecnologia moderna, que 

possam ter efeitos adversos para a conservação e utilização sustentável da 

diversidade biológica, tendo em conta os riscos para a saúde humana, além de 

centrar-se, concretamente, nos movimentos fronteiriços40”. 
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 Jacques René Chirac é um político francês filiado à UMP. Foi primeiro-ministro da França, de 1974 a 
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Sendo assim, o protocolo se aplica aos organismos vivos modificados – OVM, 

além de estabelecer questões que estejam de acordo com a legislação internacional, 

fazendo com que os países estabeleçam normas internas a fim de regulamentar o  

manejo dos OGM‟s, cabendo ao país exportador garantir ao país que irá importar,” 

que o  desenvolvimento, a manipulação, o transporte, utilização, transferência e 

liberação de quaisquer organismos vivos modificados são realizados de uma forma 

que impede ou reduz os riscos para diversidade biológica”. O Protocolo não interfere 

na soberania do país importador quando aplica as regras correspondentes aos 

OGM‟s41. 

Quando se deseja mudar o mundo, se mudam as ideias científicas, foi assim, 

com Copérnico42, Galileu43, Darwin44 e até mesmo com a física nuclear no século XX, 

hoje o que se vê é a busca incessante pelas pesquisas genômicas que demandam 

reavaliação de valores éticos45. 

O medo do desconhecido se transforma para o mundo moderno através da 

ciência sem limites, o uso das tecnologias desenvolvidas com o conhecimento 

científico evoluiu e, assim aprimoraram-se espécies através do melhoramento de sua 

estrutura genética46. “Se não houvesse questionamentos aos dogmas científicos, a 

humanidade ainda acreditaria que a Terra era plana. Isso faz com que a ciência 

apresente uma limitação para prever os efeitos das criações tecnológicas.”47 

Em novembro de 2018 um pesquisador chinês de nome He Jiankui, formado 

pela Universidade americana de Stanford, informou a comunidade científica que havia 

criado as primeiras crianças geneticamente modificadas, utilizando-se da edição de 

genes dos embriões de sete casais. Segundo o pesquisador, seu intuito era de 

                                                                                                                                                                                                 
passando a vigorar no país em 22 de fevereiro de 2004 e sendo promulgado pelo Decreto n° 5.705, de 
16 de fevereiro de 2006.” 
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imunizar os bebês contra o vírus do HIV – Human Immunodeficiency Virus48, esse 

pesquisador é alvo de investigação criminal e ética também, tendo produzido falsos 

documentos de avaliação ética, pois não se tem ideia de como o gene modificado 

pode afetar o cérebro de uma pessoa, além do mais, as modificações genéticas 

podem ser transmitidas às gerações futuras e afetar o conjunto do patrimônio 

genético. Há ainda, uma segunda gestação em andamento feita por He Jiankui. A 

comunidade científica mundial condenou o procedimento feito e pede que haja um 

Tratado Internacional sobre a edição genética49.  

Chega-se, portanto, a avaliações na comunidade acadêmica que impõem o 

dever de discutir sobre os OGM‟s sem nenhum tipo de preconceito, aprofundando-se 

aí, em aspectos positivos, negativos, econômicos, políticos e jurídicos50, por isso, a 

preocupação em se avaliar as relações de consumo e o direito de informação do 

indivíduo. 

As discussões sobre o assunto em tela demonstram o quanto é preocupante 

e atual, e mais ainda, a sociedade está começando a impor seus desejos e direitos 

em todas as áreas, e a segurança alimentar é uma exigência que se apresenta cada 

vez mais importante no sentido de se garantir ao indivíduo uma garantia de risco 

mínimo a que o mesmo se submete. 

 

2.2 NOÇÕES GERAIS DE ÉTICA, BIOÉTICA E BIODIREITO 
 

Os estudos do ganhador do Prêmio Nobel da Paz em 1952, o professor Albert 

Schweitzer51, trouxeram a luz para o que hoje é chamada de bioética, influenciaram 
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sobremaneira a vida e a obra, do também professor, Aldo Leopold52, principalmente 

em sua obra Sand County Almanac, publicada após sua morte em 1949, relatando o 

pensamento que “a ética é a diferenciação da conduta social da anti social para o 

bem comum e que as obrigações não tem sentido sem consciência e o problema que 

nos defrontamos é a extensão da consciência social das pessoas para com a terra.”53 

A palavra bioética apareceu nos EUA. Foi o médico oncologista, Van Potter54, 

em seu artigo publicado em 1970, “Bioética: uma ponte para o futuro”. Segundo ele, 

necessário seria que houvesse uma relação entre a ciência biológica e valores 

morais, para que se pudesse ter a sobrevivência do homem em um ambiente 

saudável55.  

O Dr. Van Potter, tinha a bioética como um sentido ecológico, como a ciência 

da sobrevivência, e esta seria utilizada para melhorar a qualidade de vida do ser 

humano, preservando a harmonia universal, garantindo a sobrevivência da Terra, que 

estaria em perigo por conta do crescimento indeterminado da tecnologia industrial, do 

uso de agrotóxicos, das pesquisas com animais e da poluição aquática, atmosférica e 

sonora. Seria, portanto, a bioética a ponte entre o equilíbrio dos seres humanos com o 

ecossistema para garantir a vida no planeta.56 

                                                                                                                                                                                                 
Passaram praticamente todo o período da guerra confinados num campo de concentração. Nesse 
período, Albert escreve sobre a decadência das civilizações. Com o final da guerra, retoma seus 
trabalhos e, ante a visão de um mundo desmoronado, declara: “Começaremos novamente. Devemos 
dirigir nosso olhar para a humanidade”. Realiza uma série de conferências, com o único intuito de 
colher fundos para reconstruir sua obra na África. Torna-se muito conhecido em todos os círculos 
intelectuais do continente, porém, a fama não o afasta dos seus projetos e sonhos. Após sete anos de 
permanência na Europa, parte novamente para Lambarené. Dessa vez acompanhado de médicos e 
enfermeiras dispostos a ajudá-lo. O hospital é erguido numa área mais propícia, e com o auxílio de 
uma equipe de profissionais, Schweitzer pôde dedicar algumas horas de seu dia a escrever livros, cuja 
renda contribuía para manter os pavilhões hospitalares. Foi laureado em 1952 com o Prêmio Nobel da 
Paz, como humilde homenagem a um “grande homem”. Morreu em 4 de setembro de 1965, 
em Lambaréné, no Gabão. Seu coração encontra-se sepultado no Albert Schweitzer Hospital, 
na África.” 
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Até onde pode ir o homem ao desafiar a natureza? “Até que ponto podemos 

afirmar que a sociedade está informada sobre o que ocorre nos laboratórios de 

pesquisas e reflete em sua vida cotidiana?” Atualmente, as pessoas precisam 

entender que os transgênicos já fazem parte da mesa do indivíduo, mas muitos ainda 

não entenderam isso.57 

Hoje a bioética tem um sentido mais amplo ainda. É a tentativa de se dar uma 

resposta ética às novas situações oriundas da ciência. São problemas tão complexos 

que envolvem não só conflito de valores, mas questões materiais e subjetivas de 

difícil solução. 

Considera-se que a bioética precisaria ser repensada, uma vez que, além de 

ser uma ponte para o futuro, pode trazer para a humanidade a recuperação da 

tradição humanista e o sentido de respeito pela vida para que se possa aproveitá-la 

com dignidade58. 

Pode-se perceber que a bioética analisa os problemas morais ligados à 

biomedicina e de sua conexão com as áreas do direito e das ciências humanas. Não 

é mais discussão de dilemas éticos, é dia-a-dia, é cotidiano, são reflexões de vida, de 

saúde, de meio ambiente, de valores. Daí, que a ética requer um juízo, pois cada ser 

humano utiliza sua racionalidade, emoções e patrimônio genético, além de valores 

morais, sendo assim, não se pode padronizar a bioética, pois implica liberdade e 

opção “e, se por um lado, leva a ética à sociedade, por outro, traz a sociedade para a 

ética, na medida em que conta com a participação dos próprios pacientes 

envolvidos.59” 

Desta maneira, a bioética surge a partir dos grandes avanços da biologia 

molecular e da biotecnologia aplicada à medicina nos últimos 30 anos. Esse 

surgimento se deu por experiências cometidas contra o ser humano e que foram 

denunciadas; pelo perigo das aplicações da biomedicina e da engenharia genética; do 

pluralismo moral; bem como do posicionamento e das declarações dos organismos 

internacionais e de instituições não governamentais sobre temas polêmicos, como 

também, a bioética surge das intervenções do Judiciário, do Legislativo e do 
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Executivo quando se envolve os direitos fundamentais do homem, como vida, saúde, 

reprodução e morte60. 

Os progressos da medicina e da biologia são muitas vezes questionados pelo 

direito, pois necessária é a normatização desses progressos e seus procedimentos 

para que se possa legitimá-los ou proibi-los. Em alguns casos essa normatização não 

é uniforme em todos os países, o que acarreta uma série de problemas. Essa 

ausência de normas força o magistrado, ao se deparar com o problema, a solucionar 

o dilema respeitando os limites às liberdades, limitando possíveis abusos que possam 

ser prejudiciais ao ser humano. 

Por isso se acredita que “O Direito é regra que uma sociedade impõe e é o 

único meio capaz de acrescentar segurança e justiça através de sua simbólica e 

cogente.” Desta forma, fatos, princípios e regras também estão presentes no 

Biodireito, “tais desafios estimulam profundamente a criatividade dos legisladores e 

juristas.” 61 

A realidade do Biodireito se faz quando se fala em engenharia genética, 

inseminação artificial, transplantes de órgãos, eutanásia, más formações congênitas, 

mães de aluguel, clonagens, alimentos transgênicos, enfim, sobre todas as outras 

realidades médicas onde a ética estiver presente. Emerge então, uma outra realidade, 

os processos de mutação genética passam a ser sofisticados a tal ponto que “ antes 

eram restritos a condições ambientais específicas, com as intervenções laboratoriais 

passaram a ser planejados e absolutamente controlados em ambientes gerados pelo 

cientista.”62 

Existem várias questões médicas levadas ao judiciário, precisando ser 

resolvidas, uma vez que o homem não vive sem normas.  

Descreve Cezar Fabriz63: “Vale dizer que não basta uma legislação específica 

em torno de problemas bioéticos. Faz-se necessário que tal legislação encontre 

amparo e condições de eficácia no âmbito do ordenamento compreendido como 

sistema.” Se esses pensamentos estiverem de acordo com os princípios do Estado 

Democrático de Direito, a tarefa seria a de garantir o direito à vida e a dignidade 

humana, pois, “pensar em Biodireito leva-nos necessariamente ao campo da 
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democracia, visto que esse novo setor do Direito toca as dimensões da vida, em 

sentido amplo.” 

O Biodireito seria a positivação das normas da bioética. Desta forma, o 

biodireito daria regulamentação jurídica aos eventos que envolvem a bioética e, 

portanto, se apresenta na linha dos direitos fundamentais. Contém direitos morais 

relacionados à vida, à dignidade e à privacidade dos indivíduos, mas não pode ser 

uma simples formalização jurídica. E a transgenia é a introdução de DNA de um 

organismo vivo em outro. 

Desta forma, a biotecnologia causa impacto ambiental, uma vez que 

repercute em diversas áreas da saúde, da agricultura, da avicultura, da pecuária, do 

meio ambiente, da indústria de alimentos e de remédios.  

O termo biotecnologia vem sendo usado para designar as técnicas advindas 

da bioquímica, biologia celular e molecular. 64 

Existem várias diferenças entre o pensamento científico e o pensamento 

legal, pois enquanto a ciência busca a verdade, a lei busca a justiça; a ciência é 

descritiva e o direito, prescritivo; mas também tem semelhanças, pois ambos 

reivindicam a capacidade de avaliar a evidência e dela extrair conclusões racionais e 

convincentes65. 

 

2.3 CONCEITO DE ALIMENTOS TRANSGÊNICOS 
 

A palavra “transgênico” é formada por prefixação: “trans (alteração, 

manipulação) + gênico (de gene, carga genética), logo indica transformação via 

tecnologia genética, daí porque soa radicalmente apocalíptica.”66 

Organismos transgênicos são aqueles que recebem genes de outras espécies 

de seres vivos, ou seja, aqueles que sofreram modificações em seu DNA. A 

importância deles está no fato de se obterem certas características vantajosas e que 

produzam substâncias de interesse para o ser humano. Sendo assim, qualquer 
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organismo que tenha sofrido alterações, através de manipulação, em sua estrutura 

genética, seria enquadrado como transgênico.67 

Os produtos transgênicos são submetidos a testes de “análises toxicológicas, 

alergênicas, nutricionais, de composição e ambientais. Alguns são alvos de 

contestação por grupos anti-OGM.” Nos dias atuais, após mais de duas décadas de 

estudos, os OGM‟s tem o respeito da academia e das seguintes instituições: 

Organização Mundial de Saúde, a Academia Americana de Ciências, a Associação 

Médica Americana, a Associação Americana para o Progresso da Ciência, a 

Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a Royal Society de 

Londres e de Edimburgo, o Conselho Consultivo de Ciências das Academias 

Europeias e a Autoridade em Segurança Alimentar Europeia, ambos órgãos da União 

Europeia.68 

Segundo a Lei Federal n° 11.105/2005, que regulamenta os incisos II, IV e V 

do § 1°, do art. 225 da CF, estabelecendo normas para o uso das técnicas de 

engenharia genética e liberação no meio ambiente de organismos geneticamente 

modificados, define-os como sendo àqueles que tenham sido modificados por 

qualquer técnica de engenharia genética69. 

Quebrava-se o DNA por agitação enérgica, mas depois que apareceram as 

enzimas de restrição foi possível um corte em lugares precisos do DNA, que são 

passíveis de serem ligados a outros, oriundos do mesmo processo, ainda que de 

espécies diferentes, graças a uma característica importante da molécula de DNA, a 

complementariedade das bases que a constituem. O DNA assim obtido, construído, 

portanto, a partir de segmentos de mais de uma molécula parental, denomina-se de 

DNA recombinante. O primeiro DNA recombinante surgiu em 1971. E isto é 

manipulação genética70.  

Por conta dessa manipulação genética, o médico, geneticista, biólogo, e até 

mesmo todos os seres humanos, devem intensificar a luta para que o Princípio da 

Dignidade Humana possa ocorrer sem acomodações e com coragem, para que 

                                                             
67

 SILVA, Gilson Hugo Rodrigo. Alimentos transgênicos: direito do consumidor e aspecto fundamental 
da personalidade. In: Revista Jurídica Cesumar. Mestrado. Maringá, 2006. ISSN 2176-9184 On-line, p. 
21. 
68

 Reportagem de Vanessa de Sá. O Futuro da Alimentação no Brasil. SÁ, Vanessa de. OGM„s: uma 
questão de segurança. Revista Scientific American, [S. l.], Nastari, 2019. 
69

 Art. 3°. Para os fins desta Lei, considera-se: V – organismo geneticamente modificado – OGM: 
organismo cujo material genético – Ácido desoxirribonucléico/Ácido ribonucléico tenha sido modificado 
por qualquer técnica de engenharia genética; 
70

 ALBANO, Lilian Maria josé. Biodireito: os avanços da genética e seus efeitos ético-jurídicos. São 
Paulo: Atheneu, 2004, p. 5. 



32 

mesmo se utilizando a engenharia genética, haja efetividade dos direitos humanos, 

sendo necessário que se façam definições sobre os diversos problemas que a 

sociedade deseja ver discutida, e daí a bioética e o biodireito estão inseridos nessa 

conquista, por serem instrumentos valiosos para a recuperação dos valores humanos.  

Desta forma, nesse estudo se tenta definir alimentos transgênicos, chamando 

a atenção para os alimentos que em seu processamento se utilizam de variedades 

transgênicas ou de microorganismos transgênicos, já os organismos geneticamente 

modificados – OGM‟s,  “são aqueles obtidos pela técnica do DNA recombinante, nos 

quais são inseridos genes, em geral de outra espécie ou mesmo reino. Os 

transgênicos podem ser utilizados para consumo direto ou como insumo ou 

ingrediente na cadeia de produção de alimentos.” 71 

Com essas técnicas de DNA recombinante podem-se criar sementes ou 

plantas transgênicas mais resistentes a secas e enchentes, a certos herbicidas ou 

pragas e, há ainda àqueles que possuem certos nutrientes que na forma natural não 

os possuiriam, como por exemplo, toxinas que foram incorporadas em lavouras de 

soja, algodão, arroz e milho contra o ataque de lagartas. 72 

A Revista Veja, em reportagem especial, admite que a transgenia 

impressiona, pois se encontrou uma maneira para enriquecer um produto ou deixar 

uma planta resistente às pragas com a alteração de suas estruturas moleculares. 

Trata-se, portanto, segundo a revista, da chamada “Revolução Branca”, pois os 

produtos seriam criados em laboratório. Cita, ainda, que nos Estados Unidos existem 

misturas de vegetais que tem o objetivo além de alimentar as pessoas, combater 

doenças como hepatite B, cólera e diabetes. 73 

Logo, verifica-se que alimentos transgênicos são 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 à partir da matéria prima transgênica. 

Nesse contexto, percebe-se que juridicamente os organismos geneticamente 

modificados (OGM‟s) e os organismos transgênicos são tratados como tendo a 

mesma definição, uma vez que os documentos normativos internacionais não os 

distinguem. “Em verdade, os OGM‟s são frutos de intervenções genéticas gerais, 
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independentemente se estas são realizadas por técnicas biotecnológicas modernas 

ou tradicionais, os organismos transgênicos são resultantes da transgenia.”74 

Tratando-se de uma questão semântica, portanto, o que de fato existiria 

seriam organismos transgênicos, e não alimentos transgênicos, pois dos OGM‟s 

poderia se encontrar soja transgênica, salmão transgênico, milho transgênico, batata 

transgênica, pois estes são organismos vivos dos quais se podem modificar o gene 

deles; a manteiga, o óleo de soja, margarina, maionese, nada disso é organismo, não 

se pode modificar o gene deles, por isso, ao se ler nesse trabalho as palavras 

“alimentos transgênicos”, considere-os como sendo elaborados à partir de, ou de, 

organismos geneticamente modificados ou seus derivados.  

Sendo assim, alimento transgênico seria todo àquele que contiver um 

organismo transgênico, o que na prática, fica muito difícil saber; uma coisa é óleo de 

soja, que é puro, outra coisa, é uma sopa desidratada, que tem muitos ingredientes; 

aí está o grande problema na rotulagem dos alimentos transgênicos, debate este, que 

será feito mais à frente quando do Capítulo 05. 

Surgem, então, outros termos que devem ser conceituados neste trabalho. 

São eles75: Engenharia Genética, Biotecnologia e Biossegurança. Sobre a Engenharia 

genética, pode-se dizer que é a ciência responsável pela manipulação das 

informações contidas no código genético, que comanda todas as funções da célula. 

Tal Código é retirado da célula viva e manipulado fora dela, modificando a sua 

estrutura. A Biotecnologia, que é um processo tecnológico que permite a utilização de 

material biológico para fins industriais. De fato, considerando-se o surgimento de 

novas tecnologias e substâncias, nascem novos riscos e dúvidas para a sociedade, 

por isso, é imprescindível que se destaque “a importância da utilização do rótulo como 

ferramenta de informação, além de destacar a utilização do princípio da precaução 

como ferramenta na análise da aplicação de novas tecnologias.”76 

E a Biossegurança, que é a ciência responsável por controlar e minimizar os 

riscos da utilização de diferentes tecnologias em laboratórios ou quando aplicadas ao 

meio ambiente. 
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Pode-se dizer que os alimentos transgênicos têm sua semente, no caso de 

plantas, ou seus genes, no caso de animais, alterados com o DNA de outro ser vivo 

(como uma bactéria ou fungo), para funcionarem como inseticidas naturais ou 

resistirem a um determinado tipo de herbicida, ou ainda, obter-se, dentre as muitas 

possibilidades, alimentos fortificados com características de outros, por exemplo, 

feijão com proteína da castanha-do-pará, trigo com genes de peixe, tomates que não 

apodrecem, milho com genes de bactéria que matam insetos e soja resistente a 

herbicidas.77  

Os alimentos transgênicos vieram para equacionar problemas na agricultura. 

Isto ocorre quando se cria espécies mais resistentes, aumentando-se a produtividade 

e minimizando-se, desta forma, a fome no mundo. 

Deve-se verificar se seria possível que a manipulação genética viesse a 

solucionar esses problemas, exigindo provas sobre a segurança para o meio 

ambiente e para a saúde humana. 

O que se sabe sobre o tema, é que no mundo inteiro, estão sendo feitas 

pesquisas sobre quais as reais consequências da utilização dos OGM‟s no organismo 

humano e no meio ambiente. O que se tem de certeza é que é necessário se investir 

em pesquisa e aprimorar os estudos, pois os alimentos transgênicos já estão na mesa 

dos brasileiros e vieram para ficar. 

Enquanto a polêmica dos alimentos transgênicos é discutida, o que se deve 

verificar é a certeza de que sua liberação não acarretará mal à natureza e ao ser 

humano, mas essa certeza só será esclarecida quando forem medidos os impactos 

que estes produtos a longo prazo possam provocar. 

 

2.4 A POLÊMICA SOBRE O CONSUMO DOS ALIMENTOS TRANSGÊNICOS 
 

O alimento manipulado geneticamente pode ser enriquecido com um 

componente nutricional essencial. Desta forma o alimento poderia ter a função de 

prevenir, reduzir ou evitar riscos de doenças, através de plantas geneticamente 

modificadas e estimular o sistema imunológico de pessoas e animais, além do mais, a 

planta modificada geneticamente, resistiria ao ataque de insetos, seca ou geada. 78  
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Isso garantiria a estabilidade dos preços e custos de produção. Neste 

pensamento, ocorreria o aumento da produtividade agrícola através do 

desenvolvimento de lavouras mais produtivas e menos onerosas, além de estímulo da 

sustentabilidade na agricultura e solução para os problemas que afetam a agricultura 

convencional.  

Não se pode esquecer que o transporte, manuseio, estocagem e o 

armazenamento seriam em muito facilitados e que toda uma safra poderia ser colhida 

rapidamente e com maior garantia de perdas menores, o que tornaria a expansão da 

área cultivada desnecessária. 

Além do mais, haveria aumento de lucratividade, pois as lavouras 

transgênicas exigiriam menos agrotóxicos em seu manejo. 

Pensamento parecido tem Maria Helena Diniz79 ressaltando que podem existir 

alimentos derivados de plantas geneticamente modificadas que possam ser mais 

saudáveis do que os cultivados convencionalmente.80 

Por enquanto, as grandes lavouras geneticamente modificadas estão nas 

mãos também de grandes empresas, pois foram estas que desenvolveram a 

tecnologia e cobraram pelo seu uso, mas isso não deve continuar assim, uma vez que 

já existem governos como o da Índia e o do México81 que estão desenvolvendo as 

próprias sementes geneticamente modificadas. No futuro, esse tipo de tecnologia 

poderá ser doado, como aconteceu com as técnicas criadas durante a Revolução 

Verde.82 

Não se pode esquecer que os organismos antes cultivados para serem 

usados na alimentação, estão sendo modificados também, para produzirem produtos 

farmacêuticos e químicos.  
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É o caso da insulina. As aplicações na indústria farmacêutica na década de 

1980 já davam mostras da importância da tecnologia.83 

As grandes empresas do setor, têm como objetivo “criar um único sistema 

agrícola mundial no qual elas possam controlar todos os estágios da produção de 

alimentos e manipular tanto os estoques quanto os preços da comida.”84 

Observa-se, no entanto, que a manipulação genética tem por finalidade 

efetivar o direito estabelecido no art. 225, da Constituição Federal brasileira, o que se 

faz na busca da sadia qualidade de vida, visando alcançar um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, aí sim, merece aplausos à atividade biotecnológica ora 

considerada neste estudo85. 

Além do mais, com a maior produtividade que advém das plantas e animais 

transgênicos, poderiam garantir ao homem sua sobrevivência, pois resolveria o 

problema da fome por conta do crescimento populacional, e como haveria aumento 

na produção, haveria também o barateamento do custo desses produtos, permitindo 

que um maior número de pessoas tivesse acesso a eles. 

Como desvantagens pode-se citar: “O aumento da resistência aos pesticidas, 

pois, poderia gerar maior consumo deste tipo de produto.” 86  

Observa-se, no entanto, que a aplicação de defensivos agrícolas teve uma 

queda em sua utilização após a adoção de culturas transgênicas, uma vez que, os 

transgênicos podem trazer em suas características a resistência aos insetos, 

reduzindo a quantidade de produtos químicos utilizados na lavoura.87  
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Além do mais, o cultivo de plantas transgênicas poderia também matar 

populações benéficas como abelhas, minhocas e outros animais, além das outras 

espécies de plantas, ou ainda, se cogita que muitas plantas correriam o risco de 

passar a produzir compostos como neurotoxinas e inibidores de enzimas em níveis 

acima do normal, tornando-as tóxicas, ou as proteínas transferidas de um alimento 

para outro poderiam passar a ter propriedade alergênica. 

Com relação aos genes resistentes a antibióticos contidos nos alimentos 

transgênicos, estes poderiam passar sua característica de resistência às pessoas e 

animais, o que viria a gerar a anulação da efetividade de antibióticos nos mesmos.  

Na seara econômica haveria uma monopolização da técnica e dos produtos 

modificados, pois apenas umas poucas multinacionais no mundo poderiam ter o 

controle da produção de sementes para a agricultura.  

O MST – Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra88, citado por Gilson 

Silva89, aponta que o cultivo dos transgênicos e sua disseminação irá tornar as 

grandes empresas mundiais cada vez mais ricas, além de monopolizar as sementes. 

Desta forma, os agricultores e também os países, ficariam cada vez mais 

dependentes dessas multinacionais. Acredita inclusive, que a agricultura pode se 

tornar mais arriscada com grandes monoculturas. Com isso, poderia existir a perda da 

diversidade genética. Além do mais, representaria um aumento de risco à saúde dos 

consumidores, pois aumentariam os casos de alergia, bem como, os níveis de 

agrotóxicos, mesmo os que são permitidos pela legislação.  

As plantas modificadas poderiam fazer uma polinização cruzada com 

espécies semelhantes e, deste modo, contaminariam plantas utilizadas 

exclusivamente na alimentação. 

Esse argumento é amplamente rebatido pelo Conselho de Informações sobre 

Biotecnologia ao afirmar que “a coexistência entre diferentes métodos de produção, 

transgênico e orgânico, é uma realidade em todo o mundo há muitas décadas, para 

isso é preciso que os agricultores trabalhem obedecendo as práticas estabelecidas”.90 

Ocorre que também há a crença que se houver uma interação entre plantas 

geneticamente modificadas com as variedades naturais, poderia ocorrer o 
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empobrecimento da biodiversidade, a eliminação de insetos e microorganismos 

benéficos, o aparecimento de plantas e animais resistentes aos antibióticos e 

agrotóxicos e a contaminação do solo e dos lençóis freáticos. Esse argumento não é 

defendido pelo ex-presidente da CTNBio o Prof. Walter Colli91, pois o mesmo acredita 

que com a diminuição do uso de agrotóxicos, a agressão ao solo e ao meio ambiente 

é bem inferior, beneficiando inclusive o consumidor. 

Outra ameaça seria a adoção de semente estéreis e, por conseguinte, a 

perda da soberania alimentar, pois segundo a organização não governamental The 

Action Group on Erosion Technology and Concentration, cerca de 1,4 bilhão de 

pessoas, vivem do reaproveitamento de grãos, prática que ocorre há mais de 10 mil 

anos, a maioria dessas pessoas são pobres e “os fazendeiros podem não ter controle 

também sobre a capacidade de selecionar variedades que melhor se adaptam às 

condições locais de sua terra ou às suas necessidades.” 92 

Com relação aos insumos, é preciso reduzir no mercado brasileiro, o gasto 

com insumos importados, como sementes ou defensivos agrícolas, esse é um dos 

maiores desafios enfrentados pelos agricultores brasileiros.93 

 
2.5 PANORAMA ECONÔMICO DOS ALIMENTOS TRANSGÊNICOS E DOS 
ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS NO BRASIL  
 

O setor agropecuário brasileiro cresceu 225% nos últimos 20 anos, além de 

diversas transformações que o setor foi alvo, esses resultados foram alvo da 

modernização agrícola provocada pela biotecnologia, foi sem dúvida um aumento na 
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novas alternativas biotecnológicas, sobretudo dos que exercem atividades agrícolas.” 
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produtividade agrícola em pouco tempo. As produções de milho e soja no país foram 

elevadas de maneira expressiva, já a de algodão “não acompanhou o mesmo ritmo 

porque, o produto brasileiro atender nichos de mercado, o consumo mundial vem 

caindo em virtude do aumento do uso de fibras sintéticas na produção de tecidos.”94 

Apesar do Brasil ser eminentemente agrícola, a condição brasileira se dá por 

ter “a área cultivada relativa ao país ser ainda bastante insignificante quando 

comparada a de países com dimensões bem menores, e que apresentam maior 

produtividade agrícola que o Brasil, como é o caso da Argentina.”95 

Nos Estados Unidos os componentes transgênicos em alimentos são 

considerados como sendo aditivos, por isso se permite mais facilmente a utilização de 

técnicas para a elaboração de OGM‟s e o consumo é mais flexível por lá, além do 

mais, sendo considerado um aditivo, não precisa passar pela rigorosa aprovação do 

FDA (Food and Drug Administration), que é o órgão fiscalizador do governo 

americano responsável pela realização de testes de segurança em Organismos 

Geneticamente Modificados.96 

Desde 1993, os supermercados americanos comercializam tomates 

modificados, pois estes são mais difíceis de estragar, outros cultivos foram permitidos 

ao longo dos anos no país, dentre eles tomate, soja, algodão, milho, canola e batata, 

já na Europa, o milho é plantado em pequena escala na França e na Alemanha, além 

disso, pode-se encontrar molho de tomate transgênico na Inglaterra, estimando-se, 

portanto, que 60% dos alimentos processados, aproximadamente possuam derivados 

de soja transgênica e 50% possuam milho transgênico. 97 
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No entanto, a União Europeia não concorda com a mesma visão dos norte-

americanos, pois ainda não existe aferição quanto aos resultados que os alimentos 

transgênicos possam ter, junto à saúde dos consumidores e do meio ambiente. Sendo 

assim, a União europeia apesar de restringir em seu solo, as sementes modificadas 

geneticamente, “continuam importando alimentos transgênicos plantados em outros 

países98”. 

Essa resistência por parte dos consumidores europeus é justamente por não 

se ter ainda avaliadas as consequências do uso desses alimentos modificados a 

longo prazo. Além do mais, a Europa sempre foi conservadora.99 

As plantações de transgênicos já atingiram todo o mundo, sendo encontrados 

nos EUA, Argentina, China, México já usam transgênicos livremente. Outros países, 

tais como Inglaterra, Nova Zelândia, França, Austrália, Índia, África do Sul, Canadá, 

Espanha e o Brasil, aplicam uma legislação mais complexa e possuem órgãos de 

fiscalização para a aplicação dos Organismos Geneticamente Modificados em seus 

países. 100 

Mesmo porque, tratando-se da imensa quantidade e variedade de produtos 

alimentícios importados pelo Brasil originários dos EUA, Canadá, Argentina e, se 

estes contiverem derivados de soja, milho, canola, tomate e trigo, como leite à base 

de soja, sopas e cremes, salsichas, cereais matinais, batatas fritas, óleos de cozinha, 

sorvetes e chocolates, haverá uma grande probabilidade de serem transgênicos101, ou 

seja, já estão na mesa do brasileiro. 

Os Estados Unidos é o maior produtor de transgênicos, o Brasil é atualmente 

o segundo maior produtor de alimentos transgênicos do mundo, cerca de 94,2 % da 

soja e 84,6% do milho são cultivados em território brasileiro, dentre os demais 

produtos.102 
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 SÁ, Vanessa de. OGM„s: uma questão de segurança. Revista Scientific American, [S. l.], Nastari, 
2019. 
99

 “Basta relatar a história do tomate. Essa fruta era consumida pelas populações da América pré-
colombiana. Levada à Europa ainda no século XVI pelas expedições que retornavam, foi considerado 
um veneno e somente passou a ser consumida na alimentação na Espanha e na Itália no fim do século 
XVII. Somente no século XIX o tomate foi plenamente aceito na Europa Central. Não é de surpreender 
a resistência que eles manifestam contra os alimentos geneticamente modificados.” Disponível em: 
http://rusp.scielo.br/scielo.php?scriptsci_arttext&pid=S010399892011000200011&lng=pt&nrm=iso. Rev. 
USP. n. 89. São Paulo. mar./maio 2011. 
100

 RODRIGUES, Maria Rafaela. Biodireito: alimentos transgênicos. São Paulo: Lemos e Cruz, 2002, p. 
137-138. 
101 

NALINI, José Renato. Ética ambiental. São Paulo: Milenium, 2003, p. 100. 
102

 Disponível em: 
http://cib.org.br/wpcontent/uploads/2015/01/ISAAA_ExecutiveSummaryBriefs49_port.pdf. Acesso em: 
19 mar. 2019. “No período de dezenove anos de 1996 a 2014, milhões de agricultores em quase trinta 

http://rusp.scielo.br/scielo.php?scriptsci_arttext&pid=S010399892011000200011&lng=pt&nrm=iso
http://cib.org.br/wpcontent/uploads/2015/01/ISAAA_ExecutiveSummaryBriefs49_port.pdf


41 

O Brasil foi contaminado por sementes transgênicas contrabandeadas da 

Argentina para o Rio Grande do Sul (eram chamadas de “soja Maradona”), daí porque 

não havia sentido de se manter a restrição para o cultivo dessas sementes em 

território nacional. De fato, a soja Roundup Ready “foi desenvolvida através da 

introdução de um gene oriundo de uma bactéria do gênero Agrobacterium, 

pertencente ao solo, para aumentar a tolerância ao herbicida glifosfato”.103 

Existem no Brasil alguns órgãos que fazem um trabalho de vigilância com 

relação ao tema. Eles são encarregados de preservar a sociedade das possíveis 

consequências que venham a existir com a utilização dos organismos geneticamente 

modificados, são eles, o IDEC (Instituto de Defesa do Consumidor), IBAMA (Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), e a CTNBio 

(Comissão Técnica Nacional de Biossegurança). 

Após a promulgação da Lei de biossegurança no Brasil104, várias questões 

passaram a ser levantadas com relação aos OGM‟s, sendo assim, a CTNBio, 

vinculada ao Ministério da Ciência Tecnologia e Informação tornou-se uma fonte de 

                                                                                                                                                                                                 
países espalhados no mundo todo, adotaram as tecnologias transgênicas em níveis sem precedentes. 
O testemunho mais motivador e credível a favor das tecnologias transgênicas é que durante esse 
período de dezenove anos, milhões de agricultores em quase trinta países no mundo todo, tomaram 
mais de 100 milhões de decisões independentes de semear e replantar uma área acumulada de cultivo 
acima de 1,8 bilhões de hectares – ou mais de 4 bilhões de acres – pela primeira vez em 2014. Esta 
área equivale a quase o dobro do tamanho da superfície total dos Estados Unidos ou da China, em si, 
um dos maiores países do mundo. Há um motivo principal e avassalador atrás da confiança de milhões 
de agricultores avessos a risco nas variedades transgênicas – as tecnologias transgênicas oferecem 
benefícios sustentáveis e substanciais, socioeconômicos e ambientais. Estudos minuciosos realizados 
por diversas organizações, inclusive um estudo da UE de 2011, confirmaram que as cultivares 
transgênicas são seguras e entregam benefícios agronômicos e ambientais expressivos e resultam em 
reduções no uso de agrotóxicos. Em 2104, o Brasil ficou em segundo lugar, perdendo somente para os 
Estados Unidos em área cultivada com transgênicos no mundo, com 42,2 milhões de hectares (acima 
dos 40,3 milhões registrados em 2013); o aumento em 2014 foi de 1,9 milhões de hectares, equivalente 
a uma taxa de crescimento de 5%. Nos últimos cinco anos, o Brasil tem sido propulsor de crescimento 
mundialmente. Em 2013, ele aumentou sua área cultivada com transgênicos em 3,7 milhões de 
hectares, mais do que em qualquer outro país no mundo, entretanto, em 2014, o maior aumento anual 
foi nos Estados Unidos, com 3,0 milhões de hectares. Em 2014, o Brasil plantou 23% (mesmo que em 
2013) da área cultivada mundial de 181 milhões de hectares. Futuramente, o Brasil deverá fechar a 
lacuna com os EUA. Um sistema eficiente e com base científica de aprovação no Brasil facilita uma 
adoção rápida. Em 2014, o Brasil plantou comercialmente pelo segundo ano, a primeira soja 
combinada com resistência a inseto e tolerância a herbicida em 5,2 milhões de hectares, 
substancialmente ultrapassando os 2,2 milhões de hectares em 2013. Notadamente, a EMBRAPA, 
uma organização de P & D, com um orçamento anual de US$ 1 bilhão, recebeu aprovação para 
comercializar o seu feijão transgênico desenvolvido localmente resistente a vírus, planejado para 2016 
e uma soja tolerante a herbicida que ela desenvolveu em uma parceria público-privada com a BASF, 
que está aguardando uma aprovação da UE para importação previamente a uma comercialização 
programada para 2016.” 
103
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pesquisa nacional e internacional, foi através da plataforma da FAO105, que muitas 

informações para este trabalho foram alcançadas, nesse contexto, percebe-se que o 

Brasil já é detentor de vários produtos autorizados pela CTNBio,  que se utilizam de 

organismos geneticamente modificados em sua composição e tiveram sua 

comercialização aprovada pelos órgãos de controle brasileiro, dentre esses produtos 

verifica-se que as mais diversas áreas foram contempladas, sejam elas: plantas, 

vacinas humanas e veterinárias, microorganismos para a produção de combustíveis, 

entre outros. 

