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RESUMO: O presente Trabalho de Conclusão de Curso tem como objetivo analisar a 

constitucionalidade, tanto formal como material, do Projeto de Lei nº 6.299 de 2002 e 

apensados, especialmente o seu substitutivo, que visa alterar a “Lei dos Agrotóxicos” (Lei 

nº 7.802/89), à luz do direito fundamental à alimentação, expressamente previsto na 

CRFB/88. Para tanto, foi verificada a conceituação do termo “alimentação adequada” no 

âmbito nacional e internacional, apresentando o histórico deste direito no 

constitucionalismo brasileiro, a sua inclusão formal na Carta Magna como direito 

fundamental e os marcos internacionais acerca do tema. Posteriormente, para analisar a 

sua constitucionalidade, foi verificado se o PL está de acordo com o processo legislativo 

brasileiro e se houve violação de repartição das competências legislativas dos entes 

federativos e/ou direitos constitucionais previstos na CRFB/88. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Direito Fundamental à Alimentação Adequada. Uso dos 

Agrotóxicos. Análise de Constitucionalidade. Projeto de Lei nº 6.299 de 2002 e 

apensados. 

 

 

  



 
 

ABSTRACT: This Paper aims to analyze the formal and material constitutionality of the 

Proposed Law No 6,299, of 2002, especially its substitutive, that intends to change the 

"Agrochemical Law" (Law No 7,802, of 1989), due to the fundamental right to adequate 

nourishment, foreseen in the Brazilian Constitution. In order to do so, the meaning of 

“adequate nourishment” was investigated in Brazilian and international contexts, through 

the analysis of the historical treatment given to this right by Brazilian Constitutions and 

its international framework. Then, to verify its constitutionality, it was checked if the Bill 

was in accordance with the Brazilian legislative process and if there was any violation of 

the Union, states and municipalities legislative competencies and/or constitutional rights 

promised in the Constitution. 

 

KEYWORDS: Fundamental right to adequate nourishment. Use of Agrochemical. 

Constitutionality analyze. Proposed Law nº 6,299, of 2002.  
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1. Introdução 

O presente trabalho tem como objetivo analisar a constitucionalidade do Projeto 

de Lei nº 6299/20021, especialmente o seu substitutivo, formulado pela Comissão 

Especial destinada a proferir parecer ao PL e apensados, atualmente em tramitação no 

Congresso Nacional. 

O projeto de lei originário nº 6299/02, desde o momento em que foi remetido para 

apreciação na Câmara dos Deputados, antes dos apensos de outras propostas que tratam 

de matéria similar2 e determinadas alterações substanciais decorrentes de deliberações 

nesta casa legislativa, pretendia alterar a lei nº 7.802/893, acrescentando o § 7º ao art. 3º 

e o termo “destruição de embalagens” ao inciso I do art. 9º4. 

Assim, o PL 6299/02, em sua originalidade, previa que somente os princípios 

ativos5 dos insumos agrícolas deveriam ser registrados, de modo que a similaridade de 

produtos substancialmente equivalentes seria reconhecida com suas características 

físicas, químicas e toxicológicas. Além disso, pretendia-se incluir no rol de competências 

exclusivas da União legislar sobre a destruição de embalagens dos agrotóxicos, seus 

componentes e afins, sendo esta atualmente concorrente entre a União, Estados e 

Municípios.6 

                                                             
1 No Processo Legislativo em tela, o Senado Federal foi a casa iniciadora, de forma que a Câmara dos 

Deputados está atuando como casa revisora. Importante informar que a numeração no Senado Federal do 

PL analisado era PLS n° 256/1999. 
2 Em sua tramitação na Câmara dos Deputados, foram apensados os seguintes Projetos de Lei: PL n° 
2.495/00; PL n° 3.125/00; PL n° 5.852/01; PL n° 5.884/05; PL n° 6.189/05; PL n° 713/99; PL n° 1.388/99; 

PL n° 7.564/06; PL n° 1.567/11; PL n° 1.779/11; PL n° 3.063/11; PL n° 4.166/12; PL n° 4.412/12;  PL n° 

49/15; PL n° 371/15; PL n° 461/15; PL n° 958/15; PL n° 1.687/15; PL n° 2.129/15; PL n° 3.200/15; PL n° 

3.649/15; PL n° 4.933/16; PL n° 5.131/16; PL n° 5.218/16; PL n° 6.042/16; PL n° 7.710/17; PL n° 8.026/17 

e PL n° 8.892/17. Neste ponto é importante destacar que o PL nº 3.500/2015 foi apensado ao PL nº 

6.299/2002. 
3 BRASIL. Lei n° 7.802, de 11 de julho de 1989. Dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, 

a embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a 

utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a classificação, 

o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins, e dá outras providências. 
4 “O Congresso Nacional decreta: Art. 1º O art. 3 da Lei n 7.802, de 11 de julho de 1989, passa a vigorar 
acrescido do seguinte § 7º: ‘Art. 3... § 7º O registro prévio a que se refere o caput será o do princípio ativo, 

reconhecida a similaridade quando se tratar de produto substancialmente equivalente com suas 

características físicas, químicas e toxicológicas.’ (NR); Art. 2 O inciso I do art. 9º da Lei nº 7.802, de 11 

de julho de 1989, passa a vigorar com a seguinte redação: ‘Art. 9... I - legislar sobre a produção, registro, 

comércio interestadual, exportação, importação, transporte, destruição de embalagens, classificação e 

controle tecnológico e toxicológico;’ (NR)” (grifos nossos). 
5 No contexto, é possível definir princípio ativo como os “compostos químicos responsáveis pela atividade 

biológica desejada” dos defensivos agrícolas. Ver BRAIBANTE e ZAPPE, 2012. 
6 Não há definição expressa na lei 7.802/89 sobre a competência concorrente da União, Estados e 

Municípios para legislar sobre destruição de embalagens na. No entanto, como a CRFB/88, em seu art. 24, 
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Inicialmente, este PL tramitou pelas comissões permanentes da Câmara7, tendo 

inclusive recebido pareceres favoráveis, com substitutivo, à sua aprovação. No entanto, 

depois que foram apensados projetos que seguiam os trâmites em Comissão Especial, foi 

criada a Comissão Especial destinada a proferir parecer ao PL e apensados. 

A última versão do parecer emitida pelo Relator nº 1, Deputado Luiz Nishimori 

(PR-PR), expôs argumentos desfavoráveis à legislação atual, e apresentou um substitutivo 

ao PL nº 6.299/02 e apensados. 

Este substitutivo foi votado em Reunião Deliberativa Extraordinária no dia 

25/06/2018, tendo sido aprovado pela maioria dos votos. Todavia, os votos contrários à 

sua aprovação apontaram para uma possível inconstitucionalidade, já que, segundo eles, 

pretende-se “agilizar a liberação de novos agrotóxicos, bem como flexibilizar o seu uso.”8 

No presente momento, este substitutivo será encaminhando para a análise do 

Plenário da Câmara dos Deputados. Caso seja aprovado, será novamente remetido para 

deliberação do Senado Federal, já que houve alterações substanciais e, sendo aprovado, 

seguirá para a sanção ou veto do Chefe do Poder Executivo. Uma vez sancionado, será 

encaminhando para a homologação e publicação.9 

Os agrotóxicos desempenham uma função importante na produção agrícola, sendo 

essenciais para aumentar a produtividade. No entanto, o seu uso excessivo e 

descontrolado pode reduzir drasticamente a qualidade do que é ofertado para a população 

como alimento, uma vez que determinadas substâncias químicas potencialmente tóxicas 

aos seres humanos podem estar presentes. Desta forma, na medida em que são utilizados, 

eles podem contaminar aquilo que é cultivado no meio agrícola, provocando um efeito 

contrário do esperado. 

Assim, ao invés de proporcionar uma maior oferta de alimentos adequados e livre 

de riscos à saúde humana, a sua utilização, sem a devida fiscalização de órgãos 

especializados e imposição de limites e regras sobre a produção, comercialização, 

                                                             
VI, define ser de competência concorrente da União, Estados, Distrito Federal e municípios “legislarem 

sobre a defesa do solo, proteção do Meio Ambiente e controle da Poluição”, entende-se que a destruição de 

embalagens de agrotóxicos é de competência concorrente, uma vez que envolve a defesa do solo, proteção 

do Meio Ambiente e controle da Poluição. 
7 CDC, CMADS, CSSF, CCP, CAPADR e CCJC. 
8 Ver Voto em Separado do Sr. Chico Alencar, p. 1. 
9 O processo legislativo das leis ordinárias está disposto nos artigos 61 ao 67, da CRFB/88. 
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propaganda, no limite, é capaz de ferir importantes direitos fundamentais previstos 

constitucionalmente, como o direito à alimentação, à saúde e ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado.10 

Como exposto, o processo legislativo do PL em tela envolve um amplo debate 

sobre direitos previstos na CRFB/88 e, por isso, é de grande importância a análise da sua 

constitucionalidade. 

O presente trabalho será dividido da seguinte forma: primeiramente, será feita uma 

análise do conceito de alimentação adequada no Brasil, onde será apresentado o histórico 

deste direito no constitucionalismo brasileiro, a sua inclusão formal na Carta Magna como 

direito fundamental e a definição do termo “alimentação adequada” no plano 

infraconstitucional, assim como a sua relação com os agrotóxicos. 

Depois, será feita uma análise a respeito da previsão deste direito no Plano 

Internacional, por meio de estudo minucioso dos marcos legais, especialmente os 

ratificados pelo Brasil. Por fim, será realizada a análise da constitucionalidade do PL nº 

6299/2002, tanto formal, como material, com o objetivo de verificar se a proposta atual 

de alteração da Lei nº 7.802/89 está de acordo com o processo legislativo brasileiro11, se 

há a violação da repartição das competências legislativas dos entes federativos previstas 

na CRFB/88 e/ou de direitos constitucionais previstos na Carta Magna. 

