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Responsabilidade penal e civil dos manipuladores de alimentos transgênicos 

 

RESUMO 

O presente trabalho visa discutir a atuação do direito frente aos avanços 

tecnológicos, discutindo-se, essencialmente, a responsabilidade penal e civil dos 

manipuladores dos alimentos transgênicos, as visões bioéticas e os aspectos 

positivos e negativos em relação aos Organismos Geneticamente Modificados e a 

atuação dos órgãos fiscalizadores – CTNbio e CNBs. 

INTRODUÇÃO 

Com o desenvolvimento da sociedade, sobretudo nos aspectos tecnológicos e 

científicos surgiu a necessidade do direito se adequar a essa evolução. Porém, em 

certos âmbitos como o da biotecnologia, ainda é difícil a adequação do direto 

material aos fatos novos, uma vez que, sendo as invenções científicas imprevisíveis 

quanto aos resultados, as leis específicas, normalmente, somente são criadas 

depois da ocorrência dos fatos.   

Dentre aos diversos frutos da biotecnologia, encontramos os alimentos 

transgênicos. A palavra “transgênicos” é definida pela lei 11.105/05 como 

“organismos cujo material genético tenha sido modificado por qualquer técnica de 

engenharia genética”. São estes desde a sua criação alvo de muita polêmica.  

Diante às dúvidas e críticas, o Brasil, em 2005, inseriu em sua legislação a lei 

11.105 regulamentando o cultivo, a manipulação e o descarte dos transgênicos 

(animal ou vegetal) e seus derivados. Pode-se dizer que ao criar esta lei, o Brasil 

adotou o Princípio da Precaução, sendo possível eliminar os problemas com os 

transgênicos ainda no seu processo de criação (GIEHL, 2008).  Com esta lei, 

criaram-se órgãos fiscalizadores: a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança 

(CTNbio) e a Comissão Nacional de Biossegurança (CNBs) com o intuito de atuar 

fiscalizando a manipulação geral dos OGMs.  

Seguindo neste raciocínio, é possível também salientar conflitos entre os 

conceitos bioéticos atingidos com a criação dos OGMs, interesses político-

econômicos e os impactos ambientais que podem ser ocasionados com o cultivo dos 

alimentos transgênicos.   

De um lado, temos os avanços das ciências que criam expectativas de 

melhorias na qualidade de vida e do desenvolvimento sócio econômico; num outro 
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cenário encontramos propostas de solucionar problemas sociais relevantemente 

contraditórias, como apoiar-se na ideia de que a produção de alimentos transgênicos 

acabaria com a fome no mundo. É certo que apoiar o cultivo dos transgênicos é 

vantajoso à economia de qualquer país, pelo fato do aumento da produtividade e 

conseqüentemente das exportações. Este é o fato que nos leva a fomentar 

hipóteses de que restringir a manipulação dos OGMs é algo praticamente 

inalcançável, mesmo diante das concepções dos malefícios que podem causar aos 

seres humanos e ao meio ambiente.   

No entanto, todos estes pontos discutíveis são fatos que foram surgindo com 

a biotecnologia e cabe agora ao Direito criar normas proporcionais, que nem prive a 

ciência do desenvolvimento e nem que deixe ser lesada a vida humana e animal, o 

meio ambiente e os princípios éticos de uma sociedade. 

 OBJETIVOS 

Analisar bibliografias e atualidades das pesquisas científicas quanto aos 

malefícios dos alimentos transgênicos ao meio ambiente e aos seres humanos e 

animais. Estudar também as leis, decretos, regulamentos e portarias relacionadas 

aos transgênicos e seus derivados ponderando a responsabilidade civil e penal, 

além de desenvolver pensamentos reflexivos envolvendo políticas, ética e direito. 