Desta forma, o Brasil possui um marco regulatório em que fica garantida a 

exigência de avaliações de segurança em alimentos transgênicos por autoridade 

competente, além de uma estrutura formada para tal, ou seja, se houver um pedido 

para manipulação genética de determinado organismo, o órgão brasileiro responsável 

pela decisão técnica sobre o risco biológico é dado pela Comissão Nacional de 

Biossegurança – CTNBio, essa decisão técnica é dada de forma definitiva ,ocorrendo 

a sua revogação, apenas com base em razões socioeconômicas e não em razões de 

biossegurança pelo Conselho Nacional de Biossegurança – CNBS que tem 30 dias 

para a emissão da revogação. 106 

O Brasil, portanto é um país que produz e comercializa alimentos 

transgênicos, tanto para humanos quanto para animais, além do mais, também os 

produz para serem usados em pesquisas monitoradas, informações prestadas pela 

CTNBio107 demonstram que o país não existem a detecção de níveis baixos de 

culturas GM aprovadas em pelo menos um país, essa aprovação tem como base 

avaliações de segurança alimentar de acordo com as diretrizes do Codex, dá-se o 

nome de Low Level Presence (LLP) e a detecção da presença não intencional de 

culturas GM que não foram aprovadas em nenhum país, trata-se da Presença 

Adventista (AP), não enfrentando nenhuma situação de LLP\AP nos últimos 10 (dez) 

anos.108 

Sendo assim, as lavouras brasileiras, vem apresentando cada vez mais a 

utilização de sementes transgênicas, tanto pela praticidade no manejo da cultura, 

quanto pelo menor custo de produção. No Brasil, se observa a cultura abundante de 
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soja, milho e algodão transgênicos nos Estados do Mato Grosso, Paraná e Rio 

Grande do Sul.109 

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA, desenvolve 

pesquisas cujo objetivo é desenvolver metodologias científicas para “a avaliação da 

segurança ambiental e alimentar dos organismos geneticamente modificados, 

desenvolvidos pela Embrapa,” através da Rede de Biossegurança criada pela 

empresa brasileira. Já há testes com soja, feijão, mamão, banana, batata e algodão.110 

A Embrapa “é o maior centro de pesquisa e desenvolvimento agrícola do país, 

sendo responsável pela coordenação dos investimentos e desenvolvimento de linhas 

de pesquisa em biotecnologia agrícola.”111 

Os investimentos em ciência e tecnologia sempre trouxeram benefícios aos 

que delas se utilizam, pois com a competitividade reinante no planeta há a 

necessidade de se mostrar um produto diferenciado no mercado, ocorre que as 

empresas dominantes que detém a tecnologia da transgenia já dominavam o 

maquinário e a produção de defensivos agrícolas há vários anos em nível mundial, 

hoje estão na frente das pesquisas biotecnológicas, são elas: Cargill, Monsanto, 

Dupont, Syngenta, Bunge e Bayer112, chegam a dominar 99% do mercado de 

sementes transgênicas, ainda que exista fome no mundo, estas empresas tem o 

condão de obter lucros e não praticar a filantropia113.  

Na década de 90, foi firmado um termo de Cooperação Técnica entre a 

Embrapa e a Monsanto com o objetivo do desenvolvimento de tecnologia transgênica, 

pois a Monsanto não conhecia as cultivares adaptadas ao clima e condições de solo 

brasileiro, com este contrato a Embrapa pode fazer suas pesquisas com mais afinco 
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e, por conseguinte, a Monsanto pode ter conhecimento das cultivares de clima 

tropical, alcançando assim, novos mercados.114 

Até pouco tempo, as leis brasileiras não autorizavam o patenteamento de 

seres vivos, mas a partir da promulgação da Lei Federal 9.279/1997115 que regula 

direitos e obrigações relativas à propriedade industrial, foi autorizado o registro de 

patentes para medicamentos, alimentos e processos de biotecnologia, sendo assim, 

as empresas detentoras de biotecnologia tem direito ao recebimento de royalties. 

A agricultura brasileira cresce de forma tal, que o país vem se tornando um 

importante produtor de alimentos em escala global, é o que diz a FAO, “O Brasil 

responderá em 2050, por 40% da oferta mundial de alimentos e, juntamente com os 

EUA responderá por 80% da soja em 2026.”116 

Por essas facilidades que se encontra o Brasil engajado no estabelecimento, 

fiscalização e padronização de normas e determinações que resultem numa maior 

segurança alimentar para seu povo, além de considerar aos produtores uma 

variedade de possibilidades com um manejo seguro e equilibrado. 
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3 OS ALIMENTOS TRANSGÊNICOS E O DIREITO DO CONSUMIDOR NA TUTELA 
CONSTITUCIONAL 

 

Segundo a Constituição Brasileira de 1988, considera-se a defesa do 

consumidor um direito humano fundamental, este preceito foi dado pelo legislador 

baseado na experiência da Constituição espanhola de 1978 e na Constituição 

portuguesa de 1976, que primeiro acolheu as normas de proteção ao consumidor117. 

Organismos internacionais, ao final do século XX, também se preocuparam 

com a proteção aos interesses do consumidor, pois sendo este a parte mais fraca da 

relação de consumo deve ser protegido.  

Têm-se como momento inaugural do direito do consumidor a mensagem do 

Presidente dos Estados Unidos, John Kennedy118 em 1962, destacando a importância 

de proteção aos consumidores e, desta forma, garantindo-lhes o direito à segurança, 

informação, escolha e ao de ser ouvido nas decisões governamentais.119 

A preocupação relativamente recente, dos países e organismos internacionais 

com a defesa do consumidor decorre da constatação de que sua fragilidade se 

intensificou na mesma proporção do processo de industrialização ocorrido nas últimas 

décadas. 

Daí que no Brasil e em diversos outros países, o legislador começou a editar 

normas que protegessem o usuário final dos produtos e serviços comercializados no 

mercado de consumo. É por isso que temos no país uma Constituição que assegura a 

proteção ao consumidor, além de uma legislação infraconstitucional abrangente a 

respeito. 

Como a Constituição é a nossa Lei Fundamental significa dizer que nenhuma 

outra lei pode contrariar as normas e os princípios constitucionais, desta forma, os 

temas tratados por ela são de alta relevância para a nação, vê-se, portanto, que o 

legislador constitucional aludiu ao consumidor em mais de uma oportunidade.120 
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Possui a Constituição de 1988 artigos próprios para a defesa do consumidor, 

sejam eles o art. 5°, XXXII, e o art. 170, V que estabelece os princípios gerais da 

atividade econômica. 121 

Inclusive o art. 5°, “consagrou a defesa do consumidor como um direito 

fundamental. Constitui ao mesmo tempo uma disposição normativa definidora de 

direito e de um objetivo.”122 

Com relação ao art. 170 da CF, a defesa do consumidor foi instituída como 

princípio geral norteador, e em se tratando de atividades de natureza econômica, 

torna-se um parâmetro a ser observado.123 

Além disso, nos termos do art. 48 das disposições constitucionais 

transitórias124, ficou estabelecido que o Congresso Nacional deveria, em cento e vinte 

dias após a promulgação da Constituição, elaborar o Código de Defesa do 

Consumidor. Trata-se, portanto, da Lei Federal 8.078/90, aprovada pelo Congresso 

Nacional e publicada em 11 de setembro de 1990. 

Percebe-se então, que no ordenamento jurídico pátrio, o direito do 

consumidor possui status constitucional.  

A informação é uma ferramenta básica em qualquer relação de consumo, pois 

é a partir da mesma que um produto que está sendo oferecido pode formar opiniões 

positivas ou negativas. 

A liberdade individual sustenta um Estado Democrático de Direito, desta 

forma, é preciso ter consciência e, para isto é preciso informação, sendo assim, o 

CDC confirma em seu art. 31 a importância da informação que é repassada ao 

consumidor.125 
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 Art. 5°, XXXII – O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Art. 170, V – A 
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Prevê ainda o CDC – Código de Defesa do consumidor, a criminalização de 

condutas relativas à ausência de informação para o consumidor. Nos artigos 63126 e 

64127 existem punições para as hipóteses de omissão de dizeres ou alerta sobre a 

nocividade de produtos, já no artigo 66, há a existência de punição para a informação 

falsa, enganosa ou a omissão sobre característica relevante do produto ou serviço. 

Fica claro, portanto, que o direito à informação se dá não só pela quantidade 

de normas que garantam essa proteção, mas também, pela sua natureza 

disciplinadora da conduta dos fornecedores. 

Logo, se qualquer produto tenha em sua composição, algo que possa 

apresentar risco à saúde, como ingredientes ou porcentagem de transgenia, o 

consumidor deve ser informado. 

Neste diapasão são observados os princípios da transparência e a boa-fé, 

além da vulnerabilidade do consumidor, pois este não possui o conhecimento técnico, 

científico que o faça entender a origem de determinado produto. 

Desta forma, o conceito de informação se apresenta amplo, pois comporta 

comunicação, dados, instrução, conhecimento, clareza, precisão e compreensão, por 

conseguinte, para que um produto seja apresentado ao consumidor, seu fornecedor 

deve se valer de estudos aprofundados, com dados relevantes para que possa 

esclarecer ao receptor algo que ele não possua conhecimento. 

Com os alimentos transgênicos percebe-se que a informação sobre a 

natureza do alimento é importante, serve de garantia para que o consumidor possa ter 

o direito de escolha. 

As relações entre o consumidor e fornecedor foram finalmente implementadas 

uma vez que “a vida moderna das sociedades de massa, nas quais o ter substitui, 

quase sempre, o ser, em que a preocupação preponderante é o lucro, a riqueza, o 

aumento do patrimônio, as relações consumeristas obtiveram a tutela legislativa”.128 
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Por fim, “o CDC consiste em uma lei principiológica que foi criada com o 

desiderato de proporcionar a harmonização das relações de consumo mediante a 

implantação de um microssistema isonômico com tratamento desigual das partes.”129 

Vale ressaltar que o CDC não é a única norma jurídica de proteção aos 

interesses do consumidor, além do mais, a lei deve atender a uma necessidade prévia 

da sociedade, o que efetivamente ocorreu com o CDC, especialmente porque 

atendeu uma necessidade real de proteger a parte mais frágil da relação. Mas, é 

preciso que haja o conhecimento do conteúdo da lei por todas as pessoas e, desta 

forma, haverá a maior observância e respeito ao direito do consumidor. 

  

3.1 A CONSTITUIÇÃO FEDERAL E O MEIO AMBIENTE 
 

Sendo a Constituição a lei maior do ordenamento jurídico do Estado, esta se 

torna o fundamento da autoridade de todos os poderes constituídos, neste contexto, 

tendo o meio ambiente sido elevado ao status constitucional, percebe-se que a 

constitucionalização do ambiente é uma tendência mundial irreversível, sendo a 

Constituição Federal do Brasil de 1988 reconhecida internacionalmente como 

merecedora de elogios por ter apresentado uma série fragmentos à tutela ambiental. 

Os direitos fundamentais de terceira geração que englobam os da 

solidariedade ou de fraternidade, estão sendo “incorporados nos ordenamentos 

constitucionais positivos e vigentes de todo o mundo, como nas Constituições do 

Chile (art. 19, §8°), da Coreia (art. 35, 1) e do Brasil (art. 225)”. Em se tratando dos 

direitos difusos, como a vida saudável e o meio ambiente equilibrado, estes fazem 

parte dos direitos da solidariedade.130  
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Em seu primeiro artigo, a Constituição Brasileira de 1988 afirma que o Brasil, 

tratando-se de uma República, é regido pelo Estado Democrático de Direito e, tem 

como um de seus fundamentos, a dignidade da pessoa humana, já em seu terceiro 

artigo a afirmação dos objetivos que constituem o Estado brasileiro, no quarto artigo, 

encontram-se os princípios de prevalência dos direitos humanos e autodeterminação 

entre os povos, no quinto artigo, o envolvimento com as garantias fundamentais do 

ser humano; no art. 23 o cuidado dos entes para a proteção ao meio ambiente e, no 

art.24 a competência para legislar com relação ao meio ambiente, finalmente, no art. 

225 a responsabilidade em se preservar o patrimônio genético do país.131 

A própria Constituição, em seu art. 225, traz em seu bojo o cuidado que o 

cidadão tem ao defender e preservar o meio ambiente e não apenas ser o detentor de 

direitos. 132  

Ocorre que apesar da Constituição determinar a necessidade de estudo 

prévio de impacto ambiental, não há a previsão de como este será feito, sendo 

                                                                                                                                                                                                 
comunhão social, os graves conflitos intergeracionais marcados pelo desrespeito ao dever de 
solidariedade na proteção da integridade desse bem essencial de uso comum de todos quantos 
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atualmente feita através do EIA/RIMA, pois estão definidas na resolução n° 01/86 do 

CONAMA, que indica por sua vez que a CTNBio é a responsável pelo parecer prévio 

e conclusivo que irá indicar a liberação ou não de OGM‟s, tendo portanto, o poder 

público a discricionariedade para exigir ou não o EIA/RIMA.133 

Com essa visão constitucional “a sociedade é chamada para, ao lado do 

Estado, atuar na proteção do meio ambiente, conjuntura em vista da qual se destaca 

o papel do cidadão e o regime da democracia direta e participativa.”134 

Dito isto, requer que o cidadão possa aplicar essas regras também aos 

alimentos transgênicos, uma vez que, estes podem alterar o ecossistema com suas 

características e, desta forma, afetar o próprio homem detentor de direitos e deveres 

para com o meio ambiente. 

 

3.1.1 A Transgenia e o meio ambiente 

 

Conceituando-se transgênese como o “processo científico de transferência de 

genes de um organismo para outro, podendo-se dar entre animais, entre vegetais ou 

entre animais e vegetais.” 135 

Tratando-se de transgênicos, observa-se que o mesmo pode ser aplicado em 

diversas áreas segundo o Conselho de Informações sobre Biotecnologia, a primeira 

área a ser lembrada é a agricultura, sem dúvida é uma das mais utilizadas quando se 

fala em alimentos transgênicos, principalmente nas culturas de abóbora, alfafa, 

algodão, berinjela, beterraba, cana-de-açúcar, canola, feijão, mamão, milho, soja. Em 

se tratando de alimentos, o uso de bactérias, leveduras e fungos na indústria 

alimentícia é bastante atuante, no que diz respeito aos processos de fermentação, 

preservação e formação de sabor e aromas, têm-se uma infinidade de queijos, pães, 

cervejas, vinhos e adoçantes. Já na área da saúde, infinitas vacinas, remédios, 

terapias e até mesmo tratamentos se utilizam da transgenia, a insulina é o primeiro 

produto a ser utilizado no tratamento da diabetes e a mesma é produzida a partir de 
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microrganismo transgênico. Detergentes, sabões em pó e em barra são produzidos 

pela indústria química através de microrganismos transgênicos que produzem 

enzimas que contribuem na degradação da gordura. Na indústria têxtil, para que os 

tecidos obtenham uma melhor resistência às lavagens, utiliza-se regularmente 

enzimas produzidas por OGM‟s.136 

Além da saúde, em se tratando de insulina e outros medicamentos, por 

exemplo, a transgenia pode ser utilizada como hormônio de crescimento e na 

vitamina C, também há o uso de animais geneticamente modificados, como o 

mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, que foi aprovado e solto no Brasil 

com o objetivo de impedir “que os filhotes cheguem à fase adulta, reduzindo, assim, a 

população do vetor da doença.”137 

Por conta da relevância social que hoje possui, ou até mesmo pela 

degradação que vem sofrendo o meio ambiente há muito tempo, o patrimônio 

genético brasileiro passou a receber tratamento jurídico a partir da Constituição 

Federal Brasileira de 1988, o que levou a um suporte jurídico infraconstitucional. 

Verificando-se o capítulo VI do Título VIII da Constituição Federal Brasileira, 

que trata do meio ambiente, observa-se a preocupação que teve o legislador com a 

diversidade e a integridade do patrimônio genético, reconhecendo que todos possuem 

direito a um ambiente ecologicamente equilibrado, inclusive as futuras gerações, além 

de impor que o Poder Público e a coletividade devem defender e preservar o 

ambiente. Assim, dispõe o art.225, § 1°, incisos II e V.138 

Com relação ao inciso II do artigo citado acima, pode-se dizer que possui 

extrema correspondência com o Capítulo 16 da Agenda 21, quando esta estabelece 

que a contribuição da biotecnologia se dá também, em parcerias globais, 

especialmente entre países ricos em recursos biológicos e países que detenham 

tecnologia que possam ser usadas, para transformar recursos biológicos, mas que 

sirvam às necessidades do desenvolvimento sustentável.139 

Percebe-se pelo inciso V, que existe uma grande dificuldade de se 

regulamentar substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o 

meio ambiente, pela Administração Pública, visto que, em muitos casos não se sabe 

qual a informação necessária que deve existir para que isso aconteça. 
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Mas o que se vê com o estudo do inciso em questão, é que, o Poder Público, 

mesmo assim, tem o dever de exercer esse controle e assegurar o direito ao meio 

ambiente equilibrado. Isto é observado quando se percebe que o inciso V é 

revolucionário, visto que, não se limita ao controle das “substâncias”, prevendo 

também o dever de controlar “técnicas” e “métodos” prejudiciais ao meio ambiente.140 

Ocorre que quando a Constituição Federal determinou a preservação da 

diversidade e integridade do patrimônio genético, “não só admite a possibilidade de 

reprodução de seres vivos, mas também aceita esse tipo de técnica como forma de 

se tutelar o meio ambiente.”141 

Desse modo, com a vigência da Lei Federal n° 8.974, de 05 de janeiro de 

1995, e que depois veio a ser revogada, estabeleceram-se normas para o uso das 

técnicas de engenharia genética e liberação no meio ambiente de organismos 

geneticamente modificados, além de criar a Comissão Técnica Nacional de 

Biossegurança – CTNBio, veio regulamentar os incisos II e V do Art. 225 da CF, 

transcritos acima. Desta forma, já no 1° artigo da Lei Federal 8.974/95, são elencadas 

as normas de segurança e os mecanismos de fiscalização no uso das técnicas de 

engenharia genética em construção, cultivo, manipulação, transporte, 

comercialização, consumo, liberação e descarte de OGMs. 

Nessas normas de segurança fica claro que é preciso se recorrer a outras 

áreas do saber, inclusive à Ética, uma vez que, se deseja implementar, sem riscos e 

com precisão a política da biossegurança. É um problema, portanto, complexo e 

interdisciplinar pois, não se pode arriscar a saúde humana e a saúde ambiental142. 

O legislador também definiu no art. 3° desta mesma lei, os conceitos de 

organismo, ácido desoxirribonucléico (DNA) e ribonucléico (RNA), moléculas de DNA 

recombinante, organismos geneticamente modificados e engenharia genética. Neste 

artigo se determinam àqueles que não são considerados OGMs, ou seja, os 

organismos onde não houve uma introdução direta de material hereditário e não se 

procederam a técnicas utilizando DNA/RNA recombinante. Foram excluídos a 

fecundação in vitro, a conjugação, a transdução, a indução poliplóide e qualquer outro 

processo natural.  
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A Lei Federal 8.974/1995 veio a ser revogada pelo artigo 39 da também Lei 

Federal de n °11.105 de 24 de março de 2005, a chamada Lei de Biossegurança, que 

dispõe sobre a Política Nacional de Biossegurança – PNB e reestrutura a CTNBio. 

 

3.1.2. A Sustentabilidade e a Fome 

 

Falar em sustentabilidade requer um caráter multidimensional tal, que se 

apoia “no enfrentamento dos problemas ambientais, bem como dos de ordem social, 

cultural, econômica, territorial e política.” 143 

 A insegurança alimentar decorre de diversas causas, pode-se dizer que 

quando há problemas como a perda de fertilidade do solo, problemas no ambiente ou 

falta de insumos, ou até mesmo de políticas de acesso à terra, mas nenhum desses 

fatores movimenta mais a insegurança alimentar do que a pobreza. Diversos 

documentos internacionais comprovam que a pobreza é um dos males que abrangem 

o planeta e que traz o desenvolvimento sustentável como solução para o problema.144 

Quando o ser humano cultiva às margens de rios, derruba florestas, esgota 

reservas de água doce e polui os rios e mares ele está dando os primeiros passos na 

maior ameaça ambiental e reduzir esses impactos negativos não é nada fácil, pois é 

“o sistema alimentar  que tem que garantir que todos os sete bilhões de pessoas vivas 

hoje sejam adequadamente alimentados; dobrar a produção de comida nos próximos 

40 anos; e se tornar realmente sustentável – tudo ao mesmo tempo.”145 

A Revolução Verde foi primordial para que o planeta suportasse o 

crescimento populacional, sem ela haveria muitíssimo mais explosões de fome em 

diversas partes do mundo, mas a população não para de crescer, estimativas da ONU 

dão conta que em 2050 ter-se-á cerca de 10 bilhões de indivíduos, necessitando, 
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portanto, da elevação em 50% do alimento produzido no planeta atualmente. O fato é 

que se está extraindo do solo um rendimento que ele já não mais suporta, cursos de 

rios foram desviados e lençóis freáticos já se encontram ameaçados, o planeta já dá 

mostras aterradoras do que vem acontecendo ao longo de anos de acúmulo de gases 

de efeito estufa, enchentes, secas extremas e até mesmo afetando a vida de povos, 

como “a grande seca na Síria nos anos 2010, levou muitos a migrar para as cidades. 

Foi esse contingente que aderiu o sonho da primavera árabe e apoiou o movimento 

de sublevação que resultou na guerra civil desde 2011.”146 

Além do mais, é preciso reconhecer que um dos maiores direitos do homem é 

o de ter direito à alimentação, por isso, se faz necessário “a opção por estabelecer a 

relação entre o direito humano à alimentação e sustentabilidade, aplicada à análise 

sobre a produção e o consumo dos transgênicos e seus riscos.”147 

O direito à alimentação no contexto internacional foi citado no discurso de 

Franklin Delano Roosevelt, em janeiro de 1941, no sentido da “liberdade de não 

passar necessidade”, ou seja, do direito de se estar livre da fome. Já em 1944, o ex- 

presidente americano reforçou o pensamento e, em 1945 o movimento de 

internacionalização dos direitos humanos, apesar de não consagrar diretamente o 

direito à alimentação “fez referências ao favorecimento pelas Nações Unidas de níveis 

mais altos de vida, trabalho efetivo e condições de progresso e desenvolvimento 

econômico e social.” Em 1948, há com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

“uma referência direta à alimentação.”148 

Tendo-se consciência da limitação dos recursos naturais, o homem passa a 

considerar a “ciência do agir(ética) que aponta os caminhos para a existência de um 

dever de solidariedade, a ciência do direito elabora os instrumentos para incrementar 

o princípio da solidariedade e diminuir as desigualdades sociais.”149 

Medidas transformadoras foram tomadas pelos Estados-Membros que 

compõem a ONU, os mesmos acordaram para colocarem o planeta na órbita da 

sustentabilidade, criando a Agenda 2030, englobando 17 Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável, que por sua vez, se subdividem em 169 metas, a 
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implementação da agenda vem acompanhada do apoio e da parceria dos países e 

das Nações Unidas. 

Analisando-se a proposta da ONU, quando da divulgação e implantação dos 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS, objetivos estes, que devem ser 

desenvolvidos pelos países até o ano de 2030, o segundo objetivo, em especial, traz 

diversos aspectos ligados à este trabalho, uma vez que se espelha na  “Fome Zero e 

Agricultura Sustentável - acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e 

melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável,”  some-se a isso que,  a 

Segurança Alimentar e Nutricional – SAN, tem finalidades, metas e conceitos 

estreitamente ligados ao segundo objetivo de desenvolvimento sustentável.  

A necessidade de se implementar políticas públicas de combate à pobreza e 

a fome, demonstram também a preocupação dos agentes políticos em conservar o 

meio ambiente, uma vez que, os indícios de degradação ambiental, pobreza, fome 

levam o indivíduo a um estado de vulnerabilidade extrema, essa reflexão chama a 

atenção inclusive, para a proteção dos Direitos Humanos, trazendo as discussões 

sobre a alimentação no centro dos debates políticos. 

Muitos dos problemas ambientais são motivados pelo subdesenvolvimento, 

pois “a pobreza e a fome são fatores que restringem o desenvolvimento do ser 

humano, além de destruir o meio ambiente e transmitir doenças incuráveis, 

ameaçando não só a vida das pessoas, mas também a sua dignidade.” 150 

Os países sofrem com a fome e também com a densidade demográfica, mas 

não é essa a verdadeira responsável, para alguns a atividade científica pode vir a 

superar a fome, mas “as causas radicais da fome no mundo não têm relação alguma 

com a produção de alimentos. São a pobreza, a desigualdade e a falta de acesso aos 

alimentos e à terra. A fome não é um problema técnico, mas político.”151 

Em 2018, foi feito um levantamento pela FAO, OMS e UNICEF que 

conjuntamente, mapearam 61 países cujas populações enfrentam sérios problemas 

de fome, desnutrição e segurança alimentar, sendo as populações do Sul da Ásia e 

da África Subsaariana as mais vulneráveis, também na Guatemala e Haiti o problema 

se agrava. Ocorre, que nesses lugares há a combinação de conflitos políticos e 

sociais com a seca e enchentes. Mas também há “potências agrícolas como os 

                                                             
150

 SCIDÁ, José. Pobreza não é somente falta de dinheiro. Disponível em:  
http://www.pime.org.br/noticias.inc.php?&id_noticia=1349&id_sessao=2. Acesso em: 14 ago. 2018. 
151

 RODRIGUES, Maria Rafaela. Biodireito: alimentos transgênicos. São Paulo: Lemos e Cruz, 2002, p. 
126. 



56 

Estados Unidos, Austrália, Brasil e Argentina, que exportam até 50% do que 

produzem, pois a produtividade agrícola triplicou.”152 

A pobreza extrema, a fome e o reconhecimento da miséria pelo indivíduo, 

sem a proteção dos direitos humanos pela comunidade internacional podem ameaçar 

inclusive, o Estado Democrático de Direito, os Direitos Fundamentais e a própria 

segurança pública. Esse contexto requer uma intervenção ativa do Estado. 

O Brasil se coloca como um país que intervém no problema da fome, de 

maneira que, ao inserir metas de Governo, Estado e Sociedade, em sua Constituição 

nos artigos 1°, 3°, 6° e 225,153 provoca e protege o desenvolvimento humano, a 

erradicação da pobreza, além de reconhecer o caráter finito dos recursos naturais 

disponíveis. 

A solução para eliminar a fome no mundo moderno, segundo Amartya Sen, 

passa pelo conhecimento de modo amplo, desta forma, deve-se conhecer a 

economia, a disposição de políticas sociais, que venham a influenciar o indivíduo a 

aumentar seu potencial, para que ele venha a adquirir alimentos, saúde e nutrição, e 

não apenas produzir alimentos e expandir a produção agrícola, pois esta não seria a 

solução para a eliminação da fome no contexto mundial. Este conceito leva a crer que, 

a subnutrição, a fome crônica e as fomes coletivas são influenciadas pelo 

funcionamento de toda a economia e de toda a sociedade e não apenas pela 

produção de alimentos e atividades agrícolas, por isso, a defesa de Sen quando 

propõe a criação temporária de empregos públicos para se evitar a fome coletiva.
154

 

O Desenvolvimento sustentável, portanto, é uma ferramenta que auxilia a 

“integração de políticas públicas ambientais e estratégias de desenvolvimento, pois se 

contrapõe a ideia de desenvolvimento econômico puro, buscando rendimento 

satisfatório na economia, ao tempo que, pugna por uma eficiência ecológica.”155 

O Brasil é um país de disparidades econômicas enormes, o dinheiro circula 

nas mãos de poucos e muitos sobrevivem com subempregos, em consequência os 

problemas econômicos são dificilmente enfrentados, verifica-se, ainda, no país, 

diversos programas que foram constituídos com o intuito de diminuir essa diferença, 

desde políticas de proteção social, através dos programas de transferência de renda 

                                                             
152

 NOGUEIRA, Paulo. O paradoxo da fome. Revista Scientific American. Nastari, 2019, p. 12. 
153

 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso 
em: 14 fev. 2019. 
154

 SEN, Amartya Kumar. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. 
155

 Organização Mundial do Comércio (OMC) – Comitê de Comércio e Meio Ambiente (CMA). Guia de 
Estudos. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm


57 

até políticas de fomento à produção agrícola, como por exemplo, a oferta de crédito e 

programas de compras públicas da produção da agricultura familiar.  

O Brasil chegou a apresentar ao mundo, um programa de combate à fome e 

redistribuição de renda revolucionário, de forma que, a população carente e 

necessitada pudesse ser beneficiada com o mesmo, promovendo a oferta de 

alimentos e hábitos alimentares mais saudáveis para a população, esse projeto fez o 

país se posicionar como um dos principais defensores da segurança alimentar e 

nutricional no cenário mundial. 

Ao instituir o Programa Fome Zero, o governo brasileiro oferece ações 

voltadas a garantir a segurança alimentar da população, este projeto possui recursos 

próprios do Governo Federal, além de doações físicas ou jurídicas e de projetos de 

cooperação internacional.156  

Foi criado para famílias necessitadas que recebem, inclusive, através de 

ações garantidoras, o acesso aos alimentos de qualidade e quantidade e visa através 

de palestras, campanhas publicitárias, controle preventivo e implantação de um 

sistema informativo que assegure à população, aspectos importantes para se obter 

uma dieta balanceada, longe da desnutrição e obesidade.  

Além do mais, se deseja que as empresas brasileiras participem mais 

ativamente e de forma sustentável no combate à fome, isso pode ser fomentado com 

ações e iniciativas junto à sociedade definindo orientações e integrando propostas 

para as políticas na área de nutrição e alimentação. Os Órgãos Públicos também 

precisam estar engajados nos programas para que possam contribuir localmente com 

a implementação de parcerias fiscalizando e acompanhando o processo, reforçando o 

compromisso do Estado. 

Acontece que a população brasileira se viu atordoada com a turbulência de 

denúncias variadas de corrupção e desvio de verbas que atingiu o Brasil, sendo 

assim, tratando o trabalho como a principal fonte de renda das famílias e com o 

recente cenário de desigualdade no país, se percebe que são necessárias várias 

medidas integradas e complementares para garantir aos brasileiros o alimento 

necessário à sua subsistência. 

Descortina-se, portanto, um cenário de desafios que precisam ser enfrentados 

no país, ao se apoiar a Agenda 2030, o mundo se oferece à sustentabilidade e 

engloba questões que podem vir a amenizar a fome no planeta. 
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Por muitos anos, considerou-se o Brasil como o celeiro do mundo, pois em 

decorrência de sua estrutura geográfica, solo, população e demais características, o 

país tornou-se autossuficiente na produção dos alimentos básicos consumidos pela 

população, com exceção do trigo157, além do mais, uma das soluções encontradas, foi 

a defesa da agricultura familiar, o que chegou a contribuir para a diminuição da 

pobreza e da desigualdade no meio rural. 

As pesquisas feitas com os alimentos transgênicos na agricultura, visam 

utilizar a tecnologia para diversos fins, entre eles, parte da comunidade científica 

acredita que a fome no mundo poderia ser resolvida com os alimentos transgênicos, 

pois estes funcionariam como inseticidas naturais ou resistiriam a um determinado 

tipo de herbicida, ou ainda, obter-se-ia, dentre as muitas possibilidades, alimentos 

fortificados com características de outros, por exemplo, feijão com proteína da 

castanha-do-pará, trigo com genes de peixe, tomates que não apodrecem, milho com 

genes de bactéria que matam insetos e soja resistente a herbicidas.158 

 

3.2 O DIREITO DO CONSUMIDOR EM RELAÇÃO AOS ALIMENTOS 
TRANSGÊNICOS  
 

O ordenamento jurídico pátrio elegeu o Código de Defesa do Consumidor 

como sendo “o principal instituto jurídico voltado para regulamentar as relações de 

consumo”, consagrando a Teoria Finalista que considera o consumidor como o 

destinatário final de um produto ou serviço.159 

Em seus artigos, o Código de Defesa do Consumidor, define e orienta os 

principais conceitos da relação consumerista, sendo, portanto, de ordem pública, e 

reconhecidas de ofício pelo julgador, transcendendo o interesse e se sobrepondo até 

a vontade das partes.160 

O CDC engloba a compra de produtos, bens duráveis, serviços, podemos 

citar como exemplos, a compra de roupas, alimentos, terrenos, casas, carros, planos 

de saúde, consertos de objetos, entre outros, ao regularizar essas relações, o CDC 
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promove a proteção do consumidor de prejuízos que possam advir, por isso, a 

importância do conhecimento da regra pelos consumidores, podendo acionar os 

órgãos de defesa ou encaminhar a demanda para o juízo competente, caso seja 

comprovado o objeto de discórdia, as empresas ou fornecedores podem ser punidos, 

com multa, ou até mesmo penalmente. Essas definições iniciais podem ser vistas nos 

arts. 1°,2° e 3° do CDC.161 

Encontrando-se a vinculação de direitos e deveres na relação entre 

consumidor e fornecedor, percebe-se que a posição de vulnerabilidade do consumidor 

é extremamente destacada, mas “esta relação de desequilíbrio é atenuada pelo 

Código a partir de garantias de princípios e direitos ao consumidor em seus artigos 4° 

e 6°, devido ao direito à informação e liberdade de escolha”.162 

Sendo consagrado como um princípio de importância na aplicabilidade do 

direito ambiental, o princípio da precaução é sempre chamado para resolver questões 

referentes aos alimentos transgênicos e organismos geneticamente modificados, pois 

frente à incerteza da liberação dos produtos modificados geneticamente esse 

dispositivo mostra-se determinante, uma vez que, o princípio da precaução não tem o 

escopo de cessar, de impedir a atividade humana, mas tem a finalidade de contribuir 

com a vida no planeta e até mesmo, para as próximas gerações. 

O Código de Defesa do Consumidor determina em seu artigo 31 o valor que 

se dá ao se assegurar informações claras, precisas, adequadas e verdadeiras sobre o 

produto, para que se possa apresentar ao consumidor os riscos à saúde que 

porventura tenham. Além do mais, mesmo que não exista a certeza do risco ou 

ameaça ao meio ambiente, a precaução serve como inovação, na medida em que, 

mesmo em caso de dúvida ou incerteza, o princípio deve ser valorado. 

Nesse contexto, uma das demonstrações a serem feitas a favor dos alimentos 

transgênicos é a prova feita com informações claras em sua rotulagem.  
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3.2.1 Princípios Norteadores do Direito do Consumidor 

 

As normas jurídicas dividem-se em: princípios (normas-princípio) e regras 

(normas-regras), desta forma, as regras possuem alto grau de concretude, ou seja, 

podem determinar condutas ou apresentar sanções, são utilizadas para regular 

situações concretas. Se houver conflito entre uma regra e outra, uma delas será 

excluída, pois somente uma poderá ser aplicada ao caso concreto. 

No caso dos princípios, além de regerem todo o sistema jurídico, possuem 

alto grau de abstração e carga valorativa, pois se houver conflito entre princípios, um 

não excluirá o outro, apenas prepondera o outro, sem, contudo, anulá-lo. 

Trata-se do Código de Defesa do Consumidor163 de uma lei principiológica, 

pois adota em seu bojo os seguintes princípios: o Princípio da Precaução, que tem 

como objetivo resguardar o consumidor de riscos desconhecidos que os produtos ou 

serviços venham apresentar, é aplicado com relação aos alimentos transgênicos, pois 

ainda não se estabeleceu os efeitos desses produtos sobre a saúde humana; o 

Princípio da Dimensão Coletiva, que assegura que o interesse coletivo deve 

prevalecer sobre o interesse individual, no CDC este princípio está presente no Título 

III164 quando abarca a defesa dos interesses em juízo, seja de forma individual ou 

coletiva; e o Princípio da Boa-fé, que encontra-se no art 4°, III do CDC165, e admite 
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desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a 
ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal ), sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas 
relações entre consumidores e fornecedores; IV – educação e informação de fornecedores e 
consumidores, quanto aos seus direitos e deveres, com vistas à melhoria do mercado de consumo; V – 
incentivo à criação pelos fornecedores de meios eficientes de controle de qualidade e segurança de 
produtos e serviços, assim como de mecanismos alternativos de solução de conflitos de consumo; VI – 
coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a 
concorrência desleal e utilização indevida de inventos e criações industriais das marcas e nomes 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8078.htm
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que há a compatibilização da proteção ao consumidor com a necessidade de 

desenvolvimento econômico e tecnológico, sempre com base na boa-fé e equilíbrio 

nas relações; Desta forma, a boa-fé objetiva deixa clara a preocupação do legislador 

em harmonizar as relações de consumo, resta realçar que o CDC é altamente 

protecionista, pois além de tutelar os interesses do consumidor, também protege os 

interesses dos fornecedores, quando há críticas a algum produto ou serviço, as 

empresas investem em tecnologia, produção, técnicas de marketing, melhorando seu 

produto. Assim, a boa-fé objetiva é um padrão de conduta. Daí, afirma-se que o direito 

à informação, previsto no art 6°, III do CDC166, quando se adquire um produto ou 

serviço, deve-se também ter acesso a todas as informações acerca dele; 

Ainda no art. 6° do CDC, encontra-se implícito o Princípio da Proteção, uma 

vez que, assegura a proteção básica à incolumidade física, e se preocupa com os 

riscos oferecidos pelos produtos, também diz respeito à liberdade de escolha e riscos 

de lesão econômica e práticas abusivas; Com relação ao Princípio da confiança, 

acredita-se que ninguém adquira ou contrate algo já pensando não será bem 

sucedido; em se falando de liberdade de escolha, para que o consumidor haja 

livremente e possua todas as informações necessárias no momento do vínculo 

contratual o Princípio da Transparência é o que colabora com o consumidor. 