 

2. Direito à Alimentação Adequada 

2.1. Histórico do Direito à Alimentação Adequada no Constitucionalismo Brasileiro 

 Os termos “alimentos” ou “alimentação” eram encontrados com pouca frequência 

nas Constituições brasileiras, sendo inclusive as de 1891 e 1937 silentes em relação a 

eles. Além disso, mesmo quando mencionados, não eram tratados com o mesmo 

significado do abordado hoje, de direito social. 

                                                             
10 Direitos previstos pela CRFB/88 pelo art. 6º e 225: “Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a 

alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 

maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição” (grifo nosso). e 

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo 

e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo 

e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.” (grifo nosso). 
11 O processo legislativo brasileiro de leis ordinárias está previsto pelo art. 61 e seguintes da CRFB/88. 
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A primeira Constituição brasileira, a Carta do Império de 1824, abordou os 

alimentos com uma conceituação similar a utilizada pelo atual Código Civil brasileiro12. 

Ela determinava que a Assembleia os designasse ao Príncipe Imperial, e aos demais 

Príncipes, a partir de seu nascimento, sendo cessados somente no momento em que eles 

saíssem do Império.13 Esta abordagem ultrapassa o conceito restrito de alimentação, de 

modo que pode englobar também outros custos de vida como o transporte, lazer e 

educação, por exemplo. Deste modo, como exposto, é possível observar uma acepção que 

se assemelha à definição prevista no atual Código Civil. 

A Constituição de 1934 trouxe uma única referência ao termo “alimentar”, no 

momento em que reservou parte dos fundos de educação para o auxílio a alunos 

necessitados, mediante fornecimento gratuito de assistência alimentar, entre outros.14 Já 

na Constituição de 1946, o termo “alimentação” foi usado para determinar que os artigos 

que a lei classificasse como o mínimo indispensável à alimentação, entre outros, seriam 

isentos do imposto de consumo.15 

Na referida Constituição de 1946, na Constituição de 1967 e na EC nº 1/69, a 

expressão alimentar foi introduzida pela primeira vez no capítulo dos Direitos e Garantias 

Individuais. No entanto, foi utilizada para definir uma das duas exceções à proibição da 

prisão civil por dívida, e não como consagração do Direito à Alimentação como uma 

garantia individual.16 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, até o advento da 

Emenda Constitucional nº 64 de 201017, que alterou o seu artigo 6º, não previa o direito 

à alimentação como direito social e fundamental. Sendo assim, é possível verificar que o 

reconhecimento deste direito como fundamental de forma expressa na CRFB/88 para 

                                                             
12 Importante mencionar que o Código Civil, Lei nº 10.406 de 2002, não conceitua o termo “alimentos”, 

somente define, em seu art. 1.694, que “os parentes, os cônjuges ou companheiros podem pedir uns aos 

outros alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive 

para atender às necessidades de sua educação.” Ao interpretar este dispositivo, é possível verificar que no 
Código Civil o termo “alimentos” ultrapassa o conceito restrito de alimentação, abrangendo também 

educação, transporte, lazer, entre outros. 
13 Art. 109, da Constituição Política do Império do Brazil de 25 de março de 1824. 
14 Art. 157, § 2º, da Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1934. 
15    Art. 15, § 1º, da Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 1946. 
16 “Não haverá prisão civil por dívida, multa ou custas, salvo o caso do depositário infiel e o de 

inadimplemento de obrigação alimentar, na forma da lei.” Art. 141, § 32 da Constituição de 1946; art. 117, 

§ 17 da Constituição de 1967 e art. 153, § 17 da EC 1/69. 
17 Antiga PEC nº 47/03, de autoria do Senador Antonio Carlos Valadares, que foi transformada na Emenda 

Constitucional nº 64/2010. 
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todos é muito recente, sendo introduzido somente 22 anos após a promulgação da Carta 

Magna. 

Por este motivo, os Tribunais Superiores brasileiros18 ainda não tiveram muitas 

oportunidades para se pronunciarem sobre o tema. De qualquer forma, sobre este aspecto 

é importante citar duas decisões monocráticas em que o STF define a importância da 

alimentação adequada: ARE 1001686/SC19 e ARE 1173875/SE20. 

Na primeira decisão, a Ministra Relatora Rosa Weber afirma que a alimentação 

adequada seria uma necessidade básica e vital. Já na segunda, o Ministro Relator Edson 

Fachin determina que se o Estado é incapaz cumprir o que determina a CRFB/88, ele deve 

garantir os direitos mínimos capazes de garantir uma vida digna aos cidadãos, sendo um 

deles a alimentação adequada: 

“(...) Se o Estado não pode cumprir tudo que a lei e a Constituição lhe acomete, 

deve, pelo menos, garantir aos cidadãos o mínimo de direitos que são 

essenciais a uma vida digna, dentre os quais, o pleno acesso a um serviço 

educacional de qualidade, com alimentação adequada e saúde.” 

 Neste mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido este 

direito, mesmo antes da sua inclusão expressa na CRFB/88, associando-o com o direito à 

saúde e à dignidade da pessoa humana. 

 Sobre este entendimento, vale mencionar dois julgados da Corte Superior em 

questão, em que foi considerado como medicamento o fornecimento de “leite especial” 

para uma criança, e o alimento “Resouce plus” ou “isosource” para um indivíduo com 

dificuldade no consumo de alimentos21, evidenciando a importância da alimentação 

adequada para os indivíduos. 

 

2.2. Direito à Alimentação Adequada como Direito Fundamental no Brasil 

                                                             
18 Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça. 
19Recurso Extraordinário com Agravo nº 1001686/SC. Relator: Min. Rosa Weber. Data do Julgamento: 

29/05/2017. 
20 Recurso Extraordinário com Agravo nº 1173875/SE. Relator: Min. Edson Fachin. Data do Julgamento: 

26/11/2018. 
21 Ver RANGEL, Tauã Lima Verdan. O reconhecimento do direito à alimentação adequada à luz dos 

entendimentos jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça. 2017. Neste artigo, o autor cita os dois 

julgados do STJ mencionados: REsp 900.487/RS e AgRg no REsp 750.738/RS. 
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Como exposto no subcapítulo anterior, a proteção constitucional do direito à 

alimentação para todos no país, como direito fundamental, ocorreu somente em 2010, 

com a alteração do artigo 6º da Carta Magna. Antes da mudança, este direito somente era 

previsto expressamente para os trabalhadores urbanos e rurais, pelo art. 7 º, IV e para 

crianças e adolescentes, na forma do art. 277. 

 No entanto, mesmo que de forma não explícita, já era possível encontrar a sua 

consagração em outros dispositivos constitucionais. Sobre este aspecto é importante 

destacar a dignidade da pessoa humana e o direito à saúde. 

 Em relação à primeira, prevista no art. 1º, III, CRFB/88, o ser humano precisa ter 

acesso adequado à alimentação, saúde, educação básica, entre outros para que a sua 

dignidade seja assegurada, e não somente estar isento de qualquer privação de 

determinadas liberdades individuais.22 

Já no que concerne ao direito à saúde, também expresso no art. 6º, o direito à 

alimentação é considerado fator determinante e condicionante pelos sanitaristas para a 

saúde do ser humano.23 Além disso, o inciso VI, do art. 200 já previa ser de competência 

do SUS a fiscalização e inspeção dos alimentos, “compreendido o controle de seu teor 

nutricional”. 

Assim, é possível concluir que, mesmo não estando formalmente previsto na 

CRFB/88 como direito fundamental desde a sua promulgação, a promoção deste pode ser 

entendida como objetivo essencial do Estado desde 1988, já que era obrigação dele definir 

medidas com o objetivo de assegurar a dignidade da pessoa humana e o direito à saúde. 

Além do disposto no art. 6º, o direito à alimentação é previsto atualmente na 

CRFB/88 no art. 7, IV (título II – Dos Direitos e Garantias Individuais, capítulo II – Dos 

Direitos Sociais), como direito dos trabalhadores urbanos e rurais; no art. 23, como 

competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

“fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar”; no art. 208, 

VII, como dever do Estado com a educação garantir atendimento ao educando, por meio 

                                                             
22 SARMENTO, 2000, p. 71. 
23 MARTINS, 2008, p. 76 
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de programas suplementares de alimentação, entre outros e no art. 227, como direito das 

crianças e adolescentes. 

Assim, uma vez que o direito à Alimentação está inserido no capítulo II do título 

II (dos Direitos Sociais), é exigida uma prestação positiva do Estado, de forma que ele 

está juridicamente obrigado a planejar e executar políticas públicas que visem assegurar 

este direito a todos os brasileiros. 

 

2.3. Plano Infraconstitucional: a Relação Entre a Alimentação Adequada no 

Contexto da Segurança Alimentar e Nutricional e a Lei dos Agrotóxicos 

No plano infraconstitucional, a proteção do direito à alimentação adequada 

avançou consideravelmente com a Lei 11.346/06. Com a sua promulgação houve a 

criação do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN, com a 

intenção de assegurar o direito humano à alimentação adequada. 

Assim, como disposto no artigo 1024 da lei em análise, os objetivos do SISAN são 

a formulação e implementação de políticas e planos de segurança alimentar e nutricional, 

assim como a estimulação da integração de esforços entre governo e sociedade civil, além 

de promoção do acompanhamento, monitoramento e a avaliação da segurança alimentar 

e nutricional do Brasil. 

Em seu artigo 2º, há a definição do termo “alimentação adequada”, de modo que 

fica explícita a sua qualidade de direito fundamental inerente à dignidade da pessoa 

humana. Além disso, há a definição do termo “segurança alimentar e nutricional” em 

seu art. 3o: 

“Art. 2o  A alimentação adequada é direito fundamental do ser humano, 

inerente à dignidade da pessoa humana e indispensável à realização dos 

direitos consagrados na Constituição Federal, devendo o poder público 

adotar as políticas e ações que se façam necessárias para promover e garantir 

a segurança alimentar e nutricional da população.” 

