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Simpósio: DIREITO CONSTITUCIONAL E FILOSOFIA POLÍTICA 

 

RESUMO: As pesquisas que envolvem os organismos geneticamente modificados e os 

transgênicos, ainda não confirmaram ou infirmaram se esses alimentos causam ou não algum 

mal a saúde. Diante da dúvida e da incerteza quanto à questão da segurança alimentar, surge a 

necessidade e a importância dessa pesquisa, frente ao princípio de precaução existente em 

alguns ordenamentos jurídicos, a fim de assegurar o direito à saúde e os direitos e garantias 

fundamentais da população. No que tange a regulamentação constitucional, o artigo 225, §1º, 

inciso II e V da Constituição Federal Brasileira preceitua que compete ao Poder Público e à 

coletividade preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e 

fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético, bem como 

controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que 

comportem risco à vida, a qualidade de vida e meio ambiente. Portanto, apesar do que dispõe 

a Constituição Federal a respeito do tema, cumpre ressaltar que essa pesquisa é de suma 

importância, porque abordam também legislações esparsas acerca do tema, como a Lei 

11.105/2005, a Lei 6.476/2008 a Lei 13.123/2005, a Lei 9.279/1996,e o Código de Defesa do 

Consumidor, dentre outras que serão abordadas oportunamente. Mesmo com toda legislação 

vigente, existe a necessidade de regulamentação específica a respeito do tema, além da 

autorização e fiscalização efetiva nas atividades ligadas ao desenvolvimento, criação, plantio 

e comercialização de transgênicos. Assim, cabe ao consumidor, o direito à informação acerca 

dos transgênicos para optar pelo consumo ou não do alimento geneticamente modificado. Em 

linhas gerais, a Lei de Biossegurança instituiu as normas de segurança e os mecanismos de 

fiscalização para aplicação e utilização de técnicas de engenharia genética no país. Atividades 

envolvendo o cultivo, manipulação, transporte, comercialização, consumo, liberação e 

descarte de organismos geneticamente modificados. As principais questões suscitadas com 

esse estudo referem-se às dúvidas quanto à extensão e os limites das competências dos órgãos 

públicos para a liberação de transgênicos no meio ambiente, o controle e a fiscalização das 

pesquisas que são realizadas, a produção de sementes transgênicas em território nacional, a 

discussão quanto à propriedade industrial relacionada às sementes geneticamente modificadas 

e a cobrança de royalties, assim como, a segurança alimentar desses alimentos modificados 

geneticamente. 
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