Com isso, corrobora a intenção se trazer ao consumidor a informação correta 

sobre o produto que ele leva para casa, são elas que contidas no rótulo “já que este 

                                                                                                                                                                                                 
comerciais e signos distintivos, que possam causar prejuízos aos consumidores; VII – racionalização e 
melhoria dos serviços públicos; VIII – estudo constante das modificações do mercado de consumo. 
166

 Art. 6º São direitos básicos do consumidor: I – a proteção da vida, saúde e segurança contra os 
riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou 
nocivos; II – a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, 
asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações; III – 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; III – a informação 
adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, 
características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que 
apresentem; IV – a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos 
ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos 
e serviços; V – a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais 
ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas; VI – a 
efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos; VII – o 
acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos 
patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção Jurídica, administrativa 
e técnica aos necessitados; VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do 
ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 
quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; IX – (Vetado); X – a 
adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral. Parágrafo único. A informação de que 
trata o inciso III do caput deste artigo deve ser acessível à pessoa com deficiência, observado o 
disposto em regulamento. 
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constitui o primeiro elo entre o consumidor e o produto a ser adquirido, especialmente 

em se tratando de produtos alimentícios”.167 

O Princípio da Precaução foi formulado para nortear a proteção à vida frente 

às incertezas da ciência, ele está sendo aplicado em diversos ramos que possam a vir 

a causar danos à saúde humana e ao meio ambiente, sendo assim, “defende a ideia 

de que diante da ausência da certeza científica, a existência do risco de um agravo 

demanda a implantação de medidas que possam prevenir este agravo.” 168  

O Princípio da Precaução consta na convenção sobre a Biodiversidade, além 

do mais, apareceu na década de 80, na Europa e “exige certeza científica da 

ausência de risco, mas risco igual a zero não existe. Dificilmente se consegue 

identificar uma atividade humana sem risco.”169 

A vulnerabilidade do consumidor também deve ser ressaltada, uma vez que 

este princípio serve de base para orientar a interpretação do código do consumidor, 

pois o individuo ao olhos do legislador é vulnerável, “independentemente de sua 

condição social, de sua sofisticação, de seu grau de educação, de sua raça, de sua 

origem ou profissão.”170 

 

3.3 A SEGURANÇA ALIMENTAR COMO DIREITO NO BRASIL  
 

Neste ponto específico, a segurança alimentar a ser debatida tem a ver com 

os alimentos transgênicos, por conta das preocupações que a humanidade tem tido 

com a disponibilização de alimentos seguros.171 

Durante muito tempo o enfoque que se tinha sobre segurança alimentar, era o 

de que “a insegurança alimentar decorria da produção insuficiente de alimentos nos 
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 ALVES, Fabrício Germano; LOPES, Marcelo Henrique. Regulamentação dos Alimentos 
Vegetarianos sob a Perspectiva do Código de Defesa do Consumidor. Cadernos do Programa de Pós-
Graduação em Direito PPGDir/UFRGS, Porto Alegre, 2016. v. XI. n. 3, p. 240. 
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 RIBEIRO, Isabelle Geofroy; MARIN, Victor Augustus. A falta de informação sobre os organismos 
geneticamente modificados no Brasil. Ciência & Saúde Coletiva. ISSN 1413-8123. v.17 no. 2. Rio de 
Janeiro. Fev. 2012. Disponível em: http://www.scielo.br. Acesso em: 8. mar. 2019. 
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 Rev. USP. n. 89. São Paulo. mar./maio 2011. Disponível em:  
http://rusp.scielo.br/scielo.php?scriptsci_arttext&pid=S010399892011000200011&lng=pt&nrm=iso 
Acesso em: 12 mar. 2019. 
170

 ZANONI, Magda; FERMENT, Giles (org.). Transgênicos Para Quem? Agricultura, Ciência e 
Sociedade. Brasília: Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), 2011. 
171

 “O conceito de Segurança Alimentar teve sua origem na Europa no início do século XX, onde refletia 
a capacidade de cada país de produzir sua própria alimentação, evitando assim vulnerabilidades, e 
adquiriu uma perspectiva internacional com a criação a Organização das Nações Unidas (ONU) e da 
Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação (FAO), bem como de outros 
organismos financeiros internacionais.” SILVA, Sítia Márcia Costa. A rotulagem de alimentos 
transgênicos e o direito à informação: e a tutela jurisdicional coletiva. Ribeirão Preto, 2014. 
Dissertação, Programa de Pós-graduação em Direito, p. 55. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1413-8123&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/
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países pobres. Tal premissa servia como justificativa para o aumento da produtividade 

no modelo da Revolução Verde, com o uso de novas variedades genéticas.”172 

Mas o que se viu, é que mesmo aumentando-se a produtividade, o número de 

pessoas famintas no mundo continuava em níveis alarmantes. Passando a se ter uma 

nova visão de segurança alimentar a partir de 1980.173 

Tendo em vista que o conceito de alimentação adequada, é dado por um 

“acesso regular e permanente a alimentos de qualidade em quantidade suficiente, 

sem comprometer o acesso a outras necessidades, com base em práticas promotoras 

de saúde.” Remete-se como estratégia a garantia do direito à dignidade humana, o 

direito à uma alimentação segura, esse conceito parte da segurança alimentar e 

nutricional – SAN.174 

Políticas públicas são propostas através da SAN, com o intuito de minimizar 

as demandas sociais existentes, sendo o respeito à soberania alimentar um 

pressuposto para a implantação dessas políticas públicas.175 

Em 1963, a Organização das Nações Unidas - ONU, através da Organização 

para Alimentação e Agricultura - FAO e da Organização Mundial de Saúde – OMS 

criaram o Codex Alimentarius, com o propósito de “orientar e promover o 

desenvolvimento e criação de definições e exigências para os alimentos, a fim de 

contribuir para sua harmonização, facilitando, desta forma, o comércio internacional.”  

Os países membros do Codex participam no desenvolvimento de normas, “embora 

não sejam vinculativas do ponto de vista jurídico, elas possuem um elevado peso e 

tem uma base científica reconhecida.” Estendendo sua influência a todos os 

continentes, o Codex pode vir a resolver litígios comerciais entre os países, relativos a 

produtos alimentares, além do mais, possui uma contribuição imensurável no que diz 
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 FERRAZ, Mariana de Araújo. Direito humano à alimentação e sustentabilidade no sistema alimentar. 
São Paulo: Paulinas, 2017, p. 71. 
173

 “A noção de segurança alimentar passa a adquirir outras dimensões importantes: a da suficiência 
(proteção contra a fome e a desnutrição); a do acesso a alimentos seguros (não contaminados 
biológica ou quimicamente), de qualidade (nutricional, biológica, sanitária e tecnológica, que previna os 
males associados à alimentação; a de adequação (alimentos produzidos e consumidos de forma 
ambientalmente sustentável, socialmente justa, culturalmente aceitável e incorporando a ideia de 
acesso à informação). Com isso, o conceito de segurança alimentar associa-se à necessidade de 
mudança no modo de produção baseado na Revolução Verde para um modo de produção econômica 
e ambientalmente sustentável, social e culturalmente justa”. Ibid., p. 71. 
174

 Ibid., p. 73-74. 
175

 “Soberania alimentar é o direito de os povos definirem suas próprias políticas e estratégias 
sustentáveis de produção, distribuição e consumo de alimentos, que garantam o direito à alimentação 
para toda a população, com base na pequena e média produção, respeitando suas próprias culturas e 
a diversidade dos modos camponeses, pesqueiros e indígenas de produção agropecuária, de 
comercialização e gestão dos espaços rurais, nos quais a mulher desempenha um papel fundamental 
[...]. A soberania alimentar é a via para erradicar a fome e a desnutrição e garantir a segurança 
alimentar duradoura e sustentável para todos os povos.” Ibid., p. 74-75. 
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respeito à proteção da saúde pública e para as práticas justas na indústria alimentar é 

imensurável. 176 

A FAO sempre esteve presente com o intuito de promover a segurança 

alimentar, possibilitando a melhoria nutricional e o desenvolvimento agrícola, dessa 

forma, os desafios enfrentados pela fome e a má nutrição colocam em risco a vida 

daqueles que se encontram nessa situação de vulnerabilidade, tornando esses 

indivíduos mais suscetíveis a desenvolverem doenças crônicas e patologias as mais 

diversas, por isso, uma das grandes parceiras da FAO é a OMS177. 

O escasso conhecimento da comunidade científica sobre os organismos 

geneticamente modificados trouxeram preocupações que fizeram com que a 

legislação brasileira tutelasse o consumo desses produtos. 

Essas normas regulamentam a pesquisa, manipulação e a comercialização 

dos OGM‟s, mas se mostram insuficientes quando não garantem ao consumidor a 

informação necessária em seu rótulo, além do mais,  o Brasil é signatário do 

Protocolo de Cartagena “o primeiro acordo internacional que rege a transferência, o 

manejo e o uso de organismos vivos modificados por meio da biotecnologia moderna, 

e integra a Convenção sobre biodiversidade.” 178 

De fato, o que se procura seguir através das orientações da FAO e da OMS, é 

que medidas para assegurar a segurança alimentar e nutricional sejam tomadas de 

forma a envolver os alimentos transgênicos. A legislação brasileira encarregada da 

rotulagem dos alimentos, como se viu anteriormente, baseia-se nas determinações do 

Codex Alimentarius, pois este fixa diretrizes para tanto. No Brasil, é a Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA179, que tem entre outras atribuições, a 

fiscalização da rotulagem dos alimentos no país. 

Ao criar a Lei Federal n° 11.346/2006, Lei Orgânica de Segurança Alimentar e 

Nutricional – LOSAN, com o intuito de assegurar o direito humano à alimentação 

adequada aos brasileiros, o país estabeleceu o direito de acesso do indivíduo aos 

alimentos em quantidade e qualidade adequadas.180 
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 Disponível em: https://www.eufic.org/pt/food-safety/article/what-is-codex-alimentarius. Acesso em: 
14 fev.19. 
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 Disponível em: http://www.fao.org/brasil/pt/ Acesso em: 14.fev.19. 
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 BAGGIO, Andrezza Cristina; EFING, Antônio Carlos. Informação para o consumo de alimentos 
transgênicos: Atendimento da Dignidade do Cidadão Brasileiro. Estudos Jurídicos, [S. l.], 2009. NEJ v. 
14 n. 2. 
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 Agência Nacional de Vigilância Sanitária é uma agência reguladora, sob a forma de autarquia de 
regime especial, vinculada ao Ministério da Saúde. 
180

 Esta Lei estabelece as definições, princípios, diretrizes, objetivos e composição do Sistema Nacional 
de Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN, por meio do qual o poder público, com a participação 

https://www.eufic.org/pt/food-safety/article/what-is-codex-alimentarius
http://www.fao.org/brasil/pt/


65 

A Recomendação dada pela Organização das Nações Unidas para a 

Alimentação e Agricultura (Food and Agriculture Organization of the United Nations – 

FAO) é similar ao da Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional – LOSAN .181 

A segurança alimentar oferecida como direito ao indivíduo passa por diversas 

fases, inclusive, pela educação e combate à pobreza e falta de renda, pois estes 

fatores são extremamente restritivos ao acesso à alimentos com altos índices 

nutricionais. Estes desafios englobam, entre outros, questões econômicas, 

infraestrutura, acesso a direitos, produção de alimentos, distribuição de renda, 

educação e que provocam a participação popular e a criação de políticas públicas que 

amenizem esses desafios. 

Portanto, se o Brasil tem entre seus projetos, políticas e ações que promovam 

o desenvolvimento social e econômico, para garantir ao indivíduo vulnerável o direito 

de receber uma alimentação de qualidade é importante perceber que a miséria no 

país é avassaladora, e o problema é a falta de dinheiro para a compra dos bens 

alimentícios e não a falta de alimentos em si, sendo assim, pela falta de recursos, 

muitos não tem uma alimentação adequada, pois a fome é causa e consequência da 

pobreza. 

 

3.3.1 A Disponibilidade de Alimentos e a Segurança Alimentar 

 

Desde milênios, a fome e a subnutrição assolam o Planeta, existe a 

possibilidade do agravamento do problema ao longo do tempo, principalmente com o 

crescimento da população mundial, acontece que para solucionar o problema, não 

apenas os campos agricultáveis devem ser preenchidos, mas a tecnologia pode e 

deve ser utilizada como uma ampliação, à medida que se observa a preservação da 

vida e a preocupação com a sustentabilidade. 

No Brasil, o alerta do médico e sociólogo Josué de Castro182 que atuou entre 

1933 e 1973, trouxe mudanças extremas na visão determinante sobre a fome, que até 

                                                                                                                                                                                                 
da sociedade civil organizada, formulará e implementará políticas, planos, programas e ações com 
vistas em assegurar o direito humano à alimentação adequada. 
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 Disponível em: https://nacoesunidas.org/agencia/fao/. Acesso em: 30 ago. 2018. 
182

 Josué Apolônio de Castro, mais conhecido como Josué de Castro, foi um 
influente médico, nutrólogo, professor, geógrafo, cientista social, político, escritor e ativista brasileiro do 
combate à fome. Destacou-se no cenário brasileiro e internacional não só pelos seus trabalhos 
ecológicos sobre o problema da fome no mundo, mas também no plano político em vários organismos 
internacionais. Partindo de sua experiência pessoal no Nordeste brasileiro, publicou uma extensa obra 
que inclui: Geografia da fome, Geopolítica da fome, Sete palmos de terra e um caixão e Homens e 
caranguejos. Exerceu a Presidência do Conselho Executivo da Organização das Nações Unidas para 
Agricultura e Alimentação (FAO), e foi também Embaixador brasileiro junto à Organização das Nações 

https://nacoesunidas.org/agencia/fao/
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nutr%C3%B3logo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Geografia_humana
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasileiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fome
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Nordeste_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Geografia_da_Fome
https://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas_para_Agricultura_e_Alimenta%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas_para_Agricultura_e_Alimenta%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Embaixador
https://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas
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então, “era tida apenas como biológica, para as causas políticas, econômicas e 

sociais”. Foram mudanças propostas e que vieram a se transformar em políticas 

públicas essenciais entre 1940-1950, como a “campanha da merenda escolar e a 

instituição do salário mínimo” e a instalação dos primeiros restaurantes populares.183 

A Emenda Constitucional n° 64 veio a incluir o direito à alimentação entre os 

direitos sociais presentes na constituição brasileira, em seu artigo 6°184, além disso, há 

a Lei de Segurança Alimentar e Nutricional, Lei Federal n 11.346/2006 185que adota a 

promoção do poder público em promover políticas públicas adequadas à alimentação 

digna. 

Avanços tecnológicos no mundo moderno, transformações evolutivas voltadas 

à utilização de técnicas de manipulação de material genético, com vistas à obtenção 

de resultados proveitosos no ramo da biotecnologia, surgiram, nos últimos anos, com 

o crescente cultivo de organismos geneticamente modificados no mundo e a liberação 

destes para a produção de alimentos e derivados, cresceu também a preocupação e 

o ceticismo de governantes e consumidores em relação à segurança alimentar. O que  

há poucas décadas, parecia simplesmente inconcebível, tais como a utilização de 

técnicas envolvendo células-tronco, fertilização in vitro; clonagem de animais; e a 

criação de seres geneticamente modificados mediante a utilização de técnicas de 

manuseio do material genético.186 

                                                                                                                                                                                                 
Unidas(ONU). Recebeu da Academia de Ciências Políticas dos Estados Unidos o Prêmio Franklin D. 
Roosevelt. O Conselho Mundial da Paz lhe ofereceu o Prêmio Internacional da Paz e o 
governo francês o condecorou como Oficial da Legião de Honra. Foi ainda indicado ao Nobel da 
Paz nos anos de 1953, 1963, 1964 e 1965. 
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 FERRAZ, Mariana de Araújo. Direito humano à alimentação e sustentabilidade no sistema alimentar. 
São Paulo: Paulinas, 2017, p. 77. 
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 Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, 
o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados, na forma desta Constituição. 
185

 Art. 2º 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. § 1º A adoção dessas políticas e ações 
deverá levar em conta as dimensões ambientais, culturais, econômicas, regionais e sociais. §2º É 
dever do poder público respeitar, proteger, promover, prover, informar, monitorar, fiscalizar e avaliar a 
realização do direito humano 4 à alimentação adequada, bem como garantir os mecanismos para sua 
exigibilidade. Art. 3º A segurança alimentar e nutricional 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. 
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 ALTIERI, Miguel. Os mitos da biotecnologia agrícola: algumas questões éticas. Porto Alegre: O 
Interior, 1999. 
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Logo, como a quantidade de organismos geneticamente modificados 

aprovada nos últimos anos, vem aumentando consideravelmente, e a suspeita de que 

os mesmos não sejam seguros para o consumo, fizeram com que houvesse uma 

discussão constante nas esferas científicas e incluindo no Direito, que se faz 

necessária pelas seguintes razões: a primeira razão é o direito básico do consumidor, 

assegurado pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC) e segundo o qual todos os 

cidadãos têm o direito à informação adequada sobre produtos e serviços; a segunda 

razão é a imposição legal, isto é, assegurada por lei, e a terceira razão é a geração de 

confiança nos alimentos que contêm OGM‟s. Por isso, se faz necessário que estes 

alimentos sejam desenvolvidos e padronizados por todo o setor produtor de 

alimentos. 

Para que os OGM‟s sejam considerados seguros, é necessário que a ciência 

esteja a favor da conservação de energia e recursos, de modo a fazer com que os 

alimentos transgênicos, que já se encontram nas mesas dos consumidores, possam 

se apresentar e ampliar a capacidade do planeta através do potencial inimaginável 

que a técnica pode vir a fornecer. Essa manifestação do mundo moderno, pode servir 

sim, de combate à fome. 

Acredita-se que com base em análises econômicas, políticas e ações 

apropriadas, os OGM‟s podem realmente erradicar a fome, nessa linha de 

pensamento se pode crer também que é possível identificar medidas que possam 

levar à eliminação das fomes coletivas e a uma redução radical da subnutrição 

crônica. Daí, que tratando-se das fomes coletivas e crises transitórias, podem ou não 

se incluir a fome crônica. As fomes coletivas e crises deste tipo têm que ser 

distinguidas dos problemas de fome e pobreza endêmicas que podem acarretar 

sofrimento persistente, mas não incluem nenhuma nova explosão de privação 

extrema que subitamente acomete uma parcela da população. 187 

Das fomes coletivas que assolaram o mundo, pode-se associar as mais 

diversas causas, dentre elas, secas, inundações, desemprego, terremotos, medo da 

escassez, inflação desenfreada, sistemas políticos, etc., todos esses fatores levam ao 

aumento drástico nos preços dos alimentos, e consequentemente, muitas vezes a um 

desaparecimento imediato de gêneros das prateleiras. 
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O potencial humano é incalculável, mesmo assim, nem todas as pessoas 

produz seu próprio alimento, mas vende sua força de trabalho, utilizando-se do 

resultado na compra dos bens que irão abastecer sua família. 

É contra esses desastres naturais que os alimentos transgênicos se mostram 

altamente eficazes, pois sendo os mesmos manipulados geneticamente, podem ter 

uma maior carga de proteção à seca, estiagens ou inundações, por exemplo, não 

havendo, portanto, o desabastecimento dos gêneros alimentícios nas gôndolas e 

prateleiras de um estabelecimento comercial, por exemplo. 

Como exemplo de apenas uma das fomes coletivas ocorridas no planeta, 

pode-se citar a fome coletiva de Bangladesh de 1974, apesar de um pico na 

disponibilidade de alimentos, ocorre que à época, inundações afetaram a produção de 

alimentos que foi agravada pelo nervosismo do mercado de alimentos e, por 

conseguinte, pelo aumento do preço do arroz por acharem que esse produto ficaria 

escasso em decorrência das inundações, por conta disso, o desemprego aumentou e 

a fome se alastrou. Percebe-se, então, que “para reinar, as fomes precisam dividir”, 

aumenta-se, portanto, o preço dos alimentos o que faz com que alguns grupos já não 

tenham mais seu poder de compra.188  

O abastecimento de alimentos no mundo tem se tornado suficiente para 

abastecer mercados, mas a distribuição de riquezas é que vem transformando o 

homem, as pessoas passam fome por diversos fatores, além dos já citados 

anteriormente, as perdas, desperdícios e a má distribuição de alimentos e renda são 

fatores que provocam o fenômeno inaceitável da fome. 

Quando os estoques de alimentos são divididos igualitariamente, muitas 

fomes coletivas, provocadas por guerras, por exemplo, puderam ser debeladas, isso 

ocorre quando o indivíduo, através de sua força de trabalho, pode comprar alimento 

suficiente e em qualidade para si e para sua família, esse potencial adquirido pelo 

indivíduo é a força motriz da sociedade, não se podendo confiar na distribuição 

gratuita de alimentos, ou até mesmo na caridade, estas, são atitudes importantes, 

mas é preciso resgatar a dignidade humana daqueles que passam fome, 

empoderando o indivíduo, o conhecimento humano influencia sim, no 

desenvolvimento sustentável e cria padrões que possam servir de referência para 

medir o progresso da sociedade em busca do controle da fome. 189 
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Em geral, quando os governos são autoritários, estes contribuem 

acentuadamente para o problema da fome, pois só assim, se consegue controlar a 

população e afastá-la da real briga pelo poder, transformando-a em uma mera moeda 

de troca, exemplos de fome não faltam no mundo, é o caso frequente das fomes 

coletivas que assolam a África Subsaariana desde a década de 1970, além do mais, 

percebe-se que problemas ecológicos, climáticos, conflitos armados constantes nesta 

área, trazem grande sofrimento aos  seus povos. 

Esses sistemas políticos nem sempre favorecem a democracia, a imprensa 

não é livre e o povo não tem acesso a notícias verdadeiras, mas mascaradas por 

partidos nacionalistas que não fornecem liberdade aos meios de comunicação e aos 

seus contribuintes, nesse pensamento, observa-se que a democracia corresponde a 

uma nova ideia positiva na prevenção de fomes coletivas no mundo, pois a liberdade 

do indivíduo, o contraditório, a ampla defesa e o desenvolvimento são empregados 

em prol da melhoria do indivíduo. 

Apesar de existir fome em países ditos democráticos, as fomes coletivas são 

mais facilmente controladas, há um maior controle sobre as causas que podem vir a 

gerá-las, já não se pode dizer o mesmo quando se trata da fome crônica, mas, 

mesmo assim, a população pode reivindicar seus direitos, isso não ocorre em países 

autoritários ou que pregam a não renovação de seus líderes, pois quanto mais 

controle tiverem sobre seus nacionais, mais poder têm em suas mãos e mais desvios 

de recursos ocorrem sem a fiscalização efetiva da sociedade, ou seja, a liberdade do 

indivíduo é cerceada das mais diversas formas, inclusive sofrendo com fomes 

avassaladoras. 

Apesar da fome ser avassaladora, os alimentos transgênicos são 

apresentados como sendo uma solução aos problemas enfrentados pela fome e 

subnutrição, por conta da produtividade garantida. 

 

3.4 AVANÇOS E RETROCESSOS DA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA RELACIONADA 
AOS ALIMENTOS TRANSGÊNICOS 
 

Para que uma Lei tenha sustentáculo é necessário que ela tenha eficácia, 

validade e seja legítima, ou seja, o órgão que elaborou a norma deve ser legítimo, e 

sua aplicação deve ser aceita e vivenciada pela sociedade. 
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Logo, no Brasil, pode-se enumerar a legislação que trata dos alimentos 

transgênicos como sendo190: 

A Constituição Federal, em seu art. 1°, dispõe que o Brasil obedece ao 

Estado Democrático de Direito, tendo a dignidade da pessoa humana como 

fundamento; isso pode ser visto no art. 3°, incisos I, II e III, que designam como 

objetivos do Estado brasileiro a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, 

garantindo-se o desenvolvimento social, erradicando a pobreza e a marginalização, 

além de reduzir as desigualdades sociais. 

No art. 4° da Constituição Federal do Brasil, o Estado brasileiro se propõe a 

reger suas relações internacionais pelos princípios de prevalência dos direitos 

humanos, autodeterminação e cooperação entre os povos para o progresso da 

humanidade.  

No caput do artigo. 5°, e em seus incisos II, IX, XIV, XXII, XXXII, da 

Constituição Federal, são determinadas as garantias fundamentais do ser humano e 

que tem relação direta com o tema deste trabalho, quais sejam: a inviolabilidade do 

direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, o princípio da legalidade, o 

acesso à informação, o direito de propriedade, a livre expressão da atividade 

intelectual, científica e de comunicação, e a defesa aos direitos do consumidor. 

No art. 23, a CF faz jus à competência da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios para proteger o meio ambiente e, no art. 24, para que estes 

entes possam legislar sobre o meio ambiente e sobre a responsabilidade dos danos 

que por ventura sejam causados ao ambiente. Além do precioso art. 225, que já foi 

esmiuçado anteriormente. 

Mas existem lacunas na Constituição, por exemplo, quando a Carta Magna 

determina que deva existir um estudo de impacto ambiental, não prevê como deve ser 

feita esta avaliação. 

Em termos de legislação sobre alimentos transgênicos e que interessam ao 

país, pode-se enumerar: 

A Lei 8.974/95 que veio a ser revogada, dizia que bastava apenas o parecer 

prévio da CTNBio, que por força desta lei é quem possuía competência para tal, ou 

seja, é a própria comissão que exige documentação adicional, se entender 

                                                             
190

 RODRIGUES, Maria Rafaela. Biodireito: alimentos transgênicos. São Paulo: Lemos e Cruz, 2002, p. 
138-144. 



71 

necessário, desta forma, foi dado ao Poder Público discricionariedade para a 

exigência ou não do EIA/RIMA.191 

Esta lei determinava normas para o uso de técnicas de engenharia genética e 

liberação no meio ambiente de OGM‟s e a criação da CTNBio que além de outras 

competências deveria elaborar parecer técnico, por se utilizar critérios científicos para 

sua elaboração, para que se pudesse preceder qualquer ato de uso, cultivo, 

manipulação e etc, de OGM‟s, vale ressaltar que esse parecer não era, e continua 

sendo, simplesmente opinativo, mas servem de orientação para decisão alheia. 

Vale salientar que segundo o Princípio da Precaução, que foi adotado 

expressamente pela Lei Federal 11.105/2005, em seu artigo 1°, se houver 

probabilidade de dano grave à saúde humana e ao meio ambiente, ainda que haja 

incerteza nos dados científicos atuais, os Poderes Públicos determinarão o Estudo 

Prévio de Impacto Ambiental, com avaliação de riscos, e tomarão medidas 

proporcionais para evitar o dano192. 

A Lei n° 8.974/1995, que veio a ser revogada, dispunha sobre a vinculação, 

competência e composição da CTNBio, carregando consigo um dos grandes 

problemas, pois tornava facultativa a exigência de estudos de impacto ambiental 

antes da liberação de OGM‟s. 

A Lei Federal n° 9.456/1997 instituiu o direito de proteção aos cultivares. Esta 

Lei em seu artigo 3°, inciso IV, define cultivar como sendo a variedade de gênero ou 

espécie vegetal, estável através de gerações sucessivas, podendo ser utilizado em 

plantio, ou em complexo agroflorestal, que segundo o mesmo artigo, inciso XVIII, 

seria um conjunto de atividades relativas ao cultivo de vegetais, com o objetivo de 

alimentação humana ou animal, produção de combustíveis, óleos, corantes, fibras e 

etc. 

A Lei de proteção aos cultivares veio provocar um aumento de investimentos, 

principalmente no setor privado, trazendo portanto, novas cultivares com 

características que acompanham as exigências dos agricultores e da sociedade; a lei 

chegou a ampliar o intercâmbio tecnológico entre as nações, restringindo inclusive a 

“pirataria” e por conseguinte, o uso indiscriminado de material genético que tenha sido 

levado, no caso de cultivares para o setor de pesquisa e desenvolvimento de novas 

                                                             
191

 EIA:Estudo de Impacto Ambiental; RIMA: Relatório de Impacto Ambiental. 
192

 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2010, p . 1054. 



72 

variedades, estas possuem amparo legal, não sendo necessário o pagamento de 

royalties para esse fim.193 

O Decreto n° 2.366/1997, veio a regulamentar a Lei de Proteção aos 

Cultivares além de dispor sobre o Serviço de Proteção de Cultivares – SNPC. E a Lei 

n° 9.279/1996 – Lei de Patentes, veio a regulamentar os direitos e obrigações 

relativos à propriedade industrial.  

Por conseguinte, “não se admite o patenteamento de microorganismos 

encontrados na natureza e de outros seres vivos, como plantas e animais – ou 

mesmo de elementos do ser humano”, mesmo que esses organismos tenham sido 

modificados ou não pela engenharia genética. Então, não se pode patentear produtos 

extraídos da biodiversidade, o que não ocorre com os processos biotecnológicos, que 

se utilizarem de microrganismos encontrados na natureza, pois trata-se de um 

processo e, esse sim, pode ser patenteado. “Também não serão cobertas pelas 

alterações promovidas no regime brasileiro de propriedade intelectual os animais per 

se ou novas raças de animais, fruto da aplicação da engenharia genética.”194
  

Ainda de acordo com a Lei Federal n° 9.279/1996, denominada Lei de 

Patentes conclui-se que esta veio regular direitos e obrigações relativas à propriedade 

industrial, envolvendo tanto “os direitos referentes ao autor e sua obra quanto os 

direitos e obrigações referentes ao inventor e à sua criação e envolve também a 

propriedade referente a cultivares”.  Nos países onde a pesquisa e o desenvolvimento 

são inerentes à sua cultura, se consegue recursos mais facilmente, principalmente 

nas próprias empresas que tem o conhecimento e o aplica em seus processos 

produtivos, desta forma, o Estado vem conceder “a certas pessoas ou empresas um 

monopólio de produção e comercialização” que favorece e proporciona à estes uma 

enorme consolidação de seus interesses.195  

A tecnologia também possui riscos de se criar problemas com relação à 

segurança de alimentos, a engenharia genética pode inclusive avançar com relação à 

qualidade e valor dos alimentos, mas os riscos existem, portanto um processo 

regulatório abrangente e efetivo que venha a assegurar a segurança do consumidor 
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com testes que envolvam toda a cadeia produtiva do alimento, incluindo-se aí a 

rotulagem.196  

Há base firme na Lei Federal n° 8.078/1990, principalmente em seu artigo 12, 

que é o chamado Código de Defesa do Consumidor e dispõe dos direitos e deveres 

das relações de consumo.197 

Por isso, o Decreto n° 4.680 de 24 de abril de 2003, dispõe sobre o direito à 

informação, sendo assegurado pelo Código de Defesa do Consumidor, garantindo 

que deve ser feita a rotulagem de alimentos que tenham sido produzidos ou 

contenham organismos geneticamente modificados, este decreto estabelece o limite 

de 1% de organismos modificados na composição dos alimentos para rotulagem 

obrigatória.  

Sendo assim, o artigo 40 da Lei Federal 11.105/2005, os alimentos e 

ingredientes alimentares destinados ao consumo humano ou animal que contenham 

OGM‟s ou derivados, deverão explicitar informações nesse sentido em seus rótulos, 

conforme regulamento. 

 

3.5 A LEI FEDERAL 11.105/2015 – A LEI DE BIOSSEGURANÇA 
 

Tratando-se de um campo relativamente novo, veio a biossegurança abranger 

uma área que necessita de um controle adicional, até mesmo rigoroso, que deve estar 

presente na segurança de qualquer produto, seja ele transgênico ou não. 

Por dois anos, tramitou no Congresso Nacional o Projeto de Lei 2.401/03, 

quando foi definitivamente aprovado, converteu-se na Lei Federal 11.105/2005, que 

por sua vez foi regulamentado pelo Decreto 5.591/05.198 
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O legislador brasileiro considerou que o meio ambiente deve ser preservado e 

o poder público tem o dever de fixar normas para a integridade do patrimônio 

genético, para fiscalização e controle com base no art. 225, §1°, II da Constituição 

Federal. Logo, o legislador passa a se preocupar com os avanços que a tecnologia 

promove e seus reflexos na sociedade, sendo assim, prevê “a necessidade de criar 

instrumentos de fiscalização tanto em âmbito nacional quanto internacional.” Daí a 

preocupação com a criação e a efetivação da Lei de Biossegurança que veio para 

“estabelecer 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 OGM‟s.”199 

Finalmente, a Lei Federal n° 11.105/2005, em seu artigo 42, revogou 

explicitamente a Lei 8.974, de 05.01.1995, a Medida Provisória 2.1919 de 23.08.2001 

e a Lei 10.814, de 15.12.2003. A nova lei, no entanto, teve o intuito de aperfeiçoar a 

anterior, logo, o que se vê não é uma ruptura, é uma evolução200. 

A Lei de Biossegurança buscou regulamentar duas polêmicas de uma só vez: 

a produção e comercialização de organismos geneticamente modificados e a 

pesquisa com células-tronco. É uma lei que na verdade abarcando estas duas 

polêmicas, e por tratar de aspectos éticos, religiosos e morais e, também por 

aspectos científicos, deixa a desejar, pois trata no mesmo instrumento legal dois 

assuntos de forma tão desproporcional. 

As implicações desta lei são várias, mas pode-se explicitar que a necessidade 

de uma política consistente de biossegurança no Brasil, diz respeito à cidadania e aos 

direitos do consumidor201. 

A finalidade da Lei de Biossegurança é estabelecer normas de segurança, 

pois ao se trabalhar com a Engenharia Genética existem riscos a serem geridos, 

desta forma, “oito atividades relativas aos OGM‟s são abrangidas: construção, cultivo, 

manipulação, transporte, comercialização, consumo, liberação e descarte.” 202 

A lei em questão protege o homem, os animais e as plantas, inclusive o meio 

ambiente e, não trata de hierarquia nessa proteção, mas os protegidos terão 

tratamento diferenciado. 
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Segue a cronologia dos principais acontecimentos jurídicos ocorridos no 

Brasil com relação aos organismos geneticamente modificados. 

 

 
 
 
 

Figura 02: Cronologia jurídica dos OGM‟,s no Brasil 

 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora de acordo com os dados extraídos do site: 

https://transgenicos.reporterbrasil.org.br/infograficos/index.html. Acesso em: 19 mar. 2019 

 

De acordo com a Lei de Biossegurança, fica claro que o Poder Público 

controla a produção industrial e o desenvolvimento tecnológico que envolva OGM‟s, 

além de inserir entre os projetos e as atividades, o ensino e a pesquisa científica 

desses organismos, que, por sua vez, ficam submetidas à letra da lei. 

Várias interferências podem desencadear efeitos que não se conseguem 

medir, é o que acontece pelas provocações da Engenharia Genética e da 

Biotecnologia, tendo um caráter ambiental e social, que até então não se tinha 

https://transgenicos.reporterbrasil.org.br/infograficos/index.html
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estabelecido pela comunidade científica do planeta, por isso, a biossegurança serviria 

para garantir que a vida seria garantida por esse conjunto de medidas.203  

A Lei de Biossegurança observa o Princípio da Precaução para a proteção do 

meio ambiente, pois esta lei é a expressão normativa da aplicação do mencionado 

princípio. 

O que não pode acontecer é que este princípio possa ser invocado como um 

freio à pesquisa e ao estudo, como tantas vezes acontece204. 

O Princípio da Precaução é basilar no Direito Ambiental e atua segundo dois 

pressupostos, o primeiro diz respeito às condutas humanas, pois estas podem causar 

danos coletivos que possam a vir a ser também, catastróficos, e o segundo, é a 

incerteza a respeito da existência do dano temido205. 

Quando existe incerteza científica de que determinada atividade poderá 

intervir no meio ambiente, e desta forma levantar dificuldades para previsão e 

mensuração de potenciais impactos, é preciso que se estabeleça profunda ligação 

com o Princípio da Precaução, bem como com Princípio da Prevenção, pois teria o 

condão de constatar que é bem mais eficiente e barato prevenir danos ambientais do 

que repará-los. 

O Princípio da Precaução foi citado na Declaração do Rio de Janeiro em 1992 

para declarar que havendo “ameaça de danos sérios ou irreversíveis, a ausência de 

absoluta certeza científica não deve ser utilizada como razão para postergar medidas 

eficazes e economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental”.206 

A Lei de Biossegurança inaugura no Brasil uma inovação importante, a 

criação do Conselho Nacional de Biossegurança – CNBS, sendo assim, a discussão 

no Senado Federal pela regulamentação dos transgênicos, trouxe uma séria 

responsabilidade aos congressistas, pois os que se baseavam no princípio da 

precaução, questionavam-se, sobre a existência de uma maior cautela para a 

liberação desses produtos. As empresas que dominam essa tecnologia, possuem 

uma responsabilidade objetiva, podendo ser aplicadas as sanções presentes na Lei 

de biossegurança, mas com relação à rotulagem, o que se vê na Lei é o 

comprometimento de uma postura de prevenção para o meio ambiente e para o 
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indivíduo que venha a consumir tal produto, além do mais, tem-se que levar em 

consideração a falta de conhecimento da população brasileira sobre o assunto.207 

Nesse contexto, por ter a maior biodiversidade do mundo, fica claro que o 

Brasil precisa estar atento, tanto na prevenção quanto nas responsabilidades que 

devam ser apuradas pelos agentes detentores do conhecimento para a transgenia. 

Importante ressaltar que quaisquer atividades relacionadas com OGM‟s, só 

poderão ser exercidas por pessoa jurídica de direito público e privado, não sendo 

permitido o exercício por pessoas físicas, é o que determina a Lei de Biossegurança. 

No que diz respeito à fiscalização, A Lei de Biossegurança elenca em seu 

artigo 16, os órgãos e entidades de registro e fiscalização, e que juntos com a CTNBio 

e o CNBS criam uma “estrutura administrativa que pretende controlar todas as 

atividades de Engenharia Genética e a sua respectiva biossegurança em todo o país.” 

Esses órgãos, entidades e suas competências são mencionadas diversas vezes na 

Lei Federal 11.105/05 e em seu Decreto regulador de número 5.591/05, ambos em 

anexo neste trabalho.208 

 
3.5.1 Considerações Sobre o Risco dos Alimentos Transgênicos 

 

As fontes de risco, determinam “o que significa o risco razoável?”, qual o nível 

aceitável do risco que se corre para se alcançar as classificações? 209 

Daí, esses riscos passariam a ser analisados apenas em parte, daquilo que 

seria pesquisado, recaindo essas respostas sob a esfera política e moral, havendo, 

portanto, um nível de discricionariedade elevado, pois, não se levaria em conta o grau 

e os níveis dos danos causados, além do mais, para àqueles danos que porventura 

forem equacionados estes se concentram na probabilidade de maus resultados. 

Atualmente, diante dos problemas a serem discutidos com relação aos 

organismos geneticamente modificados, o mundo demonstra estar preocupado com 
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os rumos à nível planetário de resguardar os interesses coletivos, dos recursos 

genéticos da biodiversidade, além da preocupação com a informação como meio de 

cidadania. 