“Art. 3 o A segurança alimentar e nutricional consiste na realização do direito 

de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em 

quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades 

                                                             
24 “Art. 10.  O SISAN tem por objetivos formular e implementar políticas e planos de segurança alimentar 

e nutricional, estimular a integração dos esforços entre governo e sociedade civil, bem como promover o 

acompanhamento, o monitoramento e a avaliação da segurança alimentar e nutricional do País.” 
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essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde que 

respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e 

socialmente sustentáveis.” (grifos nossos) 

 Neste sentido, é possível dizer que a segurança alimentar e nutricional contempla 

a (i) quantidade e (ii) a qualidade dos alimentos oferecidos à população. O primeiro está 

relacionado com a intenção de extinguir a fome e a má nutrição no país, de modo que é 

necessária a oferta de alimentos em quantidade suficiente para que todos tenham acesso 

a eles. O segundo, por sua vez, abrange a garantia da qualidade biológica, sanitária, 

nutricional e tecnológica25 destes produtos ofertados. 

 O uso dos agrotóxicos está relacionado com a segurança alimentar e nutricional, 

na medida em que possui o objetivo de alterar a composição da flora ou da fauna, na 

intenção de preservá-las da ação danosa de seres vivos considerados nocivos, como 

dispõe o art. art. 2º da Lei 7.802/89, “Lei dos Agrotóxicos”: 

Art. 2º Para os efeitos desta Lei, consideram-se: 

I - agrotóxicos e afins: 

a) os produtos e os agentes de processos físicos, químicos ou biológicos, 

destinados ao uso nos setores de produção, no armazenamento e 

beneficiamento de produtos agrícolas, nas pastagens, na proteção de 

florestas, nativas ou implantadas, e de outros ecossistemas e também de 

ambientes urbanos, hídricos e industriais, cuja finalidade seja alterar a 

composição da flora ou da fauna, a fim de preservá-las da ação danosa de 

seres vivos considerados nocivos; (grifos nossos). 

 Desta forma, os alimentos advindos da atividade agrícola brasileira são suscetíveis 

ao uso dos agrotóxicos, que possuem a finalidade de garantir a sua preservação, e, 

consequentemente, o aumento da sua produção. Assim sendo, a utilização destes produtos 

tem como intenção garantir o aumento quantitativo na produção agrícola, além de 

conservar por maior período de tempo as propriedades dos alimentos. 

Todavia, os defensivos agrícolas em questão podem conter elementos químicos 

potencialmente tóxicos aos seres humanos. E, uma vez que, ao serem utilizados ficam em 

contato direto com os alimentos, é possível verificar uma possível piora na qualidade dos 

mesmos, colocando em risco a segurança alimentar e nutricional. 

                                                             
25 “Art. 4o  A segurança alimentar e nutricional abrange: IV – a garantia da qualidade biológica, sanitária, 

nutricional e tecnológica dos alimentos, bem como seu aproveitamento, estimulando práticas alimentares e 

estilos de vida saudáveis que respeitem a diversidade étnica e racial e cultural da população;” 
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Por isso, é de grande relevância a existência de uma legislação que controle o uso, 

a produção, exportação, importação e comercialização destes produtos. Dito isto, 

qualquer proposta de alteração da legislação atual vigente, Lei 7.802/89, deve ser 

analisada cautelosamente, a fim de garantir o direito fundamental à alimentação 

adequada, e a consequente segurança alimentar e nutricional. 

 

3. O Direito à Alimentação Adequada no Plano Internacional 

3.1. Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, Pacto Internacional dos 

Direitos Civis e Políticos e Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais 

e Culturais26 

 O direito humano à alimentação está previsto no artigo 25 da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos de 1948 (DUDH), a primeira grande consolidação 

jurídica no que concerne aos direitos humanos no plano internacional. De acordo com 

este dispositivo, este direito é considerado fundamental para proporcionar um nível de 

vida suficiente a todo ser humano: 

Artigo 25. Toda a pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para lhe 

assegurar e à sua família a saúde e o bem-estar, principalmente quanto à 

alimentação, ao vestuário, ao alojamento, à assistência médica e ainda quanto 
aos serviços sociais necessários, e tem direito à segurança no desemprego, na 

doença, na invalidez, na viuvez, na velhice ou noutros casos de perda de meios 

de subsistência por circunstâncias independentes da sua vontade. (grifo nosso). 

 A sua importância, principalmente no que diz respeito à vinculação de governos, 

instituições e indivíduos no momento posterior à Segunda Guerra Mundial27 é 

incontestável, sendo a sua força jurídica vinculante defendida por diversos autores, a 

título de exemplo a Professora Flávia Piovesan28: 

Para esse estudo, a Declaração Universal de 1948, ainda que não assuma a 

forma de tratado internacional, apresenta força jurídica obrigatória e 

vinculante, na medida em que constitui a interpretação autorizada da 

expressão ‘direitos humanos’ constante dos arts. 1º (3) e 55 da Carta das 

Nações Unidas. Ressalte-se que, à luz da Carta, os Estados assumem o 

compromisso de assegurar o respeito universal e efetivo aos direitos humanos. 

Ademais, a natureza jurídica vinculante da Declaração Universal é reforçada 

pelo fato de – na qualidade de um dos mais influentes instrumentos jurídicos e 

                                                             
26 O presente subcapítulo foi baseado no Caderno 1 da série de “Cadernos de Trabalho sobre o Direito à 

Alimentação” e CONTI e PIOVESAN, 2007, p. 17-48. 
27 FLÁVIA BAHIA MARTINS, 2008, p. 56. 
28 Ver FIGUEIREDO, 2009, p. 27 apud PIOVESAN, Flávia, 2006, p. 140 
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políticos do século XX – ter-se transformado, ao longo dos mais de cinquenta 

anos de sua adoção, em direito costumeiro internacional e princípio geral do 

direito internacional. (grifo nosso). 

Apesar de sua grande influência, a DUDH não possui natureza jurídica de tratado 

internacional, ou seja, não teria força vinculante e nem seria juridicamente obrigatória. 

Por isso, com o objetivo de que ela produzisse maiores efeitos jurídicos, ela foi 

“judicializada”29 através de dois pactos: Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos 

(PIDCP)30 e Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 

(PIDESC)31. 

 Como exposto no capítulo anterior, o direito à alimentação adequada é 

classificado como direito social, de modo que o PIDESC merece maior atenção para o 

presente trabalho. De acordo com o artigo 11 do referido diploma legal, tem-se: 

1. Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem o direito de toda pessoa a 

um nível de vida adequando para si próprio e sua família, inclusive à 

alimentação, vestimenta e moradia adequadas, assim como a uma melhoria 

continua de suas condições de vida. Os Estados Partes tomarão medidas 

apropriadas para assegurar a consecução desse direito, reconhecendo, nesse 

sentido, a importância essencial da cooperação internacional fundada no livre 

consentimento. 

2. Os Estados Partes do presente Pacto, reconhecendo o direito fundamental de 

toda pessoa de estar protegida contra a fome, adotarão, individualmente e 

mediante cooperação internacional, as medidas, inclusive programas 

concretos, que se façam necessárias para: 

a) Melhorar os métodos de produção, conservação e distribuição de 

gêneros alimentícios pela plena utilização dos conhecimentos técnicos e 

científicos, pela difusão de princípios de educação nutricional e pelo 

aperfeiçoamento ou reforma dos regimes agrários, de maneira que se 

assegurem a exploração e a utilização mais eficazes dos recursos naturais; 

b) Assegurar uma repartição eqüitativa dos recursos alimentícios mundiais em 

relação às necessidades, levando-se em conta os problemas tanto dos países 
importadores quanto dos exportadores de gêneros alimentícios. (grifo nosso). 

O direito em questão previsto neste documento possui uma dupla faceta: “o direito 

fundamental de estar ao abrigo da fome e o direito a uma alimentação adequada”32, sendo 

este último de suma importância para a presente análise. 

O tópico 8 do Comentário Geral nº 12 do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais 

e Culturais – CDESC, referente ao direito à alimentação, determina que o conteúdo básico 

                                                             
29 Ver CONTI e PIOVESAN, 2007, p. 27 
30 Absorvido pelo ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto nº 592 de 6 de julho de 1992. 
31 Absorvido pelo ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto nº 591 de 6 de julho de 1992. 
32 Ver REY e FEBRER, 2014, p. 3. 
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do direito à alimentação adequada compreende “a disponibilidade de alimentos em 

quantidade e qualidade suficientes para satisfazer as necessidades alimentares dos 

indivíduos, sem substâncias nocivas, e aceitáveis para uma cultura determinada”.33 

O Brasil, como Estado Parte34, deve adotar medidas35 cuja finalidade seja de 

melhorar os métodos de “produção, conservação e distribuição de gêneros 

alimentícios”36. A realização dos direitos econômicos, sociais e culturais da forma que 

estão dispostos no pacto é progressiva e, por isso, há a obrigação da prestação positiva e 

negativa por parte do Estado brasileiro para assegurar progressivamente o direito à 

alimentação adequada.37  

 Sobre este aspecto, é válido mencionar o princípio da proibição do retrocesso 

social38. De acordo com este princípio, os Estados são proibidos de reduzir o nível de 

proteção alcançado por meio das medidas adotadas, sendo esta “regressão” considerada 

uma grave violação ao direito à alimentação.39 Desta forma, é vedada qualquer medida 

que diminua o grau de amparo estatal na proteção deste direito. Para a melhor 

compreensão, merece relevância J. J. Gomes Canotilho40: 

O princípio da proibição do retrocesso social pode formular-se assim: o núcleo 

essencial dos direitos sociais já realizado e efetivado através de medidas 

legislativas deve considerar-se constitucionalmente garantido, sendo 
inconstitucionais quaisquer medidas que, sem a criação de sistemas 

alternativos ou compensatórios, se traduzam na prática em uma anulação, 

revogação ou aniquilação pura e simples desse núcleo essencial. A liberdade 

do legislador tem como limite o núcleo essencial já realizado. 