 METODOLOGIA 

Este trabalho respalda-se na lei 11.105/2005 (Lei de Biossegurança), na 

Constituição Federal art. 5°, XXXIII (trata da defesa do consumidor), Código de 

Defesa do Consumidor, Direito Ambiental, artigos científicos e outros materiais de 

importância significativa para o tema. Será utilizado o método de Revisão 

Bibliográfica e legislativa. 

DESENVOLVIMENTO 

ASPECTOS POSITIVOS E NEGATIVOS DO CULTIVO DOS ALIMENTOS 

TRANSGÊNICOS  

Desde a criação dos transgênicos sua diversificação e produtividade têm 

crescido ano a ano. Segundo  o Jornal Estadão “a área cultivada com 

transgênicos no Brasil, incluindo soja, milho e algodão, deverá atingir 37,1 milhões 

de hectares na atual temporada 2012/13, um incremento de 14 % em relação ao 

ciclo anterior”(ESTADÃO, 12/2012)1. Como mostra o enunciado publicado em 

                                                           
1
 Jornal online estadão.com 
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dezembro do ano de 2012, os transgênicos têm uma perspectiva significativa de 

aumento na sua produção. Enquanto isso, novas pesquisas se projetam para 

desvendar se são os alimentos transgênicos, de fato, maléficos a vida humana e ao 

meio ambiente. 

Diante desse contexto, podemos enumerar diversos benefícios trazidos com o 

desenvolvimento dos transgênicos como também podemos citar diversos riscos à 

saúde humana animal e impactos ambientais. 

Para o país o aumento da produtividade dos grãos como a soja, milho, 

algodão entre outros, gera o desenvolvimento econômico, uma vez que aumenta a 

rotatividade comercial e conseqüentemente a cobrança de impostos. Para o 

desenvolvimento social os transgênicos também colaboram, pois com alimentos 

sobrando no mercado os preços se tornam mais acessíveis devido à concorrência 

entre os produtores. E para os produtores o uso de sementes transgênicas já se 

tornou algo imprescindível, visto que reduz custos na manutenção das lavouras, não 

necessitar mais do uso freqüente de agrotóxicos e sem a presença de pragas que 

geravam muito prejuízos. 

É visível que as sementes transgênicas são um avanço da tecnologia que 

beneficia universalmente a sociedade tanto nos aspectos econômicos como no 

social. Ainda é possível falar do ponto de vista nutricional, quando falamos dos 

transgênicos que apresentam uma melhoria na quantidade de ingredientes 

nutricionais, como o aumento de vitaminas em alguns alimentos e a criação de 

animais que fornecem o leite semelhante ao leite materno, visando um alívio para 

crianças alérgicas ao leite de vaca comum.  

Notavelmente, os alimentos transgênicos suprem as expectativas esperadas 

trazendo bons resultados econômico, social e político. Portanto, é necessário 

observar também os aspectos negativos da utilização dos OGMs.   

Enquanto de um lado temos fatores que glorificam a transgenia, de outro 

temos muitos aspectos a serem ponderados diante dos riscos a saúde humana e 

animal e ao meio ambiente. Há quem defenda rigorosamente a ideia de serem os 

transgênicos invasivos e lesivos, portanto não há, ainda, quem provou seus 

malefícios de forma efetiva. Há, no entanto, fatos que nos levam a acreditar que 

existem possibilidades dos transgênicos serem mesmo danosos. 
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Uma pesquisa realizada pelos franceses e publicada pela revista Food and 