Os argumentos aqui apresentados não são em vão, o Século XX apresentou-

se ao mundo com uma série de catástrofes, dentre elas, pode-se citar, “duas guerras 

mundiais, Auschwitz, Chernobil, onde a miséria pode ser segregada, mas não os 

perigos da era nuclear.”210 Essa dinâmica também pode ser levada às catástrofes 

ocorridas no Brasil nos primeiros anos do Século XXI, e das quais a 

responsabilização dos culpados, a negligência, a demora do poder público em 

resolver a questão e as mortes de seres humanos nunca foram totalmente 

esclarecidas. A barragem de Fundão em Mariana/MG em novembro de 2015, liberou 

no meio ambiente cerca de 60 milhões de metros cúbicos de rejeitos de mineração; e 

mesmo depois desse trágico prejuízo ao meio ambiente, quatro anos depois, em 

janeiro de 2019, acontece algo semelhante na barragem de Brumadinho, também em 

Minas Gerais, as investigações em ambos os casos apontam para “sinais que foram 

ignorados e medidas de segurança que não foram toadas, mas poderiam ter reduzido 

danos e os números de vítimas ou até mesmo evitado as tragédias.”211  

Essa discussão é levada em consideração quando se propõe estudar os 

organismos geneticamente modificados e em especial, os alimentos transgênicos, por 

conta da importância que os envolve em termos de riscos ao meio ambiente. Sendo 

assim, não se pode subjugar a natureza, os perigos na agricultura viajam com o vento 

e com a água, com o transporte e o manuseio, atravessam barreiras alfandegárias e a 

globalização faz com que a ameaça se instale. 

Por um lado, não se definem riscos, pois “o reverso da natureza socializada é 

a socialização dos danos à natureza, sua transformação em ameaças sociais, 

econômicas e políticas sistêmicas da sociedade mundial industrializada.”212 
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Riscos também foram debatidos e a preocupação com a prevenção e a 

precaução é de modo abrangente, a premissa para se obter uma segurança alimentar 

cada vez mais exigida. “En todo el mundo hay cada vez mayor interés em uma idea 

simple para la regulación de los riesgos: em caso de duda, siga el principio 

precautorio. Hasta que la seguridade se halle estabelecida, sea prudente.”213 

Apesar do progresso industrial, científico ou tecnológico, ter trazido inúmeros 

benefícios, também trouxe complexas e intensas dúvidas quanto aos riscos que os 

mesmos podem causar. Desta forma, por conta da possibilidade de conflitos frente à 

ação de danos, é que foram desenvolvidos os princípios e postulados da 

responsabilidade objetiva.214 

A globalização distribui os riscos e, cedo ou tarde alcançarão os que lucraram 

com ele, esse exemplo pode ser levado à agricultura também, o uso de fertilizantes 

na revolução verde aumentou a produtividade por hectare, esses efeitos tornam-se 

visíveis ao se observar a “queda da fertilidade das lavouras, o desaparecimento de 

espécies indispensáveis de animais e plantas e o aumento da erosão do solo.”215 

O infrator, seja ele pessoa jurídica ou física, pode ser penalizado nas esferas 

penal, civil e administrativa, quando suas condutas forem consideradas lesivas ao 

meio ambiente, esse postulado é encontrado na Constituição Federal, em seu artigo 

225, §3°. 

No caso do dano ambiental, este possui características próprias, sendo 

necessária a compreensão de sua fundamentação, logo, a mera indenização 
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financeira pelo dano ambiental causado pode se tornar inoperante, pois “dificilmente a 

reparação feita pelo homem conseguirá resgatar integralmente a qualidade que o 

ambiente apresentava anteriormente.” Além do mais, as vítimas são indeterminadas, 

sendo difícil a identificação dos indivíduos, não obedecem a fronteiras, fazendo com 

que o disciplinamento jurídico entre Estados diferentes, gere dificuldades enormes. 

Também é difícil valorar o dano ambiental que venha a ser contemplado.216 

Sintetizando, sem esgotar o tema, pode-se elencar resumidamente os 

principais riscos da tecnologia dos organismos geneticamente modificados e 

transgênicos na agricultura, esses riscos foram diagnosticados por Jorge Riechmann, 

segundo Sales.217 

A maior biodiversidade do planeta encontra-se no Brasil, por isso, a 

preocupação com as “mais de 267 mil espécies de plantas classificadas no mundo, 

22% encontram-se no território brasileiro, [...] podendo ser ameaçadas pela 

disseminação das culturas transgênicas pelo país e pelas nações vizinhas.”218 

O que não pode ocorrer é que pela busca desenfreada pelo lucro, OGM‟s 

sejam liberados no meio ambiente e até para o consumo, sem a devida comprovação 

de segurança. 

Os novos riscos trazidos pela Engenharia Genética precisam ser analisados 

sob óticas diferentes, sejam eles ecológicos, ambientais e de segurança alimentar, 

pois suas repercussões podem ter sobre a humanidade, sobretudo no que se refere 

aos alimentos transgênicos, uma vez que, são essas culturas as voltadas à 

alimentação das populações e, que visam obter lucro, em contrapartida, especialistas 

propõem o uso da agricultura orgânica ou ecológica, disseminando a cultura que  se 

baseia “na biodiversidade agrícola, na busca da produção de alimentos sadios, 
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respeitando o meio ambiente, utilizando os recursos naturais de forma eficiente e 

abolindo a utilização de agrotóxicos e de sementes transgênicas.”219 

No padrão capitalista, a geração de lucros e sua distribuição é devidamente 

aceitável, embora o que não possa ocorrer é “a privatização dos lucros e a 

socialização dos riscos e prejuízos.”220 

Estudos que antecedem a liberação comercial de alimentos transgênicos não 

constataram problemas de saúde aos que deles fizeram uso. A comprovação se deu 

pelo Relatório da Comissão Europeia nos anos de 2001 a 2010 e pela Academia de 

Ciências dos Estados Unidos que reuniu cerca de 2 mil estudos em 2016, no Brasil, 

que cuida dessa liberação é a CTNBio, órgão vinculado ao Ministério de Ciência, 

Tecnologia, Inovações e Comunicações.221 

São estimadas que cerca de “dois trilhões de refeições contendo transgênicos 

tenham sido consumidas no mundo nos últimos 13 anos. Não houve um único caso 

de reação adversa à saúde.” Na história da agricultura, as culturas transgênicas estão 

entre os mais testados.222 

Não existem estudos que confirmem a danosidade dos OGM‟s no meio 

ambiente, é preciso muita cautela na utilização dos referidos produtos, pois deve ser 

verificado não só as consequências que estes trariam à saúde e ao meio ambiente 

como também se deve utilizar o Princípio da precaução, pois ainda há dúvidas sobre 

a possibilidade de causar prejuízos de difícil reparação223. 

 

                                                             
219

 “Nesse ponto, entra uma questão crucial: que destino tem-se dado à tecnologia do ADN 
recombinante até o presente momento? Tem-se escolhido o caminho da diversificação da agricultura 
familiar e sustentável, com a busca da segurança alimentar da população, a diminuição da fome 
mundial, a criação de culturas com melhores qualidades nutricionais ou produtoras de fármacos 
indicados ao combate das enfermidades que assolam as populações mais pobres, pautando-se 
sempre pelo princípio da precaução? Têm-se realizado estudos prévios suficientes, antes da liberação 
dos transgênicos? Ou será que os fatos indicam o caminho oposto, ou seja, o caminho do interesse 
econômico e do lucro rápido a qualquer custo, através da agricultura em escala industrial, com o 
investimento pesado em transgênicos que claramente destinam-se unicamente ao aumento da 
produtividade e da lucratividade dos agricultores e da indústria de sementes e insumos, sem a devida 
precaução com os resultados futuros?” Ibid., p. 64-66. “A questão dos organismos geneticamente 
modificados e da agricultura transgênica envolve riscos que vão muito além dos puramente ecológicos. 
Eles extrapolam o meio ambiente natural e invadem a seara do meio ambiente artificial, atingem as 
relações sociais de trabalho e vida no campo e na cidade e podem ter grandes repercussões 
econômicas, tanto internas quanto internacionais.” Ibid., p. 94. 
220

 CARVALHO, João Luiz Homem de. Impactos das Biotecnologias na Agricultura, Estrutura Agrária e 
Soberania Alimentar. In: Seminário Internacional sobre Biodiversidade e Transgênicos, 1999, 
Brasília. Anais [...]. Brasília: Senado Federal, 1999, p. 68. 
221

 Disponível em: https://cib.org.br/. Acesso em: 01 mar. 2019. 
222

 Disponível em: http: //cib.org.br.br/transgênicos. Acesso em: 04 mar. 2019 
223

 DINIZ, Maria Helena. O estado atual do biodireito. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 768-769. 

https://cib.org.br/


82 

3.5.2 Considerações sobre o Conselho Nacional de Biossegurança e a 
Comissão Técnica Nacional de Biossegurança 

 

A CTNBio é a base do sistema de biossegurança e dela partem as principais 

decisões sobre o tema proposto, além do mais integra a estrutura do Ministério da 

Ciência e Tecnologia. Desta forma, vê-se que a biossegurança no país é estruturada 

de forma hierárquica, sendo encimada pelo Conselho Nacional de Biossegurança – 

CNBS, vinculado à Presidência da República, sendo, portanto, órgão de 

assessoramento superior do Presidente da República para a formulação e 

implementação da Política Nacional de Biossegurança – PNB, logo, a CNBS é órgão 

de natureza política e não técnica, as suas decisões, ainda que levando em 

consideração as questões técnicas decididas pela CTNBio, não estão adstritas ao 

parecer técnico emitido pela Comissão, segundo o artigo 8° da Lei Federal 

11.105/2005. 

O CNBS é formado por pelos seguintes integrantes, de acordo com o artigo 9° 

da Lei Federal 11.105/2005: Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência 

da República que o presidirá; Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia; Ministro de 

Estado do Desenvolvimento Agrário; 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; Secretário Especial da Aquicultura e da 

Pesca da Presidência da República224. 

Já a CTNBio, encontra sua descrição no artigo 10 da Lei Federal 

11.105/2005, sendo, portanto, definida como sendo uma comissão colegiada, 

consultiva e deliberativa, “cuja finalidade é prestar apoio técnico e de assessoramento 

ao Governo Federal na formulação, atualização e implementação da Política Nacional 

de Biossegurança de OGM e seus derivados.” Outras atividades como oferecer 

pareceres sobre à biossegurança, dizem respeito à CTNBio, vale salientar que o 

Conselho Nacional de Biossegurança – CNBS lhe é superior hierarquicamente.225 

Considerando o caput do artigo 11, parágrafos 4°e 6° da Lei de 

Biossegurança, a CTNBio é composta por 27 (vinte e sete) cidadãos brasileiros de 

reconhecida competência técnica, de notória atuação e saber científicos, com grau 

acadêmico de doutor, indicados para um mandato de dois anos, permitida a 

                                                             
224

 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2010, p. 386-387. 
225

 Ibid. 



83 

recondução por igual período, mas não há impedimento de substituição daqueles que 

não estejam autuando de acordo com as expectativas da Administração Pública. 

Daí, percebe-se que sua composição é técnica, além de ser uma Comissão e 

não um Conselho, pois tem a finalidade de enfatizar o lado técnico das atividades 

desenvolvidas, em contraponto aos aspectos políticos. 

A criação da CTNBio foi feita com o intuito de assegurar que a tecnologia dos 

transgênicos pudesse ser avaliada de acordo com os conhecimentos técnico-

científicos.  

Após a nova CTNBio ter se instalado em decorrência da vigência da nova Lei 

de biossegurança, em 2006, apenas dois organismos geneticamente modificados 

eram à época liberados para uso comercial, eram eles: a soja RR, suspensa depois 

por decisão judicial e o algodão BollGard, com aprovação em 2005.226 

O que se viu ao longo dos anos foi que a comissão apresentava problemas, 

não conseguia desempenhar e propor, por exemplo, a Política Nacional de 

Biossegurança; não conseguia definir critérios para liberar OGM‟s no ambiente, nem 

estabelecer dimensões aceitáveis para áreas experimentais. 

Algumas liberações foram feitas, mas a fiscalização não ocorria a contento, o 

que pode ter favorecido a disseminação de sementes transgênicas no país.  

Soma-se a isso que em 2000 havia uma decisão judicial proibindo a liberação 

dos transgênicos. Ela provocou uma série de ações judiciais, inclusive a de maior 

repercussão, quando em 1998 a CTNBio autorizou a produção e comercialização da 

soja modificada Roundup Ready da Monsanto. 

A comercialização dessas sementes foi suspensa em primeira e segunda 

instâncias por uma liminar decorrente de ação cautelar impetrada por duas ONGs: O 

IDEC - Instituto de Defesa do Consumidor e o Greenpeace.  

Os magistrados que estiveram à frente da ação chegaram à conclusão que 

qualquer liberação de transgênicos no Brasil precisaria ser precedida de um Estudo 

Prévio de Impacto Ambiental, avaliação dos riscos à saúde humana e rotulagem plena 

dos produtos de acordo com o Código de Defesa do Consumidor.227 

Seguindo o Princípio da Precaução, que foi adotado expressamente pela Lei 

Federal 11.105/2005, em seu artigo 1°, se houver probabilidade de dano grave à 
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saúde humana e ao meio ambiente, ainda que haja incerteza nos dados científicos 

atuais, os Poderes Públicos determinarão o Estudo Prévio de Impacto Ambiental, com 

avaliação de riscos, e tomarão medidas proporcionais para evitar o dano228. 

Como as técnicas que envolvem engenharia genética trazem riscos de grande 

porte, deve-se ressaltar que apenas as pessoas jurídicas de direito público ou 

privado, segundo o artigo 2°da Lei de Biossegurança, estão legalmente habilitadas a 

empregá-las, a praticar atividades e a desenvolver projetos que envolvam a produção 

de OGM‟s e seus derivados.229 

O que há de se exaltar é que a CTNBio delibera em última e definitiva 

instância, sobre os casos em que a atividade é potencial ou efetivamente causadora 

de significativa degradação ambiental, bem como sobre a necessidade do 

licenciamento ambiental. As decisões da Comissão devem ser públicas e 

fundamentadas como deve acontecer com os demais órgãos da Administração 

Pública, para que se possa assegurar o direito de revisão a qualquer interessado, seja 

de natureza administrativa ou judicial. 

De acordo com o art. 16 da Lei Federal n° 11.105/2005, o registro de OGM‟s é 

múltiplo, ou seja, se realiza em órgãos administrativos diferentes, dependendo do 

aspecto que se queira registrar, observando-se que estes órgãos devem apenas 

exercer a função registraria, sem questionar o mérito do produto que está sendo 

licenciado, uma vez que a CTNBio é que tem atribuição para tanto e, mesmo assim, 

na composição da Comissão estão presentes representantes de diferentes ministérios 

e órgãos públicos que, desta forma, já tomaram conhecimento dos aspectos 

relevantes do produto a ser licenciado.  

Logo, estes órgãos externos à CTNBio têm atribuição meramente registrária e 

fiscalizatória, jamais, autorizativa. Cabendo ao CNBS dirimir quaisquer divergências 

quanto à decisão técnica da CTNBio sobre a liberação comercial de OGM e 

derivados.  

A CTNBio não tem personalidade jurídica, não sendo autarquia, fundação, 

empresa pública ou agência. Ela integra a pessoa jurídica da União230. 

As competências da CTNBio estão elencadas no artigo 14 da Lei Federal 

11.105/2005 e em seus vinte e três incisos, o que se destaca é que as decisões desta 

Comissão vinculam os demais órgãos e entidades da Administração Pública. 
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A tudo é dado publicidade, referência esta feita no artigo 15 da Lei de 

Biossegurança, inclusive esta lei permite que a Comissão possa realizar audiências 

públicas, garantindo dessa forma, a participação da sociedade civil, para que esta 

possa se manifestar e pressionar democraticamente quando for contra a alguma 

decisão que venha a ser tomada. 

As instituições que tenham em suas atividades o trabalho com OGM‟s devem 

requerer junto à Comissão Técnica Nacional de Biossegurança – CTNBio, a emissão 

do Certificado de Qualidade em Biossegurança – CQB, essa mesma instituição, 

deverá indicar um técnico responsável para cada projeto, além de criar em sua 

estrutura, uma Comissão Interna de Biossegurança – CIBio que deverá monitorar as 

atividades com OGM‟s, para que as normas de biossegurança sejam cumpridas nas 

instituições, sejam elas dedicadas à pesquisa, ao desenvolvimento, à produção 

industrial, ou que precise importar OGM‟s.231 

Após a implantação da Comissão Interna de Biossegurança – CIBio, a 

instituição que deseje aprovar comercialmente seu produto geneticamente 

modificado, deve seguir algumas recomendações contidas na Resolução Normativa 

CTNBio 5/2008.232  
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 Disponível em: 
http://ctnbio.mcti.gov.br/orientacoes//asset_publisher/6gw8aM5RVeFK/content/perguntas-frequentes. 
Acesso em: 21 maio 2019. 
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 Art. 10. A requerente deverá, após aprovação da CIBio, submeter a proposta à CTNBio, 
acompanhada de: I – requerimento de liberação comercial datado e assinado pelo responsável legal; II 
– cópia do parecer técnico da CIBio sobre a proposta; III – declaração de veracidade das informações 
fornecidas assinada pelo responsável legal; IV – resumo executivo, contendo uma síntese da proposta; 
V – informações relativas ao OGM, conforme o Anexo II desta resolução normativa; VI – avaliação de 
risco à saúde humana e animal, em conformidade com o Anexo III desta Resolução Normativa; VII – 
avaliação de risco ao meio ambiente em conformidade com o Anexo IV desta resolução normativa; VIII 
– plano de monitoramento em conformidade com o Anexo I desta Resolução Normativa. Parágrafo 
único. A proposta deverá ser apresentada em português, com vinte cópias impressas e uma cópia em 
meio digital." 

http://ctnbio.mcti.gov.br/orientacoes/asset_publisher/6gw8aM5RVeFK/content/perguntas-frequentes
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Figura 03: Caminho que um OGM percorre na CTNBio 

               

 

Fonte: Disponível em: http://ctnbio.mcti.gov.br/processo-de-ogm. Acesso em: 10 mar. 2019. 
 

Após o recebimento da proposta da instituição, a Secretaria Executiva da 

CTNBio avaliará a documentação recebida em 30 (trinta) dias, verificando se a 

mesma encontra-se completa para  a publicação do Extrato Prévio, por conta de 

outras variáveis como sigilo, diligências, consultas públicas até mesmo a deliberação 

pela CTNBio, esse prazo pode ser estendido, essas etapas estão delineadas em 

Resoluções Normativas da CTNBio.233 
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 Disponível em: 
http://ctnbio.mcti.gov.br/orientacoes//asset_publisher/6gw8aM5RVeFK/content/perguntas-frequentes 
Acesso em: 21 maio 2019. 
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3.5.3 Responsabilidade Civil, Administrativa e Penal no âmbito dos Organismos 
Geneticamente Modificados segundo a Lei de Biossegurança 

 

Ocorrendo um dano ao bem jurídico tutelado, qual seja, o meio ambiente, as 

responsabilidades geradas podem ser nos âmbitos civil, penal ou administrativo.  

Com relação à responsabilidade civil, trata-se de “princípio fundamental do 

direito e constitui um dos pilares para a paz social em uma sociedade civilizada.” 

Sendo assim, é necessário que se comprove, a culpa do sujeito causador do dano, 

para que dele, se possa cobrar a reparação ou ressarcimento. 

Duas são as teorias em que se pode qualificar a responsabilidade civil: a 

Subjetiva e a Objetiva. Na Teoria Subjetiva, observa-se quando a culpa do sujeito 

causador do dano, foi resultado de imprudência, imperícia ou negligência. Na Teoria 

Objetiva, não se exige que o agente causador do dano, tenha sua culpa comprovada, 

ou seja, a reparação ocorrerá quando há a prova da existência do ato ou fato.234 

No caso de danos ao meio ambiente se utiliza a responsabilidade objetiva, 

inclusive a Lei de biossegurança, em seu artigo 20, corrobora com essa afirmação.235 

A Lei de Biossegurança trata das infrações administrativas em seu artigo 6°, 

sendo algumas condutas tipificadas também como crime e no artigo 21, que será 

analisado mais adiante, o Decreto Regulamentar n° 5.591/05 também faz menção às 

mesmas infrações administrativas da Lei Federal 11.105/05. A partir do momento em 

que as infrações administrativas forem classificadas quanto à sua gravidade em: 

infrações de natureza leve, grave e gravíssima, as sanções impostas pelos órgãos e 

entidades de registro e fiscalização obedecerão a uma tabela de multas. Os 

funcionários desses órgãos de fiscalização “são autoridades competentes para lavrar 

auto de infração, instaurar processo administrativo e indicar as penalidades cabíveis. 

Os recursos arrecadados serão destinados a estes mesmos órgãos.”236 
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 SALES, Claudino Carneiro. Organismos geneticamente modificados, alimentos transgênicos e 
biossegurança: perspectivas ambientais e legais. Fortaleza: Expressão, 2007, p. 182-183. 
235

 Art. 20 Sem prejuízo da aplicação das penas previstas nesta Lei, os responsáveis pelos danos ao 
meio ambiente e a terceiros responderão, solidariamente, por sua indenização ou reparação integral, 
independentemente da existência de culpa. 
236

 “As sanções administrativas previstas no parágrafo único do art. 21 da Lei 11.105/05, foram 
literalmente repetidas pelo Decreto 5.591/05 e perfazem um total de doze tipos, que vão desde simples 
advertência (art 21, parágrafo único, I, Lei 11.105/05) à intervenção do estabelecimento (art 21, 
parágrafo único, XI, Lei 11.105/05), incluindo-se multas que variam de R$2.000,00(dois mil reais) a R$ 
1.500.000,00 (Um milhão e quinhentos mil reais), proporcionalmente à gravidade da infração (art. 22, 
caput, Lei 11.105/05), podendo ser aplicadas em isolado ou cumulativamente com as demais sanções 
previstas (art 22, §1°, Lei 11.105/05), devendo ser aplicada em dobro, no caso de reincidência (art.22 
§2°, Lei 11.105/05). As disposições da Lei n 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito 
da Administração Pública Federal, deverão ser aplicadas ao Decreto n° 5.591/05, no que couberem 
(art. 85, Decreto 5.591/05).” SALES, Claudino Carneiro. Organismos geneticamente modificados, 
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Sendo assim, analisando-se a Lei Federal 11.105/05, a primeira proibição a 

que se refere o inciso I, do artigo 6°, diz respeito à proibição da implementação de 

projeto relativo a OGM sem a manutenção de registro de seu acompanhamento 

individual. 

Esse dispositivo tem por finalidade, não deixar soltas no espaço as atividades 

empresariais, a pesquisa acadêmica e a manipulação genética para fins agrícolas, 

industriais e comerciais. 237 

A segunda, ainda referente ao art. 6° tem como base a proibição da prática de 

engenharia genética em organismo vivo ou do manejo in vitro de ADN/ARN natural ou 

recombinante, realizado em desacordo com as normas previstas na lei. Ou seja, se a 

engenharia genética for praticada em organismo vivo e estiver em desacordo com a 

lei, esta atividade, não será lícita. 

Os incisos III e IV do mesmo artigo 6°, dizem respeito à proibição de 

engenharia genética em célula germinal humana, zigoto humano e embrião humano, 

e da proibição da clonagem humana, respectivamente, porém estes assuntos não são 

objeto de estudo deste trabalho. 

O inciso V proíbe a destruição ou descarte no meio ambiente de OGM e seus 

derivados em desacordo com as normas estabelecidas, não que essas ações de 

destruição e descarte fiquem proibidas, a proibição está no descumprimento à norma. 

A sexta proibição diz respeito à liberação no meio ambiente de OGM ou seus 

derivados, no âmbito de atividades de pesquisa sem a decisão técnica favorável da 

CTNBio, pois a implementação da pesquisa sem prévia decisão técnica tipifica 

infração administrativa238. 

A sétima restrição é com relação à liberação comercial de OGM ou seus 

derivados sem o parecer favorável da CTNBio, pois a liberação comercial parece ser 

uma atividade mais ampla do que o próprio ato de comercializar o produto 

geneticamente modificado, pois se deseja valorar o parecer da Comissão. 

 A CTNBio também analisará a possibilidade licenciamento ambiental, quando 

julgar que este seja necessário para a liberação comercial de OGM e seus derivados, 

                                                                                                                                                                                                 
alimentos transgênicos e biossegurança: perspectivas ambientais e legais. Fortaleza: Expressão, 2007, 
p. 186-192. “Uma vez determinada a natureza da gravidade da infração administrativa, esta comporá o 
rol dos critérios a serem utilizados para a imposição da pena e sua gradação pelos órgãos e entidades 
de registro e fiscalização, pois os referidos órgãos e entidades, para determinarem a pena a ser 
aplicada e sua gradação, deverão levar em conta (I) a gravidade da infração, (II) os antecedentes do 
infrator quanto ao cumprimento das normas agrícolas, sanitárias, ambientais e de biossegurança, (III) a 
vantagem econômica auferida pelo infrator e (IV) a situação econômica do infrator.” 
237

 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 1044. 
238

 Ibid., p. 1052. 
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pois em alguns casos, estes podem ser causadores de riscos ao meio ambiente e à 

saúde humana. Transgredir essa proibição importa praticar infração administrativa 

(art. 21) e crime (art. 29) 239. 

O inciso oitavo traz a proibição da utilização, comercialização, registro, 

patenteamento e licenciamento de tecnologias genéticas de restrição de uso. 

De acordo com este dispositivo, fica proibido o uso da engenharia genética 

que vise produzir produtos estéreis e se interdita genes que ativem ou desativem a 

fertilidade das plantas, pois se tenta frear a produção de sementes estéreis, que por 

sua vez possibilitaria ao agricultor um plantio ou uma colheita. A transgressão desse 

preceito configura infração administrativa e tipifica o crime do art. 28. 

Um dos grandes avanços nesta lei vem constatado nos artigos 5°, §2°, e no 

artigo 10, pois trata de aspectos éticos gerais, de ética nos negócios e de ética nos 

procedimentos científicos e técnicos. 

Os crimes tipificados nesta lei são relacionados principalmente, aos crimes 

contra a biossegurança, que “lesiona ou expõe à ameaça de lesão o meio ambiente; 

por conseguinte, todo crime contra a biossegurança é um crime ambiental.”240 

Os crimes e as respectivas penas foram tratados pela Lei de Biossegurança 

nos artigos 24 a 29, “dos sete crimes previstos na Lei, quatro referem-se a práticas de 

Engenharia Genética envolvendo material humano”, o que não é objeto deste 

estudo.241 

                                                             
239

 Ibid., p. 1052. Art. 21. Considera-se infração administrativa toda ação ou omissão que viole as 
normas previstas nesta Lei e demais disposições legais pertinentes. 

Parágrafo único. As infrações administrativas serão punidas na forma estabelecida no regulamento 

desta Lei, independentemente das medidas cautelares de apreensão de produtos, suspensão de venda 

de produto e embargos de atividades, com as seguintes sanções: I – advertência; II – multa; III – 

apreensão de OGM e seus derivados; IV – suspensão da venda de OGM e seus derivados; V – 

embargo da atividade; VI – interdição parcial ou total do estabelecimento, atividade ou 

empreendimento; VII – suspensão de registro, licença ou autorização; VIII – cancelamento de registro, 

licença ou autorização; IX – perda ou restrição de incentivo e benefício fiscal concedidos pelo governo; 

X – perda ou suspensão da participação em linha de financiamento em estabelecimento oficial de 

crédito; XI – intervenção no estabelecimento; XII – proibição de contratar com a administração pública, 

por período de até 5 (cinco) anos. Art. 29. Produzir, armazenar, transportar, comercializar, importar ou 

exportar OGM ou seus derivados, sem autorização ou em desacordo com as normas estabelecidas 

pela CTNBio e pelos órgãos e entidades de registro e fiscalização: Pena - reclusão, de 1 (um) a 2 

(dois) anos, e multa.  
240

 FELICIANO, Guilherme Guimarães. Alimentos transgênicos, ética e Direito Penal. 
Disponível em: https://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/download/67473/70083/ Acesso em: 13 fev. 
2019. 
241

 “Quais sejam: a utilização do embrião humano em desacordo com o que dispõe a Lei (art. 24); a 
prática de Engenharia Genética em célula germinal, zigoto, ou embriões humanos (art. 25); a clonagem 
humana (art. 26); e a comercialização de células-tronco embrionárias humanas (art. 5°, §3°).” SALES, 
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Observa-se, no entanto, que nem toda liberação ou descarte de OGM‟s no 

ambiente pode ser considerada infração administrativa ou crime, pois pode ser 

proveniente de atividades de pesquisa, bem como, pode existir a autorização para o 

descarte. No caso da liberação ou descarte não ser autorizado por órgão competente, 

“além de crime previsto no art. 6°, VI, da Lei, gera responsabilidade administrativa, 

civil e penal.” As atividades que são feitas sem a autorização da CTNBio e dos órgãos 

de registro e fiscalização, ou as atividades que são feitas em desacordo com as 

normas são consideradas crimes.242 

A Lei Federal 11.105/05, no entanto, não conseguiu agradar à algumas 

ONG‟s, dentre elas o Greenpeace e o IDEC, no que dizia respeito à pesquisa com 

OGM‟s, pois segundo elas, seriam concretizados os planos das multinacionais de 

biotecnologia de retirar do Ministério do Meio Ambiente e da Saúde as suas 

competências constitucionais, facilitando a liberação irresponsável de transgênicos no 

território nacional.243 

A crítica se expande na medida que a CTNBio é transformada em uma 

supercomissão, concentrando poderes com relação aos transgênicos, podendo até 

dispensar os Estudos de Impacto ambiental nas culturas transgênicas, o que não 

caberia por decisão discricionária de uma comissão técnica. Essa crítica é destacada 

pelo fato de a Constituição Federal determinar a preservação e integridade do 

patrimônio genético do país, além do mais, a CTNBio, segundo o IDEC, “nunca atuou 

como instância preocupada com a proteção de saúde e do meio ambiente.” 244 

Além do mais, o embate se deu por existirem forças antagônicas poderosas, 

por um lado, têm-se a força dos grupos de ambientalistas, consumidores, ecologistas 

e alguns setores da sociedade civil, por outro, as indústrias farmacêuticas, de 

defensivos agrícolas, de sementes transgênicas, entre outras. 

Isso se deu por conta da inserção da questão das pesquisas com células-

tronco no país, que embora seja de extrema importância, estas pesquisas não podem 

ser inseridas no campo da biossegurança, e serem tratadas numa lei que abrangia 

fortemente a questão dos transgênicos. 

                                                                                                                                                                                                 
Claudino Carneiro. Organismos geneticamente modificados, alimentos transgênicos e biossegurança: 
perspectivas ambientais e legais. Fortaleza: Expressão, 2007, p. 193-197. 
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Desta forma, houve confusão na mídia e na comunidade científica com a 

tramitação conjunta de questões tão importantes e diferentes, o que foi extremamente 

prejudicial à sociedade. 

É necessário, portanto, se verificar o contexto em que a Lei que está sendo 

discutida foi criada, além das discussões que a sociedade teve com o intuito de 

desvendar e justificar as decisões assumidas pelo legislador. 

Não se pode, no entanto, neste trabalho expor detalhadamente todas as leis 

que tratam do tema em questão, uma vez que há mudanças diárias de legislação e, 

existem também normas específicas que estão sendo estabelecidas de acordo com o 

momento vigente. 
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4 O DIREITO À INFORMAÇÃO COMO FORMA DE DECISÃO E MECANISMOS DE 
CIDADANIA PELOS CONSUMIDORES 
 

Trata a cidadania de um processo de conquistas pelos quais passa a 

sociedade para se tornar consciente e organizada, desta forma ela pode se efetivar e 

conceber um projeto de desenvolvimento. 

Caberá, portanto, abordar a informação como um dos pontos fundamentais, 

uma vez que, para se ter sustentabilidade é preciso que exista informação. 

Feito isso, tem-se a cidadania de uma forma expressa, clara e palpável ao 

indivíduo, pois não se trata de uma noção abstrata, desligada de fatos concretos. 

Entendendo-se como o exercício dos direitos civis, políticos e sociais de uma 

sociedade, é por isso que não pode ser limitada, deve ser efetiva para que se 

realizem os contratos sociais. 

Daí, a importância da informação em todos os níveis, inclusive no objeto de 

estudo deste trabalho, a informação contida nos rótulos de alimentos geneticamente 

modificados, que estando presentes, farão com que o consumidor possa exercer em 

sua infinitude, seu direito de escolha e, portanto, sua cidadania. 

A informação e seu acesso é um elemento de inclusão social, tornando-se um 

direito fundamental e, desta forma, envolve o exercício da cidadania 

complementando-se. 

O Estado tem definido algumas diretrizes, dentre elas, defender a 

transparência por conta da pressão da sociedade e de grupos pró e contra os 

organismos geneticamente modificados, seja focando nos investimentos tecnológicos, 

seja agindo na rotulagem dos mesmos. 

Dentre os direitos e garantias fundamentais da Constituição brasileira, consta 

o direito a informação, sendo o Brasil um dos primeiros países a incluir o acesso a 

informação nesta categoria. 

O indivíduo a cada dia percebe que, tratando-se de cidadania, esta é um 

status a ser conquistado e não simplesmente concedido, além de estar em constante 

construção. 

O cidadão atual costuma reconhecer e questionar seus direitos perante o 

Estado, dentre eles, o direito de acesso à informação, sendo assim, tratando-se de 

um bem comum que funciona como fator de integração, democratização, igualdade, 

cidadania, libertação, dignidade, escolha e discricionariedade. 
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Por conta do contexto que vive a sociedade moderna, cheia de mudanças e 

em fase de desconstrução, isenta de juízos de valores, pretende o indivíduo em 

especial, questionar os sistemas políticos, sociais e científicos, fazendo com que se 

recorra a pensamentos reservados.  

Quando o consumidor exerce seu direito de escolha sobre determinado 

produto, fica claro que a decisão tomada se baseou em informações que deslocaram 

a atenção desse consumidor em potencial, para o produto. Ora, tratando-se de um 

Princípio constitucional, o direito à informação é visto como um direito de 

personalidade. 

A Constituição Federal Brasileira tratou de cuidar da dignidade da pessoa 

humana em diversos artigos de seu texto, isso se dá por conta das constantes 

descobertas científicas, para que houvesse a proteção da “honra, a reputação, a 

imagem, o nome e os atributos humanos, a afetividade, a sexualidade, a integridade 

física e psíquica, todos os fatores fisiológicos, psicológicos e emocionais decisivos 

para a felicidade e o bem-estar do homem.” 245 

Sendo assim, a Constituição em seu art 5 °, X e XLI, tutela ao ser humano os 

direitos de personalidade, deixando que a jurisprudência e a doutrina  a desenvolvam 

e sejam reguladas por normas especiais246. Por tamanha importância, o legislador 

brasileiro conferiu aos direitos da personalidade um tratamento especial ao inserir no 

Código Civil de 2002, um capítulo denominado: Dos Direitos da Personalidade, 

totalizando este, 11 (onze) artigos.  

Sendo dispostos nestes, os direitos relativos ao corpo, vivo ou morto que se 

encontram nos arts. 13 ao15; do art.16 ao 19 têm-se as regras para o direito ao nome; 

do direito à imagem, as regras estão no art. 20; e no art. 21 diz respeito ao direito à 

privacidade; a doutrina nos apresenta algumas características desses direitos, quais 

sejam: “absolutos, extrapatrimoniais, indisponíveis, vitalícios, ilimitados, 

imprescritíveis, impenhoráveis, necessários e inexpropriáveis.”247 
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4.1 O DIREITO À INFORMAÇÃO COMO CONSEQUÊNCIA DA DIGNIDADE DA 
PESSOA HUMANA 
 

Diversos são os direitos fundamentais esculpidos no ordenamento jurídico 

pátrio, tendo tamanha força normativa que “condiciona a exegese de inúmeros 

princípios e preceitos jurídicos, a começar pelo Princípio do Estado Democrático de 

Direito”. A democracia, portanto, é considerada como sendo um direito fundamental, 

pois “o arbítrio não se irmana com o regime das liberdades públicas, que se opõe à 

força, à brutalidade, ao abuso de poder”.248 

O que corrobora o patamar diferenciado do direito à informação, pois 

tratando-se de coletividade, “todos, sem exceção, têm a prerrogativa de informar e ser 

informado. O acesso ao conhecimento não pode ser tido como privilégio de uns, em 

detrimento de outros”.249 

Segundo a doutrina, há diferenciação entre direitos fundamentais e garantias 

fundamentais, pois estes não se confundem, os direitos dispõem de bens e vantagens 

contidos na Constituição Federal, já as garantias representam a limitação do Estado e 

partem do conceito que se tratam de “ferramentas jurídicas por meio das quais tais 

direitos se exercem”.250 

A doutrina se utiliza de diversas nomenclaturas para explicar as etapas de 

evolução dos Direitos Fundamentais, pois como estes são inerentes ao 

desenvolvimento do ser humano e apareceram com movimentos históricos e sociais 

de importância primordial para a humanidade e englobam também, os direitos que 

estão enraizados na consciência do povo, aliás, ainda continuam até a 

contemporaneidade, desta forma, devem ser respeitados, mesmo porque, eles 

evoluem, assim como a sociedade. Daí o posicionamento de inúmeros doutrinadores 

à respeito da classificação dos Direitos Fundamentais, que não foram reconhecidos 

de uma só vez, já se falou em “família de direitos fundamentais”, pois seria o termo 

que descreveria os novos horizontes e as novas conquistas no campo das liberdades 

públicas, pois indicaria os diversos níveis em que elas foram se desenvolvendo. 

Considera-se que esta denominação, “família de direitos fundamentais”, 

estaria equivocada, uma vez que, transmite a ideia de que a conquista de uma fase 

extirparia a da outra subsequente, o mesmo se daria com a expressão “geração de 
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direitos fundamentais”, pois se entende que utilizando-se desta nomenclatura ficaria 

claro a ruptura entre uma geração e a anterior, quando na verdade, se 

complementam. 

Também se falou em “dimensões de direitos fundamentais”, o que para Paulo 

Bonavides251, um só direito pode ter várias dimensões, tendo como exemplo o direito 

de propriedade, que passou do campo privado para o constitucional e, por sua vez, 

para o ambiental, o que levaria o termo “dimensão” a demonstrar o próprio evoluir da 

palavra “geração”. 

Por isso, a terminologia que demarca melhor os períodos de evolução das 

liberdades públicas seria a de “dimensão dos direitos fundamentais”, uma vez que há 

a ideia de conexão entre uma geração e outra. Os direitos de uma geração se 

complementam com os das outras, e o aparecimento de uma geração não elimina os 

direitos descritos na geração anterior, haveria cumulação de direitos, daí a utilização 

do termo “dimensão de direitos fundamentais”. 

