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RESUMO  
  

A agricultura é um dos setores que mais contribuem para o crescimento da economia 
brasileira. No entanto, predomina no país o modelo agrícola sedimentado na Revolução 
Verde, fundamentado em monoculturas de largas escalas cultivadas mediante intensa 
aplicação de agrotóxicos, fazendo do Brasil o maior consumidor de tais produtos químicos em 
todo o mundo desde 2008. A nocividade dos agrotóxicos é cientificamente reconhecida, 
havendo, entretanto, incerteza quanto aos riscos de intoxicação crônica em razão da dieta, 
visto que os parâmetros de segurança são fixados considerando um ingrediente ativo 
isoladamente, sem ponderar sobre a capacidade bioacumulativa de tais substâncias e sobre a 
interação sinérgica dos variados agrotóxicos cujo uso é autorizado – efeito cocktail. Sob tal 
contexto, a presente dissertação analisa se é eficiente, no Brasil, a gestão pública dos riscos 
incertos que os resíduos de agrotóxicos presentes nos alimentos representam à segurança 
alimentar do consumidor. O estudo é desenvolvido a partir de uma pesquisa qualitativa, 
descritiva e explicativa, valendo-se do método dedutivo com abordagem jurídico-teórica, 
mediante análise de fontes documentais, bibliográficas e legislativas. Como marco teórico, 
promove-se uma releitura da compreensão de virtude de Aristóteles – mediania –, a teor da 
concepção de desenvolvimento sustentável e do Princípio de Precaução, tal como delineados 
pelo ordenamento jurídico brasileiro. Nesse sentido, destaca-se que a assunção de riscos é 
algo natural, inerente à própria vida, de modo que o controle dos riscos incertos não deve 
resultar, necessariamente, na proibição imediata de uma atividade poluidora, sendo 
indispensável ao gestor público de riscos a utilização habitual de instrumento que permita a 
reflexão racional acerca das circunstâncias fáticas existentes, evitando o medo excessivo e a 
confiança temerária, em consonância com a virtude da coragem, promovendo-se, com isso, a 
aplicação Prudente do Princípio da Precaução. Recomenda-se, para tanto, a ponderação 
articulada pelo Princípio da Ecoproporcionalidade, mediante a análise sucessiva de suas 
quatro máximas: justificativa, adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. 
Diante das informações colhidas e dos fundamentos jurídicos apresentados, pertinentes à 
atuação do gestor público no exercício das competências relevantes ao controle dos riscos 
incertos que a poluição por agrotóxicos representa à segurança alimentar do consumidor, 
constatou-se sua ineficiência, em prejuízo ao desenvolvimento sustentável e à dignidade 
humana, devido à aplicação imprudente do Princípio da Precaução, conferindo predomínio 
irracional e, portanto, desproporcional, aos interesses econômicos. Primeiramente porque 
apesar do mandamento legal, não é garantido ao consumidor, nos estabelecimentos 
comerciais, acesso às informações sobre a presença de resíduos de agrotóxicos nos alimentos 
ofertados e também acerca dos riscos incertos associados. Segundo, por causa da continuidade 
dos históricos incentivos políticos, financeiros e fiscais à produção e comercialização de 
agrotóxicos no país, apesar da reconhecida periculosidade tais substâncias, que justifica sua 
proibição gradativa, mediante a substituição das técnicas do modelo agrícola convencional 
por aquelas do sistema agroecológico. Por fim, são injustificáveis diversas omissões por parte 
da ANVISA, em especial a não proibição imediata do registro de agrotóxicos que contenham 
glifosato, 2,4-D ou acefato, indicados como carcinogênicos por parcela razoável da 
comunidade científica, não havendo níveis seguros para exposição humana. 
 

Palavras-chave: Gestão pública de riscos incertos. Agrotóxicos. Segurança alimentar do 
consumidor. Aristóteles. Princípio da Precaução. Desenvolvimento sustentável. 



 
 

ABSTRACT 

 

Agriculture is one of the sectors that contributes most to the growth of the Brazilian economy. 
However, the model estabilished by Green Revolution prevails in the country, with large 
monocultures cultivated through strong application of agrochemicals, making Brazil the 
largest consumer of such products worldwide since 2008. The harmfulness of pesticides is 
scientifically recognized, but there is uncertainty regarding the risks of chronic intoxication 
due to diet, since safety parameters are fixed considering an active ingredient alone, without 
reflecting about the bioaccumulative capacity of such substances and the synergistic 
interaction of various pesticides whose use is authorized - cocktail effect. In this context, this 
dissertation analyzes the public management of the uncertain risks to the food safety of 
consumer, offered by residues of pesticides present in food. The study is developed from a 
qualitative, descriptive and explanatory research, conducted by the deductive method with 
theoric and legal approach, through analysis of documentary, bibliographical and legislative 
sources. As theoretical framework, it’s promoted a re-reading of the comprehension of virtue 
by Aristotle – fair middle –, at the light of the conception of sustainable development and the 
Precautionary Principle, as designed by Brazilian legal system. In this sense, it’s emphasize 
that the assumption of risks is something natural, inherent to life itself, so that the risk control 
should not incur, necessarily, in the immediate prohibition of a polluting activity, it’s being 
indispensable to the public risk manager the habitual use of an instrument that allows the 
racional reflection about the factual circumstances, avoiding excessive fear and reckless 
confidence, in harmony with the virtue of courage, and thereby, promoting a prudent 
application of the Precautionary Principle. It’s recommended, for that, the ponderation 
articulated by the Ecoproportionality Principle, through the sucessive analysis of its four 
maxims: justification; adequacy; need; and proportionality in the strict sense. In view of the 
information gathered and the legal bases presented, relevant to the performance of the public 
manager in the exercise of relevant competences to control the uncertain risks that pollution 
by pesticides representes to the consumer’s food safety, its inefficiency was verified, to the 
detriment of sustainable development and human dignity, due to the imprudent application of 
the Precautionary Principle, confering an irrational and, therefore, disproportionate 
predominance on economic interests. Firstly, because despite the legal order, it’s not 
guaranteed to the consumer in commercial establishments, access to information on the 
presence of pesticide residues in the foods offered, and also about the associated uncertain 
risks. Second, because the continuance of political, financial and fiscal incentives for the 
production and commercialization of agrochemicals in the country, although they are 
recognized as dangerous, wich justifies their gradual prohibition, with the substitution of the 
agriculture conventional thecniques by those from agroecological system. Finally, it’s 
unjustifiable a number of omissions by ANVISA, especially the non-immediate prohibiton of 
the registration of agrochemicals containing glyphosate, 2,4-D or acephate, indicated as 
carcinogenic by a reasonable portion of the scientific community, so that’s no safe levels for 
human exposure. 
 
Keywords: Public management of uncertain risks. Pesticides. Consumer food safety. 
Aristotle. Principle of Precaution. Sustainable development. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A agricultura é uma das atividades mais relevantes no contexto econômico 

brasileiro, contribuindo de maneira substancial para a formação do Produto Interno Bruto 

(PIB)1. Por outro lado, devido às técnicas de produção agrícola estimuladas pelo Estado e 

ainda predominantes, também é uma das grandes responsáveis pelo alarmante nível de 

degradação ambiental que insere os indivíduos e a sociedade num cenário de risco e incerteza 

que representa ameaça à sadia qualidade de vida das presentes e futuras gerações. 

Nesse sentido, merece ser objeto de análise a poluição causada pelos agrotóxicos 

intensamente utilizados, cujos resíduos se acumulam não apenas no meio ambiente, mas 

também nos alimentos que posteriormente serão ofertados ao consumidor, e no próprio 

organismo humano. A periculosidade imanente a tais produtos químicos faz surgir uma 

preocupação sobre o risco de intoxicação em razão da dieta, capaz de configurar preocupante 

situação de insegurança alimentar, em prejuízo à saúde e à vida dos indivíduos. 

Segundo o ordenamento jurídico brasileiro, incumbe ao Poder Público e à 

sociedade a obrigação de proteger o meio ambiente ecologicamente equilibrado e a saúde 

humana diante de atividades poluidoras, prezando não apenas pela harmonia entre o homem e 

os demais seres vivos, mas especialmente pela dignidade humana e pelo bem-estar social. 

Diante da perspectiva exposta, surge uma relevante indagação que servirá como 

problema norteador deste trabalho: é eficiente, no Brasil, a gestão pública dos riscos incertos 

que os resíduos de agrotóxicos presentes nos alimentos representam à segurança alimentar do 

consumidor? Considerando o uso intenso de tais produtos químicos no país, supõe-se, como 

hipótese, por sua não eficiência, sujeitando o consumidor a uma situação de ameaça a sua 

saúde e vida. 

Como objetivo geral, portanto, o presente trabalho pretende avaliar se no exercício 

de suas competências, o Estado brasileiro tem atuado de forma prudente na gestão dos riscos à 

segurança alimentar do consumidor, resultantes da ingestão contínua de diversos alimentos 

com resíduos dos variados tipos de agrotóxicos utilizados no país há anos. 

Buscar-se-á responder à pergunta supramencionada e cumprir com o objetivo 

exposto a partir de uma pesquisa qualitativa, descritiva e explicativa, valendo-se do método 

dedutivo com abordagem jurídico-teórica, mediante análise de fontes documentais, 

bibliográficas e legislativas. Como marco teórico, utilizar-se-á de uma releitura da 

                                                             
1  O PIB de um país corresponde ao resultado, em valores monetários, da soma dos bens e serviços nele 

produzidos durante um determinado período. 
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compreensão de virtude de Aristóteles, feita à luz da concepção de desenvolvimento 

sustentável e do Princípio de Precaução, tal como delineados pelo ordenamento jurídico 

brasileiro. 

No intuito de tornar a investigação exitosa, far-se-á oportuno averiguar, 

primeiramente, os contornos da Revolução Industrial, explicitando seus impactos positivos e 

especialmente os negativos, como os riscos resultantes das diversas fontes de poluição, que 

ameaçam o equilíbrio ambiental e a dignidade humana, em prejuízo da sociedade. Para tanto, 

abordar-se-ão alguns pensamentos de Ülrich Beck, por meio dos quais o autor problematiza a 

incapacidade científica para percepção de grande parte desses riscos, tornando-os incertos e, 

consequentemente, um obstáculo ao desenvolvimento sustentável. 

Depois, será preciso contextualizar o fenômeno da Revolução Verde nesse cenário 

de risco de autodestruição, além de enfatizar o potencial poluidor dos agrotóxicos que 

passaram a ser cada vez mais aplicados na produção agrícola, e os possíveis danos que podem 

causar à saúde humana. Ao final do primeiro capítulo, apresentar-se-á o entendimento de 

gestão eficiente de risco, a teor de uma releitura da compreensão de virtude proposta por 

Aristóteles, consistente na mediania entre extremos, com especial atenção para a coragem. 

Em seguida, debruçar-se-á sobre a definição e o embasamento legal do Princípio 

da Precaução, além de expor os possíveis efeitos de sua aplicação pelo Estado brasileiro 

enquanto gestor público de riscos dotados de incertezas. Conjugar-se-á o aludido princípio 

com as máximas do Princípio da Ecoproporcionalidade, sugerindo tratar-se de um 

instrumento racional que deve ser utilizado de forma habitual pelo Poder Público, na 

pretensão de evitar excessos que rompem com a mediania circunstancial necessária à 

promoção do desenvolvimento sustentável. 

No terceiro capítulo delimitar-se-ão os direitos fundamentais que podem ser 

afetados pela poluição causada pelos agrotóxicos e pela consequente possibilidade de 

intoxicação por meio da dieta, em prejuízo à segurança alimentar do consumidor. Abordar-se-

ão, após, as competências legislativas e administrativas constitucionalmente atribuídas aos 

entes federativos, que se façam relevantes à precaução contra os riscos que ameaçam a 

integridade de direitos fundamentais assegurados ao consumidor, oriundos da aplicação de 

agrotóxicos na produção de alimentos. 

Tratar-se-á, ainda, do Princípio da Vedação ao Retrocesso Socioambiental, 

ressaltando o dever de progressão na satisfação dos direitos fundamentais abordados, 

especialmente os sociais, tais como a alimentação adequada e a saúde. Em seguida, promover-

se-á uma análise histórica da legislação nacional atinente ao registro de agrotóxicos, refletindo 
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se atualmente ela consegue condicionar adequadamente a atuação do gestor público à 

necessidade de se precaver contra os riscos incertos que os resíduos de agrotóxicos oferecem 

à saúde e à vida humana. 

No derradeiro capítulo, que antecede as considerações finais, será o momento de 

detalhar os históricos incentivos políticos, financeiros e fiscais despendidos pelo Poder 

Público para a produção e comercialização de agrotóxicos no Brasil, apreciando a situação 

atual do consumo de tais produtos químicos no país, tanto no aspecto quantitativo quanto 

qualitativo – a quantidade e qualidade dos agrotóxicos cujo uso é autorizado. 

Adiante, far-se-á uma abordagem sobre a atuação da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA) no que concerne ao Programa de Análise de Resíduos de 

Agrotóxicos em Alimentos (PARA) referente aos anos 2011-2012 e 2013-2015, ponderando 

acerca das respectivas conclusões e da consequente postura adotada pela agência. Evidenciar-

se-á, também, a relevância da transição agroecológica para a redução do uso de agrotóxicos 

na produção de alimentos e na promoção do desenvolvimento sustentável. 

Por fim, verificar-se-á, a teor de todas as informações que foram colhidas, se o 

Poder Público tem aplicado de forma prudente o Princípio da Precaução, ao gerir os riscos 

incertos que os resíduos de agrotóxicos presentes nos alimentos proporcionam à segurança 

alimentar do consumidor. 

Espera-se, com isso, responder de forma concisa à pergunta, isto é, ao problema 

acima exposto, que orientará a pesquisa, seja para confirmar ou para rejeitar a hipótese 

levantada. 
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2 SOCIEDADE (INDUSTRIAL) DE RISCOS, REVOLUÇÃO VERDE E 

AGROTÓXICOS 

 

Neste tópico inaugural serão explicitadas as consequências da Revolução 

Industrial, enfatizando que além dos benefícios econômico-sociais, produziu um cenário de 

autoameaça em razão dos riscos2 incertos resultantes de atividades sedimentadas no constante 

desenvolvimento científico-tecnológico e na exploração desarrazoada do meio ambiente. 

Tratar-se-á da denominada Sociedade (industrial) de Riscos, mais precisamente da 

situação de incerteza nela deflagrada, haja vista que muitas vezes a comunidade científica não 

possui aptidão para perceber alguns riscos associados às atividades econômicas 

fundamentadas em novidades tecnológicas, ou não é capaz de estipular parâmetros de 

segurança confiáveis em relação ao meio ambiente e à sadia qualidade de vida, situação que 

representa um desafio à efetivação do desenvolvimento sustentável e ao primado da dignidade 

da pessoa humana. 

Após, sob esse contexto de industrialização, avanço tecnológico e produção de 

riscos que colocam em xeque o desenvolvimento sustentável, será feito um breve histórico 

sobre a Revolução Verde, dando-se destaque para os agrotóxicos, relatando os potenciais 

danos que podem causar não apenas ao meio ambiente, mas especialmente à saúde e à vida 

humana, especialmente por meio da dieta. 

Será esclarecido, ao final, o que se considera como uma gestão pública eficiente – 

razoável/proporcional/prudente – de riscos, em consonância com os interesses econômicos, 

ambientais e sociais integrantes do desenvolvimento sustentável, a partir de uma releitura da 

concepção de virtude estabelecida por Aristóteles, com foco na coragem. 

 

2.1 Revolução Industrial e suas consequências socioambientais  

 

As peculiaridades biológicas que conferiram ao homo sapiens a capacidade 

cognitiva para projetar cenários e utilizar os recursos naturais para melhor se adaptar ao 

ambiente em que vive, possibilitou a superação de situações de risco advindas de fenômenos 

da natureza e da coexistência com outros animais, bem como ao atendimento de suas 

necessidades básicas – alimentação, energia etc. Para além das necessidades, a inventividade 

                                                             
2  Para o presente trabalho será denominado como risco a situação que deflagra uma ameaça ou um perigo. 
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humana possibilitou a exploração de seus anseios de grandeza e ao atendimento de desejos 

variados, mediante dominação da própria natureza. 

Nesse compasso, relevante destacar que a Revolução Industrial, iniciada na 

Inglaterra do século XVIII, rompeu com a cultura estamental3 da idade média e alcançou seu 

ápice em meados do século XX. Iniciou-se, a partir de então, uma nova era fundamentada na 

racionalidade científica e em inovações tecnológicas que propiciaram enorme crescimento 

econômico e grandes modificações e avanços de cunho político e social. 

A Revolução Industrial teve como característica marcante a utilização de 

máquinas tanto para alavancar a exploração de recursos naturais, quanto para aumentar a 

produtividade das fábricas, possibilitando a inserção do sistema de produção em série. Nas 

palavras do historiador Yuval Noah Harari, “A Revolução Industrial produziu uma 

combinação sem precedentes de energia abundante e barata com matérias-primas abundantes 

e baratas. O resultado foi uma explosão na produtividade humana” (HARARI, 2015, [s/p]). 

A mudança do modelo produtivo e o aumento da produtividade foram de grande 

relevância para a humanidade, melhorando substancialmente a qualidade de vida dos 

indivíduos. Tal situação foi enfatizada por Eric Hobsbawm (1917): 

 

O que significa a frase ‘a revolução industrial explodiu’? Significa que a certa altura 
da década de 1780, e pela primeira vez na história da humanidade, foram retirados 
os grilhões do poder produtivo das sociedades humanas, que daí em diante se 
tornaram capazes da multiplicação rápida, constante, e até o presente ilimitada, de 
homens, mercadorias e serviços. Este fato é hoje tecnicamente conhecido pelos 
economistas como a ‘partida para o crescimento auto-sustentável’. Nenhuma 
sociedade anterior tinha sido capaz de transpor o teto que uma estrutura social pré-
industrial, uma tecnologia e uma ciência deficientes, e consequentemente o colapso, 
a fome e a morte periódicas, impunham à produção. (HOBSBAWM, 1996, p. 28, 
tradução nossa) 4 

 

Esse boom na produtividade de bens e serviços somente se sustentou em razão da 

solidificação de uma sociedade capitalista e consumista5. A cultura do consumo passou, desde 

então, a ser constantemente incentivada por campanhas de marketing e também por políticas 

                                                             
3  Referente à Sociedade Estamental existente na Idade Média, que se dividia em estamentos (grupos sociais) 

com pouca mobilidade social. 
4  “What does the phrase ‘the Industrial Revolution broke out’ mean? It means that some time in the 1780s, and 

for the first time in human history, the shackles were taken off the productive power of human societies, 
which henceforth became capable of the constant, rapid and up to the present limitless multiplication of men, 
goods and services. This is now technically known to the economists as the 'take-off into self-sustained 
growth'. No previous society had been able to break through the ceiling which a pre-industrial social 
structure, defective science and technology, and consequently periodic breakdown, famine and death, 
imposed on production.” 

5  Trata-se de mera contextualização dos fatos analisados, não tendo o presente trabalho a pretensão de criticar 
o sistema capitalista ou a cultura do consumo nele estabelecida. 
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públicas, uma vez que eventual estagnação dos níveis de consumo proporcionaria o acúmulo 

de produtos nos estoques das indústrias, inviabilizando a movimentação do capital de modo a 

provocar crise econômica e social. 

Os benefícios sociais proporcionados pela Revolução Industrial e o consequente 

crescimento econômico foram vislumbrados quase que imediatamente, propiciando o 

aumento da expectativa de vida dos indivíduos, o que suscitou uma explosão demográfica e, 

consequentemente, o aumento do consumo e da produção. Vale mencionar as observações de 

Harari no que concerne ao crescimento populacional verificado: 

 

Desde a Revolução Industrial, a população humana mundial tem florescido como 
nunca. Em 1700, o mundo abrigava cerca de 700 milhões de humanos. Em 1800, 
éramos 950 milhões. Em 1900, havíamos quase dobrado para 1,6 bilhão. E, em 
2000, esse número quadruplicou para 6 bilhões. Hoje, falta pouco para chegarmos 
aos 7 bilhões de sapiens. (HARARI, 2015, [s/p]) 

 

Segundo informações prestadas pela Organização das Nações Unidas (ONU), 

atualmente a população mundial gira em torno de 7,6 bilhões de pessoas, sendo que em 2030 

esse número deve ser de 8,6 bilhões, chegando a 9,8 bilhões em 2050, apesar da constatação 

de queda nas taxas de fertilidade (ONU, 2017). 

Contudo, a mencionada crença no constante desenvolvimento social 

proporcionado pelo sistema de produção industrial associado à cultura do consumo, sofreu 

abalo considerável após a concretização de alguns graves desastres ambientais, sendo que o 

primeiro que ganhou notoriedade ocorreu no ano de 1.952, na cidade de Londres (Inglaterra), 

ficando conhecido como Black Smoke. 

A intensa utilização de carvão como fonte de energia, tanto pelas indústrias 

londrinas como também nas residências, propiciou um acúmulo de fumaça no ar que causou a 

morte de milhares de pessoas, além de deixar outras tantas doentes. Segundo Ivan T. Berend 

“Em uma semana na qual as pessoas não conseguiam enxergar seus próprios pés sob a densa 

fumaça preta, cerca de 12.000 londrinos morreram e 100.000 ficaram doentes. A poluição do 

ar alcançou um nível intolerável no mundo industrializado moderno” (BEREND, 2006, p. 

312, tradução nossa)6. 

O aumento da produtividade se fundamentou tanto em inovações tecnológicas 

quanto na intensa exploração dos recursos naturais disponibilizados no meio ambiente, e na 

dispersão de poluentes diversos. Entretanto, devido a uma embriaguez gerada pelos benefícios 

                                                             
6  “In a week when people could not see their own feet in the thick black smog, as many as 12,000 Londoners 

died and 100.000 became ill. Air pollution reached in intolerable level in the advanced industrialized world.” 
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proporcionados pela Revolução Industrial, a humanidade não refletiu acerca dos limites do 

meio ambiente, no que tange a sua capacidade regenerativa e de absorção de contaminantes, 

negligenciando a íntima vinculação entre a sadia qualidade de vida e o equilíbrio ambiental. 

A exploração dos recursos naturais foi realizada como se fossem ilimitados, sendo 

o meio ambiente tratado como uma mera fonte inesgotável de matéria-prima disponível ao 

bel-prazer dos indivíduos, tendo como única finalidade saciar os anseios e desejos da 

sociedade de consumo que se formara. Ademais, não se ponderou profundamente acerca da 

capacidade de recuperação da natureza, razão pela qual nos primórdios da atividade industrial 

não houve uma preocupação com o nível de poluição ambiental proporcionado pelas 

atividades humanas – por poluição ambiental deve-se compreender qualquer forma de 

degradação ambiental que cause danos ao meio ambiente, aos indivíduos ou à coletividade, tal 

como descrito na Lei 6.938/81 (BRASIL, 1981). 

Diante dos danos individuais e sociais resultantes da poluição, passou-se a 

compreender que “Meio ambiente também pressupõe uma relação entre a natureza e a 

sociedade. Hoje, não se podem ver estas duas esferas de maneira separadas, pois o social 

influencia na natureza e a natureza influencia no social” (REIS, BIZAWU, 2015, p. 22). A 

ausência de estratégias que sejam eficientes para lidar com os impactos negativos da produção 

industrial, no presente, pode fazer com que não exista mais um futuro, ao menos não um que 

ofereça dignidade à humanidade. Não há mais como postergar a necessidade de mudança de 

atitude para fazer frente aos riscos da modernidade. 

Compreende-se, no Brasil, à luz do caput do artigo 225 da Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1.988 (CRFB/88), que a proteção do meio ambiente, inclusive e 

especialmente contra os riscos imperceptíveis, é um dever fundamental atribuído a todos, 

sendo que o equilíbrio das condições ambientais é considerado um direito fundamental 

indispensável à efetivação da dignidade da pessoa humana – artigo 1º, inciso III da CRFB/88 

–, haja vista sua essencialidade à fruição de uma sadia qualidade de vida (BRASIL, 1988). 

 

2.2 Sociedade (industrial) de riscos e o desafio à efetivação do desenvolvimento 

sustentável 

 

A habilidade da comunidade científica em manter o contínuo progresso científico-

tecnológico, de modo a sustentar a cultura do consumo, mantendo o crescimento econômico e 

seus consequentes benefícios sociais, não foi suficientemente acompanhada pelo aumento da 



21 
 

capacidade de identificação dos riscos que ameaçam o meio ambiente e a sadia qualidade de 

vida que é assegurada aos indivíduos. 

Assim, embora tenha se beneficiado com os avanços resultantes da Revolução 

Industrial, a sociedade industrializada da segunda metade do século XX e do início do século 

XXI foi inserida num contexto de riscos que em grande parte são invisíveis à comunidade 

científica, prejudicando a aptidão para adoção de medidas destinadas a evitá-los. 

Originou-se, em decorrência, aquilo que Ülrich Beck (1944) denominou como 

Sociedade (industrial) de Risco, na qual “o acúmulo de poder do ‘progresso’ tecnológico-

econômico é cada vez mais ofuscado pela produção de riscos” (BECK, 2011, p. 15; 16). Nela, 

há uma simbiose entre o progresso científico-tecnológico e a produção de riscos, em 

consequência dos níveis excessivos de poluição (RIBEIRO; GUSMÃO; CUSTÓDIO, 2018). 