Chemical Toxicology, no segundo semestre de 2012, mostrou que é possível que os 

transgênicos matem mais e causam até três vezes mais câncer2. Outro fato que 

possa ser um estado de alerta é o aparecimento de super pragas. Em março de 

2013 o jornal GLOBO3 publicou uma reportagem em que os produtores reclamavam 

dos prejuízos devido o aparecimento de pragas em uma plantação de milho 

transgênico a qual fora desenvolvido para ser resistente a elas. Enfatiza a notícia: “A 

tecnologia que deveria matar as lagartas na lavoura de milhos transgênicos, não 

está conseguindo eliminar a praga [...]”. Um agrônomo explica o fato: “como o milho 

transgênico foi programado para resistir ao ataque das lagartas, através da inserção 

de um bacilo na semente. Um determinado bacilo ataca no intestino, no aparelho 

digestivo da lagarta transformando em cristais e matando o bicho, mas não está 

funcionando porque está criando resistência”. O jornal completa a reportagem 

salientando os prejuízos dos agricultores: “ Apenas em uma área, o produtor já 

passou veneno quatro vezes, e ainda assim a infestação é grande. A maioria das 

plantas está com as folhas bem estragadas, cortadas”. 

Outros Danos  

Segundo Suzuki (2006), ainda há possibilidades de: aparecimento de traços 

patógenos em humanos, animais ou vegetais como alergias e o aumento da 

resistência aos antibióticos; a contaminação genética, com o cruzamento dos OGMs 

com a biodiversidade natural; a diminuição da biodiversidade e a perda de variação 

genética. 

RESPONSABILIDADE PENAL E CIVIL 

A aplicação das sanções penais ambientais visa assegurar a todos o direito 

constitucional ao meio ambiente equilibrado ecologicamente (FIORILLO, p.419, 

2006). O artigo 225 da Constituição assegura esse direito e dispões das obrigações 

coletivas e do Estado para alcançar tal fim. Em seu inciso V, o referido artigo 

determina o controle da produção, comercialização e do emprego de técnicas, 

métodos ou substâncias que importem risco à vida, a qualidade de vida e meio 

ambiente. 

A lei 11.105/2005 traz em seu artigo 27 as punições para quem descarta 

OGM (neste caso trata-se de OGM animal e vegetal) no meio ambiente em 
                                                           
2
 Publicação online - Notícias UOL 

3
 Jornal online globo.com 
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desacordo com as normas estabelecidas pela CTNbio e pelos órgãos e entidades de 

fiscalização. A pena é de reclusão de um a quatros anos e multa. A pena pode ser 

agravada (artigo 27, §2°), de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço), se resultar dano à 

propriedade alheia; de 1/3 (um terço) até a metade, se resultar dano ao meio 

ambiente; da metade até 2/3 (dois terços), se resultar lesão corporal de natureza 

grave em outrem; de 2/3 (dois terços) até o dobro, se resultar a morte de outrem. 

A punição se estende a quem utilizar, comercializar, registrar, patentear e 

licenciar tecnologias genéticas de restrição do uso. A pena varia de dois a cinco 

anos de reclusão e multa (artigo 28). 

Há punição também aos que produzirem, armazenarem, transportarem, 

comercializarem, importar em ou exportarem OGM ou seus derivados, sem 

autorização ou em desacordo com as normas da CTNBio e pelos órgãos e entidades 

de registro e fiscalização. A pena é de reclusão de um a dois anos e multa (artigo 

29). 

Responderão solidariamente, sem prejuízo da aplicação das penas previstas 

na lei, os responsáveis pelos danos ao meio ambiente e a terceiros, por sua 

indenização ou reparação integral, independentemente da existência de culpa (artigo 

20). Punem-se ainda as infrações administrativas (toda ação ou omissão que viole 

as normas previstas na lei 11.105/05 e demais disposições legais 

pertinentes)  independentemente das medidas cautelares de apreensão de produtos, 

suspensão de venda de produtos e embargos de atividades, com as seguintes 

sanções (Artigo 21, Parágrafo único): advertência, multa, apreensão de OGM e seus 

derivados, suspensão da venda de OGM e seus derivados, embargo da atividade, 

interdição parcial ou total do estabelecimento, atividade ou empreendimento, 

suspensão de registro, licença ou autorização, cancelamento de registro, licença ou 

autorização, perda ou restrição de incentivo e benefício fiscal concedidos pelo 

governo, perda ou suspensão da participação em linha de financiamento em 

estabelecimento oficial de crédito, intervenção no estabelecimento, proibição de 

contratar com a administração pública, por período de até 5 (cinco) anos.  