Desse modo, pode-se delimitar as dimensões dos direitos fundamentais em: 

Direitos fundamentais de primeira dimensão que seriam os direitos individuais; 

surgidos no final do século XVII e que se deu ao se limitar o poder estatal e ao se 

prestigiar a preservação do direito à vida, à liberdade de locomoção, à expressão, à 

religião, à associação, etc. 252 

Os direitos fundamentais de segunda dimensão seriam os direitos sociais, 

econômicos e culturais, aparecem logo após a Primeira Grande Guerra e visam 

assegurar o bem-estar e a igualdade em favor do homem. São prestigiados os direitos 

relacionados ao trabalho, ao seguro social, à subsistência digna do homem, ao 

amparo à doença e à velhice.  

Os direitos fundamentais de terceira dimensão seriam os direitos de 

fraternidade ou solidariedade. Tais direitos têm sido incorporados aos ordenamentos 

constitucionais positivos em todo o mundo. São eles que tratam dos direitos difusos 

em geral, como o meio ambiente equilibrado, a vida saudável e pacífica, o progresso, 

a autodeterminação dos povos, entre outros. 

Os direitos fundamentais de quarta dimensão seriam os direitos dos povos. 

São os relativos às alterações de vida e comportamento dos homens, ou seja, à 

saúde, informática, softwares, biociências, eutanásia, alimentos transgênicos, 
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sucessão de filhos gerados por inseminação artificial, clonagens, e outros 

relacionados à engenharia genética.253 

A proteção a um desses direitos foi positivada em nosso ordenamento jurídico 

com a Lei Federal n° 11.105, de 24 de março de 2005, a Lei de Biossegurança, que 

proibiu a clonagem humana. O judiciário brasileiro deparou-se com esse direito dos 

povos por conta do processo de globalização do Estado Neoliberal. 254 

Os direitos fundamentais de quinta dimensão são os relativos ao direito à paz. 

O reconhecimento da paz enquanto direito fundamental já é uma realidade na vida 

judicial dos Estados. Isso se dá, não por capricho, mas por uma necessidade dos 

povos atualmente. Já os direitos fundamentais de sexta dimensão, dizem respeito ao 

direito à democracia, à liberdade de informação, ao direito de informação e ao 

pluralismo. Daqui pode-se chegar à conclusão que as informações necessárias aos 

alimentos transgênicos devem ser repassadas aos consumidores, uma vez que o 

princípio da transparência norteia as relações de consumo. 

O valor da dignidade da pessoa humana é fundamento do Estado 

Democrático de Direito e, deve ser entendido como o absoluto respeito aos seus 

direitos fundamentais, assegurando-se condições dignas de existência para todos. 

O valor do princípio da dignidade da pessoa humana, prevalece sobre 

“qualquer tipo de avanço científico e tecnológico, não podendo a bioética e o biodireito 

admitir conduta que venha a reduzir a pessoa humana à condição de coisa, retirando 

dela sua dignidade e o direito a uma vida digna.”255 

Pode-se dizer que muitos direitos decorrem do Princípio da Dignidade 

Humana, inclusive, o que diz respeito ao direito à informação e à defesa do 

consumidor.  

O direito à vida carrega consigo o valor intrínseco da dignidade, relacionando-

se ao atributo do ser e com a defesa dos direitos humanos fundamentais, dessa 

forma, o consumo dos alimentos transgênicos precisa obedecer aos preceitos de 

informação “para que o consumidor tenha conhecimento sobre o que está adquirindo, 
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já que a existência de potenciais riscos à saúde humana ainda não foi descartada 

pela ciência.”256 

Desta forma, a liberdade de acesso à informação é o direito de informar e ser 

informado. Todos têm o direito de conhecer acerca do alimento que consomem, por 

exemplo, de sua origem, características, composição, ingredientes, organismos que 

venham a integrar àquela espécie de alimento ou os riscos que possam apresentar à 

saúde humana.  

Tudo isso, com base no Princípio da Dignidade Humana, que é inerente às 

personalidades humanas, tratando-se de um valor espiritual e moral, trazendo consigo 

o respeito pelas demais pessoas, este deve assegurar o afastamento da “idéia de 

predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da 

liberdade individual.” Logo, havendo limitações aos direitos fundamentais, não se 

pode menosprezar “a necessária estima que merecem todas as pessoas enquanto 

seres humanos.”257 

Finalmente, o direito à informação, inserido na Constituição Federal de 1988, 

é tratado como um direito fundamental, a conclusão que se tem é que se decorre da 

dignidade humana, logo, a rotulagem dos alimentos transgênicos deve ser 

amplamente divulgada e obedecida, trazendo ao consumidor o direito de escolha 

perante às informações que o mesmo tenha.  

A vulnerabilidade do consumidor e, portanto, seu reconhecimento retrata que 

o consumidor está sujeito àquilo que é ofertado no mercado, por isso, o Código de 

Defesa do Consumidor assegura o equilíbrio entre as partes e promove o dever legal 

de informar de “informar a parte em desvantagem a respeito dos dados fáticos, 

técnicos e científicos, que deverão estar presentes na oferta.” Dito isto, trata-se da 

informação como um direito inerente à dignidade da pessoa humana, sendo, portanto, 

considerado que a informação é um direito fundamental e, como tal, deve ser 

respeitado no âmbito da relação consumerista.258 

Em se tratando de alimentos transgênicos, esse princípio traz a possibilidade 

de que informações claras e rígidas sejam colocadas nos rótulos dos mesmos, 
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fazendo com que o consumidor determine sua compra pela informação que recebe, 

podendo então, escolher o que gostaria de ter em sua mesa. 

 

4.2. A ROTULAGEM DOS ALIMENTOS TRANSGÊNICOS NO BRASIL 
 

O consumidor brasileiro já está acostumado a encontrar diversas informações 

nos rótulos dos alimentos, quantidades de calorias, teor de sódio, carboidratos, 

gorduras, e outros dados são obrigatórios na embalagem de alimentos desde 2003, 

tornando a preocupação com a saúde e bem estar da população um aperfeiçoamento, 

ocorre que a maioria da população não se vê preparada para entender e 

compreender as informações contidas nos rótulos das embalagens de alimentos, por 

isso, a adoção de símbolos servem como inspiração para a interpretação do 

consumidor para que ele possa ter uma visão mais global da composição do alimento, 

não só do nutriente de maneira isolada. 259 

Não é de hoje que se percebe que a rotulagem passou a ser algo importante, 

apesar de dar instruções sobre o manuseio das embalagens e o armazenamento do 

produto, ainda podem levantar a bandeira da sustentabilidade, trazendo o incentivo de 

se utilizar uma maior comunicação entre as empresas e os consumidores. 

Com relação aos alimentos transgênicos não é diferente, espera-se que a 

rotulagem seja clara e traga as informações ao consumidor, pois àqueles que não 

optaram em consumir transgênicos ficariam informados pela rotulagem e poderiam se 

utilizar de seu direito de escolha, o que asseguraria aos mesmos a oportunidade de 

não consumir algo que não desejem inconscientemente, podendo até causar 

prejuízos na saúde pública. O objetivo é que os rótulos contenham informações 

acessíveis e compreensíveis ao homem comum. “A rotulagem, é a forma de obrigar 

empresas a realizarem um estudo de monitoramento dos riscos provenientes da 

engenharia genética”. O Estado nesse ponto apresenta-se omisso, pois não cumpre 

efetivamente com a prestação de políticas públicas para um consumo mais 

sustentável, pois, sem a rotulagem, o indivíduo pode adquirir produtos transgênicos 

“sem terem consciência do que estão consumindo. No entanto, essa opção deve ficar 
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a cargo do consumidor em decidir consumir ou não os organismos geneticamente 

modificados.”260 

O Codex Alimentarius regula internacionalmente a rotulagem de alimentos, 

trata-se de um programa criado em 1962 pela Organização de Agricultura e 

Alimentação (FAO) e a Organização Mundial de Saúde (OMS), ambos da ONU, do 

qual o Brasil faz parte.261 

A legislação brasileira exige que sejam indicados nos rótulos que contenham 

ingredientes geneticamente modificados essa informação, diversas batalhas na justiça 

foram travadas, além da ameaça do Projeto de Lei da Câmara (PLC) de número 

34/2015, do deputado Luiz Carlos Heinze. 

Alguns defensores do referido projeto de lei, afirmam que a presença da letra 

“T” seria um mecanismo para criminalizar o produto transgênico, e que apenas 6% da 

população teria ideia do significado do símbolo. 

 
 
4.2.1 Requisitos de Rotulagem 

 

A informação que o consumidor adquire ao comprar um produto alimentício se 

dá de início pelo que se apresenta por meio da publicidade ou da embalagem do 

mesmo, é exatamente nessa fase que as informações contidas nos rótulos dos 

alimentos chamam a atenção dos consumidores para que ele possa fazer sua escolha 

de acordo com suas intenções e garantias. 

Desde 2003, pode-se encontrar algumas informações constantes nos rótulos 

dos alimentos em geral, como por exemplo, a quantidade de calorias, de sódio, 

gorduras totais, carboidratos entre outros, mas o que se vê é que a população 

brasileira não percebe a importância das informações constantes e quando o percebe, 

não entendem o que estas informações representam, vários órgãos e ONG‟s têm feito 

pesquisas para consultar a opinião dos consumidores sobre aspectos importantes da 
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rotulagem, muitos chegaram a conclusão que deveria existir uma rotulagem 

suplementar na parte da frente da embalagem que “permita que o consumidor 

identifique de forma mais rápida e fácil a composição de produtos não saudáveis.”262 

As mudanças discutidas podem demorar, pois não depende apenas da 

ANVISA, mas de toda uma cadeia que obedecem regras de rotulagem unificadas 

segundo os países do Mercosul (Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Venezuela), 

estas discussões são abrangentes e além de outros tópicos são discutidos “uma 

rotulagem frontal que destacasse os riscos que o alimento oferece à saúde, 

aumentasse o tamanho da letra e o uso de cores”. 263 

A rotulagem de alimentos no Brasil, e em especial a rotulagem de alimentos 

transgênicos depende ainda do cumprimento de determinações do Protocolo de 

Cartagena, das regras do Mercosul e das contidas na Lei de Biossegurança, ocorre 

que a omissão do governo federal desde que as discussões começaram até agora, só 

demonstram a gravidade da situação, pois o Brasil tem um volume de exportações de 

relevo internacional. Desta forma, os que desrespeitam essas regras encontram-se 

“sob a proteção da omissão do Poder Público.”264 

Quando se fala em alimentos, bem fundamental para o crescimento e a saúde 

do ser humano, há de se ressaltar que existem uma série de exemplos de 

informações que já se encontram presentes em seus rótulos, “desde a listagem dos 

ingredientes, informações nutricionais e aviso sobre componente de origem 

transgênica até o aviso de que o alimento contém glúten(direcionado aos celíacos)”.265  

O rótulo foi definido pelo Decreto-Lei n 986 de 1969 que instituiu normas 

básicas sobre alimentos, além do mais o rótulo tem a natureza de publicidade, de 

acordo com o Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária (CBAP).266 

Não há receita para se identificar um alimento transgênico; com relação aos 

que são importados pelo Brasil, se vierem de países com produção agrícola 

transgênica, como os Estados Unidos, Argentina e Canadá, a probabilidade de se 
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estar consumindo leite à base de soja, sopas e cremes, salsichas, cereais, batatas 

fritas, óleos de cozinha, sorvetes e chocolates é bastante elevada, ou seja, 

provavelmente possuem transgênicos em sua composição. Segundo o Conselho de 

Informações sobre Biotecnologia, “não há como diferenciar transgênicos e não 

transgênicos. Os produtos que contêm transgênicos, do ponto de vista da aparência, 

são iguais aos não modificados.” Ressalta-se, no entanto, que a rotulagem de 

alimentos transgênicos trata do direito à informação que deve ter o consumidor e, não 

tem relação com a biossegurança dos transgênicos. 267 

Mesmo que fique provado em alguns anos, que os alimentos transgênicos 

não fazem mal à saúde, ainda assim, tem que ser rotulado, pois inocuidade e valor 

nutritivo não são os únicos quesitos que interessam ao consumidor. É o que 

estabelece o art. 8 ° do Código de Defesa do Consumidor.268  

O consumidor deve estar consciente sobre as características do produto que 

ele consome, bem como do processo do qual ele resultou e, isto, muitas vezes se dá 

através da rotulação do mesmo. A segurança dada ao consumidor é declarada 

também no art. 66 do CDC que declara “fazer afirmação, falsa ou enganosa, ou omitir 

informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, 

segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produto os serviços.” 

É necessário que o consumidor saiba a origem do produto, de onde ele vem, 

como foi produzido e de que substâncias ele é composto, esses dados na rotulagem, 

ajudam sobremaneira, ao consumidor, para que ele possa distinguir um alimento 

orgânico daquele geneticamente modificado. Por isso, que a comunicação existente 

entre o fornecedor e o consumidor se dá pela rotulagem do produto, e é aí que o 

consumidor será informado sobre os produtos que contenham organismos 

geneticamente modificados, dando-lhe a opção de adquiri-lo ou não, desta maneira, 

não haveria prática enganosa. 

Isso é evidenciado através dos artigos 4°, 6°, 8°, 30 , 36, 66 do CDC, da Lei 

Federal n° 11.105/2005, em seu artigo 40 e do Decreto n° 4.680/2003, em seu artigo 

2°, que regulamenta o direito à informação quanto a alimentos que contenham ou 

sejam, produzidos a partir de organismos geneticamente modificados, e esta 
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rotulagem é obrigatória para produtos que apresentem mais de 1% de transgenia no 

seu conteúdo final.269 

Por isso, se não existir a rotulagem indicando que determinado alimento é 

transgênico, o princípio do direito à informação será taxativamente ferido e, o 

consumidor não terá direito de escolher o produto que melhor lhe aprouver. “Além de 

descumprir compromissos internacionais assumidos pelo Brasil no âmbito do 

Protocolo de Cartagena.”270 

 O art. 40 da Lei de biossegurança271 determina que exista no rótulo do 

alimento transgênicos esta indicação, desta forma, o mencionado artigo foi 

regulamentado pelo Ministério da Justiça através da Portaria 2.658, de 22 de 

dezembro de 2003.272 

Há de se ressaltar que a Portaria n° 2.658/2003, do Ministério da Justiça 

aprova o emprego do símbolo transgênico (a letra T em preto dentro de um triângulo 

amarelo), que deve compor os rótulos dos alimentos e ingredientes alimentares que 

contenham ou sejam produzidos a partir de OGM‟s. 
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De acordo com o artigo 21, parágrafo único, da Lei Federal 11.105/2005, a 

não rotulação acarretará a medida cautelar de apreensão do produto e suspensão da 

venda, antes do término do processo administrativo, em razão da infração.273 

 

Figura 04: Símbolo de produtos transgênicos a ser utilizado em embalagens de alimentos. 

 

 

 

Fonte: Disponível em: http://www.cantareira.org/noticias/periferia-brasilandia-camara-transgenicos. 

Acesso em: 19 fev. 2019 

 

Sendo obrigação do fornecedor, revelar a informação sobre seu produto, o 

dever do Estado nesse propósito é o “de fiscalizar que essa informação seja 

efetivamente procedida e de forma adequada.”274 

Portanto, a rotulagem dos produtos que contenham OGM‟s, segue o princípio 

do direito à informação do consumidor e o da transparência. 

Mas a realidade brasileira é outra e, por conta dos baixos níveis educacionais 

da população brasileira, o consumidor deverá precisar da tutela governamental por 

muito tempo, além do mais, existe a educação informal, que não é dada na escola e 

decorre de programas e de campanhas publicitárias levadas por órgãos de defesa do 
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Parágrafo único. As infrações administrativas serão punidas na forma estabelecida no regulamento 
desta Lei, independentemente das medidas cautelares de apreensão de produtos, suspensão de venda 
de produto e embargos de atividades, com as seguintes sanções: I – advertência; II – multa; III – 
apreensão de OGM e seus derivados; IV – suspensão da venda de OGM e seus derivados; V – 
embargo da atividade; VI – interdição parcial ou total do estabelecimento, atividade ou 
empreendimento; VII – suspensão de registro, licença ou autorização; VIII – cancelamento de registro, 
licença ou autorização; IX – perda ou restrição de incentivo e benefício fiscal concedidos pelo governo; 
X – perda ou suspensão da participação em linha de financiamento em estabelecimento oficial de 
crédito; XI – intervenção no estabelecimento; XII – proibição de contratar com a administração pública, 
por período de até 5 (cinco) anos.  
274

 ALMEIDA, João Batista de. Manual de Direito do Consumidor. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 45. 

http://www.cantareira.org/noticias/periferia-brasilandia-camara-transgenicos
http://1.bp.blogspot.com/-r0TfzrfVeek/UXBKT-jpMlI/AAAAAAAAADc/Lxk3NIdaiXo/s1600/CINCIA~1.JPG
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consumidor e principalmente pelo Poder Público, através de meios de comunicação 

maciços e, que devem ser levadas em consideração para que se possa informar e 

esclarecer o consumidor e, que este possa escolher o produto livremente e 

conscientemente. 

Com o direito à informação assegurado pelo CDC, resta ao consumidor 

escolher de forma consciente o produto que deseja levar para casa, desta forma, a 

existência de ingredientes de origem geneticamente modificada deve ser clara para 

os consumidores, de forma que a informação contida nos rótulos das embalagens ou 

recipientes seja entendida, sob pena de subverter direitos básicos, além de configurar 

oferta viciada e publicidade enganosa. 

 A rotulagem dos alimentos transgênicos no Brasil é regulamentada pelo 

Decreto 4.680, de 24 de abril de 2003, o diploma legal estabelece em seu art. 2º que 

o consumidor deva ser informado quando houver a presença de transgênicos.275  

O ordenamento jurídico brasileiro prevê a rotulação dos alimentos 

transgênicos, trata a Lei de Biossegurança em seu artigo 40,276 que determina a 

obrigação de rotulagem independentemente do percentual, bem como, o Código de 

Defesa do Consumidor e o Decreto 4.680 de 2003, que disciplina a forma como a 

informação será passada ao consumidor, ou seja, nos rótulos dos alimentos deve 

existir o símbolo da transgenia, o “T” envolto por um triângulo amarelo. Este Decreto 

estabeleceu o mínimo de 1% de ingrediente transgênico no produto final para que 

fosse rotulado, modificação esta que alterou a Lei de Biossegurança e chegou até o 

STF, este assunto será debatido mais tarde. 

É o Ministério da Agricultura o órgão brasileiro responsável pela fiscalização 

do plantio dos transgênicos, com relação aos produtos industrializados, cabe às 

vigilâncias sanitárias federal e estadual a fiscalização da rotulagem, mas há quem 

critique o papel que estes órgãos desempenham, uma vez que não há fiscais e 

recursos disponíveis para tal.277 

                                                             
275

 Art. 2° 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.  
276 

 Art. 40. 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. 
277

 Disponível em: http://idec.org.br/em-acao/revista/o-t-da-questao/materia/e-trandgenico-ou-no-e"  
http://idec.org.br/em-acao/revista/o-t-da-questao/materia/e-trandgenico-ou-no-e. Acesso em: 2 mar. 
2019. 
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Sendo assim, a cadeia de ações desses órgãos responsáveis pela 

fiscalização são ao mesmo tempo interligadas e dependentes e precisam estar 

sincronizadas para que funcionem, o que parece não ser o caso, de qualquer 

maneira, a população parece ter acordado quanto aos seus direitos e a discussão do 

assunto pela sociedade está se tornando bastante expressiva, até mesmo nas redes 

sociais. 

O Código de Defesa do Consumidor determina a imposição de sanções 

administrativas e penais caso exista a falta de rotulagem, mas “há fortes evidências 

de que uma parte dos alimentos destinados ao consumo humano e animal no Brasil 

contenha transgênico sem identificação.”278 

Por conta do Decreto de Rotulagem 4.680 de 2003, a rastreabilidade da 

cadeia produtiva de determinado alimento, tem o intuito de assegurar a informação e 

permitir o acompanhamento durante todas as etapas de produção. 

A Lei Federal n 9.782, de 1999 criou a ANVISA – Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária, trata-se, portanto, de uma autarquia para “normatizar, controlar e 

fiscalizar produtos, substâncias e serviços de interesse para a saúde”.279 

A ANVISA, portanto, passou a ter a responsabilidade de fiscalizar os 

estabelecimentos que porventura, comercializem produtos transgênicos e, caso esses 

estabelecimentos descumpram a norma, os mesmos podem incorrer em infração, de 

acordo com a Portaria de n° 259/202.280 

 
4.2.2 Argumentos Favoráveis e Desfavoráveis à Rotulação 
 

A rotulagem de um alimento transgênico traz informações preciosas ao 

consumidor, desta forma, se o indivíduo não tiver acesso aos itens que devem ser 

informados na rotulagem, o direito à informação do consumidor é violado, ou seja, a 

presença ou ausência da letra “T” nos rótulos de alimentos transgênicos ou que 

tenham sido fabricados com matéria-prima transgênica, tem o condão de deixar claro 

o direito de escolha do indivíduo ao comprá-lo ou não. 
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 ZANONI, Magda; FERMENT, Giles (org.). Transgênicos Para Quem? Agricultura, Ciência e 
Sociedade. Brasília: Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), 2011. 
279

ALVES, Fabrício Germano; LOPES, Marcelo Henrique. Regulamentação dos Alimentos 
Vegetarianos sob a Perspectiva do Código de Defesa do Consumidor. Cadernos do Programa de Pós-
Graduação em Direito PPGDir/UFRGS, Porto Alegre, 2016. v. XI n. 3, p. 241. 
280

 BRASIL, Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Portaria 2.658 de 22 de 
dezembro de 2003 Disponível em: 
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33916/393963/Portaria_2685_de_22_de_dezembro_de_2003.pdf/
54200bc1-8c57-4d36-bf1e-2045fcff1919. Acesso: 16 mar. 2019. 
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É conflitante, na medida que, ao não se avaliar os riscos à saúde, algum 

componente do alimento em questão pode provocar reações. Estudos feitos até 

agora, se mostraram incompletos, precisam ser independentes, sem dividir a 

comunidade científica; Não se pode admitir um percentual de transgênico para que 

haja rotulagem, uma vez que serão estabelecidos a concorrência desleal no mercado 

de alimentos e a elevação dos preços, ou seja, pode haver a ocultação de produtos 

transgênicos pelas empresas, o que levaria o consumidor a tomar decisões sem 

informação.  

Em alimentos processados ou ultraprocessados não se consegue com 

segurança, detectar DNA de transgênicos, com isso, a rotulagem é o meio para 

identificá-los. As empresas precisam ter em seu íntimo que a rotulação indicando que 

o produto é transgênico, pode ser encarada como uma maneira de venda e não como 

um obstáculo. 

O desenvolvimento tecnológico e científico foi alvo de grandes discussões, 

capaz de ultrapassar os limites das fronteiras de muitos países, sendo assim, a 

rotulagem se apresenta como uma postura preventiva junto ao consumidor para 

determinar se algum alimento sofreu modificação genética e, desta forma serve para 

uma decisão livre e consciente do consumidor quando se atenta aos rótulos, que por 

sua vez, devem ser compreensíveis para o homem comum. 

Para que o produtor, em seu sistema produtivo, possa rotular seu alimento 

transgênico os custos são altos, o que acaba elevando o preço do mesmo, além do 

mais, há a imprecisão durante a separação de grãos, por exemplo, o que propicia 

insegurança do consumidor em relação a esses produtos da cadeia agroalimentar. 

É necessário que se dê atenção às diferenças existentes entre rotulagem e 

embalagem, uma vez que, embalagem determina a quantidade do produto e 

rotulagem determina as informações legais, composição, validade e rastreabilidade do 

lote de produção entre outras informações. 

As empresas precisam praticar estudos e pesquisas com o intuito de 

monitorar os riscos provenientes da engenharia genética e, desta forma, assegurar 

através da rotulação, o direito de escolha pelo consumidor entre um produto 

convencional e outro não-convencional posto à sua disposição nas prateleiras. Com a 

ausência da rotulagem, os consumidores comprariam produtos transgênicos sem 

terem consciência do que estão consumindo. 
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O art. 40 da Lei de biossegurança281 determina que exista no rótulo do 

alimento transgênicos esta indicação, desta forma, o mencionado artigo foi 

regulamentado pelo Ministério da Justiça através da Portaria 2.658, de 22 de 

dezembro de 2003. 

 

4.3 A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE OS 
ALIMENTOS TRANSGÊNICOS 
 

Em 24 de maio de 2016 o Ministro Edson Fachin282 do Supremo Tribunal 

Federal (STF), relator da demanda, julgou improcedente a Reclamação 14873283, 

ajuizada pela União contra decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região que 

obrigou a rotulagem de alimentos que contenham produtos geneticamente 

modificados em qualquer percentual. 

O conflito teve início quando o Ministério Público Federal e o Instituto de 

Defesa do Consumidor – IDEC, se uniram para propor nos autos da ação ACP 

2001.34.00.022280-6/DF, e, desta forma, firmar o objetivo de obter clramente que a 

União “se abstivesse de permitir ou autorizar a comercialização de qualquer alimento, 

embalado ou in natura, que contenha, sem a expressa referência deste dado em sua 

rotulagem, independentemente do percentual e de qualquer outra condicionante.” O 

referido pedido fundamentou-se nos arts. 6.º e 31 do CDC e art. 5.º, XIV da 

Constituição Federal.  A presente Ação Civil Pública, foi julgada procedente pela 13 ª 

Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, sua sentença foi alvo de 

recursos pela  União e a Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação - ABIA , 

seus apelos foram julgados improcedentes por unanimidade pela 5ª Turma do TRF 1ª 

Região, tendo a União a partir daí, apresentado Reclamação constitucional perante o 

STF com pedido de medida cautelar.
284
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 Art. 40. 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. 
282

 Luiz Edson Fachin é um jurista e magistrado brasileiro. Foi advogado, professor titular de direito civil 
da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná e desde 16 de junho de 2015 é ministro do 
Supremo Tribunal Federal 
283

 RECLAMAÇÃO – Demanda ajuizada contra decisão que determina a obrigação de rotulagem de 
alimentos que contenham produtos geneticamente modificados em qualquer percentual STF - Rcl 
14.873 /Estado da Bahia - j. 05.05.2016 - Rel. Luiz Edson Fachin - DJe 10.05.2016 - Área do Direito: 
Constitucional; Processual; Consumidor. 
284

 Disponível em:  
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_pr
odutos/bibli_boletim/bibli_bol_2006/RDAmb_n.83.07.PDF. Acesso em: 9 mar. 2019. Foram dois os 
fundamentos da Reclamação: 1. Usurpação da competência do STF para processar e julgar 
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A sentença proferida pelo juiz federal Antônio Souza Prudente
285

 determinou 

que houvesse a realização de um estudo prévio de impacto ambiental para que a soja 

Roundup Ready pudesse ser liberada, anteriormente, em liminar concedida pelo juízo 

este “oferecia uma ideia dos descaminhos e confusões que podem afetar um debate 

consideravelmente obscurecido já pela complexidade inerente ao tema.”
286

 

A sentença exarada pelo juiz citado acima foi muito criticada pelos cientistas 

brasileiros, em especial pelo ex-presidente da CTNBio.
287

 

Após o pedido de medida cautelar da União e da ABIA, esta foi concedida 

pelo Min. Ricardo Lewandowski e serviu para suspender os efeitos da decisão do TRF 

da 1ª Região até o julgamento final do recurso. 

O art. 2° do Decreto 4.680/2003 prevê a obrigação de rotulagem de alimentos 

transgênicos apenas se os OGM‟s estiverem acima do limite de 1% do produto, e, em 

se afastando essa incidência, alegou a União que haveria um juízo implícito de 

inconstitucionalidade da norma, o que não poderia ter sido feito pelo órgão fracionário, 

                                                                                                                                                                                                 
originariamente as causas e os conflitos entre a União e os Estados, com fundamento no art. 102, I, f , 
da CF. O motivo, para tanto, foi o fato de o Estado do Rio Grande do Sul, em 22.09.2002, ter 
ingressado, formalmente, no polo ativo da ACP, na condição de assistente litisconsorcial. Em vista 
dessa realidade, a União entendeu que o TRF-1.ª Reg. deveria ter declinado de sua competência para 
o julgamento dos recursos de apelação e de reexame necessário, já que dois entes federativos figuram 
como partes contrapostas no processo, o que configuraria conflito apto a deslocar a competência de 
julgamento do recurso para o STF, pelo fato de que o deslinde dado à questão poderia causar 
desequilíbrio ao pacto federativo. Na mesma linha, a União alegou que a questão da rotulagem de 
alimentos que contêm organismos geneticamente modificados constitui-se de matéria relevante, sujeita 
à complexa regulamentação no âmbito da legislação concorrente e privativa da União, já que diz 
respeito a matérias sensíveis à proteção e defesa da saúde (art. 24, XII, da CF), consumo e defesa do 
consumidor (arts. 24, V, e 170, V, da CF), ordem econômica (art. 170 da CF) e comércio exterior e 
interestadual (art. 22, VIII, CF).  
285

 “Sem contabilizar exageros, creio que a velocidade irresponsável que se pretende imprimir nos 
avanços da engenharia genética, nos dias atuais, guiada pela desregulamentação gananciosa da 
globalização econômica, poderá gestar, nos albores do novo milênio, uma esquisita civilização de 
„aliens hospedeiros‟ com fisionomia peçonhenta, a comprometer, definitivamente, em termos reais, e 
não fictícios, a sobrevivência das futuras gerações do nosso planeta.” 
286

 LEITE, Marcelo. Os Genes da Discórdia. Disponível em: 
https://www.agrolink.com.br/downloads/89261.pdf>Acesso em: 20.mar.2019   
287

 “Outras considerações desse jaez arrematadas com as expressões latinas fumus boni 
iuris e periculum in mora, vazias de conteúdo como um balão furado, mas sempre muito usadas por 
alguns procuradores e juízes para contestar evidências científicas sólidas, levaram a uma sentença 
que paralisou a biotecnologia brasileira por cinco anos com todas as consequências ulteriores. Quando 
se fala em paralisação não se está referindo apenas aos prejuízos do detentor da patente, mas ao 
desestímulo global à ciência e à tecnologia no Brasil. Faltou ao juiz conhecimento de biologia. É 
preciso urgentemente que o Poder Judiciário agregue competência técnica antes de tomar decisões 
evitando, assim, sentenças calcadas no desconhecimento e na ideologia. Um gene nada mais é do que 
um pedaço de informação que pode ser sintetizada quimicamente em laboratório e usada em 
diferentes organismos, como uma palavra pode ser usada em vários contextos. Todos os organismos 
vivos estão relacionados uns aos outros e compartilham o mesmo sistema genético de tal modo que 
um gene de um organismo pode funcionar muito bem em outro. Pode-se colocar um gene de macaco 
numa fruta ou de uma fruta no macaco. Os genes do macaco ou da fruta são peças de informação e 
não carregam uma marca dizendo: "eu vim do macaco ou da fruta".” Disponível em: 
http://rusp.scielo.br/scielo.php?scriptsci_arttext&pid=S010399892011000200011&lng=pt&nrm=iso 
Acesso em: 12 mar. 2019. Rev. USP.  n. 89. São Paulo. mar./maio 2011. 
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havendo portanto, segundo a parte, incompatibilidade com o art. 97 da CF, que traz 

em seu bojo o princípio da reserva de plenário, sendo assim, a União requereu 

medida cautelar nos autos da Reclamação “com o precípuo intuito de garantir a 

segurança jurídica, evitando sejam proferidas novas decisões por um órgão judiciário 

absolutamente incompetente”.
288

 O argumento dado pela União é que haveria 

usurpação de competência do STF, pois a competência para o processamento e 

julgamento de causas e conflitos entre a União e os Estados, seria da Corte 

constitucional, uma vez que o Estado do Rio Grande do Sul passou a integrar o polo 

ativo da ação.  

A Reclamação passou a ter a relatoria do Min. Edson Fachin, que em decisão 

monocrática, não aceitou os argumentos da União, visto que para ele a invocação da 

competência do STF não se daria apenas pela presença dos entes federativos nos 

polos opostos da demanda, mas também é necessário que o conflito seja 

suficientemente grave a ponto de causar risco à harmonia e ao equilíbrio do pacto 

federativo, o que não ocorre no caso. O Ministro Relator também não concordou com 

outros argumentos da União, em especial, ao que a decisão do TRF -1 tenha ofendido 

a Súmula Vinculante n° 10 do STF, que trata da Reserva de Plenário.289 

Desta forma, o Tribunal Constitucional manteve a decisão e garantiu a 

indicação da informação no rótulo de alimentos que utilizam ingredientes 

geneticamente modificados, independentemente da quantidade presente.  

A reclamação constitucional não pode ser utilizada como um recurso, pois seu 

objetivo é atacar provimento vinculante do STF ou usurpação de competência, 

garantindo-se, portanto, a segurança jurídica. Logo, a decisão do supremo veio a 

reafirmar sua própria jurisprudência, considerando a proteção constitucional ao 

consumidor.
290
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 Disponível em: 
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_pr
odutos/bibli_boletim/bibli_bol_2006/RDAmb_n.83.07.PDF. Acesso em: 9 mar. 2019. 
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 “Viola a cláusula de reserva de plenário 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”. “A jurisprudência desta Corte Constitucional firmou-se no sentido de 
que o afastamento da aplicação da norma, quando realizado com lastro na incompatibilidade do ato 
normativo com a Constituição, ainda que não declare explicitamente sua inconstitucionalidade, equivale 
materialmente à declaração expressa e, portanto, também se subordina à apreciação da maioria 
absoluta dos membros do Tribunal ou do respectivo órgão especial” 
290

 “Para os interesses dos consumidores, a decisão que julgou improcedente a Reclamação da União 
é de suma importância. A uma, porque o achado jurídico valoriza o Código de Defesa do Consumidor. 
A duas, porque o STF assentou que normas que derivam do Poder Regulamentar, como Decretos, não 
podem ser expedidas à revelia ou em contrariedade com as normas de proteção do consumidor, em 
particular quando mitigam os princípios consagrados pelo Código. Na prática, está-se diante de uma 
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Sendo assim, com essa decisão, o STF chancela a jurisprudência do STJ e 

do TRF da 1ª Região, consagrando o direito à informação do consumidor frente à 

rotulagem dos alimentos transgênicos, assegurando que essa informação esteja 

presente em seus rótulos, independentemente do percentual de OGM‟s existente em 

sua composição.
291

 

De qualquer modo, tramita na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei n° 34 

de 2015
292

,que prevê a alteração da Lei de Biossegurança, esse Projeto de é Lei de 

autoria do Deputado Luis Carlos Heize
293

, e tem como relator, o Senador Randolfe 

Rodrigues. 

A Lei de Biossegurança em seu artigo 40, o Decreto 4.680, de 2003 e a 

Portaria do Ministério da Justiça n° 2.658, de 2003 que regulam a sistemática atual, 

acentuam que a identificação de um produto transgênico se dá pela matéria-prima 

utilizada na composição, ou seja, os insumos inseridos na composição inicial 

determinam se determinado produto é transgênico ou não, bastaria a utilização de um 

desses materiais em sua composição para que se tenha a necessidade de rotulagem, 

“havendo matéria-prima transgênica, deverá ocorrer rotulagem. Observe-se que, dada 

                                                                                                                                                                                                 
decisão do STF, que consagra o de que, em matéria de rotulagem de alimentos que contenham 
organismos geneticamente modificados, deve prevalecer o princípio da plena informação ao 
consumidor, consagrado tanto no art. 6.º, III  quanto no art. 9.º  do Código consumerista.” Disponível 
em: 
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_pr
odutos/bibli_boletim/bibli_bol_2006/RDAmb_n.83.07.PDF. Acesso em: 9 mar. 2019. 
291

 “Ao chancelar essa rica jurisprudência, que foi construída pela intermediação de diferentes órgãos e 
instâncias do Poder Judiciário, o STF constrói uma decisão que, se confirmada, passa a contar com 
efeito vinculante, já que, como demonstrado, as técnicas de controle concentrado no Brasil passam a 
influenciar, decisivamente, o controle difuso. É por isso que a ratio decidendi desse julgado não pode 
passar despercebida, ainda que proferida em juízo monocrático, pois diz respeito à garantia de 
autoridade das decisões do próprio STF, em juízo de Reclamação Constitucional. 
A construção jurisprudencial acima referida, constante decisão do Min. Edson Fachin nos autos da 
Reclamação 14.873/BA, forma aquilo que se denomina de “fundamentos jurídicos sustentadores” do 
julgado (tragenden Rechtsgründen) que, segundo a doutrina, expressam o núcleo dos fundamentos 
jurídicos que compõem uma decisão, sem os quais a ementa não se torna passível de fundamentação, 
não podendo, dessa forma, ser derivada do Direito. O objetivo de se agregar eficácia vinculante a uma 
decisão, e de garantir a chamada transcendência dos seus efeitos, visa, em última análise, a servir ao 
autocontrole do Estado do ponto de vista da legalidade das suas próprias manifestações, levando em 
conta o pensamento de que o Estado, em questões fundamentais, somente pode manifestar-se em um 
único sentido, evitando, assim, a prática de contradições.” Disponível em:  
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_pr
odutos/bibli_boletim/bibli_bol_2006/RDAmb_n.83.07.PDF. Acesso em: 9 mar. 2019. 
292

 Disponível em: https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/120996. Acesso em 
18 fev. 2019. 
293

 Luis Carlos Heinze é um engenheiro agrônomo e político brasileiro, ex-prefeito de São Borja, e 
atualmente senador do Rio Grande do Sul, filiado ao Progressistas. Em 2018, foi eleito senador pelo 
Rio Grande do Sul, obtendo 2.316.177 votos, o equivalente a 21,94% dos votos válidos.
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a facilidade de se identificar a presença de OGM na matéria-prima utilizada no 

produto, não há necessidade de qualquer comprovação laboratorial.” 294 

Desconhecer dados técnicos é o maior problema para fundamentar a 

alteração da lei, pois sendo os diversos alimentos encontrados no mercado, 

constituídos por vários ingredientes, a avaliação apenas do produto final, pode 

mascarar a presença de OGM‟s em sua composição, pois existem processos 

industriais que podem quebrar as moléculas do alimento,” tornando inúteis as análises 

laboratoriais para identificar possível presença de transgênicos. “295 

Ocorre que o relatório da Comissão da Comissão de Ciência, Tecnologia, 

Inovação, Comunicação e Informática quando da análise do Projeto de Lei n°34, de 

2015, chega a conclusão que “a identificação, portanto, não mais seria realizada com 

base na matéria prima, mas no próprio produto acabado, na última fase do processo 

produtivo, por meio da tal análise específica”. A conclusão que chega a Comissão é a 

de que o Projeto de Lei comete uma grave violação do direito fundamental do 

consumidor à informação, direito este que é fervorosamente agraciado e garantido 

pela Constituição Federal e pelo Código de Defesa do Consumidor.296 

A Comissão de Meio Ambiente do Senado Federal, cujo relator foi o Senador 

Cidinho Campos297, votou favoravelmente ao Projeto de Lei n°34/2005, ou seja, a 

retirada do triângulo amarelo com a letra “T”, símbolo da existência de organismos 

geneticamente modificados, pois de acordo com esta Comissão, os riscos de 

utilização dos transgênicos não existem e “a despeito dos alimentos transgênicos 

serem uma realidade há mais de 15 anos no mundo, ainda não há registros de que 

sua ingestão cause danos diretos à saúde humana. Não existe um registro sequer” a 
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Comissão propõe que só alimentos com taxas de concentração de OGM‟s acima de 

1% mantenham a rotulagem de alerta.298
  

Uma das razões apresentadas pelo projeto de lei para a retirada do “T” dos 

rótulos dos alimentos se baseiam que sua presença transmitiria a ideia de perigo e, 

isso afetaria a imagem dos produtos, o fato é que seu formato e cores ”é semelhante 

ao utilizado em placas de advertência, de atenção ou de existência de riscos.”299 

O Instituto de Defesa do Consumidor – IDEC300 também é contra ao Projeto 

de Lei e promove diversas campanhas, além de afirmar em seu site e em seus 

informes que o Brasil é um dos maiores produtores de alimentos transgênicos no 

planeta, ameaçando, portanto, a biodiversidade, o solo e ao aumento de agrotóxicos 

utilizado nas lavouras brasileiras. 301 

O Projeto de Lei já foi aprovado pelas Comissões de Meio Ambiente (CMA) e 

Comissão de Agricultura de Reforma Agrária (CRA), foi reprovado pelas Comissões 

de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (CCT) e Assuntos 

Sociais (CAS). Sendo analisada atualmente pela Comissão de Transparência, 

Fiscalização e Controle (CTFC). 