Além do PIDESC, é pertinente mencionar o Protocolo do San Salvador que 

determina como direito a toda pessoa o acesso a nutrição adequada, “que assegure a 

possibilidade de gozar do mais alto nível de desenvolvimento físico, emocional e 

intelectual (artigo 12)”41. Igualmente, este documento, da mesma forma que o PIDESC, 

também determina que os Estados devam se comprometer “a aperfeiçoar os métodos de 

                                                             
33 Tradução livre do tópico 8 do General Comment 12 do Committe on Economic, Social and Cultural 

Rights. 
34 O Brasil ratificou o PIDESC e, por isso, ele se obriga a assegurar a aplicação efetiva do mesmo no âmbito 

nacional. 
35 É importante destacar que essas medidas podem ser legislativas, administrativas, econômicas, 

financeiras, educacionais ou sociais. 
36 Art. 11, 2, a, PIDESC. 
37 Art. 2º, 1, PIDESC. 
38 Também denominado como princípio da não-regressão. 
39 Ver REY e FEBRER, 2014, p. 6. 
40 Ver CONTI e PIOVESAN apud J. J. Gomes Canotilho, 2007, p. 30. 
41 CONTI e PIOVESAN, p. 35. 
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produção, abastecimento e distribuição de alimentos, para o que se comprometem a 

promover maior cooperação internacional com vistas a apoiar políticas nacionais sobre o 

tema.”42 

Não obstante, outros instrumentos internacionais vinculantes que asseguram o 

direito à alimentação adequada para determinados grupos de pessoas, devidamente 

assinados e ratificados pelo Brasil, merecem destaque: (i) Convenção sobre a Eliminação 

de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, que visa garantir a toda mulher 

uma nutrição adequada na gravidez e período de amamentação; (ii) Convenção sobre os 

Direitos da Criança, cujo um dos objetivos é combater a desnutrição infantil e (iii) 

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que dispõe que o Estado 

reconhece o direito das pessoas com deficiência a um padrão adequado de vida para si, 

inclusive com relação a alimentação.43 

 

3.2. Conferência Internacional sobre Nutrição, a Cúpula Mundial de Alimentação e 

o Plano de Segurança Alimentar, Nutricional e Erradicação da Forme da 

CELAC 2025 

A Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), 

juntamente com a Organização Mundial da Saúde (OMS) organizaram a primeira 

Conferência Internacional sobre Nutrição, em 1992, com o objetivo de discutir a questão 

da distribuição de alimentos, a fim de eliminar a desnutrição e a fome no mundo. 

Apesar de o objetivo central deste evento estar intimamente ligado com a questão 

da quantidade dos alimentos ofertados a população, foi possível verificar uma 

preocupação, mesmo que tímida, em relação à qualidade dos mesmos. Isto fica claro no 

livro “A caminho do fome zero 1945-2030”44, organizado pela FAO, no seguinte trecho: 

“Os governos também se comprometeram a abordar uma série de problemas relacionados 

aos alimentos que abarcavam desde a carência de micronutrientes até as doenças não 

transmissíveis, o saneamento inadequado e a água insalubre.”45 

                                                             
42 Op. Cit., p. 35. 
43 Todos eles absorvidos pelo ordenamento jurídico brasileiro pelos decretos: (i) nº 4.377 de 2002; (ii) nº 

99.710 de 1990 e (iii) nº 6.949 de 2009, respectivamente. 
44 Ver FAO, 2019 
45 Op. Cit., p. 160-161. 
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Posteriormente, em novembro de 1996, a FAO realizou a Cúpula Mundial da 

Alimentação, na cidade de Roma, na Itália, onde foi adotada a Declaração de Roma sobre 

a Segurança Alimentar Mundial.46 

Esta cúpula foi considerada um marco na defesa da alimentação adequada, já que 

foi a primeira vez em que chefes de Estado e de Governo de 185 países e a União Europeia 

“dirigiam sua atenção à ‘segurança alimentar’ e à forma em que os cidadãos poderiam 

acessar os alimentos que necessitavam para viver uma vida saudável.”47 

Sobre a Declaração de Roma, é importante apresentar um trecho onde o termo 

“segurança alimentar” é definido48: 

Existe segurança alimentar quando as pessoas têm, a todo o momento, acesso 

físico e econômico a alimentos seguros, nutritivos e suficientes para satisfazer 

as suas necessidades dietéticas e preferências alimentares, a fim de levarem 

uma vida ativa e sã. 

 Sendo assim, é possível verificar que a alimentação adequada, em sua definição 

no âmbito internacional, assim como no âmbito nacional, não se restringe somente a 

quantidade dos alimentos que a população possui acesso, mas também envolve 

necessariamente a qualidade dos mesmos, de modo que este documento apresenta os 

objetivos e propostas delineados durante a Cúpula de Roma para atingir a segurança 

alimentar “a nível individual, familiar, nacional, regional e mundial.”49 

A partir de uma leitura atenta deste documento, fica evidente a preocupação a 

nível internacional na busca pela alimentação adequada, uma vez que almeja, por meio 

de sete compromissos50, o acesso de todos a alimentos seguros, em termos de qualidade 

e quantidade. 

Cinco anos depois, em 2002, foi realizada a Cúpula Mundial sobre a Alimentação: 

Cinco Anos Depois, também na cidade de Roma, para avaliar os avanços dos países em 

relação à promoção da alimentação adequada. O enfoque das reuniões e discussões foi a 

luta contra a fome e desnutrição, tendo inclusive o Brasil recebido prêmio “por ter 

                                                             
46 Op. Cit. 
47 Op. Cit. 
48 Declaração de Roma Sobre a Segurança Alimentar Mundial e Plano de Ação da Cúpula Mundial da 

Alimentação, 1. Disponível em: <http://www.fao.org/3/w3613p/w3613p00.htm#Note1>. Acesso em 

24/02/2019. 
49 Op. Cit., 1. 
50 A Declaração de Roma sobre a Segurança Alimentar Mundial prevê sete compromissos distintos, e 

apresenta as bases de ação e os objetivos para alcançá-los. 
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cumprido a ambiciosa meta de ter reduzido à metade o número absoluto de pessoas 

subalimentadas, assumida durante a Cúpula Mundial de Alimentação, em 1996”51. 

Depois, em 2009, foi realizada a Cúpula Mundial sobre a Segurança Alimentar 

que, apesar de diversas críticas em virtude da ausência de definição de prazos e metas 

claras52, também teve como principal objetivo a erradicação da fome, com o maior 

enfoque na quantidade dos alimentos oferecidos para a população. 

Por fim, vale citar o Plano de Segurança Alimentar, Nutricional e Erradicação da 

Fome da CELAC 2025, elaborado pela Comunidade de Estados Latino-Americanos e 

Caribenhos53, da qual o Brasil faz parte. Este documento deixa evidente que, no campo 

internacional, é constante a busca pelo cumprimento do direito à alimentação adequada, 

tanto do ponto de vista quantitativo, como do qualitativo, conforme fica claro a partir da 

leitura dos quatro pilares deste plano: 

O Plano SAN CELAC 2025, aprovado pela CELAC durante a cúpula realizada 

em janeiro de 2015, se baseia em quatro pilares que abordam diferentes 

temáticas, tais como: a coordenação de estratégias em âmbito nacional e 

regional com enfoque de gênero; acesso oportuno e sustentável a alimentos 

inócuos e nutritivos; ampliação dos programas de alimentação escolar 

priorizando uma atenção a todas as formas de má-nutrição, desde a 

subalimentação até a obesidade e; finalmente, a estabilidade na produção e 
enfrentamento oportuno aos problemas que surgem com as mudanças 

climáticas.54 

Os capítulos 2 e 3 do presente trabalho demonstraram a importância e a 

preocupação, tanto no âmbito nacional, como internacional, para assegurar o direito à 

alimentação adequada aos indivíduos. No próximo capítulo, será iniciada a análise da 

Constitucionalidade do PL nº 6.299/02 e apensados. 

 

4. Análise da Constitucionalidade do Projeto de Lei nº 6.299/02 e apensados 

                                                             
51 Disponível em <http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2014/11/premio-da-fao-reconhece-

resultados-do-brasil-no-combate-a-fome>. Acesso em 24/02/2019. 
52 Disponível em: <https://www.ictsd.org/bridges-news/pontes/news/c%C3%BApula-mundial-sobre-

seguran%C3%A7a-alimentar-frustra-expectativas>. Acesso em 24/02/2019. 
53“A Celac é um novo mecanismo de organização política e integração que abriga os 33 países da América 

do Sul, América Central e Caribe. O organismo contribui para a ampliação do diálogo político e dos projetos 

de cooperação na América Latina e Caribe, facilitando a definição de uma identidade própria regional e de 

posições latino-americanas e caribenhas comuns sobre integração e desenvolvimento.” Disponível em: 

<http://www.brasil.gov.br/governo/conteudos-excedentes/celac/brasil-e-america-do-sul-1/celac>. Acesso 

em 24/02/2019. 

54 Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/governo/conteudos-excedentes/celac/brasil-e-america-do-sul-

1/celac>. Acesso em 24/02/2019. 

http://www.fao.org/americas/recursos/plan-celac/es/
http://www.fao.org/americas/recursos/plan-celac/es/
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4.1. Análise da Constitucionalidade Formal: o processo legislativo 

 O PL em análise vem seguindo corretamente todos os atos do processo legislativo 

previstos na CRFB/88, quais sejam: (i) iniciativa; (ii) discussão e emendas e (iii) votação, 

sendo (iv) a sanção ou veto do chefe do executivo e (v) a promulgação e publicação ainda 

pendentes, uma vez que o PL se encontra em processo de revisão na Câmara dos 

Deputados. 

 A lei 7.802/89 e o PL em análise no presente trabalho tratam de matéria de lei 

ordinária, uma vez que não há na CRFB/88 a anunciação expressa de “lei complementar” 

para tratar da mesma. Neste sentido, de acordo com o art. 47 da CRFB/88, o quórum de 

aprovação do PL nº 6299/02 é o de maioria simples. 

Conforme o art. 64 da Carta Magna, a casa legislativa por excelência na qual o 

processo legislativo se inicia é a Câmara, sendo o Senado normalmente a casa revisora 

do projeto de lei. No entanto, conforme exposto anteriormente, o Senado Federal foi a 

casa iniciadora do PL nº 6299/02, de forma que a Câmara dos Deputados vem atuando 

como a casa revisora. 

