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RESUMO: O trabalho tem como objetivo analisar o direito à informação e a importância do 
consumo consciente de produtos e alimentos geneticamente modificados na proteção dada ao 
direito humano e fundamental à alimentação adequada e segura. A partir do método hipotético-
dedutivo e pesquisa explicativa, o trabalho se divide em três eixos. Inicialmente, é essencial para a 
pesquisa, avaliar a importância da proteção do direito à alimentação adequada e segura, dando-se 
principal foco à segurança na alimentação, a partir de sua conceituação, suas dimensões e analise 
de seus marcos legais no direito brasileiro, ainda analisa-se também sua correlação com os 
possíveis riscos trazidos à saúde humana no consumo de organismos geneticamente modificados, 
ou os denominados OGM’s. Em um segundo momento, fundamental verificar os elementos ligados 
ao direito à informação, no que tange a sua definição no Protocolo de Cartegena e na Declaração 
das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, ambos documentos do qual o Brasil é singatário, seu 
feixe de funionalidade e demais direitos correlatos, sua amplitude e quais as previsões especificas 
deste direito quanto se menciona a temática dos OGM’s, no que se refere as suas bases teóricas, 
como a proteção da transparência e da boa-fé objetiva, previstos na Lei 8.078/1990, bem como a 
temática relativa à rotulagem dos alimentos geneticamente modificados. Por fim, fundamental 
verificar que o consumo consciente revela-se em verdadeiro conector na proteção do direito à 
informação e à alimentação segura, principalmente porque seu conceito encontra-se ligado 
diretamente à escolha e à tomada de decisão do consumidor, a partir de uma decisão crítica, de um 
indivíduo informado e preocupado com a qualidade e o conteúdo do produto que adquire, este 
realiza uma escolha plenamente informada e consciente acerca do consumo de determinado 
produto. Prentede-se, com a presente pesquisa, demonstrar a hipótese de que o direito à informação 
quando seu cumprimento é acompanhado de uma atuação tanto do Estado como de fornecedores 
em prol do consumo consciente, estes revelam-se em vetores fundamentais na proteção da saúde 
humana e à alimentação segura no que se refere ao consumo de OGM’s. Utilza-se na pesquisa 
material bibliográfico. 
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