Ocorre que o referido projeto de lei está na contramão das regulamentações 

mundiais na área de alimentos, pois se trata de um retrocesso, uma vez que o direito 

à informação é imprescindível ao consumidor, e de qualquer forma, ao balizar essa 

posição, também “obriga os atuais produtores de alimentos livre de transgênicos, a 

realização de testes específicos para comprovação de que o produto é livre de 

OGM‟s, impondo novos custos e obrigações.”302 

Desta forma, o Tribunal Constitucional manteve a decisão e garantiu a 

indicação da informação no rótulo de alimentos que utilizam ingredientes 

geneticamente modificados, independentemente da quantidade presente. 

                                                             
298 

 Disponível em: http://abrasco.org.br/site/outras -noticias/senado-aprova-fim-da-rotulagem-de-
alimentos-transgenicos. Acesso em: 15 fev. 2019. 
299

 Disponível em: 
http://portal.anvisa.gov.br/noticias//asset_publisher/FXrpx9qY7FbU/content/rotulagemdealimentostrans
genicos/219201/pop_up?_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_viewMode=print&_101_INSTANCE_FXrpx
9qY7FbU_languageId=pt_BR.  Acesso em: 10 mar. 2019. 
300

 Disponível em: http://abrasco.org.br/site/outras -noticias/senado-aprova-fim-da-rotulagem-de-
alimentos-transgenicos. Acesso em: 15 fev. 2019. 
301

 Ibid. 
302

 Disponível em: 
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_pr
odutos/bibli_boletim/bibli_bol_2006/RDAmb_n.83.07.PDF. Acesso em: 9 mar. 2019. 
 
 



113 

A Tabela abaixo demonstra uma linha do tempo com relação aos principais 

acontecimentos relacionados aos alimentos transgênicos no Brasil: 

 

Tabela 01:  Linha do Tempo 

ANO ACONTECIMENTO 

2001 AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

IDEC ENTRA COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONTRA A UNIÃO PARA EXIGIR 
INFORMAÇÃO CLARA NOS RÓTULOS INDEPENDENTEMENTE DO TEOR DE 
INGREDIENTES GENETICAMENTE MODIFICADOS PRESENTES 

2003 INFORMAÇÃO É DIREITO! 
PUBLICADO O DECRETO 4.680/03 QUE REGULAMENTA O DIREITO À 
INFORMAÇÃO EM ALIMENTOS E INGREDIENTES QUE CONTENHAM OU 
SEJAM PRODUZIDOS POR OGM‟S. A ROTULAGEM É EXIGIDA APENAS PARA 
PRODUTOS COM MAIS DE 1% DE TRANSGÊNICOS. 

2003 A CHEGADA DO “T” 
PUBLICAÇÃO DA PORTARIA 2.658 DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA QUE 
REGULAMENTA O USO DO “T” NO RÓTULO DOS PRODUTOS QUE CONTÉM 
TRANSGÊNICOS. 

2005 O CERCO SE APERTA 
LEI FEDERAL 11.105, A LEI DE BIOSSEGURANÇA É SANCIONADA, A MESMA 
PREVÊ A ROTULAGEM DE ALIMENTOS TRANSGÊNICOS. 

2007 SENTENÇA ACOLHIDA 

SENTENÇA ACOLHE O PEDIDO DO IDEC E OBRIGA A ROTULAGEM DE 
TRANSGÊNICOS, INDEPENDENTEMENTE DO TEOR. UNIÃO E ABIA ENTRAM 
COM RECURSO. 

2008 SURGE UMA NOVA AMEAÇA 
O DEPUTADO FEDERAL LUIZ CARLOS HEINZE APRESENTA O PL QUE VISA 
MODIFICAR A LEGISLAÇÃO VIGENTE FERINDO O DIREITO DE ESCOLHA E À 
INFORMAÇÃO ASSEGURADOS PELO CDC. 

2009 TRF – 1 REJEITA RECURSO 

O RECURSO É REJEITADO E MANTÉM SENTENÇA FAVORÁVEL AOS 
CONSUMIDORES. ABIA E UNIÃO RECORREM AO STF. 

2012 A INDÚSTRIA REVIDA 
A ABIA (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA) E A UNIÃO RECORREM 
AO STF E CONSEGUEM UMA MEDIDA LIMINAR DO MIN. RICARDO 
LEWANDOWSKI PARA SUSPENDER OS EFEITOS DA DECISÃO DO TRF ATÉ 
O JULGAMENTO FINAL DO RECURSO. 

2012 A SOCIEDADE SE FAZ OUVIR 

O TRF DA 1 REGIÃO, ACOLHENDO O PEDIDO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA 
PROPOSTA PELO IDEC E PELO MPF, ASSEGURA QUE TODO E QUALQUER 
PRODUTO TRASNGÊNICO, SEJA DEVIDAMENTE INFORMADO, 
INDEPENDENTEMENTE DA PORCENTAGEM DE TRANSGÊNICO QUE 
CONTENHA 

2015 A AMEAÇA GANHA FORÇA! 

O PL DE HEINZE VAI A VOTAÇÃO NA CÂMARA DOS DEPUTADOS E É 
APREOVADO COM 320 VOTOS A FAVOR E 135 CONTRA. O PL SEGUE PARA 
O SENADO. 

2015 GANHANDO ALIADOS 
O IDEC PARTICIPA DE UMA AUDIÊNCIA PÚBLICA NO SENADO SOBRE O PL 
DE HEINZE. AS COMISSÕES ESTUDAM O ASSUNTO E DÃO SEU PARECER. 

2016 CONSEGUINDO VITÓRIAS 
O MINISTRO EDSON FACHIN MANTÉM A DECISÃO OBTIDA PELO IDEC, 
SUSPENDE A LIMINAR DADA POR LEWANDOWSKI EM 2012, E VOLTA A 
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GARANTIR A ROTULAGEM DE ALIMENTOS QUE UTILIZAM INGREDIENTES 
TRASNGÊNICOS INDEPENDENTE DA QUANTIDADE 

2017 A AMEAÇA AVANÇA 
O PLC 34/2015 É APROVADO NA COMISSÃO DE AGRICULTURA E REFORMA 
AGRÁRIA – CRA A PARTIR DE UMA MANOBRA CONHECIDA COMO 
“EXTRAPAUTA” 

2017 É IMPROCEDENTE 
STF JULGA IMPROCEDENTE A AÇÃO PROPOSTA PELA ABIA E PELA UNIÃO 
E GARANTE A INDICAÇÃO NO RÓTULO DOS ALIMENTOS QUE UTILIZAM 
INGREDIENTES GENETICAMENTE MODIFICADOS, INDEPENDENTEMENTE 
DA QUANTIDADE PRESENTE. 

 

Fonte: Elaborado pela autora de acordo com os dados extraídos do  
https://vitorgug.jusbrasil.com.br/noticias/340311589/vitoria-stf-garante-rotulagem-de-qualquer-teor-de-

transgenicos-fruto-de-acao-do-idec. Acesso em: 9 mar. 2019. 
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5 CONCLUSÕES 

 

Ainda são desconhecidos os impactos ambientais que podem vir a ser 

causados, a médio e longo prazo, pela utilização dos organismos geneticamente 

modificados, por isso a legislação brasileira tem se mantido cautelosa a respeito. 

A única certeza que se tem é que é necessário investir em pesquisa e 

aprimorar os estudos, pois como se pode regular algo que não se pode detectar? Que 

sejam incluídos nos estudos a presença de defensivos ou contaminações por 

bactérias. 

As descobertas de Gregor Mendel a partir de suas experiências com ervilhas 

foram fundamentais para a evolução da genética, e da descoberta da molécula de 

DNA em 1962 pelo americano James Watson e o inglês Francis Crick, descobertas 

estas, que hoje são de extrema importância para a manipulação genética de plantas e 

animais com o intuito de alimentar o homem. 

Cada vez mais o Biodireito e a Bioética estão sendo incluídos nos grandes 

centros de pesquisa e formação de pesquisadores, pois a preocupação com a ética 

nas pesquisas científicas aumenta à medida que o avanço da ciência interfere na 

sociedade e gera polêmicas. 

Os alimentos em todas as etapas da história da humanidade foram de 

importância ímpar, e agora também não é diferente, pois os alimentos transgênicos 

determinam a civilização moderna e estão nas mesas dos consumidores.  

Os transgênicos são uma conquista humana, são um avanço da ciência, são 

o início de uma nova era na agricultura. 

Diante do exposto neste trabalho, o conceito de organismo geneticamente 

modificado é aquele que se determina quando este tiver sofrido alterações em sua 

estrutura genética através da manipulação humana, desta forma, chega-se a 

conclusão que não existe alimentos transgênicos, existe sim, organismos 

transgênicos; mas considera-se alimento transgênico todo àquele que contiver um 

organismo transgênico, ou seja, todo alimento que contiver um ingrediente que foi 

extraído de um organismo transgênico, trazendo ou não o gene junto com ele, 

também será considerado transgênico e deverá ser rotulado como tal.  

A humanidade hoje precisa de novas técnicas agrícolas. Alimentar toda a 

população será cada vez mais difícil por causa das mudanças climáticas. O desafio 

neste século será superar a crise alimentar causada pelo aquecimento global. Por 
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isso, se necessita de sementes resistentes à escassez de água, de mudas que 

necessitem de menos fertilizantes, é preciso aprender a produzir comida com um 

impacto menor para o ambiente. 

De uma forma ou de outra, os transgênicos já estão à mesa dos brasileiros, 

vem em produtos importados dos EUA, Argentina e Canadá, entre outros, e também 

produtos nacionais, pois os agricultores brasileiros já os plantam.  

Do ponto de vista econômico, os alimentos transgênicos já são um sucesso, 

pois já são comercializados e consumidos produtos que tenham transgênicos em sua 

composição. 

Além do mais, para os que se opõem aos transgênicos, qualquer alimento, 

transgênico ou não, orgânico, ou não, pode provocar desde simples alergias até 

intoxicações fatais; Por isso, vê-se que a sua comercialização vem equacionar 

problemas na agricultura, criando espécies mais resistentes, aumentando-se a 

produtividade e minimizando-se, por consequência a fome no mundo. 

A lei ambiental em alguns casos, não tem sido suficiente, além do mais, há 

uma legislação inflacionária, onde a proliferação da norma, muitas vezes não tem 

força intimidatória para aqueles que praticam danos ao meio ambiente, outras vezes a 

sanção é irrisória e, para muitos, vale a pena suportá-la. 

Viu-se neste trabalho que a Constituição Federal considera o meio ambiente 

um bem a ser tutelado e, para isso cuidou de um Capítulo especial, onde define o 

meio ambiente ecologicamente equilibrado como direito de todos e lhe dá a natureza 

de bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo a co-

responsabilidade do Poder Público e do cidadão pela sua defesa e preservação. 

A Lei Federal 11.105/2005, também chamada de Lei de Biossegurança veio 

regulamentar duas polêmicas de uma vez só: a produção e comercialização de 

OGM‟s e a pesquisa com células-tronco; o que acabou sendo de extremo prejuízo 

para a sociedade, pois não cuida profundamente da questão das células-tronco e, em 

alguns pontos foi omissa para com os transgênicos. Por se tratar de questões 

contemporâneas de grande importância, ambos os temas merecem tratamentos muito 

distintos.  

O controle que a CTNBio pode fazer não é mais um controle exclusivamente 

técnico, é um controle ético. A questão não é deixar de fazer porque não pode, é 

deixar de fazer porque não deve. Não é possível perder de vista a ética, pois é ela 
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que determinará a vida que teremos e o debate ficará sob a responsabilidade da 

sociedade. 

A Lei de Biossegurança adota o Princípio da Precaução e fixa regras que 

deveriam garantir a saúde e a proteção das pessoas e do meio ambiente. Esta lei é 

considerada tão moderna e completa quanto as mais exigentes do mundo.  

Mas salienta-se que, o legislador deve desenvolver seu trabalho e criar regras 

claras e que realmente possam ser obedecidas, além do mais as sanções devem ser 

reguladas a fim de que o causador do dano seja realmente punido. 

Esta mesma lei criou o Conselho Nacional de Biossegurança-CNBS, órgão 

atrelado à Presidência da República, com o intuito de implementar a Política Nacional 

de Biossegurança, bem como solucionar qualquer conflito existente entre a Comissão 

Técnica Nacional de Biossegurança – CTNBio e órgãos de fiscalização e registro. 

A Lei de Biossegurança trata ainda de penalidades entendendo que a 

responsabilidade de danos causados ao meio ambiente é objetiva e solidária. 

Os crimes tipificados na Lei Federal 11.105/05 são relacionados 

principalmente, aos crimes contra a biossegurança e ao meio ambiente, pois todo 

crime contra a biossegurança é um crime ambiental.  

No campo ambiental, agrícola e sanitário, merece destaque que a ausência 

de estudos prévios, previstos na legislação, abre a porta para numerosos efeitos 

danosos.  

Em termos culturais, a referida lei não prevê uma política clara de informação 

à população, seja das atividades e decisões da CTNBio, seja dos produtos que 

contém OGM‟s, devendo valer-se o cidadão do Código de Defesa do Consumidor. O 

consumidor precisa saber da informação contida no rótulo. É um direito legítimo e 

legal. 

A questão da rotulagem é política e cultural. Mesmo que fique provado em 

alguns anos, que os alimentos transgênicos não fazem mal à saúde, ainda assim, 

precisam avisar em seus rótulos que são transgênicos, pois inocuidade e valor 

nutritivo não são os únicos quesitos que interessam ao consumidor. A indústria não 

vai se dividir entre produtos transgênicos e não transgênicos. É difícil diferenciá-los, 

não há laboratórios suficientes para testar os diversos lotes. 

Portanto, longe de se esgotar o tema, fica claro que no caso da legislação 

sobre biossegurança, os fatores científicos e éticos, têm um maior peso na 
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elaboração de normas de procedimento tecnológico e comportamento – e desses 

fatores, o Direito extrairá muitos elementos para sua doutrina e sua prática.  

Também é claro que os procedimentos a serem utilizados pela ciência no 

caso em tela, podem afetar os seres vivos vegetais, animais e humanos, o que é uma 

incógnita para a integridade do planeta e que podem a vir a desencadear efeitos 

imprevisíveis à longo prazo, daí o motivo da intervenção do Direito, através da 

biossegurança nas manipulações de organismos geneticamente modificados. 

Os transgênicos são, sem sombra de dúvida, de alta valia, pois permitem 

tanto aos agricultores, como aos pesquisadores crescerem enormemente com o seu 

uso. Porém, é necessário que o Poder Público e demais parcelas da sociedade 

informem ao consumidor a importância deles na agricultura e na rentabilidade da 

produção, uma informação precisa, pois infelizmente a população não tem noção do 

que sejam os transgênicos. 

O conhecimento é o destino da humanidade. Se antes se pensava que o 

futuro estava nas estrelas, agora se sabe que ele está nos genes. Chega-se assim ao 

futuro. 
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ANEXOS 

 Lei  Nº 11.105, DE 24 DE MARÇO DE 2005. 

 

 

 

Presidência da República 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI Nº 11.105, DE 24 DE MARÇO DE 2005. 

 

Regulamenta os incisos II, IV e V do § 1o do 
art. 225 da Constituição Federal, estabelece 
normas de segurança e mecanismos de 
fiscalização de atividades que envolvam 
organismos geneticamente modificados – 
OGM e seus derivados, cria o Conselho 
Nacional de Biossegurança – CNBS, 
reestrutura a Comissão Técnica Nacional de 
Biossegurança – CTNBio, dispõe sobre a 
Política Nacional de Biossegurança – PNB, 
revoga a Lei no 8.974, de 5 de janeiro de 
1995, e a Medida Provisória no 2.191-9, de 
23 de agosto de 2001, e os arts. 5o, 6o, 7o, 8o, 
9o, 10 e 16 da Lei no 10.814, de 15 de 
dezembro de 2003, e dá outras providências. 

        O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional 
decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES E GERAIS 

        Art. 1o Esta Lei estabelece normas de segurança e mecanismos de fiscalização 
sobre a construção, o cultivo, a produção, a manipulação, o transporte, a 
transferência, a importação, a exportação, o armazenamento, a pesquisa, a 
comercialização, o consumo, a liberação no meio ambiente e o descarte de 
organismos geneticamente modificados – OGM e seus derivados, tendo como 
diretrizes o 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. 

        § 1o Para os fins desta Lei, considera-se atividade de pesquisa a realizada em 
laboratório, regime de contenção ou campo, como parte do processo de obtenção de 
OGM e seus derivados ou de avaliação da biossegurança de OGM e seus derivados, 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.105-2005?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.105-2005?OpenDocument
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o que engloba, no âmbito experimental, a construção, o cultivo, a manipulação, o 
transporte, a transferência, a importação, a exportação, o armazenamento, a 
liberação no meio ambiente e o descarte de OGM e seus derivados.  

        § 2o Para os fins desta Lei, considera-se atividade de uso comercial de OGM e 
seus derivados a que não se enquadra como atividade de pesquisa, e que trata do 
cultivo, da produção, da manipulação, do transporte, da transferência, da 
comercialização, da importação, da exportação, do armazenamento, do consumo, da 
liberação e do descarte de OGM e seus derivados para fins comerciais.  

        Art. 2o As atividades e projetos que envolvam OGM e seus derivados, 
relacionados ao ensino com manipulação de organismos vivos, à pesquisa científica, 
ao desenvolvimento tecnológico e à produção industrial ficam restritos ao âmbito de 
entidades de direito público ou privado, que serão responsáveis pela obediência aos 
preceitos desta Lei e de sua regulamentação, bem como pelas eventuais 
conseqüências ou efeitos advindos de seu descumprimento.  

        § 1o Para os fins desta Lei, consideram-se atividades e projetos no âmbito de 
entidade os conduzidos em instalações próprias ou sob a responsabilidade 
administrativa, técnica ou científica da entidade.  

        § 2o As atividades e projetos de que trata este artigo são vedados a pessoas 
físicas em atuação autônoma e independente, ainda que mantenham vínculo 
empregatício ou qualquer outro com pessoas jurídicas.  

        § 3o Os interessados em realizar atividade prevista nesta Lei deverão requerer 
autorização à Comissão Técnica Nacional de Biossegurança – CTNBio, que se 
manifestará no prazo fixado em regulamento.  

        § 4o As organizações públicas e privadas, nacionais, estrangeiras ou 
internacionais, financiadoras ou patrocinadoras de atividades ou de projetos referidos 
no caput deste artigo devem exigir a apresentação de Certificado de Qualidade em 
Biossegurança, emitido pela CTNBio, sob pena de se tornarem co-responsáveis pelos 
eventuais efeitos decorrentes do descumprimento desta Lei ou de sua 
regulamentação. 

        Art. 3o Para os efeitos desta Lei, considera-se: 

        I – organismo: toda entidade biológica capaz de reproduzir ou transferir material 
genético, inclusive vírus e outras classes que venham a ser conhecidas; 

        II – ácido desoxirribonucléico - ADN, ácido ribonucléico - ARN: material genético 
que contém informações determinantes dos caracteres hereditários transmissíveis à 
descendência; 

        III – 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; 
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        IV – engenharia genética: atividade de produção e manipulação de moléculas de 
ADN/ARN recombinante; 

        V – organismo geneticamente modificado - OGM: organismo cujo material 
genético – ADN/ARN tenha sido modificado por qualquer técnica de engenharia 
genética; 

        VI – derivado de OGM: produto obtido de OGM e que não possua capacidade 
autônoma de replicação ou que não contenha forma viável de OGM; 

        VII – célula germinal humana: célula-mãe responsável pela formação de 
gametas presentes nas glândulas sexuais femininas e masculinas e suas 
descendentes diretas em qualquer grau de ploidia; 

        VIII – clonagem: processo de reprodução assexuada, produzida artificialmente, 
baseada em um único patrimônio genético, com ou sem utilização de técnicas de 
engenharia genética; 

        IX – clonagem para fins reprodutivos: clonagem com a finalidade de obtenção de 
um indivíduo; 

        X – clonagem terapêutica: clonagem com a finalidade de produção de células-
tronco embrionárias para utilização terapêutica; 

        XI – células-tronco embrionárias: células de embrião que apresentam a 
capacidade de se transformar em células de qualquer tecido de um organismo. 

        § 1o Não se inclui na categoria de OGM o resultante de técnicas que impliquem a 
introdução direta, num organismo, de material hereditário, desde que não envolvam a 
utilização de moléculas de ADN/ARN recombinante ou OGM, inclusive fecundação in 
vitro, conjugação, transdução, transformação, indução poliplóide e qualquer outro 
processo natural.  

        § 2o Não se inclui na categoria de derivado de OGM a substância pura, 
quimicamente definida, obtida por meio de processos biológicos e que não contenha 
OGM, proteína heteróloga ou ADN recombinante. 

        Art. 4o Esta Lei não se aplica quando a modificação genética for obtida por meio 
das seguintes técnicas, desde que não impliquem a utilização de OGM como receptor 
ou doador: 

        I – mutagênese;  

        II – formação e utilização de células somáticas de hibridoma animal;  

        III – fusão celular, inclusive a de protoplasma, de células vegetais, que possa ser 
produzida mediante métodos tradicionais de cultivo; 

        IV – autoclonagem de organismos não-patogênicos que se processe de maneira 
natural. 
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        Art. 5o É permitida, para fins de pesquisa e terapia, a utilização de células-tronco 
embrionárias obtidas de embriões humanos produzidos por fertilização in vitro e não 
utilizados no respectivo procedimento, atendidas as seguintes condições: 

        I – sejam embriões inviáveis; ou 

        II – sejam embriões congelados há 3 (três) anos ou mais, na data da publicação 
desta Lei, ou que, já congelados na data da publicação desta Lei, depois de 
completarem 3 (três) anos, contados a partir da data de congelamento. 

        § 1o Em qualquer caso, é necessário o consentimento dos genitores. 

        § 2o Instituições de pesquisa e serviços de saúde que realizem pesquisa ou 
terapia com células-tronco embrionárias humanas deverão submeter seus projetos à 
apreciação e aprovação dos respectivos comitês de ética em pesquisa. 

        § 3o É vedada a comercialização do material biológico a que se refere este artigo 
e sua prática implica o crime tipificado no art. 15 da Lei no 9.434, de 4 de fevereiro de 
1997. 

        Art. 6o Fica proibido: 

        I – implementação de projeto relativo a OGM sem a manutenção de registro de 
seu acompanhamento individual; 

        II – engenharia genética em organismo vivo ou o manejo in vitro de ADN/ARN 
natural ou recombinante, realizado em desacordo com as normas previstas nesta Lei; 

        III – engenharia genética em célula germinal humana, zigoto humano e embrião 
humano; 

        IV – clonagem humana; 

        V – destruição ou descarte no meio ambiente de OGM e seus derivados em 
desacordo com as normas estabelecidas pela CTNBio, pelos órgãos e entidades de 
registro e fiscalização, referidos no art. 16 desta Lei, e as constantes desta Lei e de 
sua     regulamentação; 

        VI – liberação no meio ambiente de OGM ou seus derivados, no âmbito de 
atividades de pesquisa, sem a decisão técnica favorável da CTNBio e, nos casos de 
liberação comercial, sem o parecer técnico favorável da CTNBio, ou sem o 
licenciamento do órgão ou entidade ambiental responsável, quando a CTNBio 
considerar a atividade como potencialmente causadora de degradação ambiental, ou 
sem a aprovação do Conselho Nacional de Biossegurança – CNBS, quando o 
processo tenha sido por ele avocado, na forma desta Lei e de sua regulamentação; 

        VII – a utilização, a comercialização, o registro, o patenteamento e o 
licenciamento de tecnologias genéticas de restrição do uso. 

        Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, entende-se por tecnologias genéticas 
de restrição do uso qualquer processo de intervenção humana para geração ou 
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multiplicação de plantas geneticamente modificadas para produzir estruturas 
reprodutivas estéreis, bem como qualquer forma de manipulação genética que vise à 
ativação ou desativação de genes relacionados à fertilidade das plantas por indutores 
químicos externos. 

        Art. 7o São obrigatórias: 

        I – a investigação de acidentes ocorridos no curso de pesquisas e projetos na 
área de engenharia genética e o envio de relatório respectivo à autoridade 
competente no prazo máximo de 5 (cinco) dias a contar da data do evento; 

        II – a notificação imediata à CTNBio e às autoridades da saúde pública, da 
defesa agropecuária e do meio ambiente sobre acidente que possa provocar a 
disseminação de OGM e seus derivados; 

        III – a adoção de meios necessários para plenamente informar à CTNBio, às 
autoridades da saúde pública, do meio ambiente, da defesa agropecuária, à 
coletividade e aos demais empregados da instituição ou empresa sobre os riscos a 
que possam estar submetidos, bem como os procedimentos a serem tomados no 
caso de acidentes com OGM. 

CAPÍTULO II 

Do Conselho Nacional de Biossegurança – CNBS 

        Art. 8o Fica criado o Conselho Nacional de Biossegurança – CNBS, vinculado à 
Presidência da República, órgão de assessoramento superior do Presidente da 
República para a formulação e implementação da Política Nacional de Biossegurança 
– PNB.  

        § 1
o
 Compete ao CNBS:  

        I – fixar princípios e diretrizes para a ação administrativa dos órgãos e entidades 
federais com competências sobre a matéria;  

        II – analisar, a pedido da CTNBio, quanto aos aspectos da conveniência e 
oportunidade socioeconômicas e do interesse nacional, os pedidos de liberação para 
uso comercial de OGM e seus derivados; 

        III – avocar e decidir, em última e definitiva instância, com base em manifestação 
da CTNBio e, quando julgar necessário, dos órgãos e entidades referidos no art. 16 
desta Lei, no âmbito de suas competências, sobre os processos relativos a atividades 
que envolvam o uso comercial de OGM e seus derivados; 

        IV – (VETADO) 

        § 2
o
 (VETADO) 

        § 3o Sempre que o CNBS deliberar favoravelmente à realização da atividade 
analisada, encaminhará sua manifestação aos órgãos e entidades de registro e 
fiscalização referidos no art. 16 desta Lei. 
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        § 4o Sempre que o CNBS deliberar contrariamente à atividade analisada, 
encaminhará sua manifestação à CTNBio para informação ao requerente.  

        Art. 9o O CNBS é composto pelos seguintes membros: 

        I – Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República, que o 
presidirá; 

        II – Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia; 

        III – Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário; 

        IV – Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; 

        V – Ministro de Estado da Justiça; 

        VI – Ministro de Estado da Saúde; 

        VII – Ministro de Estado do Meio Ambiente; 

        VIII – Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; 

        IX – Ministro de Estado das Relações Exteriores; 

        X – Ministro de Estado da Defesa; 

        XI – Secretário Especial de Aqüicultura e Pesca da Presidência da República. 

        § 1o O CNBS reunir-se-á sempre que convocado pelo Ministro de Estado Chefe 
da Casa Civil da Presidência da República, ou mediante provocação da maioria de 
seus membros. 

        § 2o (VETADO) 

        § 3o Poderão ser convidados a participar das reuniões, em caráter excepcional, 
representantes do setor público e de entidades da sociedade civil.  

        § 4o O CNBS contará com uma Secretaria-Executiva, vinculada à Casa Civil da 
Presidência da República. 

        § 5o A reunião do CNBS poderá ser instalada com a presença de 6 (seis) de 
seus membros e as decisões serão tomadas com votos favoráveis da maioria 
absoluta. 

CAPÍTULO III 

Da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança – CTNBio 

        Art. 10. A CTNBio, integrante do Ministério da Ciência e Tecnologia, é instância 
colegiada multidisciplinar de caráter consultivo e deliberativo, para prestar apoio 
técnico e de assessoramento ao Governo Federal na formulação, atualização e 
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implementação da PNB de OGM e seus derivados, bem como no estabelecimento de 
normas técnicas de segurança e de pareceres técnicos referentes à autorização para 
atividades que envolvam pesquisa e uso comercial de OGM e seus derivados, com 
base na avaliação de seu risco zoofitossanitário, à saúde humana e ao meio 
ambiente. 

        Parágrafo único. A CTNBio deverá acompanhar o desenvolvimento e o 
progresso técnico e científico nas áreas de biossegurança, biotecnologia, bioética e 
afins, com o objetivo de aumentar sua capacitação para a proteção da saúde humana, 
dos animais e das plantas e do meio ambiente.  

        Art. 11. A CTNBio, composta de membros titulares e suplentes, designados pelo 
Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia, será constituída por 27 (vinte e sete) 
cidadãos brasileiros de reconhecida competência técnica, de notória atuação e saber 
científicos, com grau acadêmico de doutor e com destacada atividade profissional nas 
áreas de biossegurança, biotecnologia, biologia, saúde humana e animal ou meio 
ambiente, sendo: 

        I – 12 (doze) especialistas de notório saber científico e técnico, em efetivo 
exercício profissional, sendo: 

        a) 3 (três) da área de saúde humana; 

        b) 3 (três) da área animal; 

        c) 3 (três) da área vegetal; 

        d) 3 (três) da área de meio ambiente; 

        II – um representante de cada um dos seguintes órgãos, indicados pelos 
respectivos titulares: 

        a) Ministério da Ciência e Tecnologia; 

        b) Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; 

        c) Ministério da Saúde; 

        d) Ministério do Meio Ambiente; 

        e) Ministério do Desenvolvimento Agrário; 

        f) Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; 

        g) Ministério da Defesa; 

        h) Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca da Presidência da República; 

        i) Ministério das Relações Exteriores; 

        III – um especialista em defesa do consumidor, indicado pelo Ministro da Justiça; 
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        IV – um especialista na área de saúde, indicado pelo Ministro da Saúde; 

        V – um especialista em meio ambiente, indicado pelo Ministro do Meio Ambiente; 

        VI – um especialista em biotecnologia, indicado pelo Ministro da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento;  

        VII – um especialista em agricultura familiar, indicado pelo Ministro do 
Desenvolvimento Agrário; 

        VIII – um especialista em saúde do trabalhador, indicado pelo Ministro do 
Trabalho e Emprego.  

        § 1o Os especialistas de que trata o inciso I do caput deste artigo serão 
escolhidos a partir de lista tríplice, elaborada com a participação das sociedades 
científicas, conforme disposto em regulamento. 

        § 2o Os especialistas de que tratam os incisos III a VIII do caput deste artigo 
serão escolhidos a partir de lista tríplice, elaborada pelas organizações da sociedade 
civil, conforme disposto em regulamento. 

        § 3o Cada membro efetivo terá um suplente, que participará dos trabalhos na 
ausência do titular.  

        § 4o Os membros da CTNBio terão mandato de 2 (dois) anos, renovável por até 
mais 2 (dois) períodos consecutivos.  

        § 5o O presidente da CTNBio será designado, entre seus membros, pelo Ministro 
da Ciência e Tecnologia para um mandato de 2 (dois) anos, renovável por igual 
período. 

        § 6o Os membros da CTNBio devem pautar a sua atuação pela observância 
estrita dos conceitos ético-profissionais, sendo vedado participar do julgamento de 
questões com as quais tenham algum envolvimento de ordem profissional ou pessoal, 
sob pena de perda de mandato, na forma do regulamento.  

        § 7o A reunião da CTNBio poderá ser instalada com a presença de 14 (catorze) 
de seus membros, incluído pelo menos um representante de cada uma das áreas 
referidas no inciso I do caput deste artigo.  

        § 8o (VETADO) 

        § 8o-A  As decisões da CTNBio serão tomadas com votos favoráveis da maioria 
absoluta de seus membros. (Incluído pela Lei nº 11.460, de 2007) 

        § 9o Órgãos e entidades integrantes da administração pública federal poderão 
solicitar participação nas reuniões da CTNBio para tratar de assuntos de seu especial 
interesse, sem direito a voto.  
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        § 10. Poderão ser convidados a participar das reuniões, em caráter excepcional, 
representantes da comunidade científica e do setor público e entidades da sociedade 
civil, sem direito a voto.  

        Art. 12. O funcionamento da CTNBio será definido pelo regulamento desta Lei. 

        § 1o A CTNBio contará com uma Secretaria-Executiva e cabe ao Ministério da 
Ciência e Tecnologia prestar-lhe o apoio técnico e administrativo. 

        § 2o (VETADO) 

        Art. 13. A CTNBio constituirá subcomissões setoriais permanentes na área de 
saúde humana, na área animal, na área vegetal e na área ambiental, e poderá 
constituir subcomissões extraordinárias, para análise prévia dos temas a serem 
submetidos ao plenário da Comissão. 

        § 1o Tanto os membros titulares quanto os suplentes participarão das 
subcomissões setoriais e caberá a todos a distribuição dos processos para análise.  

        § 2o O funcionamento e a coordenação dos trabalhos nas subcomissões 
setoriais e extraordinárias serão definidos no regimento interno da CTNBio.  

        Art. 14. Compete à CTNBio:  

        I – estabelecer normas para as pesquisas com OGM e derivados de OGM; 

        II – estabelecer normas relativamente às atividades e aos projetos relacionados 
a OGM e seus derivados; 

        III – estabelecer, no âmbito de suas competências, critérios de avaliação e 
monitoramento de risco de OGM e seus derivados; 

        IV – proceder à análise da avaliação de risco, caso a caso, relativamente a 
atividades e projetos que envolvam OGM e seus derivados; 

        V – estabelecer os mecanismos de funcionamento das Comissões Internas de 
Biossegurança – CIBio, no âmbito de cada instituição que se dedique ao ensino, à 
pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico e à produção industrial que 
envolvam OGM ou seus derivados;  

        VI – estabelecer requisitos relativos à biossegurança para autorização de 
funcionamento de laboratório, instituição ou empresa que desenvolverá atividades 
relacionadas a OGM e seus derivados;  

        VII – relacionar-se com instituições voltadas para a biossegurança de OGM e 
seus derivados, em âmbito nacional e internacional; 

        VIII – autorizar, cadastrar e acompanhar as atividades de pesquisa com OGM ou 
derivado de OGM, nos termos da legislação em vigor; 
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        IX – autorizar a importação de OGM e seus derivados para atividade de 
pesquisa; 

        X – prestar apoio técnico consultivo e de assessoramento ao CNBS na 
formulação da PNB de OGM e seus derivados; 

        XI – emitir Certificado de Qualidade em Biossegurança – CQB para o 
desenvolvimento de atividades com OGM e seus derivados em laboratório, instituição 
ou empresa e enviar cópia do processo aos órgãos de registro e fiscalização referidos 
no art. 16 desta Lei; 

        XII – emitir decisão técnica, caso a caso, sobre a biossegurança de OGM e seus 
derivados no âmbito das atividades de pesquisa e de uso comercial de OGM e seus 
derivados, inclusive a classificação quanto ao grau de risco e nível de biossegurança 
exigido, bem como medidas de segurança exigidas e restrições ao uso; 

        XIII – definir o nível de biossegurança a ser aplicado ao OGM e seus usos, e os 
respectivos procedimentos e medidas de segurança quanto ao seu uso, conforme as 
normas estabelecidas na regulamentação desta Lei, bem como quanto aos seus 
derivados; 

        XIV – classificar os OGM segundo a classe de risco, observados os critérios 
estabelecidos no regulamento desta Lei; 

        XV – acompanhar o desenvolvimento e o progresso técnico-científico na 
biossegurança de OGM e seus derivados; 

        XVI – emitir resoluções, de natureza normativa, sobre as matérias de sua 
competência; 

        XVII – apoiar tecnicamente os órgãos competentes no processo de prevenção e 
investigação de acidentes e de enfermidades, verificados no curso dos projetos e das 
atividades com técnicas de ADN/ARN recombinante; 

        XVIII – apoiar tecnicamente os órgãos e entidades de registro e fiscalização, 
referidos no art. 16 desta Lei, no exercício de suas atividades relacionadas a OGM e 
seus derivados; 

        XIX – divulgar no Diário Oficial da União, previamente à análise, os extratos dos 
pleitos e, posteriormente, dos pareceres dos processos que lhe forem submetidos, 
bem como dar ampla publicidade no Sistema de Informações em Biossegurança – 
SIB a sua agenda, processos em trâmite, relatórios anuais, atas das reuniões e 
demais informações sobre suas atividades, excluídas as informações sigilosas, de 
interesse comercial, apontadas pelo proponente e assim consideradas pela CTNBio; 

        XX – identificar atividades e produtos decorrentes do uso de OGM e seus 
derivados potencialmente causadores de degradação do meio ambiente ou que 
possam causar riscos à saúde humana; 

        XXI – reavaliar suas decisões técnicas por solicitação de seus membros ou por 
recurso dos órgãos e entidades de registro e fiscalização, fundamentado em fatos ou 
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conhecimentos científicos novos, que sejam relevantes quanto à biossegurança do 
OGM ou derivado, na forma desta Lei e seu regulamento; 

        XXII – propor a realização de pesquisas e estudos científicos no campo da 
biossegurança de OGM e seus derivados; 

        XXIII – apresentar proposta de regimento interno ao Ministro da Ciência e 
Tecnologia. 