A mencionada incapacidade da ciência faz com que os parâmetros de segurança 

estabelecidos para certas atividades assemelhem-se a um jogo de apostas, numa espécie de 

loteria às avessas que ameaça a dignidade das presentes e futuras gerações. Para Beck, ao 

determinar o teor de risco do risco, a racionalidade científica “baseia-se, por um lado, num 

castelo de cartas de conjecturas especulativas e move-se unicamente no quadro de asserções 

de probabilidade” (BECK, 2011, p. 35, grifo no original). 

O estado atual da técnica inviabiliza, por exemplo, o cálculo das múltiplas fontes 

de poluição que interagem entre si e o seu caráter acumulativo no meio ambiente e no 

organismo de cada indivíduo – bioacumulação. Essa cegueira da comunidade científica para a 

percepção dos riscos e a consequente inabilidade técnica para mensuração adequada dos 

parâmetros de segurança relativos a cada atividade poluente, faz com que tais riscos assumam, 

inicialmente, um caráter latente. São percebidos somente após sua efetiva manifestação, 

quando já causam danos ao meio ambiente e à sadia qualidade de vida dos indivíduos, 

provocando prejuízos sociais. 

O cenário supramencionado é destacado por Beck: 

 
A fase de latência das ameaças do risco chega ao fim. As ameaças invisíveis 
tornam-se visíveis [...] Os balanços da presença de substâncias poluentes e tóxicas 
nos alimentos e nos bens de consumo tornam-se cada vez mais extensos. Os diques 
representados pelos limites máximos assemelham-se mais às exigências em relação 
ao queijo suíço (quanto mais buracos, melhor) do que às da proteção à saúde da 
população. As retratações desmentidas dos responsáveis fazem sempre mais barulho 
e apresentam menos argumentos. (BECK, 2011, p. 66, grifo no original) 

 

Assevere-se, de resto, que em razão do caráter difuso do meio ambiente, os 

impactos decorrentes da poluição ambiental não ficam restritos ao local de sua origem, onde 
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normalmente estão instaladas as estruturas físicas do empreendimento poluidor. Muitas vezes, 

inclusive, rompem limites transfronteiriços, fazendo com que a questão ganhe relevância 

inclusive no âmbito do direito internacional. 

Diante dessa tendência expansiva dos impactos ambientais, o mundo globalizado 

se encontra na urgência de criar políticas cooperativas e regras de gestão de risco orientadas 

pelo objetivo comum de assegurar o equilíbrio ambiental e, simultaneamente, manter o 

crescimento econômico, visando fomentar a melhoria das condições individuais e sociais. Na 

intenção de aliar o desenvolvimento à proteção dos interesses socioambientais, no ano de 

1.972, em Estocolmo (Suécia), foi elaborada a Declaração da Conferência das Nações Unidas 

sobre o Meio Ambiente Humano. 

Surge daí a ideia de desenvolvimento sustentável, que segundo Machado, trata-se 

de “locução verbal em que se ligam dois conceitos. O conceito de sustentabilidade passa a 

qualificar ou caracterizar o desenvolvimento” (MACHADO, 2016, p. 63). Por 

sustentabilidade, Freitas compreende o princípio constitucional que impõe tanto ao Estado 

quanto à sociedade a responsabilidade “pela concretização solidária do desenvolvimento 

material e imaterial, socialmente inclusivo, durável e equânime, ambientalmente limpo, 

inovador, ético e eficiente, no intuito de assegurar [...] o direito ao bem-estar” (FREITAS, 

2016, p. 43). 

De acordo com Garcia, o desenvolvimento sustentável será alcançado quando 

forem equalizadas suas “três importantes dimensões: a ambiental, a social e a econômica” 

(GARCIA, 2016, p. 05). Portanto, o desenvolvimento nacional não pode ser confundido com 

o crescimento econômico descompromissado com o meio ambiente e com a qualidade de vida 

das atuais e futuras gerações. 

Números e estatísticas, como aqueles que indicam o aumento do PIB de um país, 

precisam ser objeto de análise, investigando seus reflexos perante a sociedade como um todo, 

ante os direitos fundamentais que devem ser efetivados em prol da dignidade da pessoa 

humana. 

Vale mencionar, nesse sentido, os itens de números dois e três, constantes na 

Declaração da Conferência de Estocolmo: 

 

2. A proteção e o melhoramento do meio ambiente humano é uma questão 
fundamental que afeta o bem-estar dos povos e o desenvolvimento econômico do 
mundo inteiro, um desejo urgente dos povos de todo o mundo e um dever de todos 
os governos. 
3. O homem deve fazer constante avaliação de sua experiência e continuar 
descobrindo, inventando, criando e progredindo. Hoje em dia, a capacidade do 
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homem de transformar o que o cerca, utilizada com discernimento, pode levar a 
todos os povos os benefícios do desenvolvimento e oferecer-lhes a oportunidade de 
enobrecer sua existência. Aplicado errônea e imprudentemente, o mesmo poder pode 
causar danos incalculáveis ao ser humano e a seu meio ambiente. Em nosso redor 
vemos multiplicar-se as provas do dano causado pelo homem em muitas regiões da 
terra, níveis perigosos de poluição da água, do ar, da terra e dos seres vivos; grandes 
transtornos de equilíbrio ecológico da biosfera; destruição e esgotamento de recursos 
insubstituíveis e graves deficiências, nocivas para a saúde física, mental e social do 
homem, no meio ambiente por ele criado, especialmente naquele em que vive e 
trabalha. (ONU, 1972, [s/p]) 

 

Em 1992, por ocasião da Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, o termo “desenvolvimento sustentável” foi mencionado em onze dos 27 

princípios (ONU, 1992). Logo no princípio 1º, informa que “Os seres humanos estão no 

centro das preocupações com o desenvolvimento sustentável. Têm direito a uma vida 

saudável e produtiva, em harmonia com a natureza” (ONU, 1992, [s/p]). 

No ordenamento jurídico brasileiro o desenvolvimento sustentável é objetivo 

estampado no inciso II do artigo 3º da CRFB/88, que deve ser interpretado conjuntamente 

com os artigos 170 e 225 do mesmo diploma. Por meio deles, o constituinte impôs a todos, 

inclusive àqueles que exploram atividade econômica, a obrigação de promover a função social 

da propriedade e da empresa, proteger o meio ambiente e respeitar os direitos básicos do 

consumidor (BRASIL, 1988). Ao contextualizar a sustentabilidade no âmbito constitucional 

brasileiro, Juarez Freitas afirma o seguinte: 

 

Sustentabilidade, no sistema brasileiro, é, entre valores, um valor de estatura 
constitucional. Mais: é ‘valor supremo’, acolhida a leitura da Carta endereçada à 
produção da homeostase biológica e social de longa duração. 
[...] 
O ponto é que, quando a Constituição fala em desenvolvimento como valor supremo 
e como objetivo fundamental, quer necessariamente adjetivá-lo como sustentável, 
intertemporal e durável. Melhor do que isso: pretende que a sustentabilidade fixe os 
pressupostos (sociais, econômicos, ambientais, jurídico-políticos e éticos) de 
conformação do desenvolvimento constitucionalmente aceitável. (FREITAS, 2016, 
p. 115; 116, grifo no original) 

 

Na ementa da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade 

3.540/DF, julgada em 01/09/2005 com a relatoria do Ministro Celso de Mello, o Supremo 

Tribunal Federal assinalou a subordinação que a atividade econômica tem em relação ao 

dever de proteção do meio ambiente e dos interesses sociais correlatos, visando o 

desenvolvimento sustentável. 

 

A ATIVIDADE ECONÔMICA NÃO PODE SER EXERCIDA EM 

DESARMONIA COM OS PRINCÍPIOS DESTINADOS A TORNAR EFETIVA A 



24 
 

PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. - A incolumidade do meio ambiente não pode 

ser comprometida por interesses empresariais nem ficar dependente de motivações 

de índole meramente econômica, ainda mais se se tiver presente que a atividade 

econômica, considerada a disciplina constitucional que a rege, está subordinada, 

dentre outros princípios gerais, àquele que privilegia a ‘defesa do meio ambiente’ 

(CF, art. 170, VI), que traduz conceito amplo e abrangente das noções de meio 

ambiente natural, de meio ambiente cultural, de meio ambiente artificial (espaço 

urbano) e de meio ambiente laboral.  

[...] 

A QUESTÃO DO DESENVOLVIMENTO NACIONAL (CF, ART. 3º, II) E A 

NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE DO MEIO 

AMBIENTE (CF, ART. 225): O PRINCÍPIO DO DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL COMO FATOR DE OBTENÇÃO DO JUSTO EQUILÍBRIO 

ENTRE AS EXIGÊNCIAS DA ECONOMIA E AS DA ECOLOGIA. - O princípio 

do desenvolvimento sustentável, além de impregnado de caráter eminentemente 

constitucional, encontra suporte legitimador em compromissos internacionais 

assumidos pelo Estado brasileiro e representa fator de obtenção do justo equilíbrio 

entre as exigências da economia e as da ecologia, subordinada, no entanto, a 

invocação desse postulado, quando ocorrente situação de conflito entre valores 

constitucionais relevantes, a uma condição inafastável, cuja observância não 

comprometa nem esvazie o conteúdo essencial de um dos mais significativos 

direitos fundamentais: o direito à preservação do meio ambiente, que traduz bem de 

uso comum da generalidade das pessoas, a ser resguardado em favor das presentes e 

futuras gerações. (BRASIL, 2005, [s/p]) 

 

Relevante atentar que em certo ponto, cada uma das dimensões componentes do 

desenvolvimento sustentável se relaciona com as outras, numa interdependência imanente. 

Significa dizer que é imprescindível a compatibilização entre todas elas, caso contrário, 

eventualmente, todas serão prejudicadas. 

O avanço social contribui para a proteção ambiental e possibilita o crescimento 

econômico, que por sua vez deve se reverter em benefícios sociais – conferindo vantagens aos 

indivíduos. Da mesma forma, o exercício da atividade econômica deve respeitar os limites do 

meio ambiente e os direitos do consumidor, caso contrário prejudicará interesses básicos da 

sociedade, qualificados como direitos humanos e fundamentais.  

Aliás, o cenário de constante poluição do meio ambiente, por resultar na 

intensificação do aquecimento global, na aceleração do processo de desertificação, na perda 

de biodiversidade, na contaminação e esgotamento de solos e dos recursos hídricos etc.; acaba 

por provocar também prejuízos à própria economia, ante a dependência de recursos naturais 

utilizados como matéria-prima, assim como o aumento dos gastos públicos com 

medicamentos e serviços de saúde. 

Inicialmente os efeitos colaterais do progresso são sentidos por indivíduos que 

integram grupos sociais economicamente fragilizados, costumeiramente habitantes de 

localidades com parcos investimentos públicos e que não possuem condições de postergar a 
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manifestação dos danos provocados pelo fim da latência dos riscos. No entanto, devido ao 

caráter globalizante desses riscos, eventualmente até mesmo aqueles que lucraram com eles 

irão vivenciá-los. Trata-se de situação que Beck denominou de efeito bumerangue: 

 

Contido na globalização, e ainda assim claramente distinto dela, há um padrão de 
distribuição dos riscos no qual se encontra um material politicamente explosivo: 
cedo ou tarde, eles alcançam inclusive aqueles que os produziram ou que lucraram 
com eles. Em sua disseminação, os riscos apresentam socialmente um efeito 
bumerangue: nem os ricos e poderosos estão seguros diante deles. Os anteriormente 
‘latentes efeitos colaterais’ rebatem também sobre os centros de sua produção. 
(BECK, 2011, p. 44) 

 

O imediatismo gerado pela ânsia por uma rápida aplicação das inovações 

científico-tecnológicas, associado à ganância pela maximização dos lucros das corporações e 

à necessidade das nações em manter o crescimento econômico, tem afastado a sociedade do 

pretendido desenvolvimento sustentável. Ademais, implanta-se uma falsa sensação de 

segurança, sem qualquer advertência acerca das incertezas científicas, inclusive aquelas 

atinentes aos parâmetros de segurança definidos para determinada atividade. 

O desenvolvimento sustentável não será efetivado enquanto não forem 

aquilatados os interesses econômicos, sociais e ambientais, os quais, embora à primeira vista 

aparentem ser antagônicos, como já visto, na realidade são interdependentes, partes 

componentes do objetivo comum de todos os povos, consistente no gozo de uma vida digna. 

Adiante, após um breve apanhado histórico sobre a relação entre o ser humano e a 

agricultura, analisar-se-á se o modelo de produção agrícola sedimentado pela Revolução 

Verde, predominante ainda nos dias atuais, inclusive no Brasil, obteve sucesso no aumento da 

produção de alimentos e no combate à fome no mundo, averiguando também se tem 

fomentado o desenvolvimento sustentável. 

 

2.3 Revolução Verde, produção de alimentos e o combate à fome no mundo 

 

Durante um período de 2,5 milhões de anos, a espécie humana – Homo erecuts, 

Homo ergaster e os neandertais7 – compunham-se de grupos de caçadores e coletores que se 

alimentavam de animais que, sem a intervenção antrópica, viviam e procriavam em 

determinado local, e também dos vegetais e das frutas ali encontradas (HARARI, 2015). 

Assim, seja por mudanças climáticas, por migrações dos animais ou devido ao esgotamento 

das espécies vegetais existentes no local, havia sempre a necessidade de deslocamento dos 
                                                             
7  Não se tratam de espécies humanas contemporâneas. 
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grupos em busca de novos ambientes capazes de oferecer os alimentos necessários à 

subsistência. 

Devido à inexistência de controle sobre a reprodução e o fluxo de animais, e 

também em relação à produção de espécies vegetais, muitas vezes esses grupos de caçadores e 

coletores eram lançados à sorte, em especial nos invernos. Tal cenário começou a ser 

modificado há cerca de 10.000 anos, quando o Homo sapiens começou a se dedicar à 

manipulação da vida de algumas espécies de plantas e animais (HARARI, 2015). Logo depois 

houve a transição para a agricultura, que segundo pesquisas atuais, não se iniciou em uma 

localidade específica, ocorrendo de forma simultânea e independente em diversas regiões do 

globo terrestre (HARARI, 2015). 

A partir de então, reduziu-se cada vez mais a atividade dos caçadores e coletores. 

A humanidade passou a se estabilizar em locais, normalmente próximo a rios, onde 

controlavam a produção vegetal e a reprodução de animais domesticados. Como não havia 

mais necessidade de custosos deslocamentos para outras regiões em busca de alimentos, a 

humanidade ganhou tempo para se dedicar a outras atividades de seu interesse, o que 

viabilizou uma melhor exploração de sua capacidade inventiva. 

Bem mais adiante, com o advento da Revolução Industrial – iniciada no século 

XVIII –, houve, conforme já salientado, uma grande explosão demográfica, que aumentou a 

pressão pela produção de alimentos. Já no século XX, sob a justificativa de alavancar a 

produtividade e combater a fome mundial, que no final da II Guerra Mundial (1939-1945) 

também se fazia presente na Europa, surgiu oportunidade de experimentar novas técnicas de 

produção agrícola que estavam sendo desenvolvidas – monoculturas em largas escalas, 

cultivadas com o auxílio de máquinas, fertilizantes e agrotóxicos. 

De acordo com Norman E. Borlaug (2000) – vencedor do Prêmio Nobel da Paz 

em 1.970 e considerado “pai” da agricultura moderna –, essa expansão da produtividade, 

resultante da utilização de novas tecnologias e técnicas de produção no setor agrícola, recebeu 

o nome de Revolução Verde em 1.960, após o sucesso no cultivo de trigo e arroz na Ásia. 

Destaca, entretanto, que seu início ocorreu em meados de 1950, com as plantações de trigo no 

México. 

Ressalte-se que a alcunha “Revolução Verde” foi conferida por William Gaud em 

1968, na cidade de Washington (EUA), por ocasião de uma reunião da Society For 

International Development (SID) (PATEL, 2013). 

A Revolução Verde foi financiada pela Rockfeller Foundation e assistida pelo 

cientista Norman E. Borlaug desde seus primórdios, com as plantações de trigo no México 
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(PATEL, 2013). Embora costumeiramente se diga que houve uma parceria entre a Fundação e 

o governo mexicano, não foi isso o que efetivamente aconteceu. Todo o experimento foi 

conduzido sob a liderança da fundação: “Embora a história sugira que a Revolução Verde se 

iniciou como um empreendimento conjunto entre a Rockefeller e o governo mexicano, a 

Fundação estava no comando desde o início” (PATEL, 2013, 08, tradução nossa) 8. 

Além da pretensão anunciada de aumentar a produção para combater a fome, a 

Revolução Verde consistia também num movimento político, visando fomentar o 

desenvolvimento em países recém independentes da África e Ásia no momento pós-guerra 

(GOLLIN; HANSEN; WINGENDER, 2018). Ademais, foi uma estratégia delineada para 

evitar, no período da Guerra Fria, possíveis revoluções agrícolas em países da América Latina 

e da Ásia (GOLLIN; HANSEN; WINGENDER, 2018). 

É indiscutível o sucesso político da Revolução Verde, tendo em vista que as 

tecnologias utilizadas e as técnicas implantadas foram difundidas em todo o mundo, sendo 

atualmente reconhecido como o modelo de produção agrícola convencional – embasado em 

monoculturas em largas escalas, na inserção de maquinários, no uso intenso de fertilizantes e 

agrotóxicos, além da utilização de sementes transgênicas, posteriormente desenvolvidas. 

Também não se pode negar que durante certo período houve um grande aumento 

na produção de alimentos, fato que, entretanto, não foi suficiente para eliminar situações de 

fome no mundo, conforme observado por Perkins: 

 

Se o sucesso significa um aumento na oferta física agregada de grãos, a revolução 
verde foi um sucesso. Se sucesso significa o fim da fome, então a revolução verde 
foi um fracasso. Pessoas sem acesso adequado à terra ou renda, independentemente 
de seu país de residência, permanecem famintas. (Perkins, 1997, 258, tradução 
nossa) 9 

 

O problema da fome não pode ser solucionado apenas com o aumento da 

produção de alimentos, sendo indispensável assegurar aos famintos a renda necessária para 

adquiri-los e/ou terra para cultivá-los. Vale mencionar algumas ponderações pertinentes 

realizadas por Rosset, Collins e Lappé: 

 

O estreitamento do enfoque no aumento da produção – como feito na Revolução 
Verde - não é capaz de amenizar a fome porque não altera a distribuição fortemente 
concentrada do poder econômico, especialmente o acesso a terra e ao poder de 

                                                             
8  “Although history suggests that the Green Revolution began as a joint venture between Rockefeller and the 

Mexican government, the Foundation was in the driving seat from the outset.” 
9  “If success means an increase in the aggregate physical supply of grain, the Green revolution was a success. 

If success means an end to hunger, then the green revolution was a failure. People without access to adequate 
land or income, regardless of their country of residence, remain ill fed.” 
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compra. Até mesmo o Banco Mundial concluiu, em importante estudo de 1986 sobre 
a fome no mundo, que um aumento rápido na produção de alimentos não resulta 
necessariamente em segurança alimentar - isto é, menos fome. A fome atual só pode 
ser aliviada ‘redistribuindo poder de compra e recursos para aqueles que estão 
subnutridos’, disse o estudo. Em poucas palavras - se os pobres não têm dinheiro 
para comprar comida, o aumento da produção não vai ajudá-los. (ROSSET; 
COLLINS; LAPPÉ, 2000, p. 52, tradução nossa) 10 

 

Nesse compasso, recentemente a Organização das Nações Unidas (ONU) 

ressaltou que o problema da fome no mundo não é resultado de uma baixa produtividade de 

alimentos. Salientou, ademais, a urgência de lidar com os riscos que o modelo agrícola 

vigente desde a Revolução Verde, em especial devido ao uso de agrotóxicos, proporciona ao 

meio ambiente e à segurança alimentar, podendo afetar a saúde e a vida das presentes e 

futuras gerações. 

 
Apesar dos danos associados à aplicação excessiva e insegura de agrotóxicos, é 
comum o argumento de que a agricultura industrial intensiva, que depende muito do 
consumo de agrotóxicos, é necessária para aumentar a produção e para alimentar 
uma população mundial crescente, particularmente à luz dos impactos negativos das 
mudanças climáticas e da escassez global de terras cultiváveis [...] A evolução da 
tecnologia na fabricação de agrotóxicos, entre outras inovações agrícolas, 
certamente ajudou a manter acelerada a produção agrícola visando atender o salto 
sem precedentes na demanda por alimentos. No entanto, isso vem à custa da saúde 
humana e do meio ambiente. Do mesmo modo, o aumento da produção de alimentos 
não conseguiu eliminar a fome em todo o mundo. A dependência de agrotóxicos 
perigosos é uma solução de curto prazo que prejudica os direitos à alimentação 
adequada e à saúde, relativos às presentes e futuras gerações. (ONU, 2017, p. 03, 
tradução nossa) 11 

 

Portanto, pode-se afirmar que a Revolução Verde foi bem sucedida politicamente, 

tendo em vista sua difusão em todo o mundo, sendo suas técnicas utilizadas tanto por grandes 

quanto pequenos produtores rurais. Propiciou também um aumento na produção agrícola que 

proporcionou crescimento econômico e assegurou a determinada parcela da sociedade o 

                                                             
10  “Narrowly focusing on increasing production-as the Green Revolution does-cannot alleviate hunger because 

it fails to alter the tightly concentrated distribution of economic power, especially access to land and 
purchasing power. Even the World Bank concluded in a major 1986 study of world hunger that a rapid 
increase in food production does not necessarily result in food security-that is, less hunger. Current hunger 
can only be alleviated by "redistributing purchasing power and resources toward those who are 
undernourished," the study said. In a nutshell-if the poor don't have the money to buy food, increased 
production is not going to help them.” 

11  “Despite the harms associated with excessive and unsafe pesticide practices, it is commonly argued that 
intensive industrial agriculture, which is heavily reliant on pesticide inputs, is necessary to increase yields to 
feed a growing world population, particularly in the light of negative climate change impacts and global 
scarcity of farmlands [...] Evolving technology in pesticide manufacture, among other agricultural 
innovations, has certainly helped to keep agricultural production apace of unprecedented jumps in food 
demand. However, this has come at the expense of human health and the environment. Equally, increased 
food production has not succeeded in eliminating hunger worldwide. Reliance on hazardous pesticides is a 
short-term solution that undermines the rights to adequate food and health for present and future 
generations.” 
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acesso facilitado a uma variedade de alimentos. Porém, não foi capaz de resolver o problema 

da fome, o que torna imprescindível a elaboração de estratégias com a finalidade de garantir 

aos necessitados efetivo acesso aos alimentos produzidos. 

Além da melhor distribuição de renda e de terras, os esforços para o combate à 

fome deveriam ser acompanhados de políticas públicas destinadas à redução do desperdício 

de alimentos, em especial em supermercados. Trata-se de medida que se revela necessária 

também sob uma perspectiva econômica e ambiental, tendo em vista a grande quantidade de 

produtos alimentícios não comercializados, transformados em lixo. 

Em pesquisa divulgada em 2018, informa-se que o desperdício anual de alimentos 

em todo o mundo gira em torno de 1,6 bilhões de toneladas, ao qual se atribui o valor de 1,2 

trilhões de dólares (HEGNSHOLT et al, 2018). Estima-se que caso seja seguida a tendência 

atual, em 2030 a perda de alimentos será de 2,1 bilhões de toneladas ao ano, alcançando 1,5 

trilhões de dólares (HEGNSHOLT et al, 2018). 

Especificamente em relação ao Brasil, dados fornecidos pela Associação 

Brasileira de Supermercados (ABRAS) relatam que em 2017 foram desperdiçados nos 

supermercados brasileiros “o equivalente a R$ 3,9 bilhões em frutas, legumes e verduras e 

produtos das sessões de padaria, peixaria e açougue” (ABRAS, 2018, [s/p]). 

Por fim, cumpre ressaltar que as técnicas utilizadas pela Revolução Verde fizeram 

surgir, contraditoriamente, riscos que ameaçam o meio ambiente e até mesmo a saúde e a vida 

humana, tendo em vista o esgotamento e a contaminação dos solos e dos recursos hídricos, a 

perda de biodiversidade e a presença de múltiplos resíduos de agrotóxicos em diversos tipos 

de alimentos. 

Como já dito anteriormente, diante dos níveis intensos de degradação ambiental 

decorrente do modelo de produção convencional, até mesmo a capacidade produtiva fica 

ameaçada. Nas palavras de Gliessman, “Todas as práticas da agricultura convencional tendem 

a comprometer a produtividade futura em favor da alta produtividade no presente” 

(GLIESSMAN, 2009, p. 40). 

No próximo item serão enfatizados os riscos que a intensa utilização de 

agrotóxicos oferece ao meio ambiente e, especialmente, à saúde e à vida das atuais e futuras 

gerações, em prejuízo ao ideal de desenvolvimento sustentável. 
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2.4 Breve histórico dos agrotóxicos na produção agrícola mundial e os riscos criados ao 

meio ambiente, à saúde e à vida humana 

 

Desde os primórdios da agricultura – há cerca de 10.000 anos –, a humanidade 

vem testando meios de combater as denominadas “pragas”12,que danificam as lavouras, 

prejudicando a produção de alimentos. Inicialmente, quando ainda era desconhecida a 

existência de microorganismos prejudiciais às plantações, o controle dessas “pragas” – 

incluindo o combate às ervas daninhas – era realizado manualmente. 

Visando aumentar a efetividade no combate às “pragas”, o ser humano passou a 

desenvolver novas técnicas e, segundo registros, entre os anos de 2.500-1.500 a.C. passou a 

utilizar inseticidas e fungicidas (OERKE, 2005). 