No presente caso, como explicitado na introdução deste trabalho, o Senado 

Federal recebeu o projeto sob o n° 526/1999 de autoria do Senador Blairo Maggi, tendo 

sido aprovado por Comissão em decisão terminativa.55 Com isso, este projeto foi remetido 

para a Câmara dos Deputados, que atua como casa revisora, onde tramitou pelas 

comissões permanentes da Câmara (CDC, CMADS, CSSF, CCP, CAPADR e CCJC). 

Posteriormente, foi criada a Comissão Especial destinada a proferir parecer ao PL 

e apensados, uma vez que muitos dos PL apensados seguiam os trâmites em Comissão 

Especial. Este parecer foi proferido em 18/06/2018 pelo relator Deputado Luiz Nishimori 

(PR-PR) e, como será tratado subcapítulo que se segue, a conclusão deste documento foi 

a necessidade de alteração substancial da Lei nº 7.802/02 e a proposta de um substitutivo 

ao PL nº 6299/02, de forma que foi apresentada uma nova lei para regulamentar a matéria 

contida na Lei nº 7.802/02, a “lei dos agrotóxicos”. 

                                                             
55 Disponível em: <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/41703>. Aceso em 

15/02/2019. 
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Uma vez aprovado pela Comissão Especial, este PL seguirá para o Plenário da 

Câmara dos Deputados e, uma vez que as alterações ocorridas na casa revisora foram 

substanciais, ele voltará para deliberação no Senado Federal, somente podendo aprovar 

ou rejeitar as alterações, sendo vedado a ele promover novas modificações. 

Como dispõe o art. 66, CRFB/88, caso este projeto seja aprovado pelo Plenário 

do Senado Federal, ele será encaminhando para a sanção ou veto do chefe do Poder 

Executivo e, caso seja sancionado, será promulgado e publicado. 

Desta forma, em relação ao processo legislativo previsto na CRFB/88, não foi 

possível identificar vícios de inconstitucionalidade. Passemos para a análise das 

competências constitucionais dos entes federativos no próximo subcapítulo. 

 

4.2. Possíveis vícios de forma: as competências constitucionais dos entes federativos 

O substitutivo apresentado ao PL nº 6299/02 e apensados trata das seguintes 

matérias: 

(...) pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o 

transporte, o armazenamento, a comercialização, a utilização, a importação, a 

exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a 

classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de pesticidas e de produtos 

de controle ambiental e afins, e dá outras providências. (grifo nosso) 

As competências legislativas privativas da União e as concorrentes entre União, 

Estados e Municípios estão definidas pelos incisos dos artigos 22 e 24, da CRFB/88, 

respectivamente. Desta forma, tem-se que é de competência privativa da União legislar 

sobre propaganda comercial56 e é de competência concorrente entre os entes, entre outras, 

legislar sobre57: 

V - produção e consumo;  

(...) 

VII - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e 

dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição 

VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e 

direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; 
(...) 

XII - previdência social, proteção e defesa da saúde; 

 

                                                             
56 Art. 22, inciso XXIX, CRFB/88. 
57 Art. 24, incisos V, VII, VIII e XII, CRFB/88. 
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 Assim sendo, é de atribuição do Congresso Nacional58 dispor sobre a matéria 

relativa à propaganda comercial, sendo concorrente entre os demais entes a competência 

de legislar sobre as demais matérias. 

Considerando que a elaboração, incluindo também a iniciativa, e o processo de 

aprovação do PL 6299/02 e apensados estão ocorrendo no Congresso Nacional, e que este 

possui competência para dispor sobre as matérias incluídas neste PL, não foi possível 

encontrar vícios de forma em relação às competências constitucionais dos entes 

federativos, sendo ele, neste aspecto, constitucional. 

Neste sentido, conforme exposto, não há vícios de inconstitucionalidade formal 

referentes ao PL em análise. Passemos agora para a análise de constitucionalidade 

material. 

 

4.3. Análise da Constitucionalidade Material 

4.3.1. Análise de possíveis vícios materiais 

O parecer da Comissão Especial, em que foi apresentado o substitutivo para o PL 

6.299/02 e seus apensados pretende, em resumo, alterar a legislação vigente a fim de 

flexibilizar as atuais regras de registro, comercialização, controle, inspeção, entre outros 

dos agrotóxicos. 

                                                             
58 Órgão que exerce, no âmbito da União, o Poder Legislativo. 
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Neste documento foram apresentadas 14 razões59 para que a mudança fosse 

realizada, sendo que nenhuma delas considerou de forma direta os efeitos destes produtos 

na saúde ou para o meio ambiente, conforme nota técnica do Ministério Público Federal.60 

Para o diagnóstico de possível inconstitucionalidade, no que se refere a possíveis 

vícios materiais do substitutivo apresentado pelo parecer da Comissão Especial, foram 

analisados os seguintes documentos: (i) Nota Técnica 4ª CCR nº 1/2018 do Ministério 

Público Federal; (ii) Nota Técnica nº 2/2018/CGASQ/CGFIN do Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA); (iii) Nota Técnica da 

Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ); (iv) Nota Pública acerca do posicionamento do 

Instituto Nacional de Câncer (INCA); (v) Nota Técnica nº 15/2018/SEI/DICOL da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e (vi) Votos em Separado n. 2 

PL629902, pelos Deputados Chico Alencar (PSOL-RJ) e outros; n. 3 e 4 PL629902, pela 

Deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ) e n. 5 PL629902, pelos Deputados Bohn Gass (PT-

RS) e outros. 

 

4.3.1.1.Violações aos artigos 6º, 23, 30, 170, V e VI; 196; 220, § 4º e 225 da CRFB/88 

– Direito à Saúde, à Alimentação, ao Meio Ambiente Equilibrado, Defesa do 

Direito do Consumidor e Independência e Autonomia dos Entes 

Federativos61 

                                                             
59 São elas: (i) “a atual legislação não considera as características e dificuldades de produzir na região 

tropical”; (ii) “a avalição dos pesticidas e afins está desatualizada em relação ao cenário internacional”; (iii) 

“enquanto o mundo atualizou seus procedimentos de avaliação com os tratados e acordos internacionais, 

incorporando critérios tais como GHS e avaliação de risco, o Brasil ainda realiza suas análises em função 

do perigo.”; (iv) “o sistema de registro de pesticidas é extremamente burocrático”; (v) “burocracia excessiva 

para o quê poderia ser resolvido com simples comunicação aos órgãos federais”; (vi) “falhas no sistema de 

defesa agrícola brasileiro em função de poucos investimentos”; (vii) “não há um plano para substituição de 

moléculas retiradas do mercado, o que reduz ou diminui as alterativas de controle de pragas e doenças.”; 

(viii) “o Comitê Técnico de Assessoramento para Agrotóxicos (CTA) (...) não resolve a contento os 

entraves do tema de pesticidas”; (ix) “ausência de transparência nas tomadas de decisões.”; (x) “a atual lei 

não prevê qualquer dispositivo para os produtos equivalentes ou genéricos”; (xi) “falta de previsão legal 
em relação às culturas de suporte fitossanitário insuficiente (minor crops), bem como a prática de mistura 

em tanque.” (xii) “o Sistema de Informações sobre Agrotóxicos – SIA serve apenas para uso dos órgãos 

federais, sem serventia para os agentes que interagem com tais órgãos, que precisam de um sistema para 

registro de produtos automatizado.” (xiii) “por ser um setor altamente oligopolizado, deve-se melhorar os 

mecanismos de controle concorrencial das empresas, garantindo o direito de pequenas e médias empresas 

entrarem no mercado e maior disponibilidade de produtos aos agricultores.” e (xiv) “o conceito de 

“agrotóxico” utilizado pela atual Lei é inadequado tanto quanto o conceito de ‘defensivos agrícolas’” 
60 Ver nota técnica 4ª CCR n.º 1/2018 do Ministério Público Federal, p. 1. 
61 O presente subcapítulo foi baseado, principalmente, nas Notas Técnicas apresentadas pela Fundação 

Oswaldo Cruz e pelo Ministério Público Federal. 
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Em primeiro lugar, o estabelecimento de medidas que flexibilizam a atual 

legislação sobre o controle e fiscalização do uso e registro dos agrotóxicos, por si só, já 

conferem indícios de uma possível inconstitucionalidade do substitutivo do PL 6.299/02 

e seus apensados, uma vez que colocam em risco os alimentos oferecidos para a 

população, e a consequente saúde da mesma e o meio ambiente em que estes alimentos 

são produzidos.62 

A ementa63 proposta pelo substitutivo altera a nomenclatura “agrotóxicos” para 

“pesticidas” e “produtos de controle ambiental”. Esta modificação pode levar o 

consumidor a erro, uma vez que retira o sufixo do termo presente na legislação em vigor 

(“tóxico”), ocultando a toxicidade e os malefícios que este produto pode oferecer para a 

saúde humana e para o meio ambiente, o que pode possibilitar um aumento na utilização 

dos mesmos nos alimentos através de agricultura, colocando em risco a qualidade dos 

alimentos ofertados aos brasileiros.64 

Além disso, esta mudança na nomenclatura viola o § 4º do art. 220, da CRFB/88, 

na medida em que “a toxicidade é uma característica inerente à grande maioria dos 

produtos destinados ao controle de pragas e doenças”65 e, com a alteração para “pesticida” 

ou “produtos de controle ambiental”, a toxicidade não está presente no nome do produto 

a ser ofertado para o consumidor, de forma que torna-se menos clara a “advertência sobre 

os malefícios decorrentes de seu uso”66. 