        § 1o Quanto aos aspectos de biossegurança do OGM e seus derivados, a 
decisão técnica da CTNBio vincula os demais órgãos e entidades da administração.  

        § 2o Nos casos de uso comercial, dentre outros aspectos técnicos de sua 
análise, os órgãos de registro e fiscalização, no exercício de suas atribuições em caso 
de solicitação pela CTNBio, observarão, quanto aos aspectos de biossegurança do 
OGM e seus derivados, a decisão técnica da CTNBio. 

        § 3o Em caso de decisão técnica favorável sobre a biossegurança no âmbito da 
atividade de pesquisa, a CTNBio remeterá o processo respectivo aos órgãos e 
entidades referidos no art. 16 desta Lei, para o exercício de suas atribuições. 

        § 4o A decisão técnica da CTNBio deverá conter resumo de sua fundamentação 
técnica, explicitar as medidas de segurança e restrições ao uso do OGM e seus 
derivados e considerar as particularidades das diferentes regiões do País, com o 
objetivo de orientar e subsidiar os órgãos e entidades de registro e fiscalização, 
referidos no art. 16 desta Lei, no exercício de suas atribuições.  

        § 5o Não se submeterá a análise e emissão de parecer técnico da CTNBio o 
derivado cujo OGM já tenha sido por ela aprovado. 

        § 6
o
 As pessoas físicas ou jurídicas envolvidas em qualquer das fases do 

processo de produção agrícola, comercialização ou transporte de produto 
geneticamente modificado que tenham obtido a liberação para uso comercial estão 
dispensadas de apresentação do CQB e constituição de CIBio, salvo decisão em 
contrário da CTNBio.  

        Art. 15. A CTNBio poderá realizar audiências públicas, garantida participação da 
sociedade civil, na forma do regulamento. 

        Parágrafo único. Em casos de liberação comercial, audiência pública poderá ser 
requerida por partes interessadas, incluindo-se entre estas organizações da 
sociedade civil que comprovem interesse relacionado à matéria, na forma do 
regulamento. 

CAPÍTULO IV 

Dos órgãos e entidades de registro e fiscalização 

        Art. 16. Caberá aos órgãos e entidades de registro e fiscalização do Ministério da 
Saúde, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e do Ministério do 
Meio Ambiente, e da Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca da Presidência da 
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República entre outras atribuições, no campo de suas competências, observadas a 
decisão técnica da CTNBio, as deliberações do CNBS e os mecanismos 
estabelecidos nesta Lei e na sua regulamentação: 

        I – fiscalizar as atividades de pesquisa de OGM e seus derivados; 

        II – registrar e fiscalizar a liberação comercial de OGM e seus derivados; 

        III – emitir autorização para a importação de OGM e seus derivados para uso 
comercial; 

        IV – manter atualizado no SIB o cadastro das instituições e responsáveis 
técnicos que realizam atividades e projetos relacionados a OGM e seus derivados; 

        V – tornar públicos, inclusive no SIB, os registros e autorizações concedidas; 

        VI – aplicar as penalidades de que trata esta Lei; 

        VII – subsidiar a CTNBio na definição de quesitos de avaliação de biossegurança 
de OGM e seus derivados.  

        § 1o Após manifestação favorável da CTNBio, ou do CNBS, em caso de 
avocação ou recurso, caberá, em decorrência de análise específica e decisão 
pertinente: 

        I – ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento emitir as autorizações 
e registros e fiscalizar produtos e atividades que utilizem OGM e seus derivados 
destinados a uso animal, na agricultura, pecuária, agroindústria e áreas afins, de 
acordo com a legislação em vigor e segundo o regulamento desta Lei; 

        II – ao órgão competente do Ministério da Saúde emitir as autorizações e 
registros e fiscalizar produtos e atividades com OGM e seus derivados destinados a 
uso humano, farmacológico, domissanitário e áreas afins, de acordo com a legislação 
em vigor e segundo o regulamento desta Lei; 

        III – ao órgão competente do Ministério do Meio Ambiente emitir as autorizações 
e registros e fiscalizar produtos e atividades que envolvam OGM e seus derivados a 
serem liberados nos ecossistemas naturais, de acordo com a legislação em vigor e 
segundo o regulamento desta Lei, bem como o licenciamento, nos casos em que a 
CTNBio deliberar, na forma desta Lei, que o OGM é potencialmente causador de 
significativa degradação do meio ambiente; 

        IV – à Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca da Presidência da República 
emitir as autorizações e registros de produtos e atividades com OGM e seus 
derivados destinados ao uso na pesca e aqüicultura, de acordo com a legislação em 
vigor e segundo esta Lei e seu regulamento.  

        § 2o Somente se aplicam as disposições dos incisos I e II do art. 8o e do caput 
do art. 10 da Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, nos casos em que a CTNBio 
deliberar que o OGM é potencialmente causador de significativa degradação do meio 
ambiente. 



138 

        § 3o A CTNBio delibera, em última e definitiva instância, sobre os casos em que 
a atividade é potencial ou efetivamente causadora de degradação ambiental, bem 
como sobre a necessidade do licenciamento ambiental. 

        § 4o A emissão dos registros, das autorizações e do licenciamento ambiental 
referidos nesta Lei deverá ocorrer no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias. 

        § 5o A contagem do prazo previsto no § 4o deste artigo será suspensa, por até 
180 (cento e oitenta) dias, durante a elaboração, pelo requerente, dos estudos ou 
esclarecimentos necessários. 

        § 6o As autorizações e registros de que trata este artigo estarão vinculados à 
decisão técnica da CTNBio correspondente, sendo vedadas exigências técnicas que 
extrapolem as condições estabelecidas naquela decisão, nos aspectos relacionados à 
biossegurança. 

        § 7o Em caso de divergência quanto à decisão técnica da CTNBio sobre a 
liberação comercial de OGM e derivados, os órgãos e entidades de registro e 
fiscalização, no âmbito de suas competências, poderão apresentar recurso ao CNBS, 
no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da data de publicação da decisão técnica da 
CTNBio. 

CAPÍTULO V 

Da Comissão Interna de Biossegurança – CIBio 

        Art. 17. Toda instituição que utilizar técnicas e métodos de engenharia genética 
ou realizar pesquisas com OGM e seus derivados deverá criar uma Comissão Interna 
de Biossegurança - CIBio, além de indicar um técnico principal responsável para cada 
projeto específico. 

        Art. 18. Compete à CIBio, no âmbito da instituição onde constituída: 

        I – manter informados os trabalhadores e demais membros da coletividade, 
quando suscetíveis de serem afetados pela atividade, sobre as questões relacionadas 
com a saúde e a segurança, bem como sobre os procedimentos em caso de 
acidentes; 

        II – estabelecer programas preventivos e de inspeção para garantir o 
funcionamento das instalações sob sua responsabilidade, dentro dos padrões e 
normas de biossegurança, definidos pela CTNBio na regulamentação desta Lei; 

        III – encaminhar à CTNBio os documentos cuja relação será estabelecida na 
regulamentação desta Lei, para efeito de análise, registro ou autorização do órgão 
competente, quando couber;  

        IV – manter registro do acompanhamento individual de cada atividade ou projeto 
em desenvolvimento que envolvam OGM ou seus derivados;  

        V – notificar à CTNBio, aos órgãos e entidades de registro e fiscalização, 
referidos no art. 16 desta Lei, e às entidades de trabalhadores o resultado de 
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avaliações de risco a que estão submetidas as pessoas expostas, bem como 
qualquer acidente ou incidente que possa provocar a disseminação de agente 
biológico;  

        VI – investigar a ocorrência de acidentes e as enfermidades possivelmente 
relacionados a OGM e seus derivados e notificar suas conclusões e providências à 
CTNBio. 

CAPÍTULO VI 

Do Sistema de Informações em Biossegurança – SIB 

        Art. 19. Fica criado, no âmbito do Ministério da Ciência e Tecnologia, 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. 

        § 1o As disposições dos atos legais, regulamentares e administrativos que 
alterem, complementem ou produzam efeitos sobre a legislação de biossegurança de 
OGM e seus derivados deverão ser divulgadas no SIB concomitantemente com a 
entrada em vigor desses atos.  

        § 2o Os órgãos e entidades de registro e fiscalização, referidos no art. 16 desta 
Lei, deverão alimentar o SIB com as informações relativas às atividades de que trata 
esta Lei, processadas no âmbito de sua competência.  

CAPÍTULO VII 

Da Responsabilidade Civil e Administrativa 

        Art. 20. Sem prejuízo da aplicação das penas previstas nesta Lei, os 
responsáveis pelos danos ao meio ambiente e a terceiros responderão, 
solidariamente, por sua indenização ou reparação integral, independentemente da 
existência de culpa. 

        Art. 21. Considera-se infração administrativa toda ação ou omissão que viole as 
normas previstas nesta Lei e demais disposições legais pertinentes. 

        Parágrafo único. As infrações administrativas serão punidas na forma 
estabelecida no regulamento desta Lei, independentemente das medidas cautelares 
de apreensão de produtos, suspensão de venda de produto e embargos de 
atividades, com as seguintes sanções: 

        I – advertência; 

        II – multa; 

        III – apreensão de OGM e seus derivados; 

        IV – suspensão da venda de OGM e seus derivados; 
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        V – embargo da atividade; 

        VI – interdição parcial ou total do estabelecimento, atividade ou empreendimento; 

        VII – suspensão de registro, licença ou autorização; 

        VIII – cancelamento de registro, licença ou autorização; 

        IX – perda ou restrição de incentivo e benefício fiscal concedidos pelo governo; 

        X – perda ou suspensão da participação em linha de financiamento em 
estabelecimento oficial de crédito; 

        XI – intervenção no estabelecimento; 

        XII – proibição de contratar com a administração pública, por período de até 5 
(cinco) anos.  

        Art. 22. Compete aos órgãos e entidades de registro e fiscalização, referidos no 
art. 16 desta Lei, definir critérios, valores e aplicar multas de R$ 2.000,00 (dois mil 
reais) a R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), proporcionalmente à 
gravidade da infração. 

        § 1o As multas poderão ser aplicadas cumulativamente com as demais sanções 
previstas neste artigo.  

        § 2o No caso de reincidência, a multa será aplicada em dobro.  

        § 3o No caso de infração continuada, caracterizada pela permanência da ação ou 
omissão inicialmente punida, será a respectiva penalidade aplicada diariamente até 
cessar sua causa, sem prejuízo da paralisação imediata da atividade ou da interdição 
do laboratório ou da instituição ou empresa responsável.  

        Art. 23. As multas previstas nesta Lei serão aplicadas pelos órgãos e entidades 
de registro e fiscalização dos Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, da 
Saúde, do Meio Ambiente e da Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca da 
Presidência da República, referidos no art. 16 desta Lei, de acordo com suas 
respectivas competências. 

        § 1o Os recursos arrecadados com a aplicação de multas serão destinados aos 
órgãos e entidades de registro e fiscalização, referidos no art. 16 desta Lei, que 
aplicarem a multa. 

        § 2o Os órgãos e entidades fiscalizadores da administração pública federal 
poderão celebrar convênios com os Estados, Distrito Federal e Municípios, para a 
execução de serviços relacionados à atividade de fiscalização prevista nesta Lei e 
poderão repassar-lhes parcela da receita obtida com a aplicação de multas.  

        § 3o A autoridade fiscalizadora encaminhará cópia do auto de infração à CTNBio. 
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        § 4o Quando a infração constituir crime ou contravenção, ou lesão à Fazenda 
Pública ou ao consumidor, a autoridade fiscalizadora representará junto ao órgão 
competente para apuração das responsabilidades administrativa e penal.  

CAPÍTULO VIII 

Dos Crimes e das Penas 

        Art. 24. Utilizar embrião humano em desacordo com o que dispõe o art. 5o desta 
Lei: 

        Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa. 

        Art. 25. Praticar engenharia genética em célula germinal humana, zigoto humano 
ou embrião humano: 

        Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. 

        Art. 26. Realizar clonagem humana: 

        Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa. 

        Art. 27. Liberar ou descartar OGM no meio ambiente, em desacordo com as 
normas estabelecidas pela CTNBio e pelos órgãos e entidades de registro e 
fiscalização: 

        Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. 

        § 1o (VETADO) 

        § 2
o
 Agrava-se a pena: 

        I – de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço), se resultar dano à propriedade alheia; 

        II – de 1/3 (um terço) até a metade, se resultar dano ao meio ambiente; 

        III – da metade até 2/3 (dois terços), se resultar lesão corporal de natureza grave 
em outrem; 

        IV – de 2/3 (dois terços) até o dobro, se resultar a morte de outrem. 

        Art. 28. Utilizar, comercializar, registrar, patentear e licenciar tecnologias 
genéticas de restrição do uso: 

        Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa. 

        Art. 29. Produzir, armazenar, transportar, comercializar, importar ou exportar 
OGM ou seus derivados, sem autorização ou em desacordo com as normas 
estabelecidas pela CTNBio e pelos órgãos e entidades de registro e fiscalização: 

        Pena – reclusão, de 1 (um) a 2 (dois) anos, e multa. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Msg/Vep/VEP-0167-05.htm#art27§1
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CAPÍTULO IX 

Disposições Finais e Transitórias 

        Art. 30. 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 de 60 (sessenta) 
dias, a contar da data da publicação desta Lei. 

        Art. 31. A CTNBio e os órgãos e entidades de registro e fiscalização, referidos no 
art. 16 desta Lei, deverão rever suas deliberações de caráter normativo, no prazo de 
120 (cento e vinte) dias, a fim de promover sua adequação às disposições desta Lei. 

        Art. 32. Permanecem em vigor os Certificados de Qualidade em Biossegurança, 
comunicados e decisões técnicas já emitidos pela CTNBio, bem como, no que não 
contrariarem o disposto nesta Lei, os atos normativos emitidos ao amparo da Lei no 
8.974, de 5 de janeiro de 1995. 

        Art. 33. As instituições que desenvolverem atividades reguladas por esta Lei na 
data de sua publicação deverão adequar-se as suas disposições no prazo de 120 
(cento e vinte) dias, contado da publicação do decreto que a regulamentar. 

        Art. 34. Ficam convalidados e tornam-se permanentes os registros provisórios 
concedidos sob a égide da Lei no 10.814, de 15 de dezembro de 2003. 

        Art. 35. 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. 

        Art. 36. 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. (Vide 
Decreto nº 5.534, de 2005) 

        Parágrafo único. O Poder Executivo poderá prorrogar a autorização de que trata 
o caput deste artigo. 

        Art. 37. A descrição do Código 20 do Anexo VIII da Lei n
o
 6.938, de 31 de agosto 

de 1981, acrescido pela Lei no 10.165, de 27 de dezembro de 2000, passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

"ANEXO VIII 

Código  Descrição Pp/gu 

........... ................ ............................................................................................................ ............. 

20 Uso de 
Recursos 
Naturais 

Silvicultura; exploração econômica da madeira ou lenha e 
subprodutos florestais; importação ou exportação da fauna e flora 
nativas brasileiras; atividade de criação e exploração econômica de 

Médio 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8974.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8974.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.814.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5534.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5534.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6938.htm#anexoviii.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6938.htm#anexoviii.
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fauna exótica e de fauna silvestre; utilização do patrimônio genético 
natural; exploração de recursos aquáticos vivos; introdução de 
espécies exóticas, exceto para melhoramento genético vegetal e uso 
na agricultura; introdução de espécies geneticamente modificadas 
previamente identificadas pela CTNBio como potencialmente 
causadoras de significativa degradação do meio ambiente; uso da 
diversidade biológica pela biotecnologia em atividades previamente 
identificadas pela CTNBio como potencialmente causadoras de 
significativa degradação do meio ambiente. 

........... ................ ...............................................................................................................  ............. 

        Art. 38. (VETADO) 

        Art. 39. Não se aplica aos OGM e seus derivados o disposto na Lei no 7.802, de 
11 de julho de 1989, e suas alterações, exceto para os casos em que eles sejam 
desenvolvidos para servir de matéria-prima para a produção de agrotóxicos. 

        Art. 40. 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. 

        Art. 41. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

        Art. 42. Revogam-se a Lei no 8.974, de 5 de janeiro de 1995, a Medida Provisória 
no 2.191-9, de 23 de agosto de 2001, e os arts. 5o, 6o, 7o, 8o, 9o, 10 e 16 da Lei no 
10.814, de 15 de dezembro de 2003. 

        Brasília, 24 de março de 2005; 184o da Independência e 117o da República. 
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7802.htm
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Presidência da República 

Casa Civil 
Subchefia para Assuntos Jurídicos 

DECRETO Nº 5.591, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2005. 

 

Regulamenta dispositivos da Lei n
o
 11.105, de 24 

de março de 2005, que regulamenta os incisos II, 
IV e V do § 1

o
do art. 225 da Constituição, e dá 

outras providências. 

        O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 
84, incisos IV e VI, alínea "a", da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei 
no 11.105, de 24 de março de 2005, 

        DECRETA: 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES E GERAIS 

        Art. 1o  Este Decreto regulamenta dispositivos da Lei no 11.105, de 24 de março 
de 2005, que estabelece normas de segurança e mecanismos de fiscalização sobre a 
construção, o cultivo, a produção, a manipulação, o transporte, a transferência, a 
importação, a exportação, o armazenamento, a pesquisa, a comercialização, o 
consumo, a liberação no meio ambiente e o descarte de organismos geneticamente 
modificados - OGM e seus derivados, tendo como diretrizes o 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, bem como normas para o uso mediante autorização de células-
tronco embrionárias obtidas de embriões humanos produzidos por fertilização in vitro 
e não utilizados no respectivo procedimento, para fins de pesquisa e terapia. 

        Art. 2o  As atividades e projetos que envolvam OGM e seus derivados, 
relacionados ao ensino com manipulação de organismos vivos, à pesquisa científica, 
ao desenvolvimento tecnológico e à produção industrial ficam restritos ao âmbito de 
entidades de direito público ou privado, que serão responsáveis pela obediência aos 
preceitos da Lei no 11.105, de 2005, deste Decreto e de normas complementares, 
bem como pelas eventuais consequências ou efeitos advindos de seu 
descumprimento. 

        § 1o  Para os fins deste Decreto, consideram-se atividades e projetos no âmbito 
de entidade os conduzidos em instalações próprias ou sob a responsabilidade 
administrativa, técnica ou científica da entidade. 

        § 2o  As atividades e projetos de que trata este artigo são vedados a pessoas 
físicas em atuação autônoma e independente, ainda que mantenham vínculo 
empregatício ou qualquer outro com pessoas jurídicas. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%205.591-2005?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11105.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11105.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11105.htm
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        § 3o  Os interessados em realizar atividade prevista neste Decreto deverão 
requerer autorização à Comissão Técnica Nacional de Biossegurança - CTNBio, que 
se manifestará no prazo fixado em norma própria. 

        Art. 3o  Para os efeitos deste Decreto, considera-se: 

        I - atividade de pesquisa: a realizada em laboratório, regime de contenção ou 
campo, como parte do processo de obtenção de OGM e seus derivados ou de 
avaliação da biossegurança de OGM e seus derivados, o que engloba, no âmbito 
experimental, a construção, o cultivo, a manipulação, o transporte, a transferência, a 
importação, a exportação, o armazenamento, a liberação no meio ambiente e o 
descarte de OGM e seus derivados; 

        II - atividade de uso comercial de OGM e seus derivados: a que não se enquadra 
como atividade de pesquisa, e que trata do cultivo, da produção, da manipulação, do 
transporte, da transferência, da comercialização, da importação, da exportação, do 
armazenamento, do consumo, da liberação e do descarte de OGM e seus derivados 
para fins comerciais; 

        III - organismo: toda entidade biológica capaz de reproduzir ou transferir material 
genético, inclusive vírus e outras classes que venham a ser conhecidas; 

        IV - ácido desoxirribonucléico - ADN, ácido ribonucléico - ARN: material genético 
que contém informações determinantes dos caracteres hereditários transmissíveis à 
descendência; 

        V - 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; 

        VI - engenharia genética: atividade de produção e manipulação de moléculas de 
ADN/ARN recombinante; 

        VII - organismo geneticamente modificado - OGM: organismo cujo material 
genético - ADN/ARN tenha sido modificado por qualquer técnica de engenharia 
genética; 

        VIII - derivado de OGM: produto obtido de OGM e que não possua capacidade 
autônoma de replicação ou que não contenha forma viável de OGM; 

        IX - célula germinal humana: célula-mãe responsável pela formação de gametas 
presentes nas glândulas sexuais femininas e masculinas e suas descendentes diretas 
em qualquer grau de ploidia; 

        X - fertilização in vitro: a fusão dos gametas realizada por qualquer técnica de 
fecundação extracorpórea; 
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        XI - clonagem: processo de reprodução assexuada, produzida artificialmente, 
baseada em um único patrimônio genético, com ou sem utilização de técnicas de 
engenharia genética; 

        XII - células-tronco embrionárias: células de embrião que apresentam a 
capacidade de se transformar em células de qualquer tecido de um organismo; 

        XIII - embriões inviáveis: aqueles com alterações genéticas comprovadas por 
diagnóstico pré implantacional, conforme normas específicas estabelecidas pelo 
Ministério da Saúde, que tiveram seu desenvolvimento interrompido por ausência 
espontânea de clivagem após período superior a vinte e quatro horas a partir da 
fertilização in vitro, ou com alterações morfológicas que comprometam o pleno 
desenvolvimento do embrião; 

        XIV - embriões congelados disponíveis: aqueles congelados até o dia 28 de 
março de 2005, depois de completados três anos contados a partir da data do seu 
congelamento; 

        XV - genitores: usuários finais da fertilização in vitro; 

        XVI - órgãos e entidades de registro e fiscalização: aqueles referidos no caput do 
art. 53; 

        XVII - tecnologias genéticas de restrição do uso: qualquer processo de 
intervenção humana para geração ou multiplicação de plantas geneticamente 
modificadas para produzir estruturas reprodutivas estéreis, bem como qualquer forma 
de manipulação genética que vise à ativação ou desativação de genes relacionados à 
fertilidade das plantas por indutores químicos externos. 

        § 1o  Não se inclui na categoria de OGM o resultante de técnicas que impliquem 
a introdução direta, num organismo, de material hereditário, desde que não envolvam 
a utilização de moléculas de ADN/ARN recombinante ou OGM, inclusive fecundação 
in vitro, conjugação, transdução, transformação, indução poliplóide e qualquer outro 
processo natural. 

        § 2o  Não se inclui na categoria de derivado de OGM a substância pura, 
quimicamente definida, obtida por meio de processos biológicos e que não contenha 
OGM, proteína heteróloga ou ADN recombinante. 

CAPÍTULO II 
DA COMISSÃO TÉCNICA NACIONAL DE BIOSSEGURANÇA 

        Art. 4o  A CTNBio, integrante do Ministério da Ciência e Tecnologia, é instância 
colegiada multidisciplinar de caráter consultivo e deliberativo, para prestar apoio 
técnico e de assessoramento ao Governo Federal na formulação, atualização e 
implementação da Política Nacional de Biossegurança - PNB de OGM e seus 
derivados, bem como no estabelecimento de normas técnicas de segurança e de 
pareceres técnicos referentes à autorização para atividades que envolvam pesquisa e 
uso comercial de OGM e seus derivados, com base na avaliação de seu risco 
zoofitossanitário, à saúde humana e ao meio ambiente. 
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        Parágrafo único.  A CTNBio deverá acompanhar o desenvolvimento e o 
progresso técnico e científico nas áreas de biossegurança, biotecnologia, bioética e 
afins, com o objetivo de aumentar sua capacitação para a proteção da saúde humana, 
dos animais e das plantas e do meio ambiente. 

Seção I 
Das Atribuições 

        Art. 5o  Compete à CTNBio: 

        I - estabelecer normas para as pesquisas com OGM e seus derivados; 

        II - estabelecer normas relativamente às atividades e aos projetos relacionados a 
OGM e seus derivados; 

        III - estabelecer, no âmbito de suas competências, critérios de avaliação e 
monitoramento de risco de OGM e seus derivados; 

        IV - proceder à análise da avaliação de risco, caso a caso, relativamente a 
atividades e projetos que envolvam OGM e seus derivados; 

        V - estabelecer os mecanismos de funcionamento das Comissões Internas de 
Biossegurança - CIBio, no âmbito de cada instituição que se dedique ao ensino, à 
pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico e à produção industrial que 
envolvam OGM e seus derivados; 

        VI - estabelecer requisitos relativos a biossegurança para autorização de 
funcionamento de laboratório, instituição ou empresa que desenvolverá atividades 
relacionadas a OGM e seus derivados; 

        VII - relacionar-se com instituições voltadas para a biossegurança de OGM e 
seus derivados, em âmbito nacional e internacional; 

        VIII - autorizar, cadastrar e acompanhar as atividades de pesquisa com OGM e 
seus derivados, nos termos da legislação em vigor; 

        IX - autorizar a importação de OGM e seus derivados para atividade de 
pesquisa; 

        X - prestar apoio técnico consultivo e de assessoramento ao Conselho Nacional 
de Biossegurança - CNBS na formulação da Política Nacional de Biossegurança de 
OGM e seus derivados; 

        XI - emitir Certificado de Qualidade em Biossegurança - CQB para o 
desenvolvimento de atividades com OGM e seus derivados em laboratório, instituição 
ou empresa e enviar cópia do processo aos órgãos de registro e fiscalização; 

        XII - emitir decisão técnica, caso a caso, sobre a biossegurança de OGM e seus 
derivados, no âmbito das atividades de pesquisa e de uso comercial de OGM e seus 
derivados, inclusive a classificação quanto ao grau de risco e nível de biossegurança 
exigido, bem como medidas de segurança exigidas e restrições ao uso; 
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        XIII - definir o nível de biossegurança a ser aplicado ao OGM e seus usos, e os 
respectivos procedimentos e medidas de segurança quanto ao seu uso, conforme as 
normas estabelecidas neste Decreto, bem como quanto aos seus derivados; 

        XIV - classificar os OGM segundo a classe de risco, observados os critérios 
estabelecidos neste Decreto; 

        XV - acompanhar o desenvolvimento e o progresso técnico-científico na 
biossegurança de OGM e seus derivados; 

        XVI - emitir resoluções, de natureza normativa, sobre as matérias de sua 
competência; 

        XVII - apoiar tecnicamente os órgãos competentes no processo de prevenção e 
investigação de acidentes e de enfermidades, verificados no curso dos projetos e das 
atividades com técnicas de ADN/ARN recombinante; 

        XVIII - apoiar tecnicamente os órgãos e entidades de registro e fiscalização, no 
exercício de suas atividades relacionadas a OGM e seus derivados; 

        XIX - divulgar no Diário Oficial da União, previamente à análise, os extratos dos 
pleitos e, posteriormente, dos pareceres dos processos que lhe forem submetidos, 
bem como dar ampla publicidade no Sistema de Informações em Biossegurança - SIB 
a sua agenda, processos em trâmite, relatórios anuais, atas das reuniões e demais 
informações sobre suas atividades, excluídas as informações sigilosas, de interesse 
comercial, apontadas pelo proponente e assim por ela consideradas; 

        XX - identificar atividades e produtos decorrentes do uso de OGM e seus 
derivados potencialmente causadores de degradação do meio ambiente ou que 
possam causar riscos à saúde humana; 

        XXI - reavaliar suas decisões técnicas por solicitação de seus membros ou por 
recurso dos órgãos e entidades de registro e fiscalização, fundamentado em fatos ou 
conhecimentos científicos novos, que sejam relevantes quanto à biossegurança de 
OGM e seus derivados; 

        XXII - propor a realização de pesquisas e estudos científicos no campo da 
biossegurança de OGM e seus derivados; 

        XXIII - apresentar proposta de seu regimento interno ao Ministro de Estado da 
Ciência e Tecnologia. 

        Parágrafo único.  A reavaliação de que trata o inciso XXI deste artigo será 
solicitada ao Presidente da CTNBio em petição que conterá o nome e qualificação do 
solicitante, o fundamento instruído com descrição dos fatos ou relato dos 
conhecimentos científicos novos que a ensejem e o pedido de nova decisão a 
respeito da biossegurança de OGM e seus derivados a que se refiram. 
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Seção II 
Da Composição 

        Art. 6o  A CTNBio, composta de membros titulares e suplentes, designados pelo 
Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia, será constituída por vinte e sete cidadãos 
brasileiros de reconhecida competência técnica, de notória atuação e saber 
científicos, com grau acadêmico de doutor e com destacada atividade profissional nas 
áreas de biossegurança, biotecnologia, biologia, saúde humana e animal ou meio 
ambiente, sendo: 

        I - doze especialistas de notório saber científico e técnico, em efetivo exercício 
profissional, sendo: 

        a) três da área de saúde humana; 

        b) três da área animal; 

        c) três da área vegetal; 

        d) três da área de meio ambiente; 

        II - um representante de cada um dos seguintes órgãos, indicados pelos 
respectivos titulares: 

        a) Ministério da Ciência e Tecnologia; 

        b) Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; 

        c) Ministério da Saúde; 

        d) Ministério do Meio Ambiente; 

        e) Ministério do Desenvolvimento Agrário; 

        f) Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; 

        g) Ministério da Defesa; 

        h) Ministério das Relações Exteriores; 

        i) Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca da Presidência da República; 

        III - um especialista em defesa do consumidor, indicado pelo Ministro de Estado 
da Justiça; 

        IV - um especialista na área de saúde, indicado pelo Ministro de Estado da 
Saúde; 

        V - um especialista em meio ambiente, indicado pelo Ministro de Estado do Meio 
Ambiente; 
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        VI - um especialista em biotecnologia, indicado pelo Ministro de Estado da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento; 

        VII - um especialista em agricultura familiar, indicado pelo Ministro de Estado do 
Desenvolvimento Agrário; 

        VIII - um especialista em saúde do trabalhador, indicado pelo Ministro de Estado 
do Trabalho e Emprego. 

        Parágrafo único.  Cada membro efetivo terá um suplente, que participará dos 
trabalhos na ausência do titular. 

        Art. 7o  Os especialistas de que trata o inciso I do art. 6o serão escolhidos a partir 
de lista tríplice de titulares e suplentes. 

        Parágrafo único.  O Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia constituirá 
comissão ad hoc, integrada por membros externos à CTNBio, representantes de 
sociedades científicas, da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência - SBPC e 
da Academia Brasileira de Ciências - ABC, encarregada de elaborar a lista tríplice de 
que trata o caput deste artigo, no prazo de até trinta dias de sua constituição. 

        Art. 8o  Os representantes de que trata o inciso II do art. 6o, e seus suplentes, 
serão indicados pelos titulares dos respectivos órgãos no prazo de trinta dias da data 
do aviso do Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia. 

        Art. 9o  A indicação dos especialistas de que tratam os incisos III a VIII do art. 
6o será feita pelos respectivos Ministros de Estado, a partir de lista tríplice elaborada 
por organizações da sociedade civil providas de personalidade jurídica, cujo objetivo 
social seja compatível com a especialização prevista naqueles incisos, em 
procedimento a ser definido pelos respectivos Ministérios. 

        Art. 10.  As consultas às organizações da sociedade civil, para os fins de que 
trata o art. 9o, deverão ser realizadas sessenta dias antes do término do mandato do 
membro a ser substituído. 

        Art. 11.  A designação de qualquer membro da CTNBio em razão de vacância 
obedecerá aos mesmos procedimentos a que a designação ordinária esteja 
submetida. 

        Art. 12.  Os membros da CTNBio terão mandato de dois anos, renovável por até 
mais dois períodos consecutivos. 

        Parágrafo único.  A contagem do período do mandato de membro suplente é 
contínua, ainda que assuma o mandato de titular. 

        Art. 13.  As despesas com transporte, alimentação e hospedagem dos membros 
da CTNBio serão de responsabilidade do Ministério da Ciência e Tecnologia. 

        Parágrafo único.  As funções e atividades desenvolvidas pelos membros da 
CTNBio serão consideradas de alta relevância e honoríficas. 
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        Art. 14.  Os membros da CTNBio devem pautar a sua atuação pela observância 
estrita dos conceitos ético-profissionais, sendo vedado participar do julgamento de 
questões com as quais tenham algum envolvimento de ordem profissional ou pessoal, 
sob pena de perda de mandato. 

        § 1o  O membro da CTNBio, ao ser empossado, assinará declaração de conduta, 
explicitando eventual conflito de interesse, na forma do regimento interno. 

        § 2o  O membro da CTNBio deverá manifestar seu eventual impedimento nos 
processos a ele distribuídos para análise, quando do seu recebimento, ou, quando 
não for o relator, no momento das deliberações nas reuniões das subcomissões ou do 
plenário. 

        § 3o  Poderá argüir o impedimento o membro da CTNBio ou aquele legitimado 
como interessado, nos termos do art. 9o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999. 

        § 4o  A argüição de impedimento será formalizada em petição fundamentada e 
devidamente instruída, e será decidida pelo plenário da CTNBio. 

        § 5o  É nula a decisão técnica em que o voto de membro declarado impedido 
tenha sido decisivo para o resultado do julgamento. 

        § 6o  O plenário da CTNBio, ao deliberar pelo impedimento, proferirá nova 
decisão técnica, na qual regulará expressamente o objeto da decisão viciada e os 
efeitos dela decorrentes, desde a sua publicação. 

        Art. 15.  O Presidente da CTNBio e seu substituto serão designados, entre os 
seus membros, pelo Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia, a partir de lista 
tríplice votada pelo plenário. 

        § 1
o
  O mandado do Presidente da CTNBio será de dois anos, renovável por 

igual período. 

        § 2o  Cabe ao Presidente da CTNBio, entre outras atribuições a serem definidas 
no regimento interno: 

        I - representar a CTNBio; 

        II - presidir a reunião plenária da CTNBio; 

        III - delegar suas atribuições; 

        IV - determinar a prestação de informações e franquear acesso a documentos, 
solicitados pelos órgãos de registro e fiscalização. 

Seção III 
Da Estrutura Administrativa 

        Art. 16.  A CTNBio contará com uma Secretaria-Executiva, cabendo ao Ministério 
da Ciência e Tecnologia prestar-lhe o apoio técnico e administrativo. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9784.htm#art9
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        Parágrafo único.  Cabe à Secretaria-Executiva da CTNBio, entre outras 
atribuições a serem definidas no regimento interno: 

        I - prestar apoio técnico e administrativo aos membros da CTNBio; 

        II - receber, instruir e fazer tramitar os pleitos submetidos à deliberação da 
CTNBio; 

        III - encaminhar as deliberações da CTNBio aos órgãos governamentais 
responsáveis pela sua implementação e providenciar a devida publicidade; 

        IV - atualizar o SIB. 

        Art. 17.  A CTNBio constituirá subcomissões setoriais permanentes na área de 
saúde humana, na área animal, na área vegetal e na área ambiental, e poderá 
constituir subcomissões extraordinárias, para análise prévia dos temas a serem 
submetidos ao plenário. 

        § 1o  Membros titulares e suplentes participarão das subcomissões setoriais, e a 
distribuição dos processos para análise poderá ser feita a qualquer deles. 

        § 2o  O funcionamento e a coordenação dos trabalhos nas subcomissões 
setoriais e extraordinárias serão definidos no regimento interno da CTNBio. 

Seção IV 
Das Reuniões e Deliberações 

        Art. 18.  O membro suplente terá direito à voz e, na ausência do respectivo 
titular, a voto nas deliberações. 

        Art. 19.  A reunião da CTNBio poderá ser instalada com a presença de catorze 
de seus membros, incluído pelo menos um representante de cada uma das áreas 
referidas no inciso I do art. 6o. 

        Parágrafo único.  As decisões da CTNBio serão tomadas com votos favoráveis 
da maioria absoluta de seus membros, exceto nos processos de liberação comercial 
de OGM e derivados, para os quais se exigirá que a decisão seja tomada com votos 
favoráveis de pelo menos dois terços dos membros. 

        Art. 20.  Perderá seu mandato o membro que: 

        I - violar o disposto no art. 14; 

        II - não comparecer a três reuniões ordinárias consecutivas do plenário da 
CTNBio, sem justificativa. 

        Art. 21.  A CTNBio reunir-se-á, em caráter ordinário, uma vez por mês e, 
extraordinariamente, a qualquer momento, mediante convocação de seu Presidente 
ou por solicitação fundamentada subscrita pela maioria absoluta dos seus membros. 
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        Parágrafo único.  A periodicidade das reuniões ordinárias poderá, em caráter 
excepcional, ser alterada por deliberação da CTNBio. 

        Art. 22.  As reuniões da CTNBio serão gravadas, e as respectivas atas, no que 
decidirem sobre pleitos, deverão conter ementa que indique número do processo, 
interessado, objeto, motivação da decisão, eventual divergência e resultado. 

        Art. 23.  Os extratos de pleito deverão ser divulgados no Diário Oficial da União e 
no SIB, com, no mínimo, trinta dias de antecedência de sua colocação em pauta, 
excetuados os casos de urgência, que serão definidos pelo Presidente da CTNBio. 

        Art. 24.  Os extratos de parecer e as decisões técnicas deverão ser publicados 
no Diário Oficial da União. 

        Parágrafo único.  Os votos fundamentados de cada membro deverão constar no 
SIB. 

        Art. 25.  Os órgãos e entidades integrantes da administração pública federal 
poderão solicitar participação em reuniões da CTNBio para tratar de assuntos de seu 
especial interesse, sem direito a voto. 

        Parágrafo único.  A solicitação à Secretaria-Executiva da CTNBio deverá ser 
acompanhada de justificação que demonstre a motivação e comprove o interesse do 
solicitante na biossegurança de OGM e seus derivados submetidos à deliberação da 
CTNBio. 

        Art. 26.  Poderão ser convidados a participar das reuniões, em caráter 
excepcional, representantes da comunidade científica, do setor público e de entidades 
da sociedade civil, sem direito a voto. 

Seção V 
Da Tramitação de Processos 

        Art. 27.  Os processos pertinentes às competências da CTNBio, de que tratam os 
incisos IV, VIII, IX, XII, e XXI do art. 5o, obedecerão ao trâmite definido nesta Seção. 