Pode-se dizer, portanto, que a preocupação com a perda da produção em razão da 

proliferação de “pragas” sempre foi um dos pontos centrais da inovação tecnológica atinente 

ao setor agrícola, mesmo antes da Revolução Verde. Sob tal perspectiva, bem mais tarde, 

mais precisamente em 1.942, surgiram os primeiros inseticidas sintéticos, com o advento da 

descoberta de hidrocarbonetos clorados como DDT e Lindano, fazendo nascer uma nova era 

no combate às “pragas” (OERKE, 2005). 

Outro fator de grande impacto no modelo de produção agrícola resultou da 

introdução, no decorrer da década de 1.940, de herbicidas nas plantações de variados 

alimentos, com destaque para o 2,4-D – 2,4-dichlorophenoxyacetic acid (ácido 

diclorofenoxiacético) –, o qual foi intensamente comercializado após a II Guerra Mundial.  

 

A introdução de herbicidas mudou drasticamente a produção em muitas culturas [...] 
O desenvolvimento do 2,4-D e do MCPA, que foram comercializados pela primeira 
vez na década de 1940, revolucionou o controle de ervas daninhas em cereais. Os 
herbicidas substituíram progressivamente o controle mecânico de ervas daninhas 
mediante mão-de-obra intensiva e permitiram a mecanização das colheitas. A 
primeira classe de herbicidas seletivos foram os herbicidas do tipo hormônio com 
ácido 2,4-diclorofenoxiacético introduzidos em 1942. Desde a Segunda Guerra 
Mundial, um grande número de ingredientes herbicidas tem sido comercializado [...] 
(OERKE, 2005, p. 34, tradução nossa) 13 

                                                             
12  Na língua portuguesa, costuma-se denominar como praga um agente nocivo que desencadeia algum tipo de 

calamidade ou epidemia. As aspas foram utilizadas (“praga”) porque, na realidade, os agrotóxicos combatem 
tipos de vida que ocasionalmente prejudicam as lavouras, especialmente em razão da adoção de 
monoculturas em larga escala que desequilibram determinado ecossistema. 

13  “The introduction of herbicides has dramatically changed production in many crops [...] The development of 
2,4-D and MCPA, which were first commercialized in the 1940s, revolutionized weed control in cereals. 
Herbicides increasingly replaced the labour-intensive mechanic weed control and enabled machine 
harvesting of crops. The first class of selective herbicides were the hormone-type herbicides with 2,4- 
dichlorophenoxyacetic acid introduced in 1942. Since World War II, a great number of herbicidal ingredients 
have been marketed [...]” 
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Entretanto, como visto no tópico anterior, o aumento exponencial do uso de 

agrotóxicos em todo o mundo verificou-se a partir de 1.960, período em que veio à tona o 

termo Revolução Verde, que como já destacado, teve início na década de 1.950 com as 

plantações de trigo no México, mediante investimentos da Rockfeller Foundation. 

Em 1.962, intrigada com essa intensa utilização de agrotóxicos, Rachel Carson 

(1907) realizou minuciosos estudos acerca do efeito acumulativo dos resíduos de tais 

substâncias químicas no meio biótico e abiótico, além de analisar sua nocividade aos seres 

vivos. Salientou, ademais, o fato de que tais produtos foram inicialmente desenvolvidos para 

serem utilizados como armas químicas, no período da II Guerra Mundial (1939-1945). 

 
No período de menos de duas décadas desde que estão em uso, os pesticidas 
sintéticos foram tão amplamente distribuídos por todo o mundo animado e 
inanimado que se encontram praticamente em todos os lugares. Eles têm sido 
encontrados em quase todos os grandes sistemas fluviais e até mesmo nos cursos de 
água subterrânea que fluem invisíveis pela Terra. Resíduos desses produtos 
químicos permanecem no solo no qual foram aplicados uma dúzia de anos antes. 
Eles entram e se alojam no corpo de peixes, pássaros, répteis e animais domésticos e 
selvagens de forma tão universal que os cientistas que fazem experiência em animais 
consideram quase impossível localizar espécimes livres de tal contaminação. Essas 
substâncias foram encontradas até em peixes de remotos lagos situados em 
montanhas, em minhocas que escavam o solo, em ovos de pássaros – e nos próprios 
homens. Isso porque esses produtos químicos estão agora armazenados no corpo da 
maioria dos seres humanos, independentemente da idade. Eles são encontrados no 
leite materno e, provavelmente, nos tecidos dos fetos. 
Tudo isso veio a ocorrer devido à súbita ascensão e ao assombroso crescimento de 
uma indústria de produção de substâncias químicas artificiais ou sintéticas com 
propriedades inseticidas. Essa indústria é um dos frutos da Segunda Guerra Mundial. 
Durante o desenvolvimento de agentes para serem usados na guerra química, 
descobriu-se que algumas substâncias químicas criadas em laboratório eram letais 
aos insetos. A descoberta não ocorreu por acaso: os insetos já vinham sendo 
amplamente usados para testar substâncias químicas como agentes letais para os 
seres humanos. (CARSON, 2010, p. 29; 30) 

 

Durante a Guerra do Vietnã (1.955-1.975), aproximadamente 19 milhões de 

galões do herbicida 2,4-D – que ficou conhecido como Agente Laranja – foram pulverizados 

pelas forças armadas americanas em cerca de 36 milhões de acres do território vietnamita, 

visando remover a cobertura vegetal de florestas e as plantações, além de limpar vegetações 

dos perímetros onde se localizavam as bases americanas (FRUMKIN, 2003). 

Pesquisas indicam que o amplo contato com o herbicida 2,4-D foi responsável por 

diversas patologias, inclusive alguns tipos de câncer – como o Linfoma não-Hodgkin; 

Linfoma de Hodgkin; câncer de próstata etc. –, que acometeram civis e soldados vietnamitas, 

podendo-se falar o mesmo dos soldados americanos que estiveram na guerra (FRUMKIN, 

2003). Ao se pronunciar sobre a questão, a Monsanto – empresa responsável pela criação do 
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Agente Laranja – afirmou que “não foi demonstrado o nexo de causalidade entre doenças 

crônicas em humanos e o Agente Laranja” (MONSANTO, 2017, [s/p], tradução nossa)14. 

A negativa da Monsanto é capaz de sustentar-se em razão do não 

acompanhamento da evolução dos quadros clínicos dos doentes desde o momento pós-guerra. 

Entretanto, soaria surpreendente se fosse mera coincidência o desenvolvimento das mesmas 

patologias tanto em civis e soldados vietnamitas quanto em veteranos americanos que 

participaram da guerra. Há, portanto, fortes indícios de que o contato com o Agente Laranja é, 

de fato, causa das doenças. 

Os apontamentos realizados por Rachel Carson suscitaram maiores investigações 

acerca dos possíveis malefícios decorrentes da exposição humana aos agrotóxicos. 

Atualmente há um consenso científico acerca da periculosidade que tais produtos químicos 

oferecem ao meio ambiente e também à saúde e à vida humana. 

Relevante ponderar, portanto, sobre o comportamento dos agrotóxicos quando em 

contato com o meio ambiente e as consequentes repercussões para a saúde humana. Segundo 

Alexandra Soares, os “Agrotóxicos podem volatilizar no ar, escoar superficialmente ou 

lixiviar atingindo as águas subterrâneas. Além disso, podem ser assimilados pelas plantas ou 

organismos do solo ou permanecerem no ambiente” (SOARES, 2015, p. 34). No que se refere 

especificamente aos recursos hídricos e os efeitos bioacumulativos dos agrotóxicos, a autora 

faz os seguintes apontamentos: 

 

A contaminação da água por agrotóxicos pode ocorrer diretamente pela deriva das 
pulverizações aéreas, por meio da erosão dos solos contaminados, pelo escoamento 
superficial (runoff), pela lixiviação e ainda pelo descarte e lavagem de tanques e 
embalagens de produtos. Águas superficiais contaminadas podem ter efeitos 
ecotoxicológicos para a fauna e flora aquáticas e para a saúde humana, se utilizadas 
para abastecimento público. Isso porque esses produtos são geralmente tóxicos para 
organismos e muitos são dificilmente degradados no ambiente. Ademais, 
apresentam efeitos bioacumulativos. 
Quando os agrotóxicos atingem o ambiente aquático, eles são expostos a diferentes 
processos físicos, químicos e microbiológicos. (SOARES, 2015, p. 36) 

   

Os agrotóxicos presentes nas águas podem chegar ao organismo humano tanto por 

meio da dessedentação quanto pela alimentação, uma vez que os recursos hídricos 

contaminados são utilizados para irrigação das plantações, cuja produção será posteriormente 

destinada aos seres humanos de forma direta – frutas, verduras e legumes – ou indireta – pelo 

                                                             
14  “a causal connection linking Agent Orange to chronic disease in humans has not been established.” 
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consumo de carnes, leites e ovos de animais que se alimentaram de rações que continham 

resíduos de agrotóxicos. 

Em relação aos solos, convém destacar que o caráter bioacumulativo dos 

agrotóxicos contribui para a contaminação dos alimentos destinados tanto a animais como aos 

seres humanos. Nas palavras de Soares, “a absorção de agrotóxicos do solo pelas plantas 

constitui uma das fontes de bioacumulação na cadeia alimentar e importante rota de exposição 

de humanos e animais” (SOARES, 2015, p. 47). 

Atualmente, o nível de resíduos de agrotóxicos nos alimentos é controlado 

mediante a estipulação de limites quantitativos estabelecidos para aplicação de tais produtos 

químicos em uma cultura específica – limite máximo de resíduos (LMR) –, expresso em 

miligramas do agrotóxico por quilo do alimento (mg/kg) (ANVISA, 2018). Contudo, tendo 

em vista o peculiar comportamento que tais substâncias químicas apresentam no meio 

ambiente, em especial seu caráter bioacumulativo, evidencia-se a possibilidade de 

contaminação dos alimentos por outras fontes: pela presença de agrotóxicos nos solos onde 

são cultivados os alimentos consumidos por animais ou pelos seres humanos, pela presença de 

agrotóxicos nos recursos hídricos utilizados para a irrigação das plantações, pela 

contaminação dos recursos hídricos e, consequentemente, dos peixes consumidos pelos seres 

humanos etc. 

O Instituto Nacional do Câncer (INCA) chama atenção para os inúmeros 

alimentos que possuem resíduos de agrotóxicos, além das frutas, legumes e verduras: 

 

Vale ressaltar que a presença de resíduos de agrotóxicos não ocorre apenas em 
alimentos in natura, mas também em muitos produtos alimentícios processados pela 
indústria, como biscoitos, salgadinhos, pães, cereais matinais, lasanhas, pizzas e 
outros que têm como ingredientes o trigo, o milho e a soja, por exemplo. Ainda 
podem estar presentes nas carnes e leites de animais que se alimentam de ração com 
traços de agrotóxicos, devido ao processo de bioacumulação. (INCA, 2015, [s/p]) 

 

No que diz respeito à saúde humana os agrotóxicos podem provocar intoxicação 

aguda, subaguda ou crônica, tal como assinalado no Manual de Vigilância da Saúde de 

Populações Expostas a Agrotóxicos, elaborado em 1996 pela Organização Pan-Americana de 

Saúde (OPAS) e pela Organização Mundial de Saúde (OMS): 

 
Os agrotóxicos podem determinar três tipos de intoxicação: aguda, subaguda e 
crônica. Na intoxicação aguda os sintomas surgem rapidamente, algumas horas após 
a exposição excessiva, por curto período, a produtos extrema ou altamente tóxicos. 
Pode ocorrer de forma leve, moderada ou grave, a depender da quantidade de 
veneno absorvido. Os sinais e sintomas são nítidos e objetivos.  
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A intoxicação subaguda ocorre por exposição moderada ou pequena a produtos 
altamente tóxicos ou medianamente tóxicos e tem aparecimento mais lento. Os 
sintomas são subjetivos e vagos, tais como dor de cabeça, fraqueza, mal-estar, dor 
de estômago e sonolência, entre outros. 
 A intoxicação crônica caracteriza-se por surgimento tardio, após meses ou anos, por 
exposição pequena ou moderada a produtos tóxicos ou a múltiplos produtos, 
acarretando danos irreversíveis, do tipo paralisias e neoplasias. (OPAS; OMS, 1996, 
p. 23) 

 

Ressalte-se que nos estudos mais atuais costuma-se fazer menção apenas às 

intoxicações aguda e crônica, sendo que nesta última também estaria enquadrada o que se 

denominava como intoxicação subaguda. 

No que se refere ao risco de intoxicação aguda, utiliza-se como parâmetro de 

segurança a Dose de Referência Aguda (DRfA), medida em miligrama de resíduo por 

quilograma de peso corpóreo (mg/kg p.c.) (ANVISA, 2018). Intenta-se estimar a quantidade 

de resíduo de determinado agrotóxico, cujo potencial de toxicidade aguda já foi 

cientificamente reconhecido, presente nos alimentos, e que pode ser ingerida por um 

indivíduo em até 24 horas (ANVISA, 2018). 

Por sua vez, em relação ao risco de intoxicação crônica foi estabelecido como 

parâmetro de segurança um índice de Ingestão Diária Aceitável (IDA), que corresponde à 

“quantidade máxima de agrotóxico que podemos ingerir por dia, durante toda a nossa vida, 

sem que soframos danos à saúde por esta ingestão” (ANVISA, 2018, [s/p]). Esse parâmetro é 

calculado para cada agrotóxico de modo isolado, sendo expresso em miligramas de 

agrotóxicos por quilo de peso corpóreo da pessoa que o ingere (mg/kg) (ANVISA, 2018). 

A possibilidade de intoxicação crônica é uma das grandes preocupações do INCA, 

que em manifestação pública destacou algumas das possíveis patologias decorrentes, tal como 

o câncer: 

 

O modelo de cultivo com o intensivo uso de agrotóxicos gera grandes malefícios, 
como poluição ambiental e intoxicação de trabalhadores e da população em geral. 
As intoxicações agudas por agrotóxicos são as mais conhecidas e afetam, 
principalmente, as pessoas expostas em seu ambiente de trabalho (exposição 
ocupacional). São caracterizadas por efeitos como irritação da pele e olhos, coceira, 
cólicas, vômitos, diarreias, espasmos, dificuldades respiratórias, convulsões e morte. 
Já as intoxicações crônicas podem afetar toda a população, pois são decorrentes da 
exposição múltipla aos agrotóxicos, isto é, da presença de resíduos de agrotóxicos 
em alimentos e no ambiente, geralmente em doses baixas. Os efeitos adversos 
decorrentes da exposição crônica aos agrotóxicos podem aparecer muito tempo após 
a exposição, dificultando a correlação com o agente. Dentre os efeitos associados à 
exposição crônica a ingredientes ativos de agrotóxicos podem ser citados 
infertilidade, impotência, abortos, malformações, neurotoxicidade, desregulação 
hormonal, efeitos sobre o sistema imunológico e câncer. (INCA, 2015, [s/p]) 
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Oportuno salientar alguns esclarecimentos prestados pelo INCA, relativos às 

possíveis causas de cânceres em seres humanos. O instituto assinala que “São raros os casos 

de cânceres que se devem exclusivamente a fatores hereditários, familiares e étnicos, apesar 

de o fator genético exercer um importante papel na oncogênese” (INCA, 1996, [s/p]). 

Assevera que “A maioria dos casos de câncer (80%) está relacionada ao meio ambiente, no 

qual encontramos um grande número de fatores de risco” (INCA, 1996, [s/p]). Ademais, 

destaca que “Não há níveis seguros de exposição a agentes cancerígenos. Sempre se deve ter 

bastante precaução” (INCA, 2005, [s/p]). 

Em 2017 a ONU também se pronunciou sobre os perigos que os agrotóxicos 

representam para a saúde humana, demonstrando uma grande preocupação com a 

possibilidade de intoxicação crônica em razão da dieta, além de ressaltar que mesmo em 

locais nos quais o uso de agrotóxicos foi proibido ou reduzido, ainda assim persiste o risco de 

contaminação dos alimentos, em decorrência de seu efeito bioacumulativo: 

 

12. De grande preocupação são os impactos da exposição crônica a agrotóxicos 
perigosos. A exposição a agrotóxicos tem sido associada ao câncer, às doenças de 
Alzheimer e Parkinson, à ruptura hormonal, aos distúrbios do desenvolvimento e à 
esterilidade. Eles também podem causar inúmeros efeitos à saúde neurológica, como 
perda de memória, perda de coordenação, redução da capacidade visual e das 
habilidades motoras. Outros efeitos possíveis incluem asma, alergias e 
hipersensibilidade [...] Além disso, efeitos crônicos de agrotóxicos podem não se 
manifestar por meses ou anos após a exposição, apresentando um desafio 
significativo para a prestação de contas e acesso a uma solução eficaz, incluindo 
intervenções preventivas. 
13. Apesar dos graves riscos para a saúde humana terem sido bem estabelecidos para 
diversos agrotóxicos, eles permanecem em uso. Mesmo onde os agrotóxicos foram 
proibidos ou restritos, o risco de contaminação pode persistir por muitas décadas e 
eles podem continuar a se acumular em fontes de alimentos. (ONU, 2017, p. 05, 
tradução nossa)15 

 

A grande capacidade bioacumulativa dos agrotóxicos foi recentemente 

demonstrada pela presença de resíduos de alguns deles em 75% das amostras de mel de 

abelha coletadas em diversas regiões do mundo, sendo que em 45% dos casos foram 

identificadas duas ou mais substâncias químicas (MITCHEL et al, 2017). No que se refere 

                                                             
15 “12. Of grave concern are the impacts of chronic exposure to hazardous pesticides. Pesticide exposure has 

been linked to cancer, Alzheimer’s and Parkinson’s diseases, hormone disruption, developmental disorders 
and sterility. They can also cause numerous neurological health effects such as memory loss, loss of 
coordination, reduced visual ability and reduced motor skills. Other possible effects include asthma, allergies 
and hypersensitivity [...] Furthermore, chronic effects of pesticides may not manifest for months or years 
after exposure, presenting a significant challenge for accountability and access to an effective remedy, 
including preventive interventions. 

 13. Despite grave human health risks having been well established for numerous pesticides, they remain in 
use. Even where pesticides have been banned or restricted, the risk of contamination can persist for many 
decades and they may continue to accumulate in food sources.” 
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especificamente ao organismo humano, convém salientar que em estudo realizado no 

município de Lucas do Rio Verde/MT – grande produtor de grãos –, se constatou a presença 

de mais de um tipo de agrotóxico em 85% das amostras de leite materno (PALMA, 2011). 

O organismo de cada indivíduo pode reagir de modo distinto aos resíduos de cada 

um dos agrotóxicos impregnados no meio ambiente – meio ambiente natural, meio ambiente 

urbano, meio ambiente ocupacional, meio ambiente de consumo, meio ambiente cultural etc. 

–, de modo que uma determinada substância pode provocar graves efeitos à saúde de uma 

pessoa, mas em outra não. Tal situação se agrava ao se considerar o efeito cocktail resultante 

da múltipla exposição aos resíduos dos diferentes tipos de agrotóxicos que interagem 

sinergicamente, produzindo reações químicas variadas. 

Relevante, em tal aspecto, salientar o alerta feito pelo Nordic Council of 

Ministers, que é um organismo destinado à cooperação entre os países nórdicos da Europa, 

acerca do efeito cocktail decorrente da exposição a múltiplos resíduos químicos, mesmo que 

seja respeitado o limite de segurança estabelecido para cada substância isoladamente: 

 

Está se tornando cada vez mais evidente que em combinação, alguns produtos 
químicos podem causar efeitos prejudiciais em espécies da fauna silvestre, em 
animais de laboratório e em humanos, mesmo em concentrações consideradas 
seguras para cada substância química de forma isolada. 
[...] 
Pesquisas indicam que a exposição combinada a vários produtos químicos pode 
somar os efeitos dessas substâncias, tendo assim um efeito muito maior do que os 
produtos químicos teriam individualmente. (NORDIC COUNCIL OF MINISTERS, 
2012, p. 04; 05, tradução nossa)16 

 

Svingen e Vingaard (2016) também salientam a necessidade de considerar a 

exposição a múltiplas substâncias químicas, tendo em vista a existência de evidências 

científicas que atestam a periculosidade do efeito cocktail resultante da interação entre elas, 

mesmo que em baixas doses. 

Observe-se, portanto, que existem muitas incertezas científicas que recaem sobre 

os parâmetros de segurança que visam proteger a saúde e a vida humana contra os riscos de 

intoxicação pela dieta. No LMR consideram-se apenas a quantidade de determinado 

agrotóxico aplicado numa cultura em dado momento, sem ponderar sobre as diversas fontes 

                                                             
16  “It is becoming increasingly evident that in combination some chemicals can cause harmful effects in 

wildlife species, in laboratory animals, and in humans, even in concentrations considered safe for the 
individual chemical 

 [...] 
 Research indicates that combined exposure to multiple chemicals can add up the effects of these substances, 

thus having a much larger effect than the chemicals would have individually.” 
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de poluição por agrotóxicos decorrentes da capacidade bioacumulativa de tais substâncias. No 

que tange ao DRfA, a análise recai apenas sobre um agrotóxicos específico que tenha seu 

potencial de toxicidade aguda já reconhecido. Já em relação à IDA, tal parâmetro também é 

fixado a partir de um agrotóxico isolado, sem atentar para as interações químicas entre os 

resíduos das diversas substâncias cujo uso é autorizado – efeito cocktail. 

Urge, pois, a necessidade do Poder Público promover uma gestão eficiente do uso 

de agrotóxicos no Brasil, atento ao seu comportamento peculiar e aos resíduos presentes nos 

alimentos ofertados ao consumidor, uma vez que proporcionam riscos de máxima gravidade a 

sua saúde e vida, os quais ainda não são adequadamente compreendidos pela comunidade 

científica, havendo lacunas relevantes nos parâmetros de segurança estipulados. 

Imprescindível o controle prudente desses riscos, mesmo que cientificamente incertos, 

evitando a intoxicação aguda e crônica dos seres humanos, inclusive por meio da dieta. 

 

2.5 A gestão pública prudente dos riscos de danos socioambientais a partir da mediania 

de Aristóteles 

 

A racionalidade científica possibilitou inovações tecnológicas que atenderam não 

apenas necessidades, mas também desejos humanos, que foram intensificados em razão do 

consumo em massa que adveio em consequência da Revolução Industrial. Com a percepção 

dos riscos do desenvolvimento – com notoriedade para o desastre já mencionado, conhecido 

como Black Smoke –, os Estados assumiram a obrigação de gerenciá-los, uma vez que 

representam ameaça ao meio ambiente, à saúde e à vida humana. 

Por gestão de risco considera-se pertinente a definição conferida pela Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) por meio da ISO 31000 – apesar de seu escopo 

empresarial –, segundo a qual, envolve o exercício de “atividades coordenadas para dirigir e 

controlar uma organização no que se refere a riscos” (ABNT, 2009, p. 02). O documento 

informa que o gerenciamento consistirá na “aplicação sistemática de políticas, procedimentos 

e práticas de gestão para as atividades de comunicação, consulta, estabelecimento do 

contexto, e na identificação, análise, avaliação, tratamento, monitoramento [...] e análise 

crítica dos riscos” (ABNT, 2009, p. 02). 

Ainda no que concerne às disposições contidas na ISO 31000, é interessante 

realçar a importância dada à obtenção e divulgação de dados referentes aos riscos. Afirma-se 

que o gestor deve desenvolver processos destinados à coleta contínua de informações, 

assegurando a participação de todos os interessados (ABNT, 2009). Essas informações 
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poderão se referir à “existência, natureza, forma, probabilidade [...], significância, avaliação, 

aceitabilidade, tratamento, ou outros aspectos da gestão de riscos” (ABNT, 2009, p. 03). 

Torna-se imprescindível, assim, que o raciocínio científico também se aplique na 

avaliação dos riscos associados à determinada atividade17 inserida no cotidiano social, ou que 

esteja em vias de sê-lo. Deve haver uma investigação criteriosa acerca dos possíveis efeitos 

colaterais relacionados às inovações metodológicas e tecnológicas, às práticas comerciais 

contemporâneas e aos respectivos produtos e serviços disponibilizados no mercado de 

consumo. 

Porém, o reconhecimento da existência de um risco não é suficiente para uma 

gestão eficiente do mesmo, em especial quando houver incertezas demonstradas por estudos 

inconclusivos ou em divergências científicas. Em situações de risco incerto, há uma tendência 

à sua negação, justificada de diversas formas, inclusive pelo medo. Nas palavras de Beck: 

 

A suscetibilidade à ameaça não precisa necessariamente desembocar na 
conscientização da ameaça, podendo provocar também o inverso: negação movida 
pelo medo [...] 
Sempre há boas razões para tanto. Os riscos certamente surgem por meio do 
conhecimento, podendo ser, portanto, por meio do conhecimento, reduzidos, 
ampliados ou simplesmente removidos do painel da consciência. Aquilo que o 
alimento é para a fome, é para a consciência do risco a superação dos riscos ou sua 
desinterpretação. (BECK, 2011, p. 92, grifo no original) 

 

Ao método científico deve-se somar o raciocínio ético, sociológico e jurídico na 

intenção de proporcionar uma atuação prudente face eventuais ameaças detectadas, além de 

legitimar democraticamente a decisão do Poder Público, enquanto gestor de riscos. Faz-se 

indispensável, portanto, que o gestor de risco seja capaz de realizar escolhas voluntárias – 

racionais – e coerentes, a partir das circunstâncias fáticas relevantes e dos dados científicos 

que indicam as certezas e incertezas quanto aos benefícios e os efeitos colaterais de 

determinada atividade, na intenção de promover o equilíbrio entre progresso e potencial de 

destruição. 

