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Resumo 

A Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento de 1992 afirma que 

os países desenvolvidos reconhecem a responsabilidade que lhes cabe na busca 

internacional do desenvolvimento sustentável, tendo em vista as transformações 

causadas por suas sociedades sobre o meio ambiente global, devido ao fato de 

controlarem altos níveis de tecnologias e recursos financeiros. Desse modo é 

possível perceber a existência de uma forte pressão financeira e tecnológica, 

exercida sobre o desempenho Legislativo, Executivo e Judiciário no Brasil; 

manipulando para grupos restritos, os fins lucrativos e valores da produção, 

circulação e consumo de bens e serviços tanto públicos quanto privados. 

Contrariando desta maneira a principal pretensão Constitucional de exercer em seu 

território soberania sobre os valores fundamentais do meio-ambiente. 

 

Introdução  

A pesquisa analisa os aspectos antijurídicos quanto à produção e comercialização 

de agrotóxicos, e a regulamentação dada aos Organismos Geneticamente 

Modificados (OGMs) no Brasil. Segundo a Carta Magna, artigos 170 e 225, é 

responsabilidade do Poder Público gerenciar a implementação de novas técnicas, 

métodos e substâncias que comportem riscos ou lesões à vida, ao meio-ambiente, e 

a qualidade de vida; sendo competente à lei, coibir atividades que abusem do poder 

econômico e visem à dominação dos mercados e a práticas arbitrárias sobre a 

equidade Constitucional (BRASIL, 1988, Constituição). Na agricultura brasileira 

moderna o consumo anual de agrotóxicos chegou a um milhão de toneladas por 

ano, conforme os dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA, 2015). Pesquisa 

Nacional indica que 75% dos alimentos consumidos no Brasil contêm resíduos de 17 

tipos diferentes de agrotóxicos (MEIRELLES, 2015) e 1/3 da produção agrícola está 

contaminada por níveis superiores ao mínimo permitido em lei (ANVISA, 2011). Não 

há restrição mecânica quanto aos efeitos dos “defensivos químicos” as chamadas 

plantas invasoras, mas sim há a contaminação contínua do solo, dos animais, das 

águas superficiais e subterrâneas, do ar e consequentemente do alimento 

produzido, comprometendo desta forma, não somente a natureza, como também a 

necessidade humana básica de alimentar-se e garantir sua subsistência através de 

uma alimentação saudável. Os agrotóxicos afetam os mecanismos que comandam a 

divisão celular (Béllé, 2015,) e podem provocar diversas doenças após exposição 

contínua (BADEN MAYER, 2015); presentes em nossas vidas, desde os últimos 

decênios, em grande parte do meio-ambiente interagido pela sociedade.  

Em relação aos Organismos Geneticamente Modificados (OGMs) desenvolvidos 

pelas indústrias de comércio químico e biotecnológico com a finalidade única de 



 

 

aumento da lucratividade; uma “nova tecnologia”, que está atualmente, subordinada 

a substâncias danosas aos seres humanos ao meio-ambiente. Em entrevista, Ian 

Pryme professor de Biomedicina da Universidade de Berga na Noruega e ex-

cientista da Monsanto, diz que o princípio da equivalência substancial dos OGMs 

não tem valor científico algum, e que os resultados apresentados pela pesquisa são 

insuficientes para garantir cientificamente sua segurança (ROBIN, 2007,). Outro 

dado importante que revela a insegurança em relação aos OGMs é a pesquisa 

realizada no Instituto Rowett da Escócia, liderada pelo respeitado Bioquímico Arpad 

Puszta, ex-ciêntista do Ministério da Agricultura Escocês e a afirmativa “de que a 

investigação científica irá mostrar de forma conclusiva que os alimentos 

transgênicos representam riscos significativos para a saúde” (PUSZTA, 2009). A 

liberação para plantio de variedades transgênicas, ao contrário do prometido pela 

propaganda, trouxe um aumento significativo no uso de agrotóxicos e ainda provoca 

o surgimento de novas pragas mais resistentes aos agrotóxicos (WEISSHEIER, 

2015). Verifica-se que, por erro ou ignorância, há um risco iminente a integridade 

Nacional. Há dificuldade do Estado em atuar de forma soberana e responsável sobre 

a manipulação e preservação da diversidade e do patrimônio genético, bem como, 

promover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas para garantir a 

segurança da vida humana jurisdicionada.   

 

Objetivos 

Compreender e reproduzir conhecimento perceptivo sobre a teoria e a prática 

jurídica social pretendida pela Lei vigente de proteger e garantir o desenvolvimento 

humano e a possibilidade de proporcionar o equilíbrio e a racionalização da conduta 

individual e coletiva para permanência plena da vida.  

 

Metodologia 

A pesquisa discorrerá através da compreensão da Lei, e sua função essencial na 

determinação do bem-comum, de maneira adequada à Legislação Vigente, 

entendendo isso, como toda ação que respeite os limites Antrópicos, que não gere 

modificações drásticas e contínuas sobre toda estrutura socioambiental.  

 

Desenvolvimento 

Para expor, previamente, a relevância daquilo que se propõe, poderemos citar, por 

exemplo, o estudo elaborado pela Royal Society of London sobre Transgênicos 

(ROYAL SOCIETY OF LONDON, 2015); ou o fato de o Brasil, após a liberação de 

transgênicos, ter passado a ser o maior consumidor de agrotóxicos no mundo, ou 

ainda, o descontrole da disseminação genética dos OGMs na natureza. 



 

 

Resultados preliminares 

Há a necessidade de maior atenção e compreensão sobre as propostas científicas 

que visam reduzir e solucionar as deficiências inerentes ao módulo socioeconômico 

atual, e propõem meios para o desenvolvimento humano destinado ao cumprimento 

saudável e evolutivo da vida presente e futura na Terra.  
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