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Simpósio: SOCIOBIODIVERSIDADE, PRODUÇÃO AGROALIMENTAR E 

REGULAÇÃO ESTATAL NO ÂMBITO DO DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO 

ADEQUADA E DO DIREITO À ÁGUA 

 

RESUMO: Este trabalho tem por objetivo tratar de danos que o direito humano à alimentação 

saudável vem sofrendo no Brasil. Dentro de um contexto com dois projetos de lei divergentes 

correndo no legislativo, um prevendo flexibilização das restrições ao uso de agrotóxicos e outro 

promovendo a gradual diminuição de químicos agrícolas, o país vem lidando com esses 

produtos através de uma regulação difusa, esparsa e muito criticada, dividida entre dois 

ministérios, do Meio Ambiente e da Agricultura, e uma agência reguladora sanitária. Não 

obstante, o poder Judiciário vem mostrando desprestígio para com as ciências que tratam 

especialmente da área, e interfere no poder regulatório, por vezes o excedendo por inteiro. A 

Assembleia Geral da ONU publicou o relatório A/HRC/34/48 inferindo impactos do uso de 

agrotóxicos nos direitos humanos, dentre os quais cita especial lesão ao direito à alimentação 

saudável. Estudos recentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária no Brasil encontraram 

níveis elevados de resquícios agroquímicos em alimentos consumidos pela população. 

Considerando diversas pesquisas sobre danos que agrotóxicos podem causar ao corpo humano, 

e a respeito de alternativas não-tóxicas, esse trabalho pretende avaliar o cenário brasileiro no 

âmbito da política regulatória de agrotóxicos e decisões judiciais sobre o tema, trazendo à luz 

o recente caso do produto “glifosato”, controvérsia entre cientistas, cujo uso foi liberado via 

decisão do Supremo Tribunal Federal. Os autores deste trabalho integram o 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, contando com diversos cursos da Instituição e constante da base de dados 

do Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação (CNPQ). A metodologia aplicada foi tanto 

o estudo de casos quanto o raciocínio dedutivo, servindo-se da legislação, da doutrina e da 

jurisprudência, tanto nacional quanto internacional, assim como de outras pesquisas estatísticas 

e quantitativas sobre o tema. 
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