Nesse contexto, revela-se pertinente abordar a noção de virtude ética conceituada 

por Aristóteles (384 a.C-322 a.C.), segundo o qual, trata-se da mediania – o justo-meio – 

existente entre a falta e o excesso, uma disposição a ser desenvolvida e que deve ser obtida 

pelo exercício da racionalidade, considerando as circunstâncias fáticas apresentadas: 

 

                                                             
17  No presente trabalho o termo “atividades” será utilizado para fazer menção, de modo geral, aos variados tipos 

de práticas do cotidiano humano, capazes de produzir riscos de danos socioambientais – como a utilização de 
um produto, a comercialização de um bem, a prestação de um serviço etc. 
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A virtude é, pois, uma disposição de caráter relacionada com a escolha e consistente 
numa mediania, isto é, a mediania relativa a nós, a qual é determinada por um 
princípio racional próprio do homem dotado de sabedoria prática. E é um meio-
termo entre dois vícios, um por excesso e outro por falta; pois que, enquanto os 
vícios ou vão muito longe ou ficam aquém do que é conveniente no tocante às ações 
e paixões, a virtude encontra e escolhe o meio-termo. (ARISTÓTELES, 1984, p. 73) 

 

Deve-se atentar que a mediania não será efetivada a partir de um resultado 

alcançado, mas sim pelo meio escolhido para obtê-lo (ARISTÓTELES, 1984). Ao se 

compreender que virtude é a mediania decorrente de uma deliberação voluntária – 

racional/consciente –, pode-se assinalar que ela sempre estará relacionada com a postura 

desejada pelo agente e por ele qualificada, de forma fundamentada, como necessária e 

razoável para alcançar os objetivos almejados. 

Os seres humanos não conseguem ter controle sobre o resultado final da soma de 

suas ações e interações, sempre havendo possibilidade da manifestação de eventualidades 

desconhecidas. Contudo, quanto mais razoável for sua escolha quanto ao meio de ação, 

evitando excessos após ponderar sobre aquilo que se conhece e sobre as incertezas 

racionalmente estipuladas, maior será a probabilidade de se obter o resultado esperado. 

Para Aristóteles, consoante destaque feito por Naves e Reis, somente se pode falar 

em virtude quando esta se torna um hábito, ou seja, quando ela se transforma num padrão 

comportamental, capaz de se repetir se mantidas as condições contextuais. 

 

Pode-se dizer que o hábito é uma repetição de alguma ação, que permite que ela 
permaneça na alma. Nesse sentido, a primeira afirmação sobre a virtude ética é que 
ela é um hábito. Praticar algo que seja considerado virtuoso e nunca mais fazê-lo 
não torna ninguém virtuoso, pois é preciso uma ação constante. (NAVES; REIS, 
2016, p. 75) 

 

Desse modo, uma ação será qualificada como virtuosa quando antes de praticá-la 

o indivíduo considerar a mediania que se faz necessária ao contexto em que está inserido e, 

após, passar a atuar habitualmente de acordo com ela. Nesse viés, devem ser consideradas as 

“capacidades, atividades e estágios de desenvolvimento de determinado indivíduo” 

(HOBUSS, 2006, p. 28). 

A mesma lógica que vale para os indivíduos também se aplica aos Estados, os 

quais deverão desenvolver previamente um plano de ação na intenção de gerir adequadamente 

os riscos que ameaçam o meio ambiente e, por consequência, os indivíduos e a sociedade. 

Nesse cenário, o justo-meio – mediania – deve ser definido por intermédio de um instrumento 

racional habitualmente utilizado na tomada de decisão pelo gestor (público) de riscos, por 
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viabilizar a reflexão sobre os benefícios proporcionados por determinada atividade, 

ponderando-os com seus efeitos colaterais e as incertezas existentes. 

Assim, na pretensão de fomentar o crescimento econômico gerado pela livre 

iniciativa e simultaneamente promover a dignidade humana em face dos riscos produzidos, os 

Estados devem compatibilizar os interesses envolvidos mediante um padrão de 

comportamento que permita a ponderação racional e contínua sobre as questões que se façam 

pertinentes. 

No âmbito da Sociedade (industrial) de Risco, cabe a cada nação, no exercício de 

sua soberania e de forma condizente com sua realidade econômica, ambiental e social; buscar 

o equilíbrio entre a inovação tecnológica, o consumo, o crescimento econômico e a produção 

de riscos de danos socioambientais, evitando estes últimos sempre que possível, em especial 

quando revelem desnecessários e/ou excessivos. 

O trato com os riscos e suas incertezas demanda uma virtude específica detalhada 

por Aristóteles como a mediania existente entre o medo e a temeridade – a confiança 

temerária –, consistente na coragem. Convém, pois, mencionar alguns apontamentos acerca da 

coragem: 

 

Ora, os bravos são tão indômitos quanto pode sê-lo um homem. Por isso, embora 
temam também as coisas que não estão acima das forças humanas, enfrentam-nas 
como devem e como prescreve a regra, a bem da honra; pois essa é a finalidade da 
virtude. Mas é possível temê-las mais ou menos, e também temer coisas que não são 
terríveis como se o fossem. Dos erros que se podem cometer, um consiste em temer 
o que não se deve, outro em temer como não se deve, outro quando não se deve, e 
assim por diante; e da mesma forma quanto às coisas que inspiram confiança. Por 
conseguinte, o homem que enfrenta e que teme as coisas que deve e pelo devido 
motivo, da maneira e na ocasião devidas, e que mostra confiança nas condições 
correspondentes, é bravo; porque o homem bravo sente e age conforme os méritos 
do caso e do modo que a regra prescreve. (ARISTÓTELES, 1984, p. 91)  

 

Em relação aos riscos incertos, os Estados, por meio de seus gestores, devem 

deliberar sobre qual é a diligência mais razoável para controlá-los/evitá-los, embasados na 

virtude da coragem e nas circunstâncias fáticas existentes. 

No ordenamento jurídico brasileiro, a gestão eficiente dos riscos de danos 

socioambientais é aquela consonante com o desenvolvimento sustentável, em defesa da 

dignidade das presentes e futuras gerações, o que demanda o alcance do equilíbrio entre os 

interesses econômicos, sociais e ambientais, tal como exigido pelos artigos 170 e 225 da 

CRFB/88 (BRASIL, 1988). 

Convém frisar que tanto a livre iniciativa quanto a dignidade da pessoa humana 

são valores fundamentais do Estado Democrático de Direito, a teor dos incisos III e IV do 
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artigo 1º da CRFB/88 (BRASIL, 1988). Entretanto, como todas as escolhas e ações humanas 

devem ser praticadas visando o bem-estar individual e social, pode-se afirmar que a dignidade 

corresponde ao valor central a ser considerado, inclusive no exercício da livre iniciativa. 

Trata-se, aliás, de conclusão coerente com a noção de desenvolvimento sustentável 

anteriormente exposta. 

Sarlet ressalta que “a dignidade humana, para além de ser também um valor 

constitucional, configura-se como sendo – juntamente com o respeito e a proteção a vida! – o 

princípio de maior hierarquia da CRFB/88 e de todas as demais ordens jurídicas que a 

reconheceram” (SARLET, 2014, p. 78). Isso também se verifica no voto proferido pelo 

Ministro Celso de Mello em 28/02/2018, no julgamento da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade 4.901/DF18, quando acentuou: “Não constitui demasia enfatizar que os 

direitos fundamentais e a dignidade da pessoa humana ostentam posições centrais no domínio 

do constitucionalismo contemporâneo” (BRASIL, 2018, p. 02). 

Atente-se, oportunamente, que para Aristóteles, por uma questão de lógica, em 

algum momento todas as escolhas e ações humanas, advindas dos diversos campos de 

conhecimento, irão convergir para um propósito único. 

 

Admite-se geralmente que toda arte e toda investigação, assim como toda ação e 
toda escolha, têm em mira um bem qualquer; e por isso foi dito, com muito acerto, 
que o bem é aquilo a que todas as coisas tendem. Mas observa-se entre os fins uma 
certa diferença: alguns são atividades, outros são produtos distintos das atividades 
que os produzem. Onde existem fins distintos das ações, são eles por natureza mais 
excelentes do que estas. 
[...] 
Se, pois, para as coisas que fazemos existe um fim que desejamos por ele mesmo e 
tudo o mais é desejado no interesse desse fim; e se é verdade que nem toda coisa 
desejamos com vistas em outra (porque, então, o processo se repetiria ao infinito, e 
inútil e vão seria o nosso desejar), evidentemente tal fim será o bem, ou antes, o 
sumo bem. (ARISTÓTELES, 1984, p. 49) 

 

O sumo bem para Aristóteles é a felicidade: “tanto o vulgo como os homens de 

cultura superior dizem ser esse fim a felicidade e identificam o bem viver e o bem agir como 

o ser feliz” (ARISTÓTELES, 1984, p. 51). Ao utilizar a perspectiva exposta no contexto do 

ordenamento jurídico brasileiro, promovendo-se, portanto, uma releitura do pensamento de 

Aristóteles, pode-se deduzir, ante as considerações feitas até o momento, que para o direito 

brasileiro o sumo bem é a efetivação da dignidade da pessoa humana. 

                                                             
18  No julgamento da ação, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade de diversos 
dispositivos da Lei 12.651/12 (Código Florestal). 
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A dignidade, por sua vez, depende da garantia, a cada indivíduo, do núcleo 

mínimo dos direitos fundamentais previstos no texto constitucional – direitos à propriedade, à 

igualdade, à liberdade, ao meio ambiente equilibrado, à alimentação adequada, à saúde, à vida 

etc. Para que esse sumo bem possa ser concretizado é imprescindível que o Poder Público 

atue de forma virtuosa, buscando a mediania existente entre crescimento econômico, proteção 

ambiental e investimentos em políticas sociais. 

A proteção dos direitos fundamentais à saúde e à vida goza de certo privilégio, 

por serem os alicerces da dignidade humana. Assim compreende o Supremo Tribunal Federal, 

como se observa na ementa da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental 101, 

julgada em 24/06/2009 sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia. Nela, informa-se que o 

desenvolvimento sustentável corresponde ao “crescimento econômico com garantia paralela e 

superiormente respeitada da saúde da população, cujos direitos devem ser observados em face 

das necessidades atuais e daquelas previsíveis e a serem prevenidas para garantia e respeito às 

gerações futuras” (BRASIL, 2009, s/p). 

Nesse viés, sob a perspectiva do Estado, em sua atuação na gestão de riscos, 

devem ser reprimidas por romperem com a mediania, atividades que proporcionem benefícios 

de curto prazo, mas que ofereçam riscos desnecessários ou excessivos ao meio ambiente e à 

sadia qualidade de vida das presentes e futuras gerações. 

Importante evitar o efeito paralisante do medo desarrazoado no qual a tudo se 

teme, e também a confiança imprudente – temeridade –, que é aquela que ignora um temor 

reconhecido e que precisa ser racionalmente evitado. Para tanto, faz-se imprescindível não 

apenas a conscientização do risco por meio da evolução do estado da técnica e do emprego 

das metodologias adequadas à sua avaliação, mas também a elaboração de Leis que garantam 

uma maior proteção contra atividades perigosas, o efetivo exercício do poder de polícia, além 

da criação e execução de políticas públicas orientadas pelo ideal de reduzir progressivamente 

os níveis de poluição que ameaçam o meio ambiente e a sadia qualidade de vida. 

Por poder de polícia, deve-se considerar o conceito dado pelo artigo 78 do Código 

Tributário Nacional (CTN):  

 

Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou 
disciplinando direito, interêsse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de 
fato, em razão de intêresse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos 
costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades 
econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à 
tranqüilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou 
coletivos. (BRASIL, 1966, [s/p]) 
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Em resumo, pode-se dizer que a gestão pública dos riscos incertos de danos 

socioambientais será considerada eficiente, promovendo o desenvolvimento sustentável, se 

estiver adequada à mediania representada pela coragem, a partir das circunstâncias fáticas 

existentes. Com isso, o Poder Público estará prezando pelo equilíbrio ambiental, pela 

estabilidade social e pela dignidade de cada indivíduo. Tal perspectiva deve ser implementada 

na gestão pública dos riscos incertos que os resíduos de agrotóxicos contidos nos alimentos 

representam à saúde e à vida humana. 

Para tanto, conforme já dito, as escolhas e ações estatais devem resultar de um 

procedimento de deliberação racional a ser habitualmente utilizado, em que se proponha uma 

reflexão profunda sobre os benefícios gerados por determinada atividade e, especialmente, 

sobre os riscos certos e incertos a ela associados. 
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3 O PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO E A GESTÃO PRUDENTE DOS RISCOS 

DOTADOS DE INCERTEZAS 

 

Diante da situação de autoameaça proveniente do constante desenvolvimento 

tecnológico e da inabilidade científica para percepção de grande parte dos riscos, tais como 

aqueles provocados pelo uso de agrotóxicos na agricultura e do consumo de alimentos com 

seus resíduos, fez-se imprescindível a criação de instrumento destinado a gerenciá-los, de 

maneira a conciliar o ímpeto criativo do ser humano com os limites do progresso. O Princípio 

da Precaução foi criado com tal finalidade, tratando-se de mecanismo de gestão dos riscos 

incertos, cuja aplicação pode ter efeitos jurídicos, políticos, econômicos e sociais. 

Adiante, será retomada a noção de mediania de Aristóteles, com ênfase na virtude 

da coragem, visando explicitar a forma pela qual o Estado deve atuar na pretensão de exercer 

a gestão prudente e, consequentemente, eficiente, dos riscos incertos. Nesse sentido, 

recomendar-se-á que o gestor público de riscos utilize de forma habitual as máximas do 

Princípio da Ecoproporcionalidade, na intenção de sopesar de forma racional os interesses 

eventualmente conflitantes, integrantes do desenvolvimento sustentável – interesses 

econômico, ambiental e social. 

Após, explicitar-se-ão as características do Princípio da Precaução e seus 

possíveis efeitos em relação às atividades que oferecem riscos incertos de danos ao meio 

ambiente e à sadia qualidade de vida das atuais e futuras gerações, relacionando-o com as 

máximas do Princípio da Ecoproporcionalidade, em prol do equilíbrio ambiental, do bem-

estar social e da dignidade de cada indivíduo. 

 

3.1 O princípio da ecoproporcionalidade como instrumento racional destinado à 

obtenção da mediania necessária à gestão eficiente dos riscos de danos socioambientais 

 

No Estado Democrático de Direito é importante que o Poder Público, ao atuar na 

qualidade de gestor de riscos, confira a devida atenção aos receios da população, sem, porém, 

se deixar levar por medidas populistas, não incorporando medos que se revelem injustificados 

em face dos fatos apresentados e do estado atual da técnica. 

Nesse sentido, alerta Cass Sustein:  

 

[...] os governos que funcionam bem, pretendem ser democracias deliberativas [...] 
A receptividade ao medo do público é, nesse sentido, inevitável e desejável. Mas a 
capacidade de resposta é complementada por um compromisso com a deliberação, 
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sob a forma de reflexão e raciocínio. Se o público tem medo de um risco trivial, uma 
democracia deliberativa não responde reduzindo esse risco. Ele usa suas próprias 
instituições para dissipar o medo público que é, por hipótese, sem fundamento. 
Portanto, as democracias deliberativas evitam a tendência dos sistemas populistas de 
cair no medo do público quando ele é infundado. 
[...] Numa democracia, os valores reflexivos das pessoas prevalecem. Mas valores, e 
não erros de fato, são cruciais. (SUSTEIN, 2005, p. 01; 02, tradução nossa) 19 

 

A questão reside em saber como dosar racionalmente as dimensões, por vezes 

conflitantes, componentes do desenvolvimento sustentável – econômica, ambiental e social. 

Sob tal perspectiva, revela-se útil o Princípio da Proporcionalidade, por se tratar de 

mecanismo que pode ser utilizado com habitualidade na intenção de promover o equilíbrio 

entre interesses eventualmente divergentes, a partir de informações contextuais que viabilizam 

a deliberação racional. 

Adiante, far-se-á uma breve abordagem do referido princípio, explicitando suas 

características fundamentais, além de demonstrar como deve ser utilizado, de forma 

específica, no que concerne à gestão dos riscos de danos socioambientais provocados por 

atividades poluidoras. 

Nos Estados Unidos, o Princípio da Proporcionalidade – tratado, neste trabalho, 

como sinônimo de Princípio da Razoabilidade – surgiu como um mecanismo destinado à 

revisão da constitucionalidade de certas leis; enquanto na Alemanha, inicialmente, seu 

emprego se dava no campo do direito administrativo, na pretensão de limitar atuação do Poder 

Executivo e resguardar liberdades individuais (BARROSO, 2015). 

Com o advento da Lei Fundamental de 1.949, na Alemanha, o Princípio da 

Proporcionalidade passou a assumir os contornos que detém nos dias atuais, sendo aplicado 

para controlar não apenas a discricionariedade administrativa, mas também a legislativa, 

considerando os fatos, os meios e os fins almejados (BARROSO, 2015). Ele se divide em três 

etapas sucessivas de análise racional de conflito de interesses: adequação, necessidade e 

proporcionalidade em sentido estrito (BARROSO, 2015). 

Em trechos de sua obra, Barroso esclareceu as implicações de cada etapa 

componente do Princípio da Proporcionalidade: 

 

                                                             
19  “[...] well–functioning governments aspire to be deliberative democracies. [...] Responsiveness to public fear 

is, in this sense, both inevitable and desirable. But responsiveness in complemented by a commitment to 
deliberation, in the form of reflection and reason giving. If the public is fearful about a trivial risk, a 
deliberative democracy does not respond by reducing that risk. It uses its own institutions to dispel public 
fear that is, by hypothesis, without foundation. Hence deliberative democracies avoid the tendency of 
populist systems to fall prey to public fear when it is baseless. 

 [...] In a democracy, people’s reflective values prevail. But values, and not errors of fact, are crucial.” 
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Além da adequação entre o meio empregado e o fim perseguido – isto é, a 
idoneidade da medida para produzir o resultado visado –, a ideia de razoabilidade 
compõe-se ainda de mais dois elementos. De um lado, 
a necessidade ou exigibilidade da medida, que impõe verificar a inexistência de 
meio menos gravoso para a consecução dos fins visados. Sendo possível conter certo 
dano ambiental por meio da instalação de um filtro próprio numa fábrica, será 
ilegítimo, por irrazoável, interditar o estabelecimento e paralisar a produção, 
esvaziando a liberdade econômica do agente. Nesse caso, a razoabilidade se 
expressa através do princípio de vedação do excesso. 
Por fim, a razoabilidade deve embutir, ainda, a ideia de proporcionalidade em 
sentido estrito, consistente na ponderação entre o ônus imposto e o benefício trazido, 
para constatar se a medida é legítima. Se o Poder Público, por exemplo, eletrificar 
certo monumento de modo a que um adolescente sofra uma descarga elétrica que o 
incapacite ou mate quando for pichá-lo, a absoluta falta de proporcionalidade entre o 
bem jurídico protegido – o patrimônio público – e o bem jurídico sacrificado – a 
vida – torna inválida a providência. (BARROSO, 2015, [s/p], grifos no original) 

 

Importante mencionar, neste ponto, a construção doutrinária idealizada por Gerd 

Winter (2013), por meio da qual se promoveu a cisão do Princípio da Proporcionalidade, de 

acordo com os interesses que precisam ser equilibrados, assim: a) se a intenção for proteger a 

liberdade dos cidadãos em face das intrusões governamentais, será o caso de aplicar o 

Princípio da Proporcionalidade Sócio-Lógica (ou socioproporcionalidade); b) caso a 

finalidade seja proteger o meio ambiente e a dignidade humana contra níveis excessivos de 

poluição, caberá a aplicação do Princípio da Proporcionalidade Eco-Lógica (ou 

ecoproporcionalidade). 

Oportuno delimitar o conteúdo de cada uma das etapas componentes do Princípio 

da Ecoproporcionalidade, que devem ser avaliadas em caráter sucessivo: 

 

Enquanto no contexto da socioproporcionalidade se concebe aos indivíduos uma 
liberdade de perseguir seus objetivos, na ecoproporcionalidade a persecução dos 
objetivos pelos indivíduos sujeita-se a um dever de dar razões [...] Não é justificável, 
por exemplo, usar produtos agrícolas como biocombustível onde eles sejam 
necessários para o consumo humano ou mesmo capturar animais raros para tê-los 
como animais de estimação. Usos não justificáveis são também antijurídicos; 
[...] 
Se um objetivo é justificável, os meios adotados devem ser aptos à sua consecução. 
Por exemplo, se uma represa para geração de energia hidrelétrica for construída, é 
necessário comprovar que o rio vá alimentar suficientemente aquele reservatório; 
 [...] 
O elemento praticamente mais importante da ecoproporcionalidade é o teste dos 
meios alternativos. A medida alternativa que causar os menores efeitos adversos aos 
recursos naturais deve ser preferida. Todavia, como nem todas as medidas 
alternativas atingirão o objetivo exatamente da mesma maneira, deve-se aceitar 
algum desvio quanto ao pleno alcance do objetivo; 
[...] 
Assumindo que um objetivo é justificável e os meios para atingi-lo são adequados e 
também necessários, esses meios deveriam ser, contudo, rejeitados se os seus efeitos 
adversos à natureza forem excessivos quando sopesados com a importância do 
objetivo. (WINTER, 2013, p. 62) 
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A escolha da ação prudente para a gestão de riscos dependerá, portanto, de uma 

reflexão acerca das circunstâncias fáticas existentes, à luz das máximas da 

ecoproporcionalidade, que são as seguintes: a) objetivo justificável (justificativa); b) atividade 

adequada ao objetivo almejado (adequação); c) atividade necessária ao objetivo, inexistindo 

alternativa eficiente e menos poluidora (necessidade); d) o nível de poluição e os riscos 

socioambientais decorrentes não podem ser excessivos, se comparados aos benefícios 

proporcionados pelo objetivo da atividade (proporcionalidade em sentido estrito). 

A gestão da dualidade entre progresso e potencial de destruição será considerada 

eficiente quando o Poder Público atuar de forma virtuosa, o que demanda a consideração da 

mediania entre o medo e a temeridade – virtude da coragem. Significa que no exercício das 

competências, os órgãos estatais não devem temer demais ou de menos, evitando tanto a 

estagnação social quanto a construção de um cenário caótico de possível autodestruição. 

Cabe-lhes incentivar a inovação tecnológica, o consumo e o crescimento econômico, 

enquanto simultaneamente atuam visando combater os riscos certos e incertos de danos ao 

meio ambiente e à sadia qualidade de vida. 

A tomada de decisão do Poder Público, no controle dos riscos de danos 

socioambientais, deve estar amparada numa análise racional, com base em informações 

prestadas por todos os interessados e de acordo com o cenário fático delineado. Isso será 

viabilizado pela aplicação habitual – o modelo de raciocínio deve ser uma estratégia padrão – 

do Princípio da Ecoproporcionalidade, em suas quatro máximas, já detalhadas. 

Importante salientar, ademais, que não é coerente sustentar a existência de uma 

supremacia de interesse público sobre o privado, sob pretexto de justificar a produção de 

riscos com base numa argumentação puramente econômica. Isso porque não existe hierarquia 

automática entre interesses públicos e privados, cujos limites devem ser estipulados à luz do 

primado da dignidade humana (MOREIRA NETO, 2014). 

Mais adequado, portanto, assegurar a aplicação do Princípio da Finalidade Pública 

na busca do desenvolvimento sustentável e efetivação da dignidade humana, promovendo o 

equilíbrio ambiental, assim como o bem-estar social e individual, em vez do famigerado 

Princípio da Supremacia do Interesse Público sobre o Privado (OLIVEIRA, 2018).  

De início, não se deve priorizar nenhum tipo de interesse, seja ele público ou 

privado. Faz-se indispensável, em consideração à importância do desenvolvimento 

sustentável, o exercício da ponderação racional proporcionada pelas máximas da 

ecoproporcionalidade, em especial no que se refere à gestão dos riscos de danos 

socioambientais caracterizados como incertos. 
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Atente-se que no Brasil, mesmo que em determinada matéria a lei confira 

discricionariedade administrativa ao Poder Executivo, como ocorre no controle da poluição, 

eventuais excessos praticados podem ser impugnados não apenas com fundamento na 

proteção insuficiente do meio ambiente e da sadia qualidade de vida, mas também com base 

no Princípio da Moralidade Administrativa, previsto no caput do artigo 37 da CRFB/88, tendo 

em vista o desvio de finalidade – na contramão do desenvolvimento sustentável e da 

dignidade humana. 

No que concerne ao conteúdo do Princípio da Moralidade, cita-se trecho da 

ementa da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.661/MA, julgada em 

05/06/2002 sob a relatoria do Ministro Celso de Mello: 

 

O PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA - ENQUANTO VALOR 
CONSTITUCIONAL REVESTIDO DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO - 
CONDICIONA A LEGITIMIDADE E A VALIDADE DOS ATOS ESTATAIS. - A 
atividade estatal, qualquer que seja o domínio institucional de sua incidência, está 
necessariamente subordinada à observância de parâmetros ético-jurídicos que se 
refletem na consagração constitucional do princípio da moralidade administrativa. 
Esse postulado fundamental, que rege a atuação do Poder Público, confere 
substância e dá expressão a uma pauta de valores éticos sobre os quais se funda a 
ordem positiva do Estado. O princípio constitucional da moralidade administrativa, 
ao impor limitações ao exercício do poder estatal, legitima o controle jurisdicional 
de todos os atos do Poder Público que transgridam os valores éticos que devem 
pautar o comportamento dos agentes e órgãos governamentais. (BRASIL, 2002, 
[s/p]) 

 

Pode-se dizer, portanto, que no contexto brasileiro a gestão pública dos riscos, 

além de ética – como sugerida pela mediania delineada por Aristóteles, considerando a 

interpretação já apresentada –, também será moralmente constitucional quando estiver em 

consonância com a estratégia estatal padrão, previamente desenvolvida para permitir a 

ponderação racional entre os interesses envolvidos, evitando uma preferência arbitrária a 

qualquer um deles – no caso, as máximas da ecoproporcionalidade. 

