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RESUMO: O trabalho aborda a questão polêmica que atinge o direito humano à alimentação 

adequada, envolvendo a regulação da rotulagem de produtos alimentícios transgênicos no 

Brasil, onde a informação de conteúdo daqueles organismos deve constar nos rótulos somente 

quando superior a 1%, e que ganhou corpo a partir de uma decisão do Supremo Tribunal 

Federal, do ano 2016. A Corte reafirmou o direito à informação dos consumidores sobre 

qualquer quantidade de transgênico existente nos produtos, contrariando a legislação, que está 

ancorada  num decreto do ano de 2003, anterior, portanto, à Lei da Biossegurança, reguladora 

dos Organismos Geneticamente Modificados (OGMs), vigente desde o ano de 2005. Tendo em 

vista que ainda não há estudos definitivos sobre os efeitos de organismos geneticamente 

modificados no organismo humano, o direito de conhecer os componentes do produto destinado 

à alimentação se torna ainda mais relevante. A questão ganha importância, ainda maior, quando 

se leva em conta a existência de projeto de lei aprovado na Câmara dos Deputados e já 

aguardando aprovação do Senado Federal, o qual pretende consolidar a prática atualmente 

prevista na legislação brasileira (Decreto Federal 4.680/2003), ou seja, desobrigar da 

informação no rótulo quando os transgênicos estiverem em quantidade inferior a 1% do 

produto. Este estudo é parte do trabalho do Grupo Interdisciplinar “Produção agroalimentar, 

indústria, consumo e regulação estatal: direito humano à alimentação adequada e direito à 

água”, da Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense, reunindo diversos cursos 

da Instituição e constante da base de dados do Conselho Nacional de Pesquisa e Pós Graduação 

(CNPQ). Busca-se ao final expor a atual situação da tramitação da matéria no Poder Legislativo 

brasileiro, assim como os prováveis efeitos dessa possibilidade no Direito à alimentação 

adequada e no direito de informa do consumidor. A metodologia aplicada foi o raciocínio 

dedutivo, a partir da premissa legal para atingir a conclusão sobre os dados fáticos, utilizando-

se pesquisa bibliográfica da doutrina e da jurisprudência brasileiras. 
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