O art. 1º, § 1º da proposta em análise dispõe que “os produtos e agentes de 

processos físicos, químicos ou biológicos, destinados ao uso nos setores de proteção de 

ambientes urbanos e industriais são regidos pela lei n. 6.330/76”. Com esta modificação, 

os produtos que hoje são considerados agrotóxicos, já que são produzidos a partir de 

ingredientes presentes nos mesmos, pelo simples fato de não serem utilizados no meio 

                                                             
62 Ver Nota Técnica da Fundação Oswaldo Cruz, p. 1. 
63 “Dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o 

armazenamento, a comercialização, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e 

embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de pesticidas e de produtos 

de controle ambiental e afins, e dá outras providências.” (grifo nosso). 
64 Ver Nota Técnica da Fundação Oswaldo Cruz, p. 2. 
65 Ver nota técnica 4ª CCR n.º 1/2018 do Ministério Público Federal, p. 6. 
66 CRFB/88, art. 220 § 4º A propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, 

medicamentos e terapias estará sujeita a restrições legais, nos termos do inciso II do parágrafo anterior, e 

conterá, sempre que necessário, advertência sobre os malefícios decorrentes de seu uso. (grifo nosso). 
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agrícola, não serão mais regidos pela lei dos agrotóxicos, mas sim pela lei que dispõe 

sobre a vigilância sanitária.67 

Novamente, há a possibilidade de induzir o consumidor a erro, violando o art. 170, 

V da CRFB/88, uma vez que produtos extremamente semelhantes do ponto de vista 

químico, em função da sua composição, serão regidos por legislações diferentes somente 

pelo fato de serem utilizados em ambientes diferentes, além da violação constitucional 

dos artigos 196 e 225 e ao princípio da não regressão, uma vez que há a redução da 

proteção vigente ao meio ambiente.  

A proposta de alteração prevê, em seu art. 4º, § 3º, que somente será proibido “o 

registro de pesticidas, de produtos de controle ambiental e afins que (...) apresentem risco 

inaceitável68 para os seres humanos ou para o meio ambiente”. Desta forma, esta análise 

de risco69 permite o registro de produtos se o risco for considerado “aceitável”70, sendo 

que na legislação em vigor há a proibição do registro de qualquer agrotóxico que 

apresente perigo de risco ao meio ambiente e saúde humana. 

Assim, nesta proposta de mudança, há a possibilidade de registrar agrotóxicos que 

apresentam perigo de risco ou risco para a saúde humana ou meio ambiente, o que viola 

o art. 6º, 196 e 225 da Carta Magna, violando a vedação ao Retrocesso dos Direitos 

Socioambientais.71 

 O projeto que propõe as mudanças na lei 6.299/02 e seus apensados cria o 

“Registro e a Autorização temporários”72 nos seguintes termos: 

Art. 3º § 6º Fica criado o Registro Temporário – RT para os Produtos Técnicos, 

Produtos Técnicos Equivalentes, Produtos Novos, Produtos Formulados e 

Produtos Genéricos, que estejam registrados para culturas similares ou para 

                                                             
67 Ver Nota Técnica da Fundação Oswaldo Cruz, p. 3. 
68 O substitutivo define os termos “perigo”, “risco” e “risco inaceitável” no art. 2º, VI, d, e, f: “d) perigo - 

propriedade inerente a um agente biológico, químico ou físico, com potencialidades para provocar um efeito 

nocivo para a saúde humana ou para o meio ambiente. e) risco - a probabilidade da ocorrência de um efeito 

nocivo para a saúde ou para o meio ambiente combinado com a severidade desse efeito, como consequência 
da exposição a um perigo; f) risco inaceitável - nível de risco considerado insatisfatório por permanecer 

inseguro ao ser humano ou ao meio ambiente, mesmo com a implementação das medidas de gerenciamento 

dos riscos.” 
69 Prevista pelo art. 3º, § 15, do substitutivo do PL 6299/02 e apensados: “§ 15. Proceder-se-á à análise de 

risco para a concessão dos registros dos produtos novos, além de modificação nos usos que impliquem em 

aumento de dose, inclusão de cultura, equipamento de aplicação ou nos casos de reanálise.” 
70 Ver Nota Técnica da Fundação Oswaldo Cruz, p. 5. 
71 Ver nota técnica 4ª CCR n.º 1/2018 do Ministério Público Federal, p. 7. 
72 Art. 3º, §§ 6º ao 11º, do substitutivo do PL 6299/02 e apensados apresentado no parecer n. 1 da Comissão 

destinada a proferir parecer ao PL e apensados. 
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usos ambientais similares em pelo menos três países membros da Organização 

para Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE que adotem, nos 

respectivos âmbitos, o Código Internacional de Conduta sobre a Distribuição 

e Uso de Pesticidas da Organização das Nações Unidas para Alimentação e 

Agricultura – FAO, mediante inscrição em sistema informatizado. 

 Este dispositivo possibilita o registro e/ou autorização de determinados 

agrotóxicos no Brasil sem as devidas análises dos órgãos competentes a serem realizadas 

no país. Além disso, ele não apresenta método algum para a escolha dos três países-

membros da OCDE em que há o registro dos agrotóxicos. Com isso, há um grave 

problema nesta norma, uma vez que estes países podem ter características climáticas, 

demográficas e epidemológicas completamente diferentes.73 

 Como conseqüência desta flexibilização do registro/autorização, o problema de 

saúde pública representado pelos agrotóxicos pode se agravar, além de ocasionar graves 

danos ao meio ambiente, já que ela possibilita o registro de produtos registrados em outros 

países, sem nenhuma análise dos órgãos nacionais quanto à periculosidade do agrotóxico, 

ferindo os artigos 6º, 196 e 225, CRFB/88. 

Ainda em relação ao registro e autorização temporários, outra violação à CRFB/88 

pode ser verificada, na medida em que o § 9º do art. 3º da proposta de alteração prevê 

que: 

 § 9º Será expedido o Registro Temporário - RT ou Autorização Temporária – 

AT pelo órgão registrante quando o solicitante tiver cumprido o estabelecido 

nesta Lei e não houver a manifestação conclusiva pelos órgãos responsáveis 

pela Agricultura, Meio Ambiente e Saúde dentro dos prazos estabelecidos no 

§ 1° do art. 3°. 

Ou seja, será expedido um registro ou autorização, mesmo que temporário, sem a 

anuência dos órgãos responsáveis pela fiscalização dos agrotóxicos, quando não houver 

manifestação conclusiva dos órgãos responsáveis pela Agricultura, Meio Ambiente e 

Saúde dentro dos prazos estabelecidos no § 1° do art. 3°.74 

                                                             
73 Ver nota técnica 4ª CCR n.º 1/2018 do Ministério Público Federal, p. 3. 
74 É válido explicitar o § 1° do art. 3° no presente trabalho, na medida em que ele apresenta os prazos 

propostos para a conclusão dos pleitos de registro e suas alterações: “§ 1° A conclusão dos pleitos de 

registro e suas alterações deverão ocorrer nos seguintes prazos contados a partir da sua submissão: a) 

Produto Novo - formulado: 24 meses. b) Produto Novo - técnico: 24 meses. c) Produto formulado: 12 

meses. d) Produto genérico: 12 meses. e) Produto formulado idêntico: 60 dias. f) Produto técnico 

equivalente: 12 meses. g) Produto atípico: 12 meses. h) Registro Especial Temporário – RET: 30 dias. i) 

Produto para a agricultura orgânica: 12 meses. j) Produto a base de agente biológico de controle: 12 meses. 

k) Pré-mistura: 12 meses. l) Conjunto de alterações do art. 28: 30 dias. m) Demais alterações: 180 dias.” 
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 É importante destacar que, de acordo com a análise da FIOCRUZ, “os prazos 

propostos são tecnicamente inexequíveis, ainda mais considerando-se as atuais condições 

de trabalho e estrutura existentes nos órgãos reguladores”75. 

Assim sendo, é visível que, da maneira como está descrito na proposta de 

modificação da legislação atual, haverá o aumento do número de expedições de registros 

e autorizações temporárias sem a manifestação conclusiva dos órgãos competentes para 

analisar a possibilidade de registro dos agrotóxicos. Neste sentido, como exposto 

anteriormente, esta flexibilização promove violações dos seguintes dispositivos 

constitucionais: artigos 6º, 196 e 225, CRFB/88. 

O art. 4º da proposta de alteração estabelece o órgão federal responsável pelo setor 

da agricultura (Ministério da Agricultura76) como “registrante dos pesticidas, seus 

produtos e afins” e o órgão federal que atua na área de meio ambiente (Ministério do 

Meio Ambiente77) como “registrante de produtos de controle ambiental, seus produtos 

técnicos e afins.” 

Conforme a Nota Técnica da FIOCRUZ, a concessão de registro de um produto 

agrotóxico, seus componentes e afins, de acordo com a legislação atual se dá da seguinte 

forma78: 

Atualmente no Brasil, para a concessão de registro de um produto agrotóxico, 

seus componentes e afins, é necessária uma avaliação tripartite realizada pelo 

Ministério da Saúde, pelo Ministério do Meio Ambiente e pelo Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). Uma vez atendidas as 

exigências dos três Ministérios, o registro do agrotóxico é obtido. No âmbito 

do Ministério da Saúde, a Anvisa é responsável pelas avaliações da toxicidade 

e efeitos à saúde humana. No Ministério do Meio Ambiente, por intermédio do 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

(Ibama), realiza-se a avaliação ecotoxicológica dos agrotóxicos e afins. No 
MAPA (atual Ministério da Agricultura) é realizada a avaliação de eficácia 

agronômica. 

 Com a modificação presente no substitutivo ao PL 6299/02 e seus apensados, 

somente o Ministério da Agricultura deveria dar a anuência para o registro de pesticidas, 

seus produtos e afins, enquanto o Ministério do Meio Ambiente seria o responsável 

somente pela análise dos produtos de controle ambiental, seus produtos técnicos e afins, 

                                                             
75  Ver Nota Técnica da Fundação Oswaldo Cruz, p. 10. 
76 Sendo a atual ministra a Tereza Cristina. 
77 Sendo o atual ministro Ricardo Salles. 
78 Ver Nota Técnica da Fundação Oswaldo Cruz, p. 12/13. 
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extinguindo o sistema tríplice de “freios e contrapesos”79 em que o Ministério da 

Agricultura, do Meio Ambiente e da Saúde participavam e atuavam na defesa de seus 

interesses no momento de autorizar a expedição de um registro de agrotóxico. 

 Sendo assim, esta mudança proporciona uma maior concentração de atribuições 

que antes eram dos três órgãos para o Ministério da Agricultura, aumentando a 

“possibilidade das agências agirem para atender exclusivamente aos interesses 

econômicos do setor regulado quando comparado ao modelo de regulação centralizado 

em agência única” 80 e retirando a competência dos Ministérios do Meio Ambiente e da 

Saúde de participarem no processo do registro do agrotóxico. 