E em relação aos riscos dotados de incerteza, tanto documentos internacionais 

quanto o ordenamento jurídico brasileiro conferem papel central ao Princípio da Precaução, 

de modo que se faz necessário analisar a compatibilidade entre ele e as máximas do Princípio 

da Ecoproporcionalidade. Adiante, será explicitado como deve ser aplicado o Princípio da 

Precaução no contexto jurídico brasileiro. 
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3.2 A incerteza científica como pressuposto à aplicação do princípio da precaução 

 

Alguns dos riscos que ameaçam o meio ambiente e a sadia qualidade de vida são 

perceptíveis e mensuráveis pela comunidade científica, ensejando a consecução de medidas 

preventivas destinadas a evitá-los, mediante aplicação do Princípio da Prevenção. O Poder 

Público deve considerá-lo em sua tomada de decisão diante da possibilidade de impedir a 

concretização de riscos cognoscíveis. 

A coleta de elementos que permitam a previsão dos possíveis danos decorrentes 

de determinada atividade, torna viável a adoção de diligências com a finalidade de evitá-los. 

De acordo com Machado “Prevenir é agir antecipadamente evitando o dano ambiental. Deixa-

se de prevenir por comodismo, por ignorância, por hábito da imprevisão, por pressa e pela 

vontade de lucrar indevidamente” (MACHADO, 2016, p. 119, grifo no original). Melo (2017) 

salienta que o Princípio da Prevenção será aplicado quando o risco de dano socioambiental for 

conhecido, o que significa que ele foi identificado e calculado por meio de estudos científicos. 

Caso esses estudos tenham um escopo amplo e sejam realizados sob a 

metodologia adequada, serão coletadas informações sobre os riscos perceptíveis e 

quantificáveis, viabilizando a aplicação eficaz de medidas de prevenção. Em alguns casos, 

contudo, alguns riscos estipulados para a atividade analisada podem permanecer 

imperceptíveis devido ao estado da técnica, resultando da inabilidade para o controle da 

poluição produzida. 

Assim surgiu a necessidade da criação de um instrumento destinado à gestão dos 

riscos incertos, o que resultou na elaboração do Princípio da Precaução, cujo conteúdo, 

historicamente, remonta ao Swedish Environmental Protection Act, de 1969 (SUSTEIN, 

2005). Logo após, em 1972, na Conferência de Estocolmo, houve seu reconhecimento ao 

alertar que a ignorância ou indiferença perante os níveis alarmantes de poluição poderiam 

causar danos irreversíveis ao meio ambiente e às presentes e futuras gerações (ONU, 1972). 

 Por sua vez, na Carta Mundial da Natureza, publicada em 1982 pela ONU, no 

item “b” de seu princípio de nº 11, fez-se alusão expressa à urgência de se controlar as 

atividades potencialmente danosas ao meio ambiente, mesmo que seus efeitos não sejam 

totalmente conhecidos pela comunidade científica (ONU, 1982). 

O Princípio da Precaução foi posteriormente reconhecido em documentos 

internacionais como instrumento destinado à gestão pública dos riscos incertos de danos 

socioambientais, com notoriedade para a Conferência Rio-92, realizada na pretensão de 
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promover a cooperação entre as nações participantes no combate às ameaças provenientes dos 

níveis alarmantes de poluição.  

 

Com o fim de proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deverá ser 
amplamente observado pelos Estados, de acordo com suas capacidades. Quando 
houver ameaça de danos graves ou irreversíveis, a ausência de certeza científica 
absoluta não será utilizada como razão para o adiamento de medidas 
economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental. (ONU, 1992, s/p) 

 

Importante atentar que de acordo com o trecho citado, a escolha da medida 

precaucional adequada para evitar a produção de riscos incertos caberá a cada nação soberana, 

conforme suas capacidades. Significa que o nível de restrição a determinada atividade poderá 

variar segundo circunstâncias fáticas peculiares existentes em cada região. Ademais, tal como 

definido no documento, a precaução somente terá lugar no caso de riscos incertos que possam 

causar danos socioambientais reputados como graves ou irreversíveis. 

No ordenamento jurídico brasileiro o Princípio da Precaução foi previsto 

implicitamente pelos artigos 196 e 225 da CRFB/88, conforme já reconhecido pelo Supremo 

Tribunal Federal por ocasião do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 

3.510/DF, em 25/05/2008. Vale mencionar, nesse sentido, trecho do voto proferido pelo então 

Ministro Ayres Britto: 

 

Quando se cogita da preservação da vida numa escala mais ampla, ou seja, no plano 
coletivo, não apenas nacional, mas inclusive planetário, vem à baila o chamado 
‘princípio da precaução’, que hoje norteia as condutas de todos aqueles que atuam 
no campo da proteção do meio ambiente e da saúde pública. Ainda que não 
expressamente formulado, encontra abrigo nos arts. 196 e 225 de nossa 
Constituição. (BRASIL, 2008, p. 32) 

 

Atente-se que no inciso V do §1º do artigo 225 da CRFB/88, não há qualquer 

qualificação por nível de gravidade, do risco incerto passível de controle estatal via Princípio 

da Precaução. O dispositivo em comento revela a existência de “cinco atividades que deverão 

ser controladas: a produção, a comercialização, o emprego de técnicas, a utilização de 

métodos e o emprego de substâncias que comportem risco simples, médio ou grave para a 

vida, a qualidade de vida e para o meio ambiente” (MACHADO, 2016, p. 101). 

Machado salienta que no ordenamento jurídico brasileiro, o Princípio da 

Precaução – chamado por ele, na oportunidade, como “Princípio do Controle de Risco” – tem 

amplitude maior do que aquele previsto pela Conferência Rio-92, pois nesta se impõe 

medidas de precaução apenas para os riscos qualificados como de nível maior, ou seja, 

capazes de causar impactos irreversíveis – catastróficos. 
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Há diferença essencial na amplitude do ‘princípio da precaução’, inscrito no n. 15 da 
Declaração Rio de Janeiro/1992, e na dimensão do ‘princípio do controle do risco’, 
inscrito no art. 225 da CF brasileira. A Declaração mostra o princípio da precaução 
limitado às ameaças de ‘danos sérios ou irreversíveis’, e o princípio de controle do 
risco do art. 225 não se limitando aos casos de ameaças sérias e irreversíveis. O 
princípio de controle do Poder Público nas atividades mencionadas ocorrerá sempre 
que houver risco para a vida, risco para a qualidade de vida e risco para o meio 
ambiente. (MACHADO, 2016, p. 102) 

 

A não vinculação do Princípio da Precaução à existência de um risco incerto 

especulado como catastrófico se justifica no próprio reconhecimento da falibilidade científica 

para sua adequada mensuração, de modo que eventuais parâmetros de segurança estipulados 

resultam de conjecturas formuladas com base em parcas informações, limitadas pelo estado da 

técnica. Em diversas situações, portanto, não será possível indicar se determinada atividade 

oferece riscos incertos de gravidade leve, média ou alta ao meio ambiente, à sociedade e aos 

indivíduos. 

Por sua vez, na legislação infraconstitucional o princípio está previsto de forma 

expressa em diversas oportunidades, podendo-se mencionar o inciso IV do artigo 2º do 

Decreto 5.095/04 (Plano Nacional de Prevenção, Preparação e Resposta Rápida a 

Emergências Ambientais com Produtos Químicos Perigosos); o artigo 1º da Lei 11.105/05 

(Lei de Biossegurança); o artigo 3º da Lei 12.187/09 (Lei da Política Nacional sobre a 

Mudança do Clima); e o artigo 6º da Lei 12.305/10 (Lei da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos) (BRASIL, 2004; 2005; 2009; 2010). 

Machado enfatiza a existência de diversas situações hábeis a configurar a 

incerteza científica e, assim, suscitar medidas de precaução: 

 

Com a expressão ‘incerteza da Ciência’ faz-se alusão a várias formas de 
indeterminação do saber no campo científico: a complexidade do conhecimento, a 
falta ou insuficiência de dados, a imprevisibilidade do êxito, o caráter casual das 
previsões em muitos setores da pesquisa da natureza. 
[...] 
O incerto não é algo necessariamente inexistente, fantasioso ou mítico. Ele pode não 
estar bem definido, não ter suas dimensões ou seu peso ainda claramente apontados. 
O incerto pode ser uma hipótese, algo que não foi ainda verificado ou não foi 
constatado. Nem por isso o incerto deve ser descartado, de imediato. O fato de o 
incerto não ser conhecido ou de não ser entendido aconselha que ele seja avaliado ou 
pesquisado. (MACHADO, 2016, p. 104) 

 

Relevante mencionar, nesse azo, quais componentes devem estar presentes na 

avaliação de riscos, sob a perspectiva da União Europeia: 

 

A caracterização do risco corresponde à estimação qualitativa e/ou 
quantitativa, tendo em consideração as incertezas inerentes, da probabilidade, 
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da frequência e da gravidade do efeito nocivo, potencial ou conhecido, sobre 
o ambiente ou a saúde susceptível de ocorrer. É estabelecida com base nos 
três parâmetros anteriores e depende muito das incertezas, das variações, das 
hipóteses de trabalho e das conjecturas feitas em cada fase do processo. 
(UNIÃO EUROPEIA, 2000, [s/p]) 

 

Oportuno, portanto, salientar que não há qualquer espaço para críticas à aplicação 

do Princípio da Precaução, sob o fundamento de que ele seria arbitrário, desprezando dados 

científicos. Como sua utilização depende do cenário de incerteza caracterizado na avaliação 

científica dos riscos – referente à probabilidade de manifestação, ao grau de exposição à 

substância identificada como perigosa e à gravidade do efeito nocivo –, pode-se afirmar que a 

proteção conferida pelo Princípio da Precaução tem um vínculo indissociável com o 

raciocínio científico. Merecem destaque, em tal conjuntura, os apontamentos de Saunders: 

 

Longe de ser anticientífico, o princípio da precaução baseia-se na ciência em todas 
as fases. Ele não entra em jogo a menos que exista, pelo menos, evidência científica 
prima facie de um perigo, requer evidências científicas para determinar se as 
restrições são ou não justificadas e, se forem, dados científicos adicionais podem 
posteriormente levar à sua remoção. Evidência científica também é necessária para 
avaliar os benefícios que podemos perder: precisamos de alimentos transgênicos 
para alimentar o planeta, as luzes irão se apagar em toda a Europa se decidirmos não 
optar por energia nuclear, não há realmente nenhuma alternativa ao amianto para os 
revestimentos de freios? (SAUNDERS, 2010, p. 52, tradução nossa)20 

 

A indispensabilidade da realização dos estudos de avaliação de risco para aferir as 

incertezas científicas, e a consequente necessidade de aplicação do Princípio da Precaução 

pelo gestor de riscos – em consonância com a proporcionalidade (ou ecoproporcionalidade) –, 

foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em 08/06/2016, ao afirmar pela existência de 

repercussão geral no Recurso Extraordinário 627.189/SP, cuja relatoria foi desempenhada 

pelo Ministro Dias Toffoli: 

 
[...] O princípio da precaução é um critério de gestão de risco a ser aplicado sempre 
que existirem incertezas científicas sobre a possibilidade de um produto, evento ou 
serviço desequilibrar o meio ambiente ou atingir a saúde dos cidadãos, o que exige 
que o estado analise os riscos, avalie os custos das medidas de prevenção e, ao final, 
execute as ações necessárias, as quais serão decorrentes de decisões universais, não 
discriminatórias, motivadas, coerentes e proporcionais. (BRASIL, 2016, [s/p]) 

 

                                                             
20 “Far from being anti-science, the precautionary principle relies on science at every stage. It does not come into 

play unless there is at least prima facie scientific evidence of a hazard, it requires scientific evidence to 
determine whether or not restrictions are justified, and, if they are, further scientific evidence might lead to 
their being lifted. Scientific evidence is also required to assess the benefits we may lose: do we need GM 
food to feed the planet, will the lights go out all over Europe if we decide not to go for nuclear power, is there 
really no alternative to asbestos for brake linings?” 
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Pelo requisito da não discriminação, mencionado no precedente alhures, 

atividades produtoras de riscos comparáveis devem suscitar medidas precaucionais similares, 

desde que não existam fundamentos para o tratamento distinto (UNIÃO EUROPEIA, 2000). 

A coerência, por sua vez, deve ser analisada à luz das diligências anteriormente aplicadas pelo 

gestor de riscos, desde que não seja possível a obtenção de mais informações devido à 

evolução do estado da técnica (UNIÃO EUROPEIA, 2000). 

Nos termos da ISO 14001, que traz consigo os requisitos e as orientações acerca 

dos sistemas de gestão ambiental para empresas, a incerteza é um desvio inesperado do 

objetivo almejado, resultante de uma deficiência, ainda que parcial, de informações, de 

interpretação ou de conhecimento relacionado a um evento, seus efeitos ou sua probabilidade 

(ABNT, 2015). 

Convém salientar que segundo Antunes, a incerteza científica capaz de atuar na 

proteção do meio ambiente e da saúde com base no Princípio da Precaução, deve se 

configurar como razoável, isto é, a dúvida precisa ser significante perante a comunidade 

científica, a teor do estado da técnica disponível, não bastando uma simples opinião em 

sentido contrário (ANTUNES, 2016). 

Nesse contexto, Ribeiro, Gusmão e Custódio acentuam que “a existência da 

dúvida científica razoável depende da realização de estudos acerca de determinada prática, 

aplicando-se as metodologias indispensáveis à obtenção de um resultado, o qual poderá ser ou 

não conclusivo” (RIBEIRO; GUSMÃO; CUSTÓDIO, 2018, p. 103). Desse modo, eventual 

omissão por parte do Poder Público na elaboração de estudos de avaliação de riscos, 

inviabiliza a aplicação do Princípio da Precaução em seu próprio cerne, aniquilando-o, a 

despeito de sua relevância ao desenvolvimento sustentável. 

Ademais, para que a dúvida científica razoável quanto ao risco justifique o 

emprego de medidas de precaução, não se faz necessária a conclusão, em juízo de 

probabilidade, no sentido de que existe uma ameaça de caráter iminente. Isso porque, 

consoante disposição contida no caput do artigo 225 da CRFB/88, a proteção das condições 

ambientais também deve resguardar a sadia qualidade de vida das gerações futuras. Aliás, a 

possibilidade dos danos socioambientais terem um caráter prospectivo, sinaliza para a 

existência de um risco de máxima gravidade, de caráter irreversível. 

Há, pois, uma nítida preocupação com os efeitos cumulativos da poluição, por 

representar um risco de dano de nível grave que representa uma ameaça tanto para as atuais 

gerações quanto para as que hão de vir. Tal compreensão foi encampada pelo Supremo 
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Tribunal Federal em 24/06/2009, no acórdão da Ação de Descumprimento de Preceito 

Fundamental 101, cuja relatoria foi exercida pela Ministra Cármen Lúcia: 

 

O princípio da precaução vincula-se, diretamente, aos conceitos de necessidade de 
afastamento de perigo e necessidade de dotar-se de segurança os procedimentos 
adotados para garantia das gerações futuras, tornando-se efetiva a sustentabilidade 
ambiental das ações humanas. Esse princípio torna efetiva a busca constante de 
proteção da existência humana, seja tanto pela proteção do meio ambiente como pela 
garantia das condições de respeito à sua saúde e integridade física, considerando-se 
o indivíduo e a sociedade em sua inteireza. 
Daí porque não se faz necessário comprovar risco atual, iminente e comprovado de 
danos que podem sobrevir pelo desempenho de uma atividade para que se imponha 
a adoção de medidas de precaução ambiental. Há de se considerar e precaver contra 
riscos futuros, possíveis, que podem decorrer de desempenhos humanos. Pelo 
princípio da prevenção, previnem-se contra danos possíveis de serem previstos. Pelo 
princípio da precaução, previnem-se contra riscos de danos que não se tem certeza 
que não vão ocorrer. (BRASIL, 2009, p. 82; 83) 

 

De resto, oportuno salientar que os riscos de danos ao meio ambiente e, 

consequentemente, à saúde humana, podem se caracterizar como incertos em sua própria 

existência – não sendo possível dizer se ele de fato é produzido por dada atividade, em 

alguma medida –, ou ainda no que tange aos parâmetros de segurança, de maneira a 

inviabilizar a aplicação de efetivas medidas de prevenção – o risco é reconhecido e associado 

à atividade, porém não se consegue mensurar quais seriam os níveis seguros para o contato 

humano com determinado poluente/contaminante, não sendo possível, com isso, estipular em 

qual momento ele pode se tornar concreto, pondo fim a sua latência. 

Para exemplificar as duas situações levantadas no parágrafo anterior, pode-se 

abordar primeiramente a situação dos alimentos transgênicos, devido à incerteza se de fato 

oferecem riscos à saúde humana por meio da dieta. Observe-se, portanto, que nesse caso o 

grau de incerteza é alto, havendo dúvida científica razoável sobre a própria existência de 

riscos no consumo de alimentos transgênicos. 

Diferentemente, no caso dos agrotóxicos não há dúvidas sobre sua nocividade, 

razão pela qual se faz necessário estipular parâmetros de segurança acerca dos níveis 

máximos dos resíduos de cada ingrediente ativo em relação aos diversos cultivos. Ademais, 

como já exposto nesse trabalho, os resíduos de tipos distintos de agrotóxicos interagem entre 

si – efeito cocktail – e alguns deles se acumulam no organismo humano, tornando inócuos os 

limites de segurança fixados a partir de substâncias isoladamente analisadas e 

descontextualizados de sua capacidade bioacumulativa. Desse modo, pode-se afirmar que em 
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relação aos agrotóxicos, a situação de incerteza quanto os riscos à saúde humana em razão da 

dieta é menor, se comparado com os alimentos transgênicos21. 

Ante todo o exposto, pode-se afirmar que a incerteza quanto à própria existência 

dos riscos do desenvolvimento, caracterizada cientificamente, não deve servir como 

justificativa para que o Poder Público deixe de adotar medidas hábeis a evitar sua 

concretização, consoante o Princípio da Precaução. Para que ações protetivas sejam adotadas, 

bastam os riscos incertos deflagrados por divergência científica razoável, com capacidade de 

causar danos ao meio ambiente e à dignidade das presentes e/ou futuras gerações. 

Eventual omissão na gestão desses riscos incertos, seja porque não foi realizada a 

avaliação de risco ou não foram aplicadas as medidas de precaução exigidas ao contexto 

fático delimitado, pode ser impugnada judicialmente com base na proteção insuficiente ao 

meio ambiente e à sadia qualidade de vida e também com fulcro no Princípio da Moralidade 

Administrativa. Isso pode ocorrer a despeito do Poder Público ter atuado com base em 

discricionariedade que lhe é assegurada por lei, pois em caso de proteção insuficiente, isto é, 

desproporcional, estará configurada a arbitrariedade por desvio de finalidade – em desacordo 

com o desenvolvimento sustentável. 

Ressalte-se, aliás, que não se pode falar em ofensa ao Princípio da Separação dos 

Poderes, previsto no artigo 2º da CRFB/88, quando o Poder Judiciário for instado a revisar 

atos administrativos, ou mesmo a apreciar a constitucionalidade de determinada lei cuja 

proteção conferida ao meio ambiente esteja aquém da constitucionalmente exigida para 

efetivação da dignidade humana (BRASIL, 1988). Afinal, o inciso XXXV do artigo 5º da 

CRFB/88 revela que “a lei não excluirá do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” 

(BRASIL, 1988, [s/p]). 

Na qualidade de gestor de riscos, portanto, o Poder Público deve valer-se do 

Princípio da Precaução nas hipóteses de incerteza razoável quanto aos riscos, podendo recair 

não apenas sobre sua existência, mas também perante os parâmetros de segurança 

estabelecidos a partir do exercício de um juízo de probabilidade. A aplicação do referido 

princípio demanda a prévia avaliação de riscos e se faz imprescindível à dignidade das 

presentes e futuras gerações, de modo que eventual omissão estatal pode ser 

jurisdicionalizada. 

Atente-se que por si só o Princípio da Precaução não impedirá o exercício de 

atividade que acarrete riscos incertos de danos socioambientais. O que ele faz é proibir que o 

                                                             
21  Isso sem considerar, por enquanto, o fato de que os alimentos transgênicos são cultivados mediante aplicação 

de agrotóxicos. 
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Poder Público e as empresas poluidoras ignorem, deliberadamente, dúvida científica razoável 

que revela a existência de uma ameaça (SAUNDERS, 2010). A decisão, contudo, sobre quais 

medidas precaucionais devem ser aplicadas, caberá aos órgãos competentes para estipulá-las, 

embora se deva garantir a participação de todos os interessados. 

Como visto, no Brasil, o Poder Público tem a obrigação de atuar com base no 

Princípio da Precaução não apenas nas hipóteses em que o risco for classificado como 

irreversível, devendo controlar todo risco que represente ameaça ao meio ambiente e à saúde 

humana. No entanto, o gestor público de riscos deve agir orientado pela mediania exigida pelo 

contexto fático, evitando excessos, não se deixando levar pelo medo e evitando a confiança 

temerária. Uma gestão eficiente, que fomenta o desenvolvimento sustentável, depende da 

utilização contínua de um mecanismo racional que permita a ponderação entre os interesses 

envolvidos, eventualmente conflitantes. 

Adiante, trabalhar-se-á com o Princípio da Precaução em consonância com as 

máximas do Princípio da Ecoproporcionalidade, visando compatibilizar as dimensões do 

desenvolvimento sustentável, prezando pela preservação ambiental, pela dignidade da pessoa 

humana e pelo bem-estar social. 

 

3.3 Aplicação do princípio da precaução diante das máximas da ecoproporcionalidade 

 

Conforme já criteriosamente pontuado, sob a perspectiva do Princípio da 

Ecoproporcionalidade existem quatro etapas sucessivas de avaliação que devem ser 

ultrapassadas para realizar o controle adequado de atividades poluidoras: a) objetivo 

justificável (justificativa); b) adequação dos meios de atuação ao objetivo almejado 

(adequação); c) necessidade dos meios de atuação escolhidos para o alcance do objetivo, ante 

a inexistência de uma alternativa menos poluente (necessidade); d) os benefícios econômico-

sociais proporcionados devem superar os riscos de danos socioambientais gerados 

(proporcionalidade em sentido estrito). 

O raciocínio encampado pela ecoproporcionalidade – consistente na aplicação do 

Princípio da Proporcionalidade em situações específicas de riscos de danos socioambientais – 

viabiliza a consecução da motivação exigida do gestor público pelo inciso X do artigo 93 da 

CRFB/88 e também pelo artigo 50 da Lei 9.784/99 (BRASIL, 1988; 1999). Possibilita, com 

isso, a aplicação prudente do Princípio da Precaução em prol do desenvolvimento sustentável, 

tal como assevera Freitas: 
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Decerto, inaceitável o exercício do princípio da precaução como fruto de temores 
desarrazoados. Em contextos semelhantes, o Estado seria traído pelo excesso 
manifesto de temor. Seria, para figurar exemplo, gritante demasia, consoante o atual 
estado de conhecimentos, cogitar de proibir o uso de celulares simplesmente em 
função do medo mórbido quanto aos efeitos nocivos de toda e qualquer radiação. 
Em contrapartida, noutro sentido do pêndulo, verifica-se o recorrente fenômeno da 
insuficiência acintosa das medidas de precaução. Trata-se de quebra igualmente 
agressiva do princípio da proporcionalidade, dado que este veda demasias e 
omissões. 
Escusado assinalar que a insuficiência reticente e a dose exagerada e irrealista de 
precaução, cada uma a seu modo, conduzem à idêntica inviabilidade do 
desenvolvimento humano pretendido, isto é, o desenvolvimento equilibrado, sensato 
e sustentável. (FREITAS, 2011, p. 05; 06) 

 

Perceba-se a coerência da reflexão acima colacionada com o caput e parágrafo único 

do artigo 20 do Decreto-Lei 4.657/42 – Normas de Introdução ao Direito Brasileiro –, 

introduzidos pela Lei 13.655/18. Os referidos dispositivos impõem ao gestor público – e 

também ao Poder Judiciário – o dever de transparecer na motivação de sua decisão, tanto a 

adequação quanto a necessidade da medida imposta, considerando as alternativas viáveis e 

suas consequências práticas (BRASIL, 1942). Obviamente, os efeitos práticos de uma decisão 

não se limitam a situações estritamente econômicas, abrangendo também as repercussões 

ambientais e sociais, como a possível intoxicação humana em consequência da contínua 

ingestão de alimentos com resíduos de diversos tipos de agrotóxicos. 