Segundo artigo 22, as multas poderão ser aplicadas cumulativamente com as 

demais sanções previstas neste artigo e no caso de reincidência, a multa será 

aplicada em dobro. Ocorrendo infração continuada, as penalidades aplicadas serão 

diárias até cessar a causa. 



6 
 

Competência para Fiscalização 

Compete aos órgãos e entidades de registro e fiscalização do Ministério da 

Saúde, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e do Ministério do 

Meio Ambiente e da Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca da Presidência da 

República entre outras atribuições, no campo de suas competências, observadas a 

decisão técnica da CTNBio e as deliberações do CNBS (artigo 16, lei 11.105/05): 

fiscalizar as atividades de pesquisa de OGM e seus derivados;  registrar e fiscalizar 

a liberação comercial de OGM e seus derivados; emitir autorização para a 

importação de OGM e seus derivados para uso comercial; manter atualizado no SIB 

(Sistema de Informação de Biossegurança) o cadastro das instituições e 

responsáveis técnicos que realizam atividades e projetos relacionados a OGM e 

seus derivados; tornar públicos, inclusive no SIB (Sistema de Informação na 

Biossegurança), os registros e autorizações concedidas; aplicar as penalidades de 

que trata esta Lei; subsidiar a CTNBio na definição de quesitos de avaliação de 

biossegurança de OGM e seus derivados. 

VISÃO BIOÉTICA 

Questões que envolvem ética, vida e direito vem sendo estudadas e 

normatizadas para aliviar o “medo” do desconhecido e prevenir o homem de sua 

própria capacidade autodestrutiva. Atualmente, o direito se voltou sinuosamente as 

questões que envolvam vida e ciência. A biotecnologia é o foco principal de 

preocupação entre os cientistas, médicos e advogados, estes se tornaram 

apreensivos com a eficácia e avanço das novas tecnologias, a perda da 

biodiversidade, a alteração da cadeia genética humana e com as  conseqüências da 

manipulação genética. (SCHERER NAVARRO apud  DANTAS, p.5, 2001). 

Nilo Agostini (p. 123, 2010) ao comentar sobre grãos transgênicos os 

denomina como “sementes biocidas” e comenta os interesses econômicos e a 

“privatização da agricultura mundial” em virtudes dos transgênicos: 

“já existem no mercado sementes biocidas, ou seja, 
geneticamente modificadas e programadas para morrer depois de 
certo tempo de validade, impedindo ao agricultor seu 
reaproveitamento e obrigando-o a cada ano a comprar novos 
contingentes de sementes junto ao produtor que detém a patente, ou 
ainda adquirir da mesma empresa o composto químico que desativa 
a capacidade autodestrutiva dessas sementes. Essa comercialização 
da vida permite a concentração de poder sobre a produção de 
alimentos nas mãos de um reduzido número de grandes empresas 
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ao redor do mundo, tendendo a uma privatização da agricultura 
mundial.” 

 
Agostini (p. 112, 2010) ressalta que “somos testemunhas de uma revolução 

conceitual e tecnocientífica, na qual a vida que sustenta o ser humano e a natureza 

pode estar em perigo”. O autor reflete os avanços da biotecnologia assimilando a 

ideia de que a “vida” virou “coisa” e desta forma consideremos que “coisa” é algo 

disponível, porém a “vida” não. Devemos nos atentar  que o autor trata a palavra 

“vida” no conceito amplo, ou seja, não se refere apenas a vida humana, mas 

também animal e vegetal. 

Neste contexto, ampliamos a visão e notamos que não estamos falando 

apenas de sementes que tiveram sua genética modificada. Devemos pensar nos 

caminhos percorridos pela tecnologia para alcançar um resultado e quais 

conseqüências esses resultados trarão para a sociedade. 