 Esta limitação da atuação dos demais ministérios coloca em risco a proteção dos 

direitos à saúde e ao meio ambiente equilibrado, ferindo novamente a CRFB/88, na 

medida em que eles são afastados de suas devidas atribuições quanto à análise de 

expedição de registro dos pesticidas, ou seja, dos próprios agrotóxicos, produtos 

extremamente nocivos a saúde e ao meio ambiente. 

 O art. 5º da proposta define as competências do órgão federal responsável pelo 

setor da agricultura (atualmente o Ministério da Agricultura). Entre elas, há a 

responsabilidade do órgão registrante – no caso dos pesticidas será o próprio Ministério 

da Agricultura – de divulgar os resultados de monitoramento. 

 Esta medida coloca como competência do próprio órgão que faz o registro dos 

agrotóxicos a divulgação dos resultados do monitoramento do uso deste produto e, como 

demonstrado, a proposta define que no caso dos “pesticidas”, somente o Ministério da 

Agricultura é competente para registrá-los. 

Novamente, é possível observar um afastamento do sistema de “checks and 

balances”, uma vez que o monitoramento de resíduos de agrotóxicos em alimentos é 

realizado atualmente pela Anvisa81, e, com esta mudança, o próprio Ministério do Meio 

Ambiente divulgaria as avaliações da toxicidade e efeitos do uso dos agrotóxicos 

                                                             
79 Este termo, traduzido de “checks and balances” é utilizado para definir o sistema de “controle” em que 

os três Poderes da República – Executivo, Legislativo e Judiciário – possuem para fiscalizar as ações de 

cada um deles. 
80 Nota Técnica da FIOCRUZ apud Silva LR. 
81 Ver Nota Técnica da Fundação Oswaldo Cruz, p. 13/14. 
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registrados por ele, colocando novamente em risco a qualidade dos alimentos ofertados, 

a saúde humana e o meio ambiente. 

Além disso, este dispositivo também viola o inciso V, do art. 170 da Carta Magna, 

uma vez que o consumidor receberá informações acerca dos efeitos de determinados 

agrotóxicos do próprio órgão que possibilitou o seu registro. Assim, estas informações 

correm riscos de estar enviesadas para que o agrotóxico continue registrado no país, 

acarretando na “submissão dos interesses consumeristas aos interesses econômicos em 

manifesto esvaziamento do desiderato constitucional.”82 

 O parágrafo único do art. 11 do substitutivo do PL 6299/02 e apensados define 

que “a publicação do registro dos pesticidas e dos produtos de controle ambiental e afins 

no sítio eletrônico do órgão federal registrante autoriza a comercialização e uso nos 

Estados e Distrito Federal”83. 

 Da forma como este dispositivo está escrito, identifica-se uma grave violação a 

independência e autonomia dos estados e municípios, uma vez que eles não poderiam 

adotar medidas mais restritivas em relação ao uso dos agrotóxicos em seus territórios, já 

que a simples publicação do registro no sítio eletrônico do órgão federal registrante 

autorizaria a comercialização e o uso nos Estados e Distrito Federal.84 

 Os artigos 16 e 18 da proposta contida no parecer da Comissão Especial 

determinam que: 

Art. 16. Instituições representativas de agricultores ou de engenheiros 

agrônomos ou florestais, conselhos da categoria profissional da engenharia 

agronômica ou florestal, ou entidades de pesquisa ou de extensão ou os 
titulares de registro poderão pedir ao órgão federal registrante a autorização da 

extensão de uso de pesticidas ou afins já registrados para controle de alvos 

biológicos em culturas com suporte fitossanitário insuficiente, devendo instruir 

o processo com os estudos para a análise do órgão registrante, caso necessário. 

§ 1º O órgão federal responsável pelo setor da agricultura consultará as 

empresas detentoras de registro do produto solicitado e emitirá parecer 

conclusivo acerca do deferimento ou não da autorização da extensão de uso 

para as culturas com suporte fitossanitário insuficiente no prazo de 30 (trinta) 

dias, com publicação do resultado Diário Oficial da União ou em seu sítio 

eletrônico oficial. 

                                                             
82 Ver nota técnica 4ª CCR n.º 1/2018 do Ministério Público Federal, p. 6. 
83 “Parágrafo único. A publicação do registro dos pesticidas e dos produtos de controle ambiental e afins 

no sitio eletrônico do órgão federal registrante autoriza a comercialização e uso nos Estados e Distrito 

Federal.” 
84 Ver Nota Técnica da Fundação Oswaldo Cruz, p. 15. 
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Art. 18. Prescindem do registro, a declaração do estado de emergência 

fitossanitária pelo poder executivo, em função de situação epidemiológica que 

indique risco iminente de introdução de doença exótica ou praga quarentenária 

ausente no País, ou haja risco de surto ou epidemia de doença ou praga já 

existente, em que fica o órgão registrante autorizado a anuir com a importação 

e a conceder permissão emergencial temporária de produção, distribuição, 

comercialização e uso de pesticidas, de controle ambiental, componentes e 

afins, conforme artigos 52 a 54 da Lei nº 12.873, de 24 de Outubro de 2013. 

 Em uma breve leitura destes dispositivos, é visível a intenção de retirar a 

obrigatoriedade dos estudos para incluir o uso de um “agrotóxico em uma cultura para 

qual o mesmo não possui autorização de uso”85, como também para a importação de 

agrotóxicos que não possuem registro no Brasil para serem utilizados em casos de 

“emergência fitossanitária”. De novo, a proposta de mudança da legislação atual coloca 

em risco a qualidade dos alimentos advindos da produção agrícola, além da saúde humana 

e o meio ambiente, violando os dispositivos constitucionais citados anteriormente. 

 Já o art. 28 previsto no substitutivo ao PL 6299/02 e apensados define que, no caso 

de organizações internacionais responsáveis pela saúde, alimentação ou meio ambiente, 

das quais o Brasil seja membro integrante ou signatário de acordos e convênios, alertarem para 

riscos ou desaconselharem o uso do agrotóxico, o órgão federal registrante poderá 

instaurar procedimento para reanalisar o uso do mesmo.86 Neste caso, a reanálise do 

agrotóxico cujos riscos foram apontados pelas organizações internacionais depende da 

vontade do órgão federal registrante, sem nenhuma estipulação de penalização caso a 

mesma não seja realizada. 

 Este dispositivo representa um retrocesso no que concerne à proteção ao meio 

ambiente, e a consequente interferência negativa na alimentação adequada e na saúde da 

população brasileira. Isto porque, de acordo com a legislação atual, nestes casos a 

autoridade competente é obrigada a tomar imediatas providências, sob pena de 

responsabilidade87, o que seria afastado pela proposta de mudança da legislação atual. 

                                                             
85 Ver Nota Técnica da Fundação Oswaldo Cruz, p. 15 
86 Art. 28. Quando organizações internacionais responsáveis pela saúde, alimentação ou meio ambiente, 

das quais o Brasil seja membro integrante ou signatário de acordos e convênios, alertarem para riscos ou 

desaconselharem o uso de pesticida, de produtos de controle ambiental e afins, o órgão federal registrante 

poderá instaurar procedimento para reanálise do produto, notificando os registrantes para apresentar a 

defesa em favor do seu produto. 
87 Lei 7.802/89, art. 3º, § 4º. Quando organizações internacionais responsáveis pela saúde, alimentação ou 

meio ambiente, das quais o Brasil seja membro integrante ou signatário de acordos e convênios, alertarem 

para riscos ou desaconselharem o uso de agrotóxicos, seus componentes e afins, caberá à autoridade 

competente tomar imediatas providências, sob pena de responsabilidade. 
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 O art. 39 da proposta que está sendo analisada permite aos consumidores diretos 

de agrotóxicos88 que, em situações excepcionais, não apresentem a “Receita 

Agronômica”89, flexibilizando ainda mais o uso destes produtos de forma indiscriminada, 

sem a devida análise de riscos90, violando os dispositivos constitucionais de defesa à 

alimentação adequada, saúde e ao meio ambiente. 

 Para concluir a análise proposta neste subcapítulo, será analisado o art. 59 do 

substitutivo91. Esta norma cria a “Taxa de Avaliação e de Registro” dos agrotóxicos, e 

define os valores em seu § 2º. De acordo com a Nota Técnica da FIOCRUZ, “todas as 

taxas previstas apresentam valores irrisórios, incompatíveis com o significado do registro 

de um produto agrotóxico no país” 92. 

 O pequeno valor cobrado para o registro dos produtos atípicos e para o registro 

especial temporário pode reduzir a qualidade dos alimentos ofertados à população, 

colocando a saúde humana em risco, além de causar graves danos ao meio ambiente, já 

que “abre-se espaço para registrar qualquer produto, inclusive aqueles proibidos em 

outros países ou que já tenham tido registro negado no Brasil (...)”93.  