Pode-se deduzir, assim, que nem toda atividade produtora de riscos incertos deve ser 

proibida, caso contrário promover-se-ia uma estagnação econômico-social indesejada que, 

além de tudo, desconsideraria o fato de que a assunção de riscos é algo inerente à própria vida 

– que tem em si o risco de morte. Nesse sentido, Scruton salienta que os humanos “estão 

dispostos a arriscar a própria vida, defendendo um modo de vida que recusam abandonar” 

(SCRUTON, 2016, p. 114). 

Assevere-se, ademais, que as inovações tecnológicas responsáveis por grande parte 

dos riscos socioambientais produzidos, são resultado da criatividade inerente à mente humana 

e de sua capacidade de adaptação, consoante destaque de Drumond: “o homem é um ser 

tecnológico, pois desde a antiguidade sempre utilizou procedimentos e habilidades para 

melhor se adaptar ao seu habitat” (DRUMOND, 2007, p. 213). Não há sentido, portanto, a 

proibição indiscriminada, em caráter precaucional, de investimentos em novas tecnologias e 

em sua utilização industrial ou mercadológica, sob o fundamento de evitar a produção de 

riscos incertos. 

Apropriado, portanto, temperar o Princípio da Precaução com as máximas da 

ecoproporcionalidade, de maneira a possibilitar ao gestor de riscos a escolha racional da 
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medida precaucional que se apresenta mais adequada à situação concreta, prezando pela 

mediania circunstancial, a teor dos dados científicos colhidos e interpretados em consonância 

com o estado da técnica. 

O balanceamento de interesses viabilizado pela ecoproporcionalidade deve ser 

considerado nos termos regulatórios estabelecidos pelo Poder Público, inclusive naqueles em 

que são estipulados níveis de segurança para determinado poluente. Destarte, Cass Sustein 

enfatiza que “o excesso de regulação pode ser encontrado em muitos lugares e, claro, é um 

problema; mas o problema do sub-regulamento também é sério. Em muitos domínios, o 

governo é indispensável, particularmente no contexto da saúde, segurança e meio ambiente” 

(SUSTEIN, 2005, p. 09, tradução nossa) 22. 

Importante atentar que o Princípio da Precaução, tal como delineado no 

ordenamento jurídico brasileiro, tem a finalidade de proteger a sociedade e o meio ambiente 

contra os riscos incertos advindos do desenvolvimento científico-tecnológico e do exercício 

da atividade econômica. Por outro lado, ele não tem o propósito de resguardar a sociedade 

diante dos riscos incertos de prejuízos econômicos resultantes de uma postura governamental 

mais protetiva ao meio ambiente e à saúde e à vida humana. Isso não quer dizer, como já 

salientado, que os interesses econômicos devem ser desprezados, tendo em vista sua 

relevância social e a exigência de uma escolha racional motivada nas máximas da 

ecoproporcionalidade. 

As ponderações atinentes ao Princípio da Precaução, expostas no parágrafo 

anterior, são conduzidas pela interpretação conjunta dos artigos 170 e 225 da CRFB/88, 

evidenciando que o desenvolvimento sustentável é um objetivo a ser alcançado mediante 

certo privilégio conferido às dimensões ambiental e social – socioambiental –, em relação à 

econômica – ou econômico-social –, nos casos de incerteza quanto aos riscos que ameaçam a 

dignidade das presentes e futuras gerações. Seguindo esse norte, Freitas realça que “Na 

dúvida, os direitos fundamentais, especialmente os direitos à boa administração e ao meio 

ambiente equilibrado, devem receber primazia” (FREITAS, 2011, p. 19). 

É possível dizer, nesse contexto, que a prioridade pela proteção ao meio ambiente 

e à sadia qualidade de vida, conferida pelo texto constitucional, resulta da conclusão de que os 

riscos de danos decorrentes da excessiva degradação ambiental são mais graves – são mais 

prejudiciais à dignidade da pessoa humana – em razão de seu caráter irreversível, tendo em 

                                                             
22  “Of course overregulation can be found in many places, and of course it is a problem; but the problem of 

under-regulation is also serious. In many domains, government is indispensable, particularly in the context of 
health, safety, and the environment.” 
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vista sua provável extensão às gerações vindouras. Por outro lado, aqueles riscos de danos 

sociais proporcionados por uma crise econômica, por mais longa que seja, embora possam ter 

maior gravidade no curto prazo, não têm caráter permanente por não afetarem, 

necessariamente, as futuras gerações. 

Compete, a partir de agora, compatibilizar as máximas da ecoproporcionalidade, 

em especial a que enseja a análise de custo-benefício – proporcionalidade em sentido estrito – 

com o conteúdo do Princípio da Precaução, tal como adotado no ordenamento jurídico 

brasileiro. Explicitar-se-á, com exemplos, como cada uma delas pode ser utilizada na 

pretensão de uma aplicação prudente do Princípio da Precaução – condizente com a mediania 

de Aristóteles –, evitando o medo excessivo e, ainda mais, a confiança temerária, no que tange 

à gestão dos riscos incertos de danos socioambientais derivados de atividades poluidoras. 

Na fase atinente à justificação, deve-se analisar se o exercício de determinada 

atividade pode trazer benefícios sociais substanciais. Se o resultado a ser obtido não for 

suficientemente vantajoso para a sociedade, ele deve ser rejeitado com fulcro no Princípio da 

Precaução. Ao se analisar, por exemplo, o método tradicional de produção agrícola, a 

utilização de agrotóxicos deve ser justificada pela pretensão de combater as “pragas” que 

afetam as lavouras, no intuito de atender a demanda crescente por alimentos, advinda do 

crescimento demográfico e da persistência de populações famintas. 

Na segunda etapa investigar-se-á se a atividade é adequada para cumprir seu 

propósito de forma eficiente. Caso não se vislumbre capacidade de alcançar os objetivos que 

justificaram seu exercício, a poluição causada por ela deve ser repelida com fundamento no 

Princípio da Precaução. Continuando com o exemplo dos agrotóxicos, será preciso avaliar se 

sua utilização contribui efetivamente para o combate às “pragas”, com o consequente aumento 

na produtividade de alimentos. 

Por sua vez, na terceira fase será avaliado se além de justificável e adequada, a 

atividade poluidora se faz necessária para a obtenção do resultado pretendido. Significa que o 

meio escolhido para alcançar os objetivos deve ser indispensável, não podendo oferecer mais 

riscos do que outros disponíveis que possuam eficiência semelhante e sejam menos poluentes, 

mesmo que tal conclusão resulte de juízo de probabilidade. 

Assim, diante da existência de uma alternativa menos agressiva ao meio ambiente 

e que promova benefícios iguais ou próximos àqueles proporcionados por outra técnica mais 

poluidora, esta última deve ser afastada com base no Princípio da Precaução. A partir do 

exemplo dos agrotóxicos, sua necessidade deve ser averiguada ante a inexistência de outra 
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técnica de produção agrícola que seja suficientemente eficiente no combate às “pragas” e no 

aumento da produção de alimentos e que, além disso, seja menos poluente. 

A relevância da terceira máxima foi enfatizada em acórdão proferido no 

julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.510/DF, em 25/05/2008, mais 

precisamente no voto do Ministro relator Ayres Britto, ao pontuar que na aplicação do 

Princípio da Precaução o Estado deve considerar “a exploração de alternativas a ações 

potencialmente prejudiciais, inclusive a da não-ação” (BRASIL, 2008, p. 33). 

Por fim, em sua última etapa – proporcionalidade em sentido estrito –, o Princípio 

da Ecoproporcionalidade suscita um cálculo de custo-benefício da atividade poluente. Impõe-

se ao Estado o dever de verificar se os potenciais danos socioambientais decorrentes da 

poluição produzida por certa atividade são aceitáveis, se comparados com o crescimento 

econômico e os consequentes avanços sociais proporcionados por ela. 

Ao tratar do referido método analítico – de custo-benefício –, Ashford ressalta que 

“O ponto de referência para esses cálculos é o estado da economia na ausência da política 

governamental, denominada ‘linha de base’” (ASHFORD, 2006, p. 366, tradução nossa) 23. 

Nesse sentido, na verificação de custo-benefício devem ser elencadas as consequências de 

uma ação governamental, sejam elas positivas ou negativas, estimando a probabilidade de 

cada uma se concretizar mediante atribuição de conteúdo econômico aos possíveis resultados, 

de maneira a permitir a comparação entre as vantagens econômico-sociais ventiladas e os 

potenciais prejuízos socioambientais. 

Valendo-se da hipótese do modelo agrícola convencional, a utilização de 

agrotóxicos seria considerada aceitável, a teor da proporcionalidade em sentido estrito – que 

impõe uma análise econômica de custo-benefício –, caso os riscos proporcionados não fossem 

tão relevantes, se comparados aos prováveis benefícios resultantes do aumento da produção 

de alimentos e do crescimento econômico decorrente. 

Contudo, faz-se imprescindível compatibilizar a máxima da proporcionalidade em 

sentido estrito, que preceitua uma investigação de custo-benefício, com o Princípio da 

Precaução, uma vez que este, no Brasil, incita a aplicação de medidas hábeis a evitar a 

concretização dos riscos incertos de danos socioambientais, independentemente do nível de 

gravidade estipulado – risco pode ser leve, médio ou alto. 

Inicialmente, insta frisar que como o meio ambiente e a sadia qualidade de vida 

são, inerentemente, bens jurídicos desprovidos de conteúdo econômico, apropriado é o 

                                                             
23  “The reference point for these calculations is the state of the economy in the absence of the government 

policy, termed the ‘baseline’.” 
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posicionamento da União Europeia, no sentido de que a análise econômica de custo-benefício 

é inconciliável com o Princípio da Precaução (UNIÃO EUROPEIA, 2000). Considera 

indispensável comparar as vantagens e os encargos da intervenção do Poder Público ou de sua 

abstenção, levando em conta que a proteção ao meio ambiente e à saúde tem precedência face 

às questões econômicas (UNIÃO EUROPEIA, 2000). 

Significa que, ocasionalmente, apesar do risco incerto ser classificado como de 

nível menor e, concomitantemente, os benefícios econômicos forem reputados como altos, 

ainda assim o Poder Público poderá impor medidas precaucionais, não devendo sua decisão 

ser, por isso, taxada como imprudente.  O contrário, entretanto, não pode acontecer, isto é, um 

proveito de nível mediano não confere ao ente público a discricionariedade para não atuar 

diante de um risco incerto reputado como grave – ou mediano –, tendo em vista o caráter 

prioritário que o texto constitucional conferiu ao dever de proteção do meio ambiente e à 

sadia qualidade de vida. 

Como a análise econômica do custo-benefício é inapropriada ao Princípio da 

Precaução, tal como este se apresenta no ordenamento jurídico brasileiro, pode-se indagar 

como o Poder Público deve proceder perante uma situação na qual a atividade poluente, 

produtora de riscos incertos qualificados como de nível grave, for considerada como 

justificada, adequada e necessária? Em razão da prioridade constitucional dada ao meio 

ambiente e à sadia qualidade de vida, o Princípio da Precaução deve, necessariamente, ter um 

efeito proibitivo, impedindo imediatamente a prática da atividade poluente? 

Caso o gestor público de risco imponha a proibição imediata, independentemente 

das circunstâncias fáticas – incluindo os resultados práticos de caráter econômico – de toda 

atividade que se encontrar na situação descrita pelo parágrafo anterior, sua decisão não 

coadunará com os preceitos do desenvolvimento sustentável e com o Princípio da 

Ecoproporcionalidade, por não estar embasada num critério racional, afastando-se da 

mediania contida na virtude da coragem, que demanda a consideração do contexto. 

Em posicionamento externado na Comunicação da Comissão Relativa ao 

Princípio da Precaução – COM/2000/0001 final –, a União Europeia afirmou que pelo critério 

da proporcionalidade, a atividade poluente só deve ser proibida se não houver outra maneira 

de controlar risco reputado como de nível grave, cuja incerteza científica seja razoável – 

significa que o efeito proibitivo do Princípio da Precaução é uma exceção (UNIÃO 

EUROPEIA, 2000). 

Depreende-se, portanto, que em relação ao Princípio da Precaução, no Brasil, a 

análise de custo-benefício contida na máxima da proporcionalidade em sentido estrito deve 
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ser considerada na escolha da medida precaucional suficiente ao controle dos riscos de uma 

atividade específica, de acordo com o estado da técnica, sem negligenciar as vantagens 

econômico-sociais geradas por ela. Assim, em sua tomada de decisão o gestor não estará 

limitado às opções de permitir ou proibir imediatamente o exercício de atividade poluente que 

se caracterize como justificada, adequada e necessária, mas que ofereça riscos incertos de 

graves danos socioambientais. 

O nível de incerteza do risco deve influenciar na escolha da medida precaucional 

suficiente ao seu controle. Se a dúvida científica razoável recair sobre a própria existência do 

risco, a ação escolhida deve ser menos restritiva, quando comparada com a situação na qual a 

dúvida paira apenas sobre a adequação dos parâmetros de segurança fixados, não havendo 

incerteza quanto à periculosidade da atividade. 

Nos próximos itens, trabalhar-se-ão duas medidas precaucionais distintas que 

devem ser aplicadas pelo Poder Público, na qualidade de gestor de riscos: a) a prestação 

ostensiva de informações referentes aos riscos e às respectivas incertezas, relacionadas a uma 

atividade poluente; b) a proibição progressiva ou imediata de atividade poluente produtora de 

riscos graves que seja justificada, adequada e necessária. 

 

3.4 O acesso à informação sobre o risco incerto e o princípio da precaução 

 

No ordenamento jurídico brasileiro, o acesso às informações relativas às 

condições ambientais, aos benefícios e aos riscos oriundos de determinada atividade poluente, 

é assegurado aos indivíduos pelos incisos XXXII e XXXIII do artigo 5º da CRFB/88; e inciso 

V do artigo 4º da Lei 6.938/81 (BRASIL, 1981; 1988). 

Merece destaque, no âmbito internacional, o Princípio nº 10 da Declaração do Rio 

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, que salientou a essencialidade do direito à 

informação sobre questões ambientais para a adequada participação popular na defesa do 

meio ambiente essencial à sadia qualidade de vida: 

 

A melhor maneira de tratar as questões ambientais é assegurar a participação, no 
nível apropriado, de todos os cidadãos interessados. No nível nacional, cada 
indivíduo terá acesso adequado às informações relativas ao meio ambiente de que 
disponham as autoridades públicas, inclusive informações acerca de materiais e 
atividades perigosas em suas comunidades, bem como a oportunidade de participar 
dos processos decisórios. Os Estados irão facilitar e estimular a conscientização e a 
participação popular, colocando as informações à disposição de todos. Será 
proporcionado o acesso efetivo a mecanismos judiciais e administrativos, inclusive 
no que se refere à compensação e reparação de danos. (ONU, 1992, [s/p]) 
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Diante da necessidade de efetivar o direito à informação ambiental, tal como 

formalmente previsto no Princípio nº 10 da Declaração Rio-92, em 2018 o Brasil assinou o 

Acordo de Escazú (ONU, 2018). Em seu artigo 2º, ao trazer a definição do aludido direito, o 

documento acentua que ele também envolve o acesso às informações atinentes aos riscos 

ambientais capazes de comprometer a fruição da sadia qualidade de vida: 

 

Para os propósitos do presente Acordo: 
[...] 
c) por ‘informação ambiental’ entende-se qualquer informação escrita, visual, 
sonora, eletrônica ou registrada em qualquer outro formato, relativa ao meio 
ambiente e seus elementos e aos recursos naturais, incluindo as informações 
relacionadas com os riscos ambientais e os possíveis impactos adversos associados 
que afetem ou possam afetar o meio ambiente e a saúde, bem como as relacionadas 
com a proteção e a gestão ambientais. (ONU, 2018, p. 15) 

 

Nesse ponto, ponderar-se-á sobre as hipóteses em que a prestação da informação 

relativa ao risco se configurará como medida precaucional suficiente à gestão dos riscos 

incertos. Deve-se questionar, primeiramente, se a autonomia individual a ser exercida com 

base em tais informações será sempre útil à sociedade, ou se diante do caráter ainda incerto 

dos riscos poderá acarretar a disseminação de um medo generalizado capaz de causar danos 

ainda maiores do que aqueles que se pretende evitar, razão pela qual os dados científicos 

poderiam ser justificadamente omitidos pelo Poder Público. 

Inegável que o conhecimento da situação de incerteza científica atinente aos riscos 

pode provocar uma sensação de medo desproporcional à realidade. Isso porque o 

compartilhamento social de opiniões mal formuladas pode ensejar extremismos que resultam 

em comportamentos inapropriados, movidos por um medo individual superdimensionado que 

se reverbera em determinado grupo social ou até mesmo por toda sociedade. 

A possibilidade dos indivíduos supervalorizarem informação relativa ao risco, 

com a consequente disseminação de um medo desproporcional no âmbito da coletividade, foi 

enfatizada por Cass Sustein:  

 

Se você não possuir confiança e não tiver certeza do que deve pensar, tenderá a 
moderar seus pontos de vista. Mas quando outras pessoas compartilham sua opinião, 
é provável que você fique mais confiante de que está correto - e, portanto, de se 
mover em uma direção mais extrema. Se as pessoas em um grupo tendem na direção 
do medo, essa tendência será fortalecida simplesmente porque os argumentos pelo 
medo parecem mais fortes como resultado das interações grupais. Em uma ampla 
variedade de contextos experimentais, as opiniões das pessoas mostraram-se mais 
extremas simplesmente porque foram confirmadas e porque elas se tornaram mais 
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confiantes depois de aprender sobre as visões compartilhadas de outras pessoas. 
(SUSTEIN, 2005, 101, tradução nossa)24 

 

A proliferação de informações indicando a existência de riscos em relação a uma 

determinada atividade, especialmente se estiver inserida no cotidiano das pessoas, pode 

eventualmente causar pânico social, ocasionando repercussões econômicas, políticas, sociais e 

jurídicas. 

Conveniente mencionar, pois, a conclusão de Beck, na qual ele realça que a 

crença nos riscos, mesmo que incertos, faz com que as pessoas os vivenciem como reais: 

 
Fundamentais, porém, não são, ou melhor, não são apenas os efeitos sobre a saúde, 
sobre a vida das plantas, dos animais e seres humanos, mas os efeitos colaterais 
sociais, econômicos e políticos desses efeitos colaterais: colapso de mercados, 
desvalorização do capital, desapropriações furtivas, novas responsabilidades, 
transferência de mercados, constrições políticas, controle de decisões empresariais, 
reconhecimento de demandas indenizatórias, custos gigantescos, processos judiciais, 
perda de prestígio. 
Os efeitos ecológicos e sanitários podem ser tão hipotéticos, tão justificados, tão 
menosprezados ou tão dramatizados quanto bem quiserem. Se as pessoas vivenciam 
os riscos como algo real, eles são reais [...] ‘Ônus aceitáveis’ convertem-se em 
‘inaceitáveis fontes de perigos’. Aquilo que há pouco se encontrava muito além das 
possibilidades de acesso político, entra no raio de ação política. Revela-se a 
relatividade dos limites de tolerância e das variáveis politicamente inacessíveis. A 
importância relativa e as fronteiras do político e do apolítico, do necessário e do 
possível, do predeterminado e do maleável são redefinidas. (BECK, 2011, p. 95, 
grifos no original) 

 

Revela-se indispensável, pois, que os órgãos estatais responsáveis prestem 

adequadamente as informações coletadas e analisadas em estudos científicos, valendo-se de 

linguagem acessível e dos meios de comunicação mais efetivos – em termo de alcance de 

pessoas e de despesas. No intuito de evitar que as conclusões contidas na avaliação de riscos 

sejam interpretadas de modo equivocado, faz-se necessário contextualizar os dados estudados, 

seja por meio de classificações de risco e/ou comparações com situações análogas. 

Essa mesma perspectiva foi aduzida por Cass Sustein: 

 

Uma compreensão da natureza do medo faz surgir notas de advertência sobre as 
políticas de divulgação [...] Em suposições razoáveis, ambas as etapas podem causar 
muito mais problemas do que valem. O problema não é simplesmente que as pessoas 

                                                             
24  “If you lack confidence, and are unsure what you should think, you will tend to moderate your views. But 

when other people share your view, you are likely to become more confident that you are correct – and hence 
to move in a more extreme direction. If people in a group tend in the direction of fear that tendency will be 
fortified simply because the arguments for fear seems stronger as a result of group interactions. In a wide 
variety of experimental contexts, people’s opinions have been shown to become more extreme simply 
because their viewe has been corroborated, and because they have become more confident after learning of 
the shared views of others.” 
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podem entender mal as revelações de risco, compreendendo o risco como muito 
maior do que é de fato. O problema também é que a divulgação pode alarmar 
excessivamente as pessoas, causando vários tipos de danos, sem dar-lhes qualquer 
informação útil [...] Seria melhor informar as pessoas não apenas sobre o risco, mas 
também sobre seu significado e sua probabilidade – por exemplo, comparando um 
risco a outros encontrados na vida cotidiana. (SUSTEIN, 2005, p. 123, tradução 
nossa)25 

. 

O receio pela configuração de pânico social não deve servir como óbice à 

prestação da informação, haja vista sua indispensabilidade à autodeterminação consciente dos 

indivíduos perante as ameaças provocadas por determinada atividade. Pensar em sentido 

contrário seria negar a capacidade dos indivíduos em assumir direitos e deveres, divergindo 

da disposição contida no artigo 1º do Código Civil de 2002, retirando-lhes as rédeas de suas 

próprias vidas (BRASIL, 2002). 

Diante das incertezas relacionadas aos riscos e do conflito entre assumi-los ou 

não, a participação informada da sociedade é pressuposto de legitimidade da tomada de 

decisão estatal, mesmo que esta esteja motivada em determinada posição científica. De tal 

forma, o princípio 10 da Conferência Rio-92, ao tratar do acesso às informações referentes 

aos riscos de danos socioambientais, estabeleceu que “Os Estados irão facilitar e estimular a 

conscientização e a participação popular, colocando as informações à disposição de todos” 

(ONU, 1992, [s/p]). 

 A compreensão acima exposta se coaduna com os dizeres de Jürgen Habermas: 

 

No caso de conflitos de ação, quando se impõem determinados problemas que 
precisam ser enfrentados cooperativamente ou solucionados consensualmente, uma 
coletividade é confrontada com a pergunta: ‘O que devemos fazer?’ O tratamento 
racional dessas questões exige uma formação da opinião e da vontade que leva a 
resoluções fundamentadas sobre a persecução de fins coletivos e sobre a 
regulamentação normativa da convivência. (HABERMAS, 1997, p. 199) 

 

Nesse sentido, em voto proferido no acórdão da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade 3.510/DF, julgada em 25/05/2008, o Ministro relator Ayres Britto 

ressaltou que na aplicação de medidas precaucionais, o Estado deve assegurar “o emprego de 

processos democráticos de decisão e acompanhamento dessas ações, com destaque para o 

direito subjetivo ao consentimento informado” (BRASIL, 2008, p. 33). 

                                                             
25  “An understanding of the nature of fear raises cautionary notes about disclosure policies. [...] On reasonable 

assumptions, both of these steps may cause far more trouble than they are worth. The problem is not simply 
that people may well misunderstand risk disclosures, seeing the harzard as far greater than it is in fact. The 
problem is also that the disclosure may greatly alarm people, causing various kinds of harms, without giving 
them any useful information at all. [...] It would be better to tell people not only about the risk but also about 
the meaning of the probability information – for example by comparing a risk to others encountered in 
ordinary life.” 
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Na intenção de evitar um possível pânico social formado por eventual 

interpretação equivocada da informação relativa ao risco, faz-se necessária a inserção de uma 

ampla plataforma política de educação ambiental, tal como preceitua o artigo 205 da 

CRFB/88 e artigo 2º da Lei 9.795/99 (BRASIL, 1988; 1999). Nesses termos, Lanchotti e Diz, 

ao realçar o vínculo entre direito à informação e educação ambiental, asseveram que “a mera 

prestação de informações ou o acesso a estas informações, requeridas ou não de forma direta 

pelos cidadãos, não pode ser suficiente para a efetivação do direito ora em comento” 

(LANCHOTTI; DIZ, 2016, p. 142). 

Cumpre asseverar, porém, que eventual omissão do Poder Público em relação à 

efetivação de políticas públicas de educação ambiental não deve servir como fundamento para 

que também se omita na prestação de informações relacionadas à existência dos riscos, de seu 

nível de gravidade e das respectivas incertezas, sob alegação de que existiria um risco – 

também incerto – de deflagração de pânico social. 

Além de fomentar a autonomia dos indivíduos mediante fornecimento de 

informações referentes aos riscos incertos, em algumas hipóteses, notadamente naquelas em 

que a ameaça for classificada como grave, o Poder Público pode até mesmo apelar para o 

aspecto emocional dos indivíduos – irracional/inconsciente –, visando induzi-los a certo 

comportamento. Tal situação é sugerida por Cass Sustein: 

 

Suponha que o governo queira encorajar as pessoas a se concentrarem nos riscos que 
estão ignorando agora. Se assim for, seria bom fornecer informações sobre 
probabilidades, mas apelar para as emoções das pessoas e atender à pior 
circunstância, principalmente mediante prestação de narrativas reais e imagens 
claras de cenários alarmantes. Para o fumo de cigarros, abuso de álcool, direção 
imprudente e abuso de drogas, é exatamente isso que os governos ocasionalmente 
tentam fazer. (SUSTEIN, 2005, p. 124, tradução nossa)26 

 

Infere-se, portanto, que além do dever de informar e promover a educação da 

sociedade, eventualmente o Poder Público também será instado a atuar mediante indução de 

comportamentos por meio de estímulos ao inconsciente humano. De todo modo, fica evidente 

que a informação sobre os riscos é uma ferramenta indispensável para fomentar uma reação 

individual e coletiva aos efeitos adversos resultantes de atividades poluentes. 

