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Simpósio: 14 - DIREITO HUMANO À SAÚDE NO CONTEXTO DA ALIMENTAÇÃO 
ADEQUADA, ÁGUA E MEDICAMENTOS: REGULAÇÃO E GESTÃO DA QUALIDADE 
NA INDÚSTRIA ALIMENTAR E FARMACÊUTICA 
 
RESUMO: O presente trabalho busca discutir a tramitação do projeto de Lei 6299, de 2002, 
que pretende modificar a atual Lei de Agrotóxicos no Brasil (Lei 7.802/89), chamado de 
“Pacote do Veneno”, que objetiva modificar dispositivos da atual Lei que regula a produção, 
registro, comercialização, transporte, embalagem e rotulagem, entre outras atividades 
relacionadas àqueles produtos no país e suas consequências, caso seja aprovado pelo 
Legislativo brasileiro, nos moldes nos quais está construído. As mudanças propostas vem sendo 
objeto de fortes pressões contrárias de setores da sociedade organizada e até mesmo de 
organismos públicos, dada a gravidade das modificações previstas e seus reflexos no direito 
humano à alimentação adequada. O termo agrotóxico, no Decreto no 4.074/02, que regulamenta 
a Lei 7.802/89,  se refere a produtos e agentes de processos físicos, químicos ou biológicos, 
destinados ao uso nos setores de produção, no armazenamento e beneficiamento de produtos 
agrícolas, cuja finalidade seja alterar a composição da flora ou da fauna, cujo objetivo é o de 
preservá-las da ação danosa de seres vivos considerados nocivos. A denominação legal desses 
produtos, no texto do projeto de lei, é uma das modificações mais importantes, prevendo que 
serão definidos como “Defensivos Fitossanitários e Produtos de Controle Ambiental”, retirando 
a nomenclatura com o sufixo “tóxicos”, que atualmente lembra a periculosidade das 
substâncias. Dizem os especialistas que isso tira o caráter de toxidade desses produtos, fazendo 
transparecer que são substâncias inofensivas ao homem. Além dessa e de outras questões 
graves, dizem os expertos, está a inclusão da expressão “risco inaceitável”, a ser considerado 
conforme resultados atualizados de experiências da comunidade científica, como única barreira 
à aprovação de substâncias, pelo sistema de regulação estatal, que podem ter características 
teratogênicas, carcinogênicas ou mutagênicas. Por isso, as novas regras permitiriam o registro 
de produtos com potencial cancerígeno ou até capazes de provocar anormalidades fetais, entre 
outros efeitos graves. Dados do Ministério da Agricultura e Pecuária do Brasil dão conta de que 
o mercado nacional de agrotóxicos cresceu 190% em dez anos, de 2000 a 2010, mais do que o 
dobro dos índices mundiais, que alcançaram 93%. O Sistema de Agrotóxicos Fitossanitários 



(Agrofit) do Ministério da Agricultura registrou que em 2013, entre os dez produtos agrotóxicos 
mais vendidos no Brasil, por princípio ativo, constou o glifosato em primeiro lugar, num total 
de 411 bilhões de quilos. Esse produto foi considerado em 2015 como provável causador de 
câncer em seres humanos, pela International Agency for Research on Cancer (IARC) (2015) 
da Organização Mundial da Saúde, tendo a agência elevado o risco do produto para o Grupo 
2A. O anúncio provocou grande apreensão entre cientistas brasileiros e levou o Ministério 
Público Federal a recomendar à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), a 
conclusão dos estudos que vem realizando sobre a toxidade e riscos do produto e o seu 
banimento do mercado nacional. O método hipotético-dedutivo orienta a presente pesquisa 
bibliográfica e documental, ancorada na legislação, na doutrina especializada, em documentos 
oficiais e na jurisprudência brasileira sobre o tema. 
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