 Em síntese, neste subcapítulo foram apresentadas as possíveis violações à 

CRFB/88, explicitadas pelas notas técnicas do Ministério Público Federal e da Fundação 

Oswaldo Cruz, de modo que ficou demonstrado que, da forma em que o substitutivo ao 

PL 6299/02 e apensados está disposto no parecer nº 1 do Relator Deputado Luiz 

                                                             
88 Normalmente fazendeiros agrários. 
89 Uma espécie de receita “médica” no caso dos agrotóxicos, em que um profissional legalmente habilitado 

prescreve a utilização do mesmo em um determinado caso. 
90 Ver nota técnica 4ª CCR n.º 1/2018 do Ministério Público Federal, p. 6. 
91 “Art. 59. Fica criada a Taxa de Avaliação e de Registro de produtos técnicos, produtos técnicos 

equivalentes, produtos novos, produtos formulados e produtos genéricos, de pesticidas e de produtos de 

controle ambiental, RET, produto atípico, produto idêntico e produto para agricultura orgânica, cujo fato 

gerador é a efetiva prestação de serviços de avaliação e de registros. § 1º São sujeitos passivos da taxa a 

que se refere o caput deste artigo as pessoas jurídicas requerentes dos pedidos de registro e de avaliações 
dos produtos indicados no art. 2º, quando do pleito do serviço. § 2º A taxa será devida de acordo com os 

seguintes valores: I – avaliação e registro ou permissão de: a) Produto Novo - formulado: R$ 100.000,00. 

b) Produto Novo - técnico: R$ 80.000,00. c) Produto formulado: R$ 50.000,00. d) Produto genérico: R$ 

40.000,00. e) Produto formulado idêntico: R$ 30.000,00. f) Produto técnico equivalente: R$ 40.000,00. g) 

Produto atípico: R$ 5.000,00. h) Registro Especial Temporário – RET: R$ 5.000,00. i) Produtos para a 

agricultura orgânica: R$ 30.000,00. j) Produto a base de agente biológico de controle: R$ 30.000,00. k) 

Prémistura: R$ 50.000,00. II - avaliação para alterações de registro de produtos: a) conjunto de alterações 

do art. 26: Isento. b) conjunto de alterações do art. 27: R$ 30.000,00” 
92 Ver Nota Técnica da Fundação Oswaldo Cruz, p. 20. 
93 Op. Cit., p. 20. 
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Nishimori (PR-PR), é possível identificar violações de importantes dispositivos 

constitucionais. 

No próximo subcapítulo serão analisados determinados documentos com o 

objetivo de demonstrar que a presença dos agrotóxicos nos alimentos ofertados à 

população diminui a qualidade dos mesmos, colocando em risco o direito constitucional 

à alimentação. 

 

4.3.1.2. Os efeitos do consumo dos agrotóxicos na saúde humana e o risco do direito 

à alimentação adequada 

Os efeitos do consumo dos agrotóxicos serão analisados através da (i) nota pública 

acerca do posicionamento do INCA quanto à constitucionalidade do PL 6299 e 

apensados; (ii) nota conjunta da Fiocruz, Inca e Abrasco; (iii) Dossiê Abrasco: um alerta 

sobre os impactos do agrotóxico na saúde e (iv) recomendação nº 26/2018 do Conselho 

Nacional da Saúde (CNS). 

O Inca, através da nota pública, cita diversos efeitos que o consumo dos 

agrotóxicos pode gerar na saúde humana94: 

Dentre os efeitos sobre a saúde humana associados à exposição aos 

agrotóxicos, os mais preocupantes são as intoxicações crônicas, 

caracterizadas por infertilidade, impotência, abortos, malformações, 

neurotoxicidade, manifestada através de distúrbios cognitivos e 

comportamentais e quadros de neuropatia e desregulação hormonal, 

ocorrendo também em adolescentes, causando impacto negativo sobre o seu 

crescimento e desenvolvimento dentre outros desfechos durante esse período.  

Além disso, há estudos que evidenciaram os efeitos imunotóxicos, 

caracterizados por imunoestimulação ou imunossupressão, sendo esta última 

fator favorável à diminuição na resistência a patógenos ou mesmo, diminuição 

da imunovigilância com comprometimento do combate às células neoplásicas 

levando a maior incidência de câncer, e efeitos genotóxicos como fatores 

preditores para o câncer. (grifos nossos) 

                                                             
94 Ver nota pública do Inca, p. 1-2 apud KOIFMAN S; KOIFMAN RJ, p. 305/311; VANDENBERGH JG, 

p. 42; MEEKER JD, p. 41; CREMONESE C; FREIRE A; MEYER A; KOIFMAN S, p. 1263-1272; 

CHRISMAN JR; CAMARGO AM; OLIVEIRA NO; MOI GP; ANTAKA-SANTOS M, PIGNATI WA.; 

DE ARAÚJO A, DE LIMA J, JACOB SC, SOARES MO, MONTEIRO MCM; FERNANDEZ MF, 

OLMOS B, GRANADA A, LOPEZ-ESPINOSA MJ, MOLINAMOLINA JM, FERNANDEZ JM; 

WOODRUFF TJ, CARLSON A, SCHWARTZ MJ, GIUDICE; WOLANSKY MJ, HARRILL JÁ, p. 55-

78. 
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Em nota conjuntada da Fiocruz, Inca e Abrasco sobre o tema, são listados outros 

graves danos à saúde, conforme segue abaixo95: 

Os agrotóxicos podem causar danos à saúde extremamente graves, como 

alterações hormonais e reprodutivas, danos hepáticos e renais, disfunções 
imunológicas, distúrbios cognitivos e neuromotores e cânceres, dentre outros. 

Muitos desses efeitos podem ocorrer em níveis de dose muito baixos, como 

os que têm sido encontrados em alimentos, água e ambientes contaminados. 

(grifo nosso) 

Importante destacar que este documento afirma que a dose encontrada nos 

alimentos oferecidos à população, mesmo que baixa, já pode ocasionar todos os 

problemas na saúde citados acima. Este fato leva a uma grande preocupação em relação 

aos alimentos agrícolas oferecidos para os cidadãos, uma vez que a qualidade dos mesmos 

é reduzida drasticamente. 

O dossiê organizado pela Abrasco apresenta uma tabela onde foram classificados 

os “efeitos e/ou sintomas agudos e crônicos dos agrotóxicos”: 

 
Fonte: Dossiê Abrasco: um alerta sobre os impactos dos agrotóxicos na saúde, 2015, p. 59  

                                                             
95 Disponível em: <https://portal.fiocruz.br/noticia/em-nota-conjunta-fiocruz-inca-e-abrasco-alertam-para-

o-risco-do-uso-de-agrotoxicos> Acesso em 15/02/2019. 
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Neste mesmo documento, é afirmado que, de acordo com os dados da Anvisa em 

2011, “um terço dos alimentos consumidos cotidianamente pelos brasileiros está 

contaminado pelos agrotóxicos”96, o que demonstra um número preocupante, visto a 

toxicidade e os efeitos que ele pode causar na saúde humana. 

Por fim, considerando todas as influências negativas que o consumo dos 

agrotóxicos pode gerar na saúde humana, o Conselho Nacional de Saúde (CNS), através 

da recomendação nº 26/2018, opinou pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei nº 

6299/2002 e recomendou o seu arquivamento. 

Em síntese, diante dos graves danos que os agrotóxicos presentes nos alimentos 

podem causar, é possível concluir que, caso o registro e o uso deles sejam flexibilizados, 

como pretende o PL em análise, a qualidade dos alimentos ofertados pela produção 

agrícola será reduzida, o que coloca em risco a proteção do direito à alimentação 

adequada, previsto de forma direta na Constituição de 1988 desde 2010, e, de forma 

indireta, desde a sua promulgação, uma vez que a Carta Magna já garantia o direito à 

saúde. 

 

5. Conclusão 

O presente trabalho buscou analisar a constitucionalidade do Projeto de Lei nº 

6.299 de 2002 e apensados, especialmente o seu substitutivo, que no presente momento 

será encaminhado para votação no plenário da Câmara dos Deputados, uma vez que este 

documento apresentado pela Comissão Especial destinada a proferir parecer ao referido 

PL foi aprovado pela maioria dos votos em reunião deliberativa. 

Conforme exposto, o PL, até o presente momento, seguiu o processo legislativo 

brasileiro de acordo com a CRFB/88, sendo a casa iniciadora o Senado Federal e a 

revisora, a Câmara dos Deputados. Além disso, também ficou comprovado que, até então, 

não houve nenhuma violação em relação às competências legislativas dos entes 

federativos, uma vez que o Congresso Nacional, órgão que exerce o Poder Legislativo no 

âmbito da União, é privativamente competente para dispor sobre matéria relativa à 

                                                             
96 CARNEIRO, RIGOTT, AUGUST, FRIEDRICH e BÚRIGO, 2015, p. 56. 
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propaganda comercial e, concorrentemente com os demais entes federativos para dispor 

sobre as matérias descritas nos incisos V, VII, VIII e XII do art. 24, da Carta Magna97. 

 No entanto, em relação à constitucionalidade material, ficou demonstrado que o 

PL em análise pretende, em certa medida, flexibilizar o registro e o uso dos agrotóxicos 

no Brasil, o que pode levar a uma possível piora na qualidade dos alimentos ofertados à 

população, de modo a provocar uma possível violação ao direito à alimentação adequada, 

previsto pela CRFB/88. 

 Além desta violação, ficou comprovado que determinados dispositivos do PL não 

estão em consonância com outros direitos constitucionais: (i) direito à saúde; (ii) direito 

ao meio ambiente sadio e equilibrado; (iii) proteção ao consumidor; (iv) dignidade da 

pessoa humana e (v) autonomia e independência dos entes federativos. 

 Deste modo, o presente trabalho pode concluir que foi possível identificar 

violações de importantes direitos consagrados na CRFB/88 no substitutivo do PL nº 

6.299/02 e apensados, uma vez que há a diminuição considerável da qualidade dos 

alimentos oferecidos no território nacional, o que põe em risco a saúde dos indivíduos 

que os consomem, configurando uma violação ao direito constitucional à alimentação 

adequada. 

 Não obstante, também ficou comprovado que a proposta de alteração da lei 

vigente sobre o registro dos agrotóxicos no país não está em consonância com o direito 

ao meio ambiente sadio e equilibrado, à proteção dos consumidores e a autonomia dos 

entes federativos. 

 O presente trabalho apontou possíveis inconstitucionalidades materiais do 

substitutivo do PL nº 6.299/02 e apensados, com o objetivo de promover o debate acerca 

deste tema tão sensível, uma vez que envolve direitos expressos na CRFB/88.  

Conforme exposto, pode-se concluir que o direito à alimentação adequada tende 

a ser desrespeitado na medida em que a qualidade dos alimentos ofertados diminui com 

a utilização dos agrotóxicos. Por isso, como delineado ao longo do presente, é necessária 

                                                             
97 “Art. 24, CRFB/88: “V - produção e consumo; (...) VII - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da 

natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição; VIII - 

responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, 

histórico, turístico e paisagístico; (...) XII - previdência social, proteção e defesa da saúde.” 
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a análise aprofundada de qualquer alteração que vise flexibilizar a atual legislação sobre 

o uso, o registro e a fiscalização destes produtos. 
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