                                                             
26  “Suppose that government wants to encourage people to focus on risks that they are now ignoring. If so, it 

would do well to attempt not to provide information about probabilities, but to appeal to people’s emotions 
and to attend to the worst case, above all by providing vivid narrative and clear images of alarming scenarios. 
For cigarette smoking, abuse of alcohol, reckless driving, and abuse of drugs, this is exactly what 
governments occasionally attempt to do.” 
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Pode-se concluir, assim, pela inegável utilidade do acesso à informação no que 

tange à gestão compartilhada dos riscos incertos de danos ao meio ambiente e à sadia 

qualidade de vida, imposta pelo caput do artigo 225 da CRFB/88 (BRASIL, 1988). Sem 

comunicação adequada da informação relativa aos riscos associados às atividades poluentes e 

das respectivas incertezas, a sociedade civil não será capaz de cumprir com o dever 

fundamental de proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia 

qualidade de vida, tampouco de deliberar acerca dos riscos que deseja assumir 

voluntariamente. 

A garantia aos indivíduos do acesso ostensivo às informações referentes aos riscos 

e suas incertezas é medida básica de precaução, a ser assegurada pelo Poder Público após uma 

filtragem daqueles riscos que também devem suscitar a intervenção estatal mais intensa, em 

caráter proibitivo. 

Conforme já exposto, a incerteza pode recair tanto sobre a própria existência do 

risco quanto apenas perante os parâmetros de segurança estipulados na intenção de evitar a 

poluição ambiental excessiva e produção de danos à saúde e à vida humana. 

Na situação de incerteza quanto à própria existência do risco, é razoável informar 

à sociedade, de algum modo eficaz, o fato de que apesar de existir dúvida científica razoável 

sobre a própria existência dos riscos produzidos por determinada atividade, não significa que 

eles não existam – como ocorre com alguns produtos alimentícios, mediante a inserção de 

símbolo com a letra “T”, indicando a presença de organismo geneticamente modificado em 

produtos alimentícios, sem, contudo, estipular quais seriam os possíveis danos. 

Por sua vez, quando houver certeza quanto aos riscos, mas incerteza quanto aos 

padrões de segurança, faz-se necessária uma advertência ostensiva informando a existência de 

risco de danos ambientais e à sadia qualidade de vida, além de indicar a impossibilidade 

técnica momentânea de mensurar cientificamente níveis suficientemente seguros de exposição 

humana em relação a determinada atividade poluente. 

Atente-se que eventual omissão do Poder Público no fornecimento de informações 

quanto à situação de incerteza que ameaça o meio ambiente e a dignidade humana representa 

ofensa ao Princípio da Publicidade, ao Princípio da Moralidade e também ao Princípio da 

Legalidade, todos eles previstos no caput do artigo 37 da CRFB/88 (BRASIL, 1988), e tem 

como consequência prática a criação de obstáculos à autodeterminação consciente dos 

indivíduos perante os riscos existentes e que podem representar ameaça à sua saúde e vida. 

Por fim, compete frisar que a ausência da informação quanto aos riscos incertos 

dificulta bastante a responsabilização do poluidor em caso de efetivos danos socioambientais 
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causados às presentes ou futuras gerações, haja vista a grande dificuldade de se indicar o nexo 

de causalidade – tal como no caso do Agente Laranja (agrotóxico 2,4-D), produzido pela 

Monsanto e utilizado na Guerra do Vietnã como arma química. 

Como consequência, não será efetivado o Princípio do Poluidor-Pagador, previsto 

no §3º do artigo 225 da CRFB/88 e no inciso VII do artigo 4º da Lei 6.938/81, que impõe ao 

poluidor a obrigação de internalizar os impactos causados por sua atividade – por poluidor 

deve-se compreender o conceito amplo conferido pelo inciso IV do artigo 3º da Lei 6.938/81, 

que abrange todo aquele que se beneficia direta ou indiretamente da atividade poluente 

(BRASIL, 1981; 1988). 

Assim, recaindo a incerteza sobre a própria existência do risco ou apenas sobre os 

parâmetros de segurança, a prestação ostensiva de informações se revela como medida 

precaucional básica a ser assegurada pelo Poder Público. No segundo caso – incerteza sobre 

os parâmetros –, deve-se advertir sobre a existência do risco, suas incertezas e o potencial 

nível de gravidade. 

Essa informação deve, preferencialmente, ser acompanhada de uma política 

pública de educação ambiental. Eventuais impactos políticos, econômicos ou jurídicos 

decorrentes das possíveis interpretações que a sociedade conferir às conclusões obtidas na 

avaliação dos riscos, não justifica a omissão estatal em seu dever de garantir o acesso 

ostensivo à informação. 

 

3.5 O princípio da precaução e seu possível efeito proibitivo 

 

Na sociedade (industrial) de riscos torna-se imprescindível, em respeito à 

dignidade da pessoa humana, a confecção de estudos científicos abrangentes realizados sob a 

metodologia adequada, visando averiguar os riscos relacionados às atividades poluentes. Em 

caso de incerteza científica considerável acerca de algum risco, configurar-se-á dúvida 

científica razoável que traz à baila o Princípio da Precaução. 

A situação de incerteza científica esboçada pelo parágrafo anterior não acarretará, 

necessariamente, como já dito, na proibição do exercício da atividade produtora dos riscos, 

haja vista que o Poder Público deve considerar o contexto em que eles estão inseridos sob a 

ótica do Princípio da Ecoproporcionalidade, prezando pela mediania indispensável à 

consecução do desenvolvimento sustentável. 

Uma vez realizada a avaliação de riscos, as informações colhidas devem ser 

disponibilizadas aos indivíduos, tratando-se de mecanismo basilar de precaução por permitir 
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que os indivíduos e a sociedade rejeitem voluntariamente os riscos incertos produzidos pela 

atividade analisada, promovendo a gestão compartilhada prevista pelo caput do artigo 225 da 

CRFB/88. 

Cass Sustein enxerga o acesso à informação como medida precaucional razoável 

quando o risco, embora incerto, não se caracterizar a priori como de demasiada gravidade; ou 

seja, quando seus possíveis efeitos nocivos não sejam reputados como catastróficos – 

irreversíveis – para o meio ambiente e/ou para a saúde e a vida humana. Somente quando for 

vislumbrada a possibilidade de graves danos – riscos de nível alto – às atuais e futuras 

gerações é que o Princípio da Precaução poderá ensejar a proibição da atividade. 

 

Um Princípio de Precaução de Divulgação de Informações faria o melhor sentido 
quando houvesse alguma probabilidade de dano, mas não aparenta ser terrivelmente 
alto, e quando o resultado estiver longe de ser catastrófico. Um Princípio da 
Precaução Proibitório, com uma grande margem de segurança, seria justificado se a 
evidência do dano for clara e se o resultado for particularmente ruim. (SUSTEIN, 
2005, p. 121, tradução nossa)27 

 

Já se ponderou neste trabalho, inclusive com a exposição de situações 

exemplificativas envolvendo os agrotóxicos, que ao ser temperado pelas máximas do 

Princípio da Ecoproporcionalidade, o Princípio da Precaução terá efeito proibitivo quando a 

atividade poluente não se caracterizar como justificada ou adequada aos seus objetivos, ou 

quando se revelar desnecessária, diante da existência de uma alternativa similarmente 

eficiente ao alcance de seus objetivos, mas que seja menos poluente.  

Ademais, como o Princípio da Precaução só pode ser aplicado em caso de dúvida 

científica razoável caracterizada em estudos prévios destinados à avaliação de risco, a não 

realização destes quando as circunstâncias fáticas os exigirem, por ser injustificável à luz do 

primado da dignidade da pessoa humana e do Estado Democrático de Direito, deve importar 

em dúvida científica razoável presumida capaz de provocar a proibição da atividade. 

Cumpre acentuar que sempre que houver omissão em relação ao exercício do 

poder de polícia pelo Estado, ou seja, quando não for exigida a avaliação dos riscos apesar de 

necessária, destoando da obrigação que lhe foi constitucionalmente imposta de atuar de 

acordo com a precaução, o Poder Judiciário pode ser acionado, com fundamento na proteção 

insuficiente do meio ambiente essencial à sadia qualidade de vida e/ou na violação da 

                                                             
27  “An Information Disclosure Precautionary Principle would make best sense when there is some probability 

of harm, but it does not appear to be terribly high, and when the outcome would be far from catastrophic. A 
Prohibitory Precautionary Principle, with a large margin of safety, would be justified if the evidence of harm 
is clear and if the outcome would be particularly bad.” 
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moralidade administrativa, tendo em vista a negligência quanto à obrigação de promover o 

desenvolvimento sustentável. 

Atente-se que na situação exposta no parágrafo anterior, a tutela jurisdicional da 

omissão poderá ser efetuada não apenas por intermédio de ação civil pública ajuizada pelos 

legitimados para propô-la, mas também pelo cidadão por meio de ação popular, consoante 

entendimento consolidado na ementa do Recurso Especial 889.766-SP, julgado pelo Superior 

Tribunal de Justiça em 04/10/2007 sob a relatoria do Ministro Castro Meira: 

 

ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. INTERESSE DE AGIR. PROVA 
PERICIAL. DESNECESSIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 
[...] 
3. A ação popular pode ser ajuizada por qualquer cidadão que tenha por objetivo 
anular judicialmente atos lesivos ou ilegais aos interesses garantidos 
constitucionalmente, quais sejam, ao patrimônio público ou de entidade de que o 
Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio 
histórico e cultural. 
4. A ação popular é o instrumento jurídico que deve ser utilizado para impugnar atos 
administrativos omissivos ou comissivos que possam causar danos ao meio 
ambiente. 
5. Pode ser proposta ação popular ante a omissão do Estado em promover condições 
de melhoria na coleta do esgoto da Penitenciária Presidente Bernardes, de modo a 
que cesse o despejo de elementos poluentes no Córrego Guarucaia (obrigação de não 
fazer), a fim de evitar danos ao meio ambiente [...] (BRASIL, 2007, s/p) 

 

Salienta-se que são classificados como riscos de danos socioambientais de nível 

grave aqueles cujos prováveis efeitos nocivos sejam considerados irreversíveis, a despeito de 

sua relevância econômico-social. Como exemplo, pode-se citar a situação de uma substância 

química capaz de se acumular no meio ambiente – solo, água, plantas, alimentos e animais – e 

no organismo humano, com potencialidade para causar doenças como o câncer ou que possam 

causar danos ao DNA humano, consistindo numa ameaça para as presentes e futuras gerações. 

Contudo, em algumas situações, apesar de não existir dúvida sobre a periculosidade 

inerente a uma atividade, persistem incertezas quanto à existência ou não de níveis seguros 

para exposição a substância poluente produzida por ela. Ademais, a atividade pode se 

caracterizar como relevante à economia e à sociedade em dado momento, de modo que sua 

supressão repentina acarretaria graves danos econômico-sociais. Nesses casos, pelo Princípio 

da Precaução aplicado a teor da proporcionalidade em sentido estrito, ao invés de impor sua 

imediata proibição, é possível ao gestor de riscos, atento ao posicionamento da sociedade 

informada e a teor das máximas da ecoproporcionalidade, planejar e executar uma proibição 

progressiva (gradativa). 
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Para melhor exemplificar o efeito proibitivo do Princípio da Precaução, é importante 

trazer à tona algumas ponderações tecidas pelo Supremo Tribunal Federal em relação ao 

amianto do tipo crisotila, cuja extração, produção, industrialização, comercialização e 

utilização no país foram legalmente autorizadas pelo artigo 2º da Lei 9.055/95 (BRASIL, 

1995). A Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.066/DF foi ajuizada na pretensão de que o 

dispositivo supramencionado fosse considerado inconstitucional com fundamento no 

Princípio da Precaução, haja vista a natureza carcinogênica cientificamente atestada de 

qualquer espécie de amianto. 

No julgamento da ação, em 24/08/2017, sob a relatoria da Ministra Rosa Weber, 

prevaleceu o entendimento de que como a comunidade científica não conseguiu mensurar 

níveis seguros de exposição ao amianto – mesmo na espécie crisotila –, e diante do consenso 

científico quanto ao seu caráter potencialmente cancerígeno, deveria ser proibido, de modo a 

equalizar os valores fundamentais da livre iniciativa e da dignidade da pessoa humana, 

adequando o desenvolvimento econômico ao bem-estar individual e coletivo (BRASIL, 

2017). Vale dizer, entretanto, que a decisão não resultou na declaração da 

inconstitucionalidade da norma por não atingir o quórum exigido no artigo 97 da CRFB/88 

(BRASIL, 2017). 

Posteriormente, por meio das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 3.406/RJ e 

3.470/RJ, o Supremo Tribunal Federal foi instado a se manifestar sobre a constitucionalidade 

de Lei fluminense 3.579/01, que proibiu a extração do amianto crisotila no Estado e 

determinou a progressiva substituição da produção, comercialização e utilização de produtos 

que o contenham (RIO DE JANEIRO, 2001; BRASIL, 2017). Argumentou-se que a norma 

estadual teria extrapolado os limites da competência suplementar estadual prevista no artigo 

24 da CRFB/88, ao contrariar a autorização expressa no artigo 2º da Lei 9.055/95, que é 

norma geral criada pela União (BRASIL, 2017). 

O julgamento das ações supracitadas ocorreu em 29/11/2017, novamente sob a 

relatoria da Ministra Rosa Weber. Ambas foram julgadas improcedentes, com o 

reconhecimento da constitucionalidade da norma estadual, por ser mais protetiva ao meio 

ambiente e à saúde humana, em face dos graves riscos associados ao amianto, inclusive do 

tipo crisotila, estando a lei em concordância com os limites da competência legislativa 

suplementar constante no artigo 24 da CRFB/88 e com a obrigação imposta a todos os entes 

federativos pelo artigo 225 da CRFB/88 (BRASIL, 2017). 

Ademais, houve também o reconhecimento incidental, porém com eficácia erga 

omnes, da inconstitucionalidade do dispositivo da Lei federal – que permitia a extração, 
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produção, industrialização, comercialização e utilização do amianto crisotila –, em 

consonância com o quórum exigido pelo artigo 97 da CRFB/88 (BRASIL, 2017). Portanto, 

foi determinada a extensão da proibição ao amianto crisotila para todo o Brasil – e não apenas 

no Estado do Rio de Janeiro –, com fundamento no Princípio da Precaução, prezando pelo 

desenvolvimento sustentável e pela dignidade da pessoa humana. 

Importante atentar que no exemplo do amianto crisotila, o Poder Legislativo do 

Estado do Rio de Janeiro, após refletir sobre a gravidade dos riscos de danos socioambientais 

e da inexistência de níveis de segurança à exposição humana, decidiu proibir imediatamente 

sua extração e progressivamente sua produção, comercialização e utilização. Poderia também, 

contudo, ter estendido a proibição imediata a todas as etapas de sujeição ao amianto crisotila, 

tal como fez o Supremo Tribunal Federal, com fundamento no Princípio da Precaução, ao 

declarar a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei 9.055/95. 

De resto, acentue-se que em razão desse possível efeito proibitivo, urge a 

necessidade de se realizar periodicamente, utilizando sempre das metodologias mais atuais, 

estudos destinados a monitorar os riscos de atividades já autorizadas, reavaliando-as. Com 

isso, torna-se possível o conhecimento de eventual ameaça que não era cognoscível 

anteriormente em razão do estado da técnica. Ao comentar sobre o assunto, Machado frisou 

que “O princípio da precaução não quer conservar ou perenizar a ignorância, mas, pelo 

contrário, quer vencê-la, com a pesquisa, com o estudo e com a constante avaliação dos fatos 

e dos métodos” (MACHADO, 2016, p. 107). 

A continuidade dos estudos também se revela útil para lançar luz sobre pretérita 

dúvida científica relacionada a uma atividade anteriormente proibida por razões de precaução, 

possibilitando, com isso, a aplicação de medidas de prevenção – referente a riscos que eram 

anteriormente incertos, mas agora são cognoscíveis – e, consequentemente, viabilizando sua 

exploração econômica e a fruição dos benefícios sociais consequentes.  

Arremata-se, diante da exposição realizada, que no ordenamento jurídico 

brasileiro a proibição de determinada atividade com base no Princípio da Precaução poderá 

ser determinada nas seguintes hipóteses, que devem ser averiguadas em caráter sucessivo:  

a) Ausência de estudos científicos destinados a avaliar os riscos e as respectivas 

incertezas associadas a determinada atividade poluente, por se tratar de omissão estatal 

injustificável e incompatível com a dignidade da pessoa humana e com o Estado Democrático 

de Direito, fazendo presumir a existência de dúvida científica razoável; 

b) Atividade produtora de riscos incertos não for justificada ou adequada aos seus 

objetivos; 
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c) Atividade produtora de riscos não for necessária, tendo em vista a existência de 

alternativa com eficácia semelhante e que é reconhecidamente menos poluente; 

d) Quando a atividade for justificada, adequada e necessária, e a incerteza 

científica pairar sobre a própria existência do risco estipulado como grave, não deve ocorrer o 

efeito proibitivo, sendo suficiente a prestação de informações como medida precaucional – 

como ocorre com os alimentos que contenham organismos geneticamente modificados. Caso 

exista um consenso sobre os graves riscos inerentes à atividade, persistindo incertezas apenas 

sobre parâmetros de segurança para a exposição humana, o efeito proibitivo é medida 

exigível. Nessa última situação, contudo, a proibição não será necessariamente imediata, 

podendo também ser progressiva, a ser justificada pela análise de custo-benefício exigida pela 

máxima da proporcionalidade em sentido estrito; 

e) Quando a atividade produtora de riscos for considerada justificada, adequada e 

necessária e houver certeza quanto a sua nocividade, incerteza quanto aos parâmetros de 

segurança, e um consenso pela inexistência de níveis seguros de exposição humana ao 

poluente – como aquelas consideradas potencialmente carcinogênicas –, será prudente sua 

proibição imediata, a despeito de sua utilidade econômico-social, em conformidade com a 

máxima da proporcionalidade em sentido estrito e com o Princípio da Precaução, o qual deve 

conferir certo privilégio à proteção ao meio ambiente e à saúde humana, visando assegurar a 

dignidade da pessoa humana. 

Ademais, faz-se imprescindível a continuidade dos estudos visando sanar as 

incertezas científicas – pertinentes à existência do risco ou aos parâmetros de segurança –, 

seja para proibir atividade anteriormente permitida ou para autorizar a execução daquela que 

foi proibida em razão de dúvida razoável quanto aos seus riscos qualificados como graves e 

posteriormente superada graças à evolução do estado da técnica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

4 AGROTÓXICOS E O EXERCÍCIO DE COMPETÊNCIAS NA GESTÃO PÚBLICA 

DOS RISCOS À SEGURANÇA ALIMENTAR DO CONSUMIDOR 

 

Em concordância com o que foi exposto até o momento, pode-se dizer que o 

ordenamento jurídico brasileiro impõe ao Estado, enquanto gestor de riscos incertos 

produzidos por atividades poluentes, a obrigação de controlá-los mediante aplicação do 

Princípio da Precaução em consonância com as máximas da ecoproporcionalidade, visando 

alcançar a mediania circunstancial necessária à promoção do desenvolvimento sustentável. 

O dever de proteção ao direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida foi constitucionalmente atribuído a todos os 

entes federativos – União, Estados, Distrito Federal e Municípios – por meio do exercício de 

suas competências legislativas e administrativas. Incumbe-lhes, portanto, a obrigação de 

editar leis e praticar atos administrativos na intenção de equilibrar os interesses econômicos, 

ambientais e sociais, de maneira a resguardar a dignidade humana face aos níveis excessivos 

de poluição. 

Posto isso, Sunfeld (2010) afirma que a competência e os direitos dos particulares 

servem como limites aos poderes de autoridade no Estado moderno, inclusive na tarefa de 

equilibrar interesses eventualmente conflitantes, exercida na gestão dos riscos proporcionados 

por atividades efetiva ou potencialmente poluidoras. 

Conveniente salientar que segundo Branco, “Os atos dos poderes constituídos 

devem conformidade aos direitos fundamentais e se expõem à invalidade se os desprezarem. 

Os direitos fundamentais qualificam-se, juridicamente, como obrigações indeclináveis do 

Estado” (BRANCO, 2000, p. 126). 

Se no exercício de suas competências legislativas e/ou administrativas o Poder 

Público conferir uma proteção insuficiente ao direito fundamental ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado e, portanto, à dignidade das atuais e futuras gerações, far-se-á 

oportuna a provocação do Poder Judiciário, perquirindo a tutela jurídica que se faça 

pertinente. 

Destacam-se abaixo, pois, alguns trechos do voto do Ministro Celso de Mello, 

exarados em 28/02/2018 por ocasião do julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade 

4.901/DF, pelo Supremo Tribunal Federal: 

 

Com efeito, emerge do próprio art. 225 de nossa Lei Fundamental o dever 
constitucional de proteção ao meio ambiente, que incide não apenas sobre a 
própria coletividade, mas, notadamente, sobre o Poder Público, a quem se impõe o 
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gravíssimo encargo de impedir, de um lado, a degradação ambiental e, de outro, de 
não transgredir o postulado que veda a proteção deficiente ou insuficiente, sob 
pena de intervenção do Poder Judiciário, para fazer prevalecer o mandamento 
constitucional que assegura a incolumidade do meio ambiente e para neutralizar 
todas as ações ou omissões governamentais de que possa resultar a fragilização 
desse bem de uso comum do povo. 
Essencial, portanto, que o Estado, seja no exercício de suas funções legislativas, 
seja na realização de suas atividades administrativas, respeite o princípio da 
proporcionalidade, em cuja estrutura normativa compreende-se, além da proibição 
do excesso, o postulado que veda, em sua outra dimensão, a insuficiência da 
proteção estatal. (BRASIL, 2018, p. 08; 09, grifos no original) 

 

A seguir, delimitar-se-ão os direitos fundamentais efetiva ou potencialmente 

afetados pela poluição causada por agrotóxicos e pela presença de seus resíduos nos alimentos 

ofertados aos consumidores. Após, debater-se-á acerca da distribuição de competências 

legislativas e administrativas entre entes federativos, que estejam relacionadas ao dever 

fundamental de proteção do meio ambiente e da saúde e da vida do consumidor contra os 

riscos de intoxicação em razão da dieta. 

Depois, trabalhar-se-á com o Princípio da Vedação ao Retrocesso Socioambiental, 

avaliando quando deverá ser reconhecida a inconstitucionalidade de lei ou ato regulatório que 

promova a redução no controle dos riscos incertos de danos socioambientais, em ofensa ao 

Princípio da Precaução, cujos contornos foram alinhavados no tópico anterior. Ao final serão 

delimitadas as características atinentes ao registro de agrotóxicos no Brasil, com ênfase 

naqueles utilizados na produção de alimentos pelo setor agrícola. 

 

4.1 Agrotóxicos, meio ambiente e segurança alimentar do consumidor 

 

A aplicação prudente do Princípio da Precaução é indispensável ao controle 

efetivo dos riscos associados aos agrotóxicos e à efetivação de direitos fundamentais distintos, 

essenciais à dignidade da pessoa humana: a) direito fundamental ao meio ambiente 

equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida (artigo 225, caput, da CRFB/88); b) direito 

fundamental à proteção do consumidor (artigo 5º, inciso XXXII, da CRFB/88); c) direito 

fundamental à informação (artigo 5º, inciso XIV); d) direito fundamental à liberdade de 

manifestação do pensamento e de consciência (artigo 5º, incisos IV e VI da CRFB/88); e) 

direito fundamental à alimentação adequada (artigo 6º da CRFB/88 e artigo 2º da Lei 

11.346/06); f) direito fundamental à saúde (artigos 6º e 196 da CRFB/88); g) direito 

fundamental à vida (artigo 5º, caput, da CRFB/88) (BRASIL, 1988; 2006). 

Já se debateu anteriormente sobre o potencial poluidor dos agrotóxicos 

intensamente utilizados pelo modelo de produção agrícola vigente desde a Revolução Verde – 
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hoje denominado de modelo convencional. Destacou-se também a capacidade de tais produtos 

químicos se acumularem nas águas, nos solos e em diversos alimentos ofertados aos 

consumidores – verduras, frutas, legumes, carnes, leites, ovos etc. Além do mais, deu-se 

ênfase aos riscos que seus resíduos representam à saúde e vida das atuais e futuras gerações, 

com capacidade de provocar diversas patologias, tanto por intoxicação aguda quanto crônica. 

Níveis excessivos de poluição por agrotóxicos representam violação ao direito 

fundamental ecologicamente equilibrado, situação que já foi ressaltada quando se mencionou 

a capacidade de seus resíduos se acumularem nos solos, recursos hídricos e alimentos, 

acarretando a contaminação dos organismos vivos e no consequente comprometimento à sadia 

qualidade de vida. 