Os transgênicos alteram o percurso natural do desenvolvimento dos vegetais, 

por exemplo, eliminam os insetos e conseqüentemente seus predadores, podendo 

causar um desequilíbrio na natureza local; ainda há de se falar da interrupção da 

germinação das sementes, uma vez que os transgênicos são híbridos. E na mesma 

percepção não há como negar que estamos a poucos passos da transgenia 

humana. 

De outro lado, há autor que defende a biotecnologia com uma visão ética 

modernizada. Para Tristan Engelhardt citado por Vieira e Cavedon (2006, p.9) é 

aceitável qualquer tipo de desenvolvimento tecnológico. Neste sentido o autor afirma 

que para as realizações das metas das pessoas, a biotecnologia deveria ser 

aperfeiçoada e desenvolvida ainda mais. 

Pela hipótese do raciocínio anterior é que desperta o temor de que poderá o 

Estado “fechar os olhos” a certos problemas ocasionados pelos OGMs. Isto nos leva 

a acreditar que deverá o direito criar barreiras cada vez mais fortes por meio da 

normatização impedindo que repetidos danos ocasionado pelos OGMs fique 

impunes. Por outro lado, este raciocínio é utópico, pois o Estado dita as normas e 

isso pode nos fazer descrentes de muitos direitos ditados por este.  

Seguindo neste raciocínio estamos sujeitos as normas do Estado ou a normas 

universais que apesar de nos prever garantias individuais e coletivas nos mantém a 

disposição de seus interesses. Portanto, visualizando do ponto de vista Estatal, não 
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há maneira melhor de tentar manter a harmonia social a não ser pela criação de 

normas preventivas e também punitivas. 

RESULTADOS 

Este trabalho buscou realizar uma análise bibliográfica e estudos das 

atualidades polêmicas sobre a utilização dos alimentos transgênicos, portanto os 

resultados importam em considerações teóricas desta pesquisa sobre pontos 

controvertidos do assunto salientados e discutidos nas considerações finais a seguir.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com o avanço da ciência é inevitável o surgimento de uma sociedade de 

risco, onde estamos expostos aos riscos que anteriormente não existiam. Temos 

que ponderar duas situações; de um lado temos os benefícios da ciência que busca 

melhorar a qualidade de vida das pessoas, no entanto é preciso apoiar-se no direito 

para ter respaldo a fim de manter o equilíbrio e paz social. 

Quanto à legislação, nosso ordenamento jurídico buscou adequar-se às 

novidades da biotecnologia criando a lei 11.105/95 para regulamentar e fiscalizar a 

manipulação dos OGMs.  

Notamos, portanto, que os alimentos transgênicos seguem uma corrente 

positiva e uma negativa, em que os benefícios são nítidos e os malefícios ainda a 

serem provados. Fazem-se, assim, necessárias e constantes as pesquisas com 

propósito de esclarecer ser ou não os transgênicos maléficos. No entanto, ainda há 

uma segunda visão, o fato de não ter pesquisas que provem  os malefícios dos 

alimentos transgênicos não exclui as possibilidades evidenciadas pela lógica dos 

acontecimentos. Estamos vivenciando, acontecimentos danosos, como o 

aparecimento das super pragas em duas regiões diferentes no país. Isto quer dizer 

que o dano pode ser provado já com os acontecimentos destes antes das pesquisas 

concluírem o mesmo. 

Por fim, quanto a visão bioética sobre os OGMs presenciamos uma vasta 

discussão sobre ciência, vida e direito. O cenário da biotecnologia pode ser visto 

ainda sem grandes problemas sólidos ao que se refere à manipulação dos alimentos 

transgênicos, mas com grandes conflitos éticos e morais.  Isto nos deixa implícito 

que essas discussões estão longe de um consenso social, político e tecnológico.   
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