        Art. 28.  O requerimento protocolado na Secretaria-Executiva da CTNBio, depois 
de autuado e devidamente instruído, terá seu extrato prévio publicado no Diário Oficial 
da União e divulgado no SIB. 

        Art. 29.  O processo será distribuído a um dos membros, titular ou suplente, para 
relatoria e elaboração de parecer. 

        Art. 30.  O parecer será submetido a uma ou mais subcomissões setoriais 
permanentes ou extraordinárias para formação e aprovação do parecer final. 

        Art. 31.  O parecer final, após sua aprovação nas subcomissões setoriais ou 
extraordinárias para as quais o processo foi distribuído, será encaminhado ao plenário 
da CTNBio para deliberação. 
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        Art. 32.  O voto vencido de membro de subcomissão setorial permanente ou 
extraordinária deverá ser apresentado de forma expressa e fundamentada e será 
consignado como voto divergente no parecer final para apreciação e deliberação do 
plenário. 

        Art. 33.  Os processos de liberação comercial de OGM e seus derivados serão 
submetidos a todas as subcomissões permanentes. 

        Art. 34.  O relator de parecer de subcomissões e do plenário deverá considerar, 
além dos relatórios dos proponentes, a literatura científica existente, bem como 
estudos e outros documentos protocolados em audiências públicas ou na CTNBio. 

        Art. 35.  A CTNBio adotará as providências necessárias para resguardar as 
informações sigilosas, de interesse comercial, apontadas pelo proponente e assim por 
ela consideradas, desde que sobre essas informações não recaiam interesses 
particulares ou coletivos constitucionalmente garantidos. 

        § 1o  A fim de que seja resguardado o sigilo a que se refere o caput deste artigo, 
o requerente deverá dirigir ao Presidente da CTNBio solicitação expressa e 
fundamentada, contendo a especificação das informações cujo sigilo pretende 
resguardar. 

        § 2o  O pedido será indeferido mediante despacho fundamentado, contra o qual 
caberá recurso ao plenário, em procedimento a ser estabelecido no regimento interno 
da CTNBio, garantido o sigilo requerido até decisão final em contrário. 

        § 3o  O requerente poderá optar por desistir do pleito, caso tenha seu pedido de 
sigilo indeferido definitivamente, hipótese em que será vedado à CTNBio dar 
publicidade à informação objeto do pretendido sigilo. 

        Art. 36.  Os órgãos e entidades de registro e fiscalização requisitarão acesso a 
determinada informação sigilosa, desde que indispensável ao exercício de suas 
funções, em petição que fundamentará o pedido e indicará o agente que a ela terá 
acesso. 

Seção VI 
Da Decisão Técnica 

        Art. 37.  Quanto aos aspectos de biossegurança de OGM e seus derivados, a 
decisão técnica da CTNBio vincula os demais órgãos e entidades da administração. 

        Art. 38.  Nos casos de uso comercial, dentre outros aspectos técnicos de sua 
análise, os órgãos de registro e fiscalização, no exercício de suas atribuições em caso 
de solicitação pela CTNBio, observarão, quanto aos aspectos de biossegurança de 
OGM e seus derivados, a decisão técnica da CTNBio. 

        Art. 39.  Em caso de decisão técnica favorável sobre a biossegurança no âmbito 
da atividade de pesquisa, a CTNBio remeterá o processo respectivo aos órgãos e 
entidades de registro e fiscalização, para o exercício de suas atribuições. 
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        Art. 40.  A decisão técnica da CTNBio deverá conter resumo de sua 
fundamentação técnica, explicitar as medidas de segurança e restrições ao uso de 
OGM e seus derivados e considerar as particularidades das diferentes regiões do 
País, com o objetivo de orientar e subsidiar os órgãos e entidades de registro e 
fiscalização, no exercício de suas atribuições. 

        Art. 41.  Não se submeterá a análise e emissão de parecer técnico da CTNBio o 
derivado cujo OGM já tenha sido por ela aprovado. 

        Art. 42.  As pessoas físicas ou jurídicas envolvidas em qualquer das fases do 
processo de produção agrícola, comercialização ou transporte de produto 
geneticamente modificado que tenham obtido a liberação para uso comercial estão 
dispensadas de apresentação do CQB e constituição de CIBio, salvo decisão em 
contrário da CTNBio. 

Seção VII 
Das Audiências Públicas 

        Art. 43.  A CTNBio poderá realizar audiências públicas, garantida a participação 
da sociedade civil, que será requerida: 

        I - por um de seus membros e aprovada por maioria absoluta, em qualquer 
hipótese; 

        II - por parte comprovadamente interessada na matéria objeto de deliberação e 
aprovada por maioria absoluta, no caso de liberação comercial. 

        § 1o  A CTNBio publicará no SIB e no Diário Oficial da União, com antecedência 
mínima de trinta dias, a convocação para audiência pública, dela fazendo constar a 
matéria, a data, o horário e o local dos trabalhos. 

        § 2o  A audiência pública será coordenada pelo Presidente da CTNBio que, após 
a exposição objetiva da matéria objeto da audiência, abrirá as discussões com os 
interessados presentes. 

        § 3o  Após a conclusão dos trabalhos da audiência pública, as manifestações, 
opiniões, sugestões e documentos ficarão disponíveis aos interessados na Secretaria-
Executiva da CTNBio. 

        § 4o  Considera-se parte interessada, para efeitos do inciso II do caput deste 
artigo, o requerente do processo ou pessoa jurídica cujo objetivo social seja 
relacionado às áreas previstas no caput e nos incisos III, VII e VIII do art  6o. 

Seção VIII 
Das Regras Gerais de Classificação de Risco de OGM 

        Art. 44.  Para a classificação dos OGM de acordo com classes de risco, a 
CTNBio deverá considerar, entre outros critérios: 

        I - características gerais do OGM; 
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        II - características do vetor; 

        III - características do inserto; 

        IV - características dos organismos doador e receptor; 

        V - produto da expressão gênica das seqüências inseridas; 

        VI - atividade proposta e o meio receptor do OGM; 

        VII - uso proposto do OGM; 

        VIII - efeitos adversos do OGM à saúde humana e ao meio ambiente. 

Seção IX 
Do Certificado de Qualidade em Biossegurança 

        Art. 45.  A instituição de direito público ou privado que pretender realizar pesquisa 
em laboratório, regime de contenção ou campo, como parte do processo de obtenção 
de OGM ou de avaliação da biossegurança de OGM, o que engloba, no âmbito 
experimental, a construção, o cultivo, a manipulação, o transporte, a transferência, a 
importação, a exportação, o armazenamento, a liberação no meio ambiente e o 
descarte de OGM, deverá requerer, junto à CTNBio, a emissão do CQB. 

        § 1o  A CTNBio estabelecerá os critérios e procedimentos para requerimento, 
emissão, revisão, extensão, suspensão e cancelamento de CQB. 

        § 2o  A CTNBio enviará cópia do processo de emissão de CQB e suas 
atualizações aos órgãos de registro e fiscalização. 

        Art. 46.  As organizações públicas e privadas, nacionais e estrangeiras, 
financiadoras ou patrocinadoras de atividades ou de projetos referidos no caput do 
art. 2o, devem exigir a apresentação de CQB, sob pena de se tornarem co-
responsáveis pelos eventuais efeitos decorrentes do descumprimento deste Decreto. 

        Art. 47.  Os casos não previstos neste Capítulo serão definidos pelo regimento 
interno da CTNBio. 

CAPÍTULO III 
DO CONSELHO NACIONAL DE BIOSSEGURANÇA 

        Art. 48.  O CNBS, vinculado à Presidência da República, é órgão de 
assessoramento superior do Presidente da República para a formulação e 
implementação da PNB. 

        § 1o Compete ao CNBS: 

        I - fixar princípios e diretrizes para a ação administrativa dos órgãos e entidades 
federais com competências sobre a matéria; 
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        II - analisar, a pedido da CTNBio, quanto aos aspectos da conveniência e 
oportunidade socioeconômicas e do interesse nacional, os pedidos de liberação para 
uso comercial de OGM e seus derivados; 

        III - avocar e decidir, em última e definitiva instância, com base em manifestação 
da CTNBio e, quando julgar necessário, dos órgãos e entidades de registro e 
fiscalização, no âmbito de suas competências, sobre os processos relativos a 
atividades que envolvam o uso comercial de OGM e seus derivados. 

        § 2o  Sempre que o CNBS deliberar favoravelmente à realização da atividade 
analisada, encaminhará sua manifestação aos órgãos e entidades de registro e 
fiscalização. 

        § 3o  Sempre que o CNBS deliberar contrariamente à atividade analisada, 
encaminhará sua manifestação à CTNBio para informação ao requerente. 

        Art. 49. O CNBS é composto pelos seguintes membros: 

        I - Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República, que o 
presidirá; 

        II - Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia; 

        III - Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário; 

        IV - Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; 

        V - Ministro de Estado da Justiça; 

        VI - Ministro de Estado da Saúde; 

        VII - Ministro de Estado do Meio Ambiente; 

        VIII - Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; 

        IX - Ministro de Estado das Relações Exteriores; 

        X - Ministro de Estado da Defesa; 

        XI - Secretário Especial de Aqüicultura e Pesca da Presidência da República. 

        § 1o  O CNBS reunir-se-á sempre que convocado por seu Presidente ou 
mediante provocação da maioria dos seus membros. 

        § 2o  Os membros do CNBS serão substituídos, em suas ausências ou 
impedimentos, pelos respectivos Secretários-Executivos ou, na inexistência do cargo, 
por seus substitutos legais. 

        § 3o  Na ausência do Presidente, este indicará Ministro de Estado para presidir 
os trabalhos. 
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        § 4o  A reunião do CNBS será instalada com a presença de, no mínimo, seis de 
seus membros e as decisões serão tomadas por maioria absoluta dos seus membros. 

        § 5o  O regimento interno do CNBS definirá os procedimentos para convocação e 
realização de reuniões e deliberações. 

        Art. 50.  O CNBS decidirá, a pedido da CTNBio, sobre os aspectos de 
conveniência e oportunidade socioeconômicas e do interesse nacional na liberação 
para uso comercial de OGM e seus derivados. 

        § 1o  A CTNBio deverá protocolar, junto à Secretaria-Executiva do CNBS, cópia 
integral do processo relativo à atividade a ser analisada, com indicação dos motivos 
desse encaminhamento. 

        § 2o  A eficácia da decisão técnica da CTNBio, se esta tiver sido proferida no 
caso específico, permanecerá suspensa até decisão final do CNBS. 

        § 3o  O CNBS decidirá o pedido de análise referido no caput no prazo de 
sessenta dias, contados da data de protocolo da solicitação em sua Secretaria-
Executiva. 

        § 4o  O prazo previsto no § 3o poderá ser suspenso para cumprimento de 
diligências ou emissão de pareceres por consultores ad hoc, conforme decisão do 
CNBS. 

        Art. 51.  O CNBS poderá avocar os processos relativos às atividades que 
envolvam o uso comercial de OGM e seus derivados para análise e decisão, em 
última e definitiva instância, no prazo de trinta dias, contados da data da publicação 
da decisão técnica da CTNBio no Diário Oficial da União. 

        § 1
o
  O CNBS poderá requerer, quando julgar necessário, manifestação dos 

órgãos e entidades de registro e fiscalização. 

        § 2o  A decisão técnica da CTNBio permanecerá suspensa até a expiração do 
prazo previsto no caput sem a devida avocação do processo ou até a decisão final do 
CNBS, caso por ele o processo tenha sido avocado. 

        § 3o  O CNBS decidirá no prazo de sessenta dias, contados da data de 
recebimento, por sua Secretaria-Executiva, de cópia integral do processo avocado. 

        § 4o  O prazo previsto no § 3o poderá ser suspenso para cumprimento de 
diligências ou emissão de pareceres por consultores ad hoc, conforme decisão do 
CNBS. 

        Art. 52.  O CNBS decidirá sobre os recursos dos órgãos e entidades de registro e 
fiscalização relacionados à liberação comercial de OGM e seus derivados, que 
tenham sido protocolados em sua Secretaria-Executiva, no prazo de até trinta dias 
contados da data da publicação da decisão técnica da CTNBio no Diário Oficial da 
União. 
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        § 1o  O recurso de que trata este artigo deverá ser instruído com justificação 
tecnicamente fundamentada que demonstre a divergência do órgão ou entidade de 
registro e fiscalização, no âmbito de suas competências, quanto à decisão da CTNBio 
em relação aos aspectos de biossegurança de OGM e seus derivados. 

        § 2o  A eficácia da decisão técnica da CTNBio permanecerá suspensa até a 
expiração do prazo previsto no caput sem a devida interposição de recursos pelos 
órgãos de fiscalização e registro ou até o julgamento final pelo CNBS, caso recebido e 
conhecido o recurso interposto. 

        § 3o  O CNBS julgará o recurso no prazo de sessenta dias, contados da data do 
protocolo em sua Secretaria-Executiva. 

        § 4o  O prazo previsto no § 3o poderá ser suspenso para cumprimento de 
diligências ou emissão de pareceres por consultores ad hoc, conforme decisão do 
CNBS. 

CAPÍTULO IV 
DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DE REGISTRO E FISCALIZAÇÃO 

        Art. 53.  Caberá aos órgãos e entidades de registro e fiscalização do Ministério 
da Saúde, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e do Ministério do 
Meio Ambiente, e da Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca da Presidência da 
República entre outras atribuições, no campo de suas competências, observadas a 
decisão técnica da CTNBio, as deliberações do CNBS e os mecanismos 
estabelecidos neste Decreto: 

        I - fiscalizar as atividades de pesquisa de OGM e seus derivados; 

        II - registrar e fiscalizar a liberação comercial de OGM e seus derivados; 

        III - emitir autorização para a importação de OGM e seus derivados para uso 
comercial; 

        IV - estabelecer normas de registro, autorização, fiscalização e licenciamento 
ambiental de OGM e seus derivados; 

        V - fiscalizar o cumprimento das normas e medidas de biossegurança 
estabelecidas pela CTNBio; 

        VI - promover a capacitação dos fiscais e técnicos incumbidos de registro, 
autorização, fiscalização e licenciamento ambiental de OGM e seus derivados; 

        VII - instituir comissão interna especializada em biossegurança de OGM e seus 
derivados; 

        VIII - manter atualizado no SIB o cadastro das instituições e responsáveis 
técnicos que realizam atividades e projetos relacionados a OGM e seus derivados; 

        IX - tornar públicos, inclusive no SIB, os registros, autorizações e licenciamentos 
ambientais concedidos; 
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        X - aplicar as penalidades de que trata este Decreto; 

        XI - subsidiar a CTNBio na definição de quesitos de avaliação de biossegurança 
de OGM e seus derivados. 

        § 1o  As normas a que se refere o inciso IV consistirão, quando couber, na 
adequação às decisões da CTNBio dos procedimentos, meios e ações em vigor 
aplicáveis aos produtos convencionais. 

        § 2o  Após manifestação favorável da CTNBio, ou do CNBS, em caso de 
avocação ou recurso, caberá, em decorrência de análise específica e decisão 
pertinente: 

        I - ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento emitir as autorizações 
e registros e fiscalizar produtos e atividades que utilizem OGM e seus derivados 
destinados a uso animal, na agricultura, pecuária, agroindústria e áreas afins, de 
acordo com a legislação em vigor e segundo as normas que vier a estabelecer; 

        II - ao órgão competente do Ministério da Saúde emitir as autorizações e 
registros e fiscalizar produtos e atividades com OGM e seus derivados destinados a 
uso humano, farmacológico, domissanitário e áreas afins, de acordo com a legislação 
em vigor e as normas que vier a estabelecer; 

        III - ao órgão competente do Ministério do Meio Ambiente emitir as autorizações 
e registros e fiscalizar produtos e atividades que envolvam OGM e seus derivados a 
serem liberados nos ecossistemas naturais, de acordo com a legislação em vigor e 
segundo as normas que vier a estabelecer, bem como o licenciamento, nos casos em 
que a CTNBio deliberar, na forma deste Decreto, que o OGM é potencialmente 
causador de significativa degradação do meio ambiente; 

        IV - à Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca da Presidência da República 
emitir as autorizações e registros de produtos e atividades com OGM e seus 
derivados destinados ao uso na pesca e aqüicultura, de acordo com a legislação em 
vigor e segundo este Decreto e as normas que vier a estabelecer. 

        Art. 54.  A CTNBio delibera, em última e definitiva instância, sobre os casos em 
que a atividade é potencial ou efetivamente causadora de degradação ambiental, bem 
como sobre a necessidade do licenciamento ambiental. 

        Art. 55.  A emissão dos registros, das autorizações e do licenciamento ambiental 
referidos neste Decreto deverá ocorrer no prazo máximo de cento e vinte dias. 

        Parágrafo úncio.  A contagem do prazo previsto no caput será suspensa, por até 
cento e oitenta dias, durante a elaboração, pelo requerente, dos estudos ou 
esclarecimentos necessários. 

        Art. 56.  As autorizações e registros de que trata este Capítulo estarão 
vinculados à decisão técnica da CTNBio correspondente, sendo vedadas exigências 
técnicas que extrapolem as condições estabelecidas naquela decisão, nos aspectos 
relacionados à biossegurança. 
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        Art. 57.  Os órgãos e entidades de registro e fiscalização poderão estabelecer 
ações conjuntas com vistas ao exercício de suas competências. 

CAPÍTULO V 
DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES EM BIOSSEGURANÇA 

        Art. 58.  O SIB, vinculado à Secretaria-Executiva da CTNBio, é destinado à 
gestão das informações decorrentes das atividades de análise, autorização, registro, 
monitoramento e acompanhamento das atividades que envolvam OGM e seus 
derivados. 

        § 1o  As disposições dos atos legais, regulamentares e administrativos que 
alterem, complementem ou produzam efeitos sobre a legislação de biossegurança de 
OGM e seus derivados deverão ser divulgadas no SIB concomitantemente com a 
entrada em vigor desses atos. 

        § 2o  Os órgãos e entidades de registro e fiscalização deverão alimentar o SIB 
com as informações relativas às atividades de que trata este Decreto, processadas no 
âmbito de sua competência. 

        Art. 59.  A CTNBio dará ampla publicidade a suas atividades por intermédio do 
SIB, entre as quais, sua agenda de trabalho, calendário de reuniões, processos em 
tramitação e seus respectivos relatores, relatórios anuais, atas das reuniões e demais 
informações sobre suas atividades, excluídas apenas as informações sigilosas, de 
interesse comercial, assim por ela consideradas. 

        Art. 60.  O SIB permitirá a interação eletrônica entre o CNBS, a CTNBio e os 
órgãos e entidades federais responsáveis pelo registro e fiscalização de OGM. 

CAPÍTULO VI 
DAS COMISSÇÕES INTERNAS DE BIOSSEGURANÇA - CIBio 

        Art. 61.  A instituição que se dedique ao ensino, à pesquisa científica, ao 
desenvolvimento tecnológico e à produção industrial, que utilize técnicas e métodos 
de engenharia genética ou realize pesquisas com OGM e seus derivados, deverá criar 
uma Comissão Interna de Biossegurança - CIBio, cujos mecanismos de 
funcionamento serão estabelecidos pela CTNBio. 

        Parágrafo único.  A instituição de que trata o caput deste artigo indicará um 
técnico principal responsável para cada projeto especifico. 

        Art. 62. Compete a CIBio, no âmbito de cada instituição: 

        I - manter informados os trabalhadores e demais membros da coletividade, 
quando suscetíveis de serem afetados pela atividade, sobre as questões relacionadas 
com a saúde e a segurança, bem como sobre os procedimentos em caso de 
acidentes; 

        II - estabelecer programas preventivos e de inspeção para garantir o 
funcionamento das instalações sob sua responsabilidade, dentro dos padrões e 
normas de biossegurança, definidos pela CTNBio; 
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        III - encaminhar à CTNBio os documentos cuja relação será por esta 
estabelecida, para os fins de análise, registro ou autorização do órgão competente, 
quando couber; 

        IV - manter registro do acompanhamento individual de cada atividade ou projeto 
em desenvolvimento que envolva OGM e seus derivados; 

        V - notificar a CTNBio, aos órgãos e entidades de registro e fiscalização e às 
entidades de trabalhadores o resultado de avaliações de risco a que estão 
submetidas as pessoas expostas, bem como qualquer acidente ou incidente que 
possa provocar a disseminação de agente biológico; 

        VI - investigar a ocorrência de acidentes e enfermidades possivelmente 
relacionados a OGM e seus derivados e notificar suas conclusões e providencias à 
CTNBio. 

CAPÍTULO VII 
DA PESQUISA E DA TERAPIA COM CÉLULAS-TRONCO 

EMBIONÁRIAS HUMANAS OBTIDAS POR FERTILIZAÇÃO 
IN VITRO 

        Art. 63.  É permitida, para fins de pesquisa e terapia, a utilização de células-
tronco embrionárias obtidas de embriões humanos produzidos por fertilização in vitro 
e não utilizados no respectivo procedimento, atendidas as seguintes condições: 

        I - sejam embriões inviáveis; ou 

        II - sejam embriões congelados disponíveis. 

        § 1o  Em qualquer caso, é necessário o consentimento dos genitores. 

        § 2o  Instituições de pesquisa e serviços de saúde que realizem pesquisa ou 
terapia com células-tronco embrionárias humanas deverão submeter seus projetos à 
apreciação e aprovação dos respectivos comitês de ética em pesquisa, na forma de 
resolução do Conselho Nacional de Saúde. 

        § 3o  É vedada a comercialização do material biológico a que se refere este 
artigo, e sua prática implica o crime tipificado no art. 15 da Lei no 9.434, de 4 de 
fevereiro de 1997. 

        Art. 64.  Cabe ao Ministério da Saúde promover levantamento e manter cadastro 
atualizado de embriões humanos obtidos por fertilização in vitro e não utilizados no 
respectivo procedimento. 

        § 1o  As instituições que exercem atividades que envolvam congelamento e 
armazenamento de embriões humanos deverão informar, conforme norma específica 
que estabelecerá prazos, os dados necessários à identificação dos embriões inviáveis 
produzidos em seus estabelecimentos e dos embriões congelados disponíveis. 

        § 2o  O Ministério da Saúde expedirá a norma de que trata o § 1o no prazo de 
trinta dias da publicação deste Decreto. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9434.htm#art15
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        Art. 65.  A Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA estabelecerá 
normas para procedimentos de coleta, processamento, teste, armazenamento, 
transporte, controle de qualidade e uso de células-tronco embrionárias humanas para 
os fins deste Capítulo. 

        Art. 66.  Os genitores que doarem, para fins de pesquisa ou terapia, células-
tronco embrionárias humanas obtidas em conformidade com o disposto neste 
Capítulo, deverão assinar Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, conforme 
norma específica do Ministério da Saúde. 

        Art. 67.  A utilização, em terapia, de células tronco embrionárias humanas, 
observado o art. 63, será realizada em conformidade com as diretrizes do Ministério 
da Saúde para a avaliação de novas tecnologias. 

CAPÍTULO VIII 
DA RESPONSABILIDADE CIVIL E ADMINISTRATIVA 

        Art. 68.  Sem prejuízo da aplicação das penas previstas na Lei no 11.105, de 
2005, e neste Decreto, os responsáveis pelos danos ao meio ambiente e a terceiros 
responderão, solidariamente, por sua indenização ou reparação integral, 
independentemente da existência de culpa. 

Seção I 
Das Infrações Administrativas 

        Art. 69.  Considera-se infração administrativa toda ação ou omissão que viole as 
normas previstas na Lei no 11.105, de 2005, e neste Decreto e demais disposições 
legais pertinentes, em especial: 

        I - realizar atividade ou projeto que envolva OGM e seus derivados, relacionado 
ao ensino com manipulação de organismos vivos, à pesquisa científica, ao 
desenvolvimento tecnológico e à produção industrial como pessoa física em atuação 
autônoma; 

        II - realizar atividades de pesquisa e uso comercial de OGM e seus derivados 
sem autorização da CTNBio ou em desacordo com as normas por ela expedidas; 

        III - deixar de exigir a apresentação do CQB emitido pela CTNBio a pessoa 
jurídica que financie ou patrocine atividades e projetos que envolvam OGM e seus 
derivados; 

        IV - utilizar, para fins de pesquisa e terapia, células-tronco embrionárias obtidas 
de embriões humanos produzidos por fertilização in vitro sem o consentimento dos 
genitores; 

        V - realizar atividades de pesquisa ou terapia com células-tronco embrionárias 
humanas sem aprovação do respectivo comitê de ética em pesquisa, conforme norma 
do Conselho Nacional de Saúde; 

        VI - comercializar células-tronco embrionárias obtidas de embriões humanos 
produzidos por fertilização in vitro; 
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        VII - utilizar, para fins de pesquisa e terapia, células tronco embrionárias obtidas 
de embriões humanos produzidos por fertilização in vitro sem atender às disposições 
previstas no Capítulo VII; 

        VIII - deixar de manter registro do acompanhamento individual de cada atividade 
ou projeto em desenvolvimento que envolva OGM e seus derivados; 

        IX - realizar engenharia genética em organismo vivo em desacordo com as 
normas deste Decreto; 

        X - realizar o manejo in vitro de ADN/ARN natural ou recombinante em 
desacordo com as normas previstas neste Decreto; 

        XI - realizar engenharia genética em célula germinal humana, zigoto humano e 
embrião humano; 

        XII - realizar clonagem humana; 

        XIII - destruir ou descartar no meio ambiente OGM e seus derivados em 
desacordo com as normas estabelecidas pela CTNBio, pelos órgãos e entidades de 
registro e fiscalização e neste Decreto; 

        XIV - liberar no meio ambiente OGM e seus derivados, no âmbito de atividades 
de pesquisa, sem a decisão técnica favorável da CTNBio, ou em desacordo com as 
normas desta; 

        XV - liberar no meio ambiente OGM e seus derivados, no âmbito de atividade 
comercial, sem o licenciamento do órgão ou entidade ambiental responsável, quando 
a CTNBio considerar a atividade como potencialmente causadora de degradação 
ambiental; 

        XVI - liberar no meio ambiente OGM e seus derivados, no âmbito de atividade 
comercial, sem a aprovação do CNBS, quando o processo tenha sido por ele 
avocado; 

        XVII - utilizar, comercializar, registrar, patentear ou licenciar tecnologias 
genéticas de restrição do uso; 

        XVIII - deixar a instituição de enviar relatório de investigação de acidente 
ocorrido no curso de pesquisas e projetos na área de engenharia genética no prazo 
máximo de cinco dias a contar da data do evento; 

        XIX - deixar a instituição de notificar imediatamente a CTNBio e as autoridades 
da saúde pública, da defesa agropecuária e do meio ambiente sobre acidente que 
possa provocar a disseminação de OGM e seus derivados; 

        XX - deixar a instituição de adotar meios necessários para plenamente informar à 
CTNBio, às autoridades da saúde pública, do meio ambiente, da defesa agropecuária, 
à coletividade e aos demais empregados da instituição ou empresa sobre os riscos a 
que possam estar submetidos, bem como os procedimentos a serem tomados no 
caso de acidentes com OGM e seus derivados; 
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        XXI - deixar de criar CIBio, conforme as normas da CTNBio, a instituição que 
utiliza técnicas e métodos de engenharia genética ou realiza pesquisa com OGM e 
seus derivados; 

        XXII - manter em funcionamento a CIBio em desacordo com as normas da 
CTNBio; 

        XXIII - deixar a instituição de manter informados, por meio da CIBio, os 
trabalhadores e demais membros da coletividade, quando suscetíveis de serem 
afetados pela atividade, sobre as questões relacionadas com a saúde e a segurança, 
bem como sobre os procedimentos em caso de acidentes; 

        XXIV - deixar a instituição de estabelecer programas preventivos e de inspeção, 
por meio da CIBio, para garantir o funcionamento das instalações sob sua 
responsabilidade, dentro dos padrões e normas de biossegurança, definidos pela 
CTNBio; 

        XXV - deixar a instituição de notificar a CTNBio, os órgãos e entidades de 
registro e fiscalização, e as entidades de trabalhadores, por meio da CIBio, do 
resultado de avaliações de risco a que estão submetidas as pessoas expostas, bem 
como qualquer acidente ou incidente que possa provocar a disseminação de agente 
biológico; 

        XXVI - deixar a instituição de investigar a ocorrência de acidentes e as 
enfermidades possivelmente relacionados a OGM e seus derivados e notificar suas 
conclusões e providências à CTNBio; 

        XXVII - produzir, armazenar, transportar, comercializar, importar ou exportar 
OGM e seus derivados, sem autorização ou em desacordo com as normas 
estabelecidas pela CTNBio e pelos órgãos e entidades de registro e fiscalização. 

Seção II 
Das Sanções Administrativas 

        Art. 70.  As infrações administrativas, independentemente das medidas 
cautelares de apreensão de produtos, suspensão de venda de produto e embargos de 
atividades, serão punidas com as seguintes sanções: 

        I - advertência; 

        II - multa; 

        III - apreensão de OGM e seus derivados; 

        IV - suspensão da venda de OGM e seus derivados; 

        V - embargo da atividade; 

        VI - interdição parcial ou total do estabelecimento, atividade ou empreendimento; 

        VII - suspensão de registro, licença ou autorização; 
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        VIII - cancelamento de registro, licença ou autorização; 

        IX - perda ou restrição de incentivo e benefício fiscal concedidos pelo governo; 

        X - perda ou suspensão da participação em linha de financiamento em 
estabelecimento oficial de crédito; 

        XI - intervenção no estabelecimento; 

        XII - proibição de contratar com a administração pública, por período de até cinco 
anos. 

        Art. 71.  Para a imposição da pena e sua gradação, os órgãos e entidades de 
registro e fiscalização levarão em conta: 

        I - a gravidade da infração; 

        II - os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento das normas agrícolas, 
sanitárias, ambientais e de biossegurança; 

        III - a vantagem econômica auferida pelo infrator; 

        IV - a situação econômica do infrator. 

        Parágrafo único.  Para efeito do inciso I, as infrações previstas neste Decreto 
serão classificadas em leves, graves e gravíssimas, segundo os seguintes critérios: 

        I - a classificação de risco do OGM; 

        II - os meios utilizados para consecução da infração; 

        III - as conseqüências, efetivas ou potenciais, para a dignidade humana, a saúde 
humana, animal e das plantas e para o meio ambiente; 

        IV - a culpabilidade do infrator. 

        Art. 72.  A advertência será aplicada somente nas infrações de natureza leve. 

        Art. 73.  A multa será aplicada obedecendo a seguinte gradação: 

        I - de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) nas 
infrações de natureza leve; 

        II - de R$ 60.001,00 (sessenta mil e um reais) a R$ 500.000,00 (quinhentos mil 
reais) nas infrações de natureza grave; 

        III - de R$ 500.001,00 (quinhentos mil e um reais) a R$ 1.500.000,00 (um milhão 
e quinhentos mil reais) nas infrações de natureza gravíssima. 

        § 1o  A multa será aplicada em dobro nos casos de reincidência. 
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        § 2o  As multas poderão ser aplicadas cumulativamente com as demais sanções 
previstas neste Decreto. 

        Art. 74.  As multas previstas na Lei no 11.105, de 2005, e neste Decreto serão 
aplicadas pelos órgãos e entidades de registro e fiscalização, de acordo com suas 
respectivas competências. 

        § 1o  Os recursos arrecadados com a aplicação de multas serão destinados aos 
órgãos e entidades de registro e fiscalização que aplicarem a multa. 

        § 2o  Os órgãos e entidades fiscalizadores da administração pública federal 
poderão celebrar convênios com os Estados, Distrito Federal e Municípios, para a 
execução de serviços relacionados à atividade de fiscalização prevista neste Decreto, 
facultado o repasse de parcela da receita obtida com a aplicação de multas. 

        Art. 75.  As sanções previstas nos incisos III, IV, V, VI, VII, IX e X do art. 70 serão 
aplicadas somente nas infrações de natureza grave ou gravíssima. 

        Art. 76.  As sanções previstas nos incisos VIII, XI e XII do art. 70 serão aplicadas 
somente nas infrações de natureza gravíssima. 

        Art. 77.  Se o infrator cometer, simultaneamente, duas ou mais infrações, ser-lhe-
ão aplicadas, cumulativamente, as sanções cominadas a cada qual. 

        Art. 78.  No caso de infração continuada, caracterizada pela permanência da 
ação ou omissão inicialmente punida, será a respectiva penalidade aplicada 
diariamente até cessar sua causa, sem prejuízo da paralisação imediata da atividade 
ou da interdição do laboratório ou da instituição ou empresa responsável. 

        Art. 79.  Os órgãos e entidades de registro e fiscalização poderão, 
independentemente da aplicação das sanções administrativas, impor medidas 
cautelares de apreensão de produtos, suspensão de venda de produto e embargos de 
atividades sempre que se verificar risco iminente de dano à dignidade humana, à 
saúde humana, animal e das plantas e ao meio ambiente. 

Seção III 
Do Processo Administrativo 

        Art. 80.  Qualquer pessoa, constatando a ocorrência de infração administrativa, 
poderá dirigir representação ao órgão ou entidade de fiscalização competente, para 
efeito do exercício de poder de polícia. 

        Art. 81.  As infrações administrativas são apuradas em processo administrativo 
próprio, assegurado o direito a ampla defesa e o contraditório. 

        Art. 82.  São autoridades competentes para lavrar auto de infração, instaurar 
processo administrativo e indicar as penalidades cabíveis, os funcionários dos órgãos 
de fiscalização previstos no art. 53. 

        Art. 83.  A autoridade fiscalizadora encaminhará cópia do auto de infração à 
CTNBio. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11105.htm


168 

        Art. 84.  Quando a infração constituir crime ou contravenção, ou lesão à Fazenda 
Pública ou ao consumidor, a autoridade fiscalizadora representará junto ao órgão 
competente para apuração das responsabilidades administrativa e penal. 

        Art. 85.  Aplicam-se a este Decreto, no que couberem, as disposições da Lei 
no 9.784, de 1999. 

CAPÍTULO IX 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

        Art. 86.  A CTNBio, em noventa dias de sua instalação, definirá: 

        I - proposta de seu regimento interno, a ser submetida à aprovação do Ministro 
de Estado da Ciência e Tecnologia; 

        II - as classes de risco dos OGM; 

        III - os níveis de biossegurança a serem aplicados aos OGM e seus derivados, 
observada a classe de risco do OGM. 

        Parágrafo único.  Até a definição das classes de risco dos OGM pela CTNBio, 
será observada, para efeito de classificação, a tabela do Anexo deste Decreto. 

        Art. 87.  A Secretaria-Executiva do CNBS submeterá, no prazo de noventa dias, 
proposta de regimento interno ao colegiado. 

        Art. 88.  Os OGM que tenham obtido decisão técnica da CTNBio favorável a sua 
liberação comercial até o dia 28 de março de 2005 poderão ser registrados e 
comercializados, observada a Resolução CNBS no 1, de 27 de maio de 2005. 

        Art. 89.  As instituições que desenvolvam atividades reguladas por este Decreto 
deverão adequar-se às suas disposições no prazo de cento e vinte dias, contado da 
sua publicação. 

        Art. 90.  Não se aplica aos OGM e seus derivados o disposto na Lei no 7.802, de 
11 de julho de 1989, exceto para os casos em que eles sejam desenvolvidos para 
servir de matéria-prima para a produção de agrotóxicos. 

        Art. 91.  Os alimentos e ingredientes alimentares destinados ao consumo 
humano ou animal que contenham ou sejam produzidos a partir de OGM e seus 
derivados deverão conter informação nesse sentido em seus rótulos, na forma de 
decreto específico. 

        Art. 92.  A CTNBio promoverá a revisão e se necessário, a adequação dos CQB, 
dos comunicados, decisões técnicas e atos normativos, emitidos sob a égide da Lei 
no 8.974, de 5 de janeiro de 1995, os quais não estejam em conformidade com a Lei 
n

o
 11.105, de 2005, e este Decreto. 

        Art. 93.  A CTNBio e os órgãos e entidades de registro e fiscalização deverão 
rever suas deliberações de caráter normativo no prazo de cento e vinte dias, contados 
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da publicação deste Decreto, a fim de promover sua adequação às disposições nele 
contidas. 

        Art. 94.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

        Art. 95.  Fica revogado o Decreto no 4.602, de 21 de fevereiro de 2003. 

        Brasília, 22 de novembro de 2005; 184o da Independência e 117o da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Roberto Rodrigues 
Saraiva Felipe 
Sergio Machado Rezende 
Marina Silva 

 

 

ANEXO 
 Classificação de Risco dos Organismos Geneticamente Modificados 

        Classe de Risco I: compreende os organismos que preenchem os seguintes 
critérios:        A. Organismo receptor ou parental: 

            - não-patogênico; 

            - isento de agentes adventícios; 

            - com amplo histórico documentado de utilização segura, ou a incorporação de 
barreiras biológicas que, sem interferir no crescimento ótimo em reator ou 
fermentador, permita uma sobrevivência e multiplicação limitadas, sem efeitos 
negativos para o meio ambiente; 

        B. Vetor/inserto: 

            - deve ser adequadamente caracterizado e desprovido de sequências nocivas 
conhecidas; 

            - deve ser de tamanho limitado, no que for possível, às seqüências genéticas 
necessárias para realizar a função projetada; 

            - não deve incrementar a estabilidade do organismo modificado no meio 
ambiente; 

            - deve ser escassamente mobilizável; 

            - não deve transmitir nenhum marcador de resistência a organismos que, de 
acordo com os conhecimentos disponíveis, não o adquira de forma natural; 

        C. Organismos geneticamente modificados: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/D4602.htm


170 

            - não-patogênicos; 

            - que ofereçam a mesma segurança que o organismo receptor ou parental no 
reator ou fermentador, mas com sobrevivência ou multiplicação limitadas, sem efeitos 
negativos para o meio ambiente; 

        D. Outros organismos geneticamente modificados que poderiam incluir-se na 
Classe de Risco I, desde que reúnam as condições estipuladas no item C anterior: 

            - microorganismos construídos inteiramente a partir de um único receptor 
procariótico (incluindo plasmídeos e vírus endógenos) ou de um único receptor 
eucariótico (incluindo seus cloroplastos, mitocôndrias e plasmídeos, mas excluindo os 
vírus) e organismos compostos inteiramente por sequências genéticas de diferentes 
espécies que troquem tais sequências mediante processos fisiológicos conhecidos; 

        Classe de Risco II: todos aqueles não incluídos na Classe de Risco I. 