Merecem alusão, assim, algumas palavras de Sarlet, que realça a existência de 

uma dimensão ecológica da dignidade humana: 

 

A dignidade (da pessoa) humana constitui conceito submetido a permanente 
processo de reconstrução, cuidando-se de uma noção histórico-cultural em 
permanente transformação quanto ao seu sentido e alcance, o que implica sua 
permanente abertura aos desafios postos pela vida social, econômica, política e 
cultural, ainda mais em virtude do impacto da sociedade tecnológica e da 
informação [...] no contexto constitucional contemporâneo, consolida-se a 
formatação de uma dimensão ecológica – inclusiva – da dignidade humana, que 
abrange a ideia de um bem estar ambiental (assim como de um bem-estar social) 
indispensável a uma vida digna, saudável e segura. Dessa compreensão, pode-se 
conceber a indispensabilidade de um patamar mínimo de qualidade ambiental para a 
concretização da vida humana em níveis dignos. Aquém de tal padrão ecológico, a 
vida e a dignidade humana estariam sendo violadas no seu núcleo essencial. 
(SARLET, 2014, p. 51, grifos no original) 

 

Relevante atentar que por meio ambiente deve-se adotar o conceito amplo previsto 

no inciso I do artigo 3º da Lei 6.938, segundo o qual abrange “o conjunto de condições, leis, 

influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida 

em todas as suas formas” (BRASIL, 1981, [s/p]). Observe-se, pois, que o aludido conceito 

envolve não apenas os ecossistemas, mas também as comunidades em suas diversas formas de 

organização e interação, o que abrange tanto os métodos de produção quanto o local no qual 

se desenvolvem as relações de consumo e os respectivos regulamentos. 

A presença marcante de resíduos de agrotóxicos no meio ambiente, devido à sua 

utilização no ambiente rural e até mesmo urbano, é uma ameaça à sadia qualidade de vida dos 

seres humanos, em especial dos trabalhadores expostos ao contato direto, e dos consumidores 

em razão da dieta, os quais também estão sujeitos aos riscos de intoxicação aguda e crônica. 

Por ser indispensável ao desenvolvimento de todo o potencial do indivíduo e ao bem-estar 
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social, a segurança ambiental é pressuposto para a concretização da dignidade da pessoa 

humana. 

Oportuno salientar, nessa vertente, que os resíduos que se acumulam nos alimentos 

ofertados ao consumidor, representam um obstáculo à sua segurança alimentar, cuja conquista 

é objetivo nacional. A partir das disposições contidas nos incisos II, III, IV e V do artigo 4º da 

Lei 11.346/06, depreende-se que sua consecução depende da prévia proteção e efetivação dos 

direitos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, à alimentação adequada, à saúde, à 

vida e à informação (BRASIL, 2006). 

Conveniente ressaltar que o direito à alimentação adequada envolve não apenas 

aspectos quantitativos, mas também qualitativos, conforme definição dada pela Política 

Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN): 

 
Alimentação adequada e saudável: prática alimentar apropriada aos aspectos 
biológicos e socioculturais dos indivíduos, bem como ao uso sustentável do meio 
ambiente. Deve estar de acordo com as necessidades de cada fase do curso da vida e 
com as necessidades alimentares especiais; ser referenciada pela cultura alimentar e 
pelas dimensões de gênero, raça e etnia; ser acessível do ponto de vista físico e 
financeiro; harmônica em quantidade e qualidade; baseada em práticas produtivas 
adequadas e sustentáveis; com quantidades mínimas de contaminantes físicos, 
químicos e biológicos. (BRASIL, 2013, p. 68) 

 

No mesmo sentido dispõe o Comentário Geral nº 12, referente ao artigo 11 do Pacto 

Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, organizado no âmbito da 

Organização das Nações Unidas (ONU) e incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro por 

meio do Decreto 591/92. O aludido documento, além de demonstrar preocupação com 

retrocessos socioambientais, também faz ponderações sobre o dever de interpretar 

ampliativamente o direito à alimentação, de modo a não restringi-lo ao acesso quantitativo a 

um pacote mínimo de nutrientes. 

 
O direito à alimentação adequada realiza-se quando cada homem, mulher e criança, 
sozinho ou em companhia de outros, tem acesso físico e econômico, 
ininterruptamente, à alimentação adequada ou aos meios para sua obtenção. O 
direito à alimentação adequada não deverá, portanto, ser interpretado em um sentido 
estrito ou restritivo, que o equaciona em termos de um pacote mínimo de calorias, 
proteínas e outros nutrientes específicos. O direito à alimentação adequada terá de 
ser resolvido de maneira progressiva. No entanto, os estados têm a obrigação 
precípua de implementar as ações necessárias para mitigar e aliviar a fome, como 
estipulado no parágrafo 2 do artigo 11, mesmo em épocas de desastres, naturais ou 
não. (ONU, 1999, p. 03, tradução nossa)28 

                                                             
28  “The right to adequate food is realized when every man, woman and child, alone or in community with 

others, have physical and economic access at all times to adequate food or means for its procurement. The 
right to adequate food shall therefore not be interpreted in a narrow or restrictive sense which equates it with 
a minimum package of calories, proteins and other specific nutrients. The right to adequate food will have to 
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Chega-se à conclusão de que o direito à alimentação adequada garante aos indivíduos 

acesso a alimentos em quantidade e qualidade apropriada com suas características biológicas 

e culturais, não se restringindo à oferta de valores nutricionais mínimos, embora o combate à 

fome seja meta primordial. Há um dever de progresso nas políticas públicas governamentais 

relacionadas, o que impõe a redução contínua dos riscos proporcionados por contaminantes 

físicos, químicos e biológicos presentes nos alimentos (RIBEIRO; GUSMÃO; CUSTÓDIO, 

2018). 

Sob tal perspectiva, faz-se imprescindível a constante avaliação do nível de resíduos 

químicos nos alimentos comercializados, considerando que os consumidores – que não se 

resumem àqueles que fazem a aplicação do produto químico, em contato direto – são 

diariamente sujeitos à múltipla exposição de agrotóxicos, conforme destacado pela ONU em 

seu relatório relacionado à segurança alimentar: 

 
Resíduos de agrotóxicos são comumente encontrados em alimentos de origem 
vegetal e animal, expondo os consumidores a riscos significantes. Estudos indicam 
que os alimentos geralmente contêm múltiplos resíduos, acarretando, assim, no 
consumo de um ‘cocktail’ de agrotóxicos. Embora os efeitos nocivos da mistura de 
agrotóxicos ainda não sejam totalmente compreendidos, é sabido que em alguns 
casos podem ocorrer interações sinérgicas que levam a maiores níveis de toxidade. 
(ONU, 2017, p. 08, tradução nossa)29 

 

O problema, conforme já enfatizado no tópico inaugural, é que em razão do estado 

da técnica, a comunidade científica ainda não consegue assimilar o comportamento dos 

agrotóxicos no meio ambiente e no organismo humano, assim como sua capacidade 

bioacumulativa. Ademais, os parâmetros de segurança são deficitários porque sua fixação é 

realizada com base numa substância isolada, sem abranger a interação sinérgica – o efeito 

cocktail – resultante da exposição a múltiplos resíduos de diferentes tipos de agrotóxicos. 

Fica evidente, assim, que a utilização de agrotóxicos na produção agrícola e a 

presença de resíduos químicos no meio ambiente e nos alimentos ofertados aos consumidores, 

representam grande obstáculo à efetivação do direito à alimentação adequada. Como 

consequência, também ficam ameaçados os direitos fundamentais à saúde e à vida, uma vez 

que ao se alimentar diariamente na intenção de promover sua nutrição, os consumidores são 

                                                                                                                                                                                              
be realized progressively. However, States have a core obligation to take the necessary action to mitigate and 
alleviate hunger as provided for in paragraph 2 of article 11, even in times of natural or other disasters.” 

29  “Pesticide residues are commonly found in both plant and animal food sources, resulting in significant 
exposure risks for consumers. Studies indicate that foods often contain multiple residues, thereby resulting in 
the consumption of a “cocktail” of pesticides. Although the harmful effects of pesticide mixtures are still not 
fully understood, it is known that in some cases, synergistic interactions can occur that lead to higher toxicity 
levels.” 
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expostos aos riscos de intoxicação aguda e crônica devido à exposição a múltiplos resíduos de 

agrotóxicos que além de interagir quimicamente entre si, acumulam-se no organismo humano. 

Ao enfatizar a relação entre proteção ambiental e dignidade da pessoa humana, 

Fiorillo e Ferreira destacam que o texto constitucional “não só definiu a natureza do bem 

ambiental como harmonizou explicitamente a matéria em face da saúde” (FIORILLO; 

FERREIRA, 2018, p. 106). Acentuam que o artigo 225 da CRFB/88, ao enunciar que o meio 

ambiente equilibrado é essencial à sadia qualidade de vida, “recepcionou o conceito de meio 

ambiente estabelecido na Política Nacional do Meio Ambiente (Lei n. 6.938/81)” 

(FIORILLO; FERREIRA, 2018, p. 106). 

Observe-se, portanto, que a proteção à saúde e, consequentemente, à vida, 

depende da satisfação de outros direitos, tais como o meio ambiente ecologicamente 

equilibrado e a alimentação adequada. Nesse sentido, se faz conveniente mencionar trecho do 

Comentário Geral nº 14, relativo ao artigo 12 do Pacto Internacional dos Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais: 

 

O direito à saúde está intimamente relacionado e dependente da realização de outros 
direitos humanos, conforme compreendido na Declaração Internacional de Direitos, 
incluindo os direitos à alimentação, moradia, trabalho, educação, dignidade humana, 
proibição de tortura, privacidade, acesso à informação e às liberdades de associação, 
reunião e movimento. Estes e outros direitos e liberdades integram a composição do 
direito à saúde. (ONU, 2000, p. 02, tradução nossa)30 

 

Seguindo a mesma vertente, a OMS reconheceu o caráter inclusivo do direito à 

saúde: 

 

• O direito à saúde é inclusivo. Nós frequentemente o associamos com o acesso a 
serviços de cuidado com a saúde e à construção de hospitais. Isso está correto, mas o 
direito à saúde vai além. Inclui uma ampla gama de fatores que podem nos ajudar a 
levar uma vida saudável [...] Eles incluem: 
 
 Segurança hídrica e sanitária; 
 Segurança alimentar; 
 Nutrição e moradia adequadas; 
 Condições de trabalho e ambientais saudáveis; 
 Educação e informação quanto a aspectos relevantes à saúde; 
 Igualdade de gênero (OMS, 2008, p. 03, tradução nossa)31 

                                                             
30  “The right to health is closely related to and dependent upon the realization of other human rights, as 

contained in the International Bill of Rights, including the rights to food, housing, work, education, human 
dignity, life, non-discrimination, equality, the prohibition against torture, privacy, access to information, and 
the freedoms of association, assembly and movement. These and other rights and freedoms address integral 
components of the right to health.” 

31  “The right to health is an inclusive right. We frequently associate the right to health with access to health care 
and the building of hospitals. This is correct, but the right to health extends further. It includes a wide range 
of factors that can help us lead a healthy life. [...] They include: 
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Ademais, conforme salienta Machado, “A saúde dos seres humanos não existe 

somente numa contraposição a não ter doenças diagnosticadas no presente. Leva em conta o 

estado dos elementos da Natureza [...]” (MACHADO, 2016, p. 60). Significa que a proteção à 

saúde e à vida humana requer a manutenção das condições ambientais – conceito amplo – 

necessárias à prevenção e precaução contra riscos de danos no futuro, tal como a possibilidade 

de intoxicação crônica devido ao consumo de alimentos com resíduos de agrotóxicos. 

Propício, agora, abordar alguns dos direitos básicos do consumidor previstos pelo 

artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor (CDC) – regulamentando o direito fundamental 

à proteção do consumidor –, tendo em vista sua relevância à proteção de sua segurança 

alimentar, objetivo nacional ameaçado devido ao risco de intoxicação por resíduos de 

agrotóxicos em razão da dieta. 

O inciso I do artigo 6º do CDC traz consigo o direito à segurança contra produtos 

e serviços que ofereçam riscos de danos à saúde e à vida do consumidor (BRASIL, 1990). Tal 

direito repercute em toda cadeia de fornecedores, mesmo em relação àqueles que não firmem 

contrato direto com os consumidores (MARQUES, 2016), suscitando uma ampla fiscalização 

por parte do Poder Público, conforme exigência do inciso II do artigo 4º do CDC (BRASIL, 

1990). Desse modo, a responsabilidade pela segurança dos alimentos com resíduos de 

agrotóxicos recai não apenas sobre o comerciante – varejo e atacado – e a indústria química, 

como também perante o Poder Público eventualmente omisso ou ineficiente no dever de 

fiscalizar. 

O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do Recurso Especial nº 967.623/RJ, 

julgado em 16/04/2009 sob a relatoria da Ministra Nancy Andrighi, compreendeu que a 

cadeia de fornecedores – cuja definição consta no caput do artigo 3º do CDC – deve se 

responsabilizar pela qualidade do produto ou serviço, que não pode se caracterizar como 

defeituoso ou inadequado (BRASIL, 1990; 2009). Na respectiva ementa, discorre-se que o 

produto ou serviço defeituoso é aquele que além de não atender às expectativas do 

consumidor, lhe impõe riscos em razão de sua utilização ou fruição (BRASIL, 2009). 

Sob tal perspectiva, em 01/09/2014, ao julgar o Agravo Regimental interposto no 

Recurso Especial nº 1.454.255/PB, cuja relatoria também foi exercida pela Ministra Nancy 

                                                                                                                                                                                              
 – Safe drinking water and adequate sanitation; 
 – Safe food; 
 – Adequate nutrition and housing; 
 – Healthy working and environmental conditions; 
 – Health-related education and information; 
 – Gender equality.” 
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Andrighi, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que a comercialização 

de produto alimentício que oferece riscos à saúde e vida do consumidor, mesmo que não seja 

ingerido, é causa de dano moral indenizável por violar o direito fundamental à alimentação 

adequada (BRASIL, 2014). 

Diante da jurisprudência acima mencionada, depreende-se que a comercialização 

de alimentos com resíduos de agrotóxicos que oferecem riscos à segurança alimentar do 

consumidor, sem a aplicação da medida precaucional exigível à situação, configura omissão 

ilegal capaz de acarretar na responsabilidade civil dos fornecedores e, eventualmente, também 

do Estado. 

Por sua vez, o inciso III do artigo 6º do CDC assegura ao consumidor o acesso 

facilitado a informações referentes às características quantitativas e qualitativas dos produtos 

e serviços oferecidos no mercado, em especial no que diz respeito a eventuais riscos 

associados – não fazendo a distinção se tais riscos seriam certos ou incertos. Tal previsão está 

em plena sintonia com o direito fundamental à informação, constitucionalmente assegurado a 

todos, e com a reconhecida vulnerabilidade do consumidor, expressa no inciso I do artigo 4º 

do CDC (BRASIL, 1990). 

Vale lembrar que a garantia do acesso às informações quanto aos riscos de 

determinada atividade – como a comercialização de alimentos com resíduos de agrotóxicos –, 

é medida precaucional básica no âmbito do Estado Democrático de Direito. O dever de 

informar foi legalmente imposto aos fornecedores em âmbito constitucional e legal, tendo o 

condão de cumprir com a exigência expressa no inciso V do artigo 170 da CRFB/88 e no 

inciso III do artigo 4º do CDC (BRASIL, 1988 e 1990). Significativo mencionar que a 

informação deve ser clara e adequada – informação ostensiva –, de modo que o consumidor 

não precise diligenciar para obtê-la (MARQUES, 2016). 

No que concerne aos agrotóxicos, importante frisar que o artigo 220, inciso II e § 

4º da CRFB/88, além de reconhecer expressamente sua periculosidade inerente, também 

impôs restrições legais a propagandas envolvendo tais produtos químicos, mediante inserção 

de advertências no respectivo rótulo, orientando o consumidor – no caso, aquele que irá 

aplicar o produto, tal como o produtor rural –, sobre os cuidados indispensáveis ao seu uso 

correto, além de informar sobre a classificação toxicológica e os riscos existentes – fazendo o 

mesmo em relação aos cigarros, medicamentos e bebidas alcoólicas (BRASIL, 1988). 

Nesse aspecto, é relevante destacar, ainda, os incisos e as respectivas alíneas do 

artigo 7º da Lei 7.802/89, que descrevem uma série de informações que devem constar nos 
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rótulos dos agrotóxicos comercializados no país, em atenção à proteção do meio ambiente e 

da saúde do consumidor contra os riscos proporcionados por tais produtos (BRASIL, 1989). 

Ressalte-se, contudo, que como também existem riscos no consumo de alimentos 

que possuam resíduos de agrotóxicos, o dever de informar não pode ficar restrito à 

comercialização do produto em si – alcançando apenas o consumidor que entra em contato 

direto com o produto químico –, devendo ser efetivado também pelos estabelecimentos 

comerciais nos quais esses alimentos são ofertados aos consumidores, tanto no atacado quanto 

no varejo. 

Seria extremamente útil que o gestor público de riscos – órgãos do Poder 

Executivo – regulamentasse a forma pela qual o consumidor seria informado sobre a presença 

de resíduos de agrotóxicos nos alimentos, e também no que concerne à advertência quanto ao 

risco de intoxicação pela dieta. Entretanto, a inexistência da aludida regulamentação não pode 

servir como justificativa para a ausência de tais informações e, tampouco, para omissão 

quanto ao exercício do poder de polícia pelo gestor público, fiscalizando os estabelecimentos 

comerciais e obrigando-os a prestarem as referidas informações de algum modo eficaz. 

Não se pode negar a força normativa do inciso III do artigo 6º do CDC, que trouxe 

consigo o direito básico ao acesso à informação sobre as características quantitativas e 

qualitativas dos produtos comercializados, e também quanto os riscos associados, 

promovendo a regulamentação do inciso XXXII do artigo 5º da CRFB/88, que consagra o 

direito fundamental à proteção ao consumidor (BRASIL, 1988; 1990). 

Seguindo esse norte, Gusmão e Reis (2017) acentuam que a deficiência de 

informações no varejo quanto aos riscos produzidos por alimentos com resíduos de 

agrotóxicos, reforça a situação de vulnerabilidade do consumidor e configura omissão ilícita 

por parte do fornecedor em sua obrigação de informar os riscos, e até mesmo do Estado no 

que tange ao exercício do Poder de Polícia, por se tratar de imposição exigida por lei à 

proteção do consumidor. 

Ao tratar do tema, Hupffer e Pol (2017) asseveram que diante da missão de 

proteger o meio ambiente e a saúde em benefício das presentes e futuras gerações, cabe ao 

Estado o dever de garantir aos consumidores o acesso às informações quanto aos riscos 

imanentes aos resíduos dos diferentes tipos de agrotóxicos presentes nos alimentos. 

Ademais, o inciso V do artigo 4º da Lei 11.346/06 deixa evidente que o acesso às 

informações relacionadas aos produtos alimentícios comercializados no país, assim como a 

produção de conhecimento nelas embasada, é direito também indispensável à consecução da 

segurança alimentar (BRASIL, 2006). 
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O déficit informacional é passível de tutela jurisdicional, conforme entendimento 

estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça na ementa do Recurso Especial nº 

1.364.915/MG, julgado em 14/05/2013 sob a relatoria do Ministro Humberto Martins. 

Afirmou-se, na ocasião, que a má prestação da informação – seja por falseamento ou omissão 

de dados, ou ainda por falta de clareza ou adequação –, por romper com a boa-fé exigida do 

fornecedor, resulta na frustração do consumidor no que concerne a suas expectativas, 

maculando sua confiança, situação que demanda a tutela jurisdicional (BRASIL, 2013). 

Assim, diante da incontroversa possibilidade de intoxicação por agrotóxicos pela 

dieta, somada à inabilidade científica para mensurar adequadamente os riscos decorrentes dos 

resíduos presentes nos alimentos – como ocorre em relação ao efeito cocktail e ao processo de 

bioacumulação –, é indispensável que sejam prestadas ao consumidor, de forma ostensiva, 

informações acerca da presença de resíduos de agrotóxicos nos alimentos que os contenham, 

além de advertência quanto aos riscos e as respectivas incertezas – potencial nocivo e 

probabilidade de concretização. 

Nesse sentido, compete mencionar que em 10/10/2018 foi aprovado na 

Assembleia Legislativa do Estado do Pará, estando pendente de sanção por parte do 

Governador, o Projeto de Lei nº 253, de dezembro de 2017 (BRASIL DE FATO, 2018). O 

referido projeto obriga a prestação de informações ao consumidor, seja no varejo ou no 

atacado – tal exigência não foi feita a restaurantes e estabelecimentos similares –, advertindo-

lhe sobre a presença de resíduos de agrotóxicos presentes nos alimentos. Não exigiu, contudo, 

a indicação da classificação toxicológica do agrotóxico utilizado e nem o alerta quanto às 

incertezas dos riscos associados. Segue abaixo a transcrição do artigo 1º: 

 

Art. 1º Fica estabelecida a obrigatoriedade de indicação expressa sobre o uso de 
agrotóxicos nos produtos alimentares comercializados, no Estado do Pará, em suas 
formas de apresentação natural, processada parcialmente, ou industrializada. 
§ 1º A obrigatoriedade prevista no ‘caput’ é válida para o varejo, atacado e indústria, 
ficando dispensados os restaurantes e estabelecimentos similares. 
§ 2º Na indicação de que trata o ‘caput’ deverá constar a inscrição: ‘produzido com 
agrotóxico’, anotada: 
I – no rótulo da embalagem, para produtos processados parcialmente, ou 
industrializados; 
 II – nas caixas de acondicionamento ou exposição, para produtos comercializados 
na sua forma natural, no atacado, ou a granel (PARÁ, 2017, [s/p]) 

 

Além do mais, o acesso às informações quanto aos riscos relacionados aos 

resíduos de agrotóxicos presentes nos alimentos é pressuposto para o exercício da liberdade 

de escolha garantida pelo inciso II do artigo 6º do CDC (BRASIL, 1990). Nesse diapasão, 

pode-se dizer que se trata de pressuposto indispensável à efetivação dos direitos fundamentais 
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à liberdade de manifestação do pensamento e de consciência. Isso porque, segundo Reis e 

Gusmão, em relação ao consumidor, as informações funcionam “como gatilho de acesso à sua 

consciência, viabilizando que ele exerça sua escolha de compra em efetiva liberdade” (REIS; 

GUSMÃO, 2018, p. 635). 

Por oportuno, merecem destaque alguns trechos da ementa do Recurso Especial nº 

1.121.275/SP, julgado em 27/03/2012 mediante relatoria da Ministra Nancy Andrighi: 

 

3. O art. 6º, III, do CDC institui o dever de informação e consagra o princípio da 
transparência, que alcança o negócio em sua essência, porquanto a informação 
repassada ao consumidor integra o próprio conteúdo do contrato. Trata-se de dever 
intrínseco ao negócio e que deve estar presente não apenas na formação do contrato, 
mas também durante toda a sua execução. 
4. O direito à informação visa a assegurar ao consumidor uma escolha consciente, 
permitindo que suas expectativas em relação ao produto ou serviço sejam de fato 
atingidas, manifestando o que vem sendo denominado de consentimento informado 
ou vontade qualificada. (BRASIL, 2012, [s/p]) 

  

A disponibilização ostensiva das informações no ambiente de comercialização 

possibilita ao consumidor a reflexão sobre os riscos e suas incertezas. Viabiliza o exercício de 

sua autonomia mediante a gestão individual dos riscos, decidindo assumi-los ou não, de 

maneira a legitimá-los no contexto do Estado Democrático de Direito. Isso, por óbvio, quando 

se tratar de situação que não demanda uma medida precaucional mais rígida como a proibição 

progressiva ou imediata da atividade. 

O acesso à informação possibilita o exercício da autonomia privada por 

possibilitar ao consumidor a construção de valores a partir de expectativas criadas por 

intermédio de deliberação consciente, em consonância com os direitos fundamentais à 

liberdade de manifestação do pensamento e de consciência. 

No que concerne à autonomia privada, são dignas de nota algumas ponderações 

tecidas por Naves: 

 

A autonomia privada constitui-se da interação da autonomia crítica com a autonomia 
de ação. A autonomia crítica é o poder do homem de se compreender e compreender 
o mundo à sua volta, ou seja, é o poder de avaliar a si e o mundo, estabelecendo 
relações a partir de seus pré-conceitos. 
A autonomia da ação é o poder de estabelecer dado comportamento, portanto, 
determinada compreensão de mundo, isto é, pela autonomia crítica. (NAVES, 2014, 
p. 95) 

 

Infere-se, portanto, a necessidade de garantir ao consumidor a autodeterminação 

consciente perante os riscos de intoxicação decorrente do consumo de alimentos com resíduos 

de agrotóxicos, optando, em sua autonomia privada, por evitá-los ou não. Para tanto, faz-se 
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indispensável o acesso ostensivo a informações relativas à presença dos resíduos de 

agrotóxicos, além de advertência quanto às incertezas que rodeiam a questão, haja vista a 

reconhecida periculosidade de tais produtos químicos e a inabilidade científica para 

estabelecer parâmetros de segurança efetivos. 

Pelo exposto, pode-se afirmar que no desempenho da gestão pública da poluição 

causada por agrotóxicos e dos riscos proporcionados pelos resíduos presentes nos alimentos, 

deve-se aplicar o Princípio da Precaução em consenso com a mediania circunstancial 

verificada a partir das máximas da ecoproporcionalidade, em atenção aos direitos 

fundamentais ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, à alimentação adequada, à saúde 

e à vida, à informação sobre riscos e à liberdade de manifestação de pensamento e 

consciência, todos eles garantidos ao consumidor e essenciais à sua dignidade. 

No próximo item verificar-se-á de que maneira a Constituição distribuiu as 

competências administrativas e legislativas relevantes para proteger o meio ambiente e 

promover a segurança alimentar do consumidor – que como visto, depende da prévia proteção 

e efetivação dos direitos à informação, alimentação adequada, saúde e vida –, diante dos 

riscos oriundos de produtos alimentícios impregnados por resíduos de agrotóxicos. 

O estudo da competência material é relