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RESUMO:  O princípio da precaução está vinculado desde a sua origem ao risco, e, portanto, ao desenvolvimento tecnológico. O Consumidor, parte hipossufi-

ciente nas relações de consumo, acha-se cada vez mais dependente das informações que lhe são prestadas pelas empresas para livremente realizar suas es-

colhas. O meio pelo qual essas informações devem ser prestadas é através do rótulo do produto alimentício. Realizando uma busca junto ao mercado, obser-

va-se que a força da legislação existente vem aos poucos regulando a rotulagem dos produtos alimentícios quanto a existência ou não de Organismos Gene-

ticamente Modificados - OGMs. Entretanto, fatores econômicos ainda influenciam no comportamento de algumas indústrias que resistem na identificação de 

seus produtos quanto a presença de transgênicos, pois ficam receosas com a possível redução de consumo. As evidências de mercado, quanto a falta de in-

formação na rotulagem dos alimentos, reservam ao consumidor a garantia de instrumentos constitucionais e legislativos capazes de proporcionar-lhes um 

sistema transparente de troca de informações e experiências sobre OGMs. 

 A Constituição Federal tutela o Direito do Consumidor em seus artigos 5.º, inciso XXXII e 170, inciso V. A Política Nacional das Re-

lações de Consumo garante no Código de Defesa do Consumidor, CDC, (Lei n.º 8078/1990), em seu artigo 4.°, o respeito à  dignida-

de, saúde e segurança, entre outros, e no art. 6.° estabelece direitos básicos. Um desses direitos está previsto no inciso III, do art. 

6.°, do CDC, que é o direito de ser informado de forma adequada e claramente sobre os diferentes produtos e serviços através da es-

pecificação correta de quantidades, características, composição, qualidade e preço, bem como os riscos que apresentam. Os artigos 

30 e 31, do CDC, também estão ligados à este direito, pois relatam que na oferta os produtos também deverão assegurar informa-

ções claras, precisas, ostensivas, sobre as características, preço, quantidade, composição, e  garantia, bem como os riscos que podem 

ocasionar. 

 O princípio da informação, previsto no inciso III, do art. 6.°, do CDC, diariamente é violado, principalmente, quando falamos sobre  

alimentos de natureza transgênica, pois estes, muitas vezes, nas suas embalagem, não especificam sua origem de produtos getica-

mente modificados. Os transgênicos podem causar danos imprevisíveis, incontroláveis e desnecessários, e de consequências nocivas e 

evidentes somente a longo prazo. Dentre esses, destaca-se a perda da biodiversidade, que poderá interferir negativamente no equilí-

brio da natureza e na segurança alimentar. Além disso, a sua utilização poderá gerar o aparecimento de “superpragas”, o desequilíbrio 

ecológico, contaminação do solo e dos lençóis de água, devido ao uso intensificado de agrotóxicos. 

 Os produtos geneticamente modificados são incertos, cuja utilização não se sabe que tipo de risco causarão. Não há como ter uma 

previsão, a curto prazo, dos efeitos desses produtos e dos riscos que poderão causar. Nesse momento, é que entra o princípio da pre-

caução, que tem como objetivo evitar situações onde existam ameaças sérias e irreversíveis à saúde dos indivíduos e ao meio ambi-

ente e que requeiram uma ação para evitar tais situações, mesmo não existindo uma prova concreta do dano. O Princípio impede que 

a ausência de certezas científicas sejam motivos para atrasar uma ação preventiva. Este princípio vem para proteger o meio ambiente 

e os indivíduos que poderão ser afetados em decorrência da utilização dos organismos geneticamente modificados. A Lei nº 11.105, 

de 24 de março de 2005, prevê no seu art. 1.° a utilização dos OGMs em conformidade com o princípio da precaução. Além disso, o 

art. 40 desta lei prevê a necessidade de rotulagem dos alimentos geneticamente modificados. 

 O incerto não é algo necessariamente inexistente, ele pode não estar bem definido. Na verdade, pode não estar bem definido 

quanto as suas dimensões ou impacto claro e efetivo. A incerteza é motivo de cuidados extras, não devendo ser descartada, mas ava-

liada e pesquisada. Quando temos certeza, estamos trabalhando sobre algo que nos gera segurança. Desta forma, incerteza gera in-

segurança, motivo de ampararmo-nos no princípio da precaução (MACHADO, 2008). 

 Desta forma, todo consumidor tem o direito de consumir um produto cuja origem seja conhecida e, portanto, ser informado sobre 

a sua completa composição. O ato de consumir está vinculado ao dever de informar, existindo estágios pré-contratuais quando o con-

sumidor adquire um produto com liberdade de escolha, fundamentada no pleno direito à informação. Não se pode omitir o direito a in-

formação nas ralações de consumo, pois a incerteza dos efeitos a médio e longo prazo dos desenvolvimentos biotecnológicos não jus-

tifica. 

 Para garantia deste direito, em dezembro de 2003, o Ministério Público criou a portaria n.° 2.658, que tem como objeto regular so-

bre a rotulagem de produtos geneticamente modificados. Essa portaria definiu a forma e as dimensões mínimas do símbolo destinado 

a compor a rotulagem tanto dos alimentos e ingredientes alimentares destinados ao consumo humano ou animal embalados ou vendi-

dos a granel ou in natura, que contenham ou sejam produzidos a partir de organismos geneticamente modificados, na forma do De-

creto n.º 4.680, de 24 de abril de 2003.  

 Recentemente na 3.ª Vara Federal do Piauí tramitou o processo de n.° 2007.40.00.000471-6, resultado de uma ação civil pública do 

Ministério Público Federal contra a União e a Bunge Alimentos, sendo determinado, através de uma antecipação de tutela, obrigatorie-

dade da rotulagem de todos os produtos transgênicos. O receio de que o consumo de alguns produtos seja reduzido, inibem algumas 

indústrias de informar no rótulo dos seus produtos a presença de OGMs.   Agindo desta forma, estas empresas ferem o princípio do di-

reito a informação do consumidor, previsto no artigos 4.°, 6.° e 31.°, do Código de Defesa do Consumidor, ao mesmo tempo que impe-

dem o indivíduo de livremente fazer sua escolha. A teoria do risco, presente no princípio da precaução, gera a responsabilidade objeti-

va de quem desenvolve e produz um novo produto, especialmente aqueles de natureza transgênica. Estabelece-se um verdadeiro con-

trato de boa-fé objetiva entre as partes, tal que se garanta o respeito mútuo, sem abusos e obstruções, especialmente quanto ao direi-

to à informação, dignidade, saúde e segurança do consumidor e que lhe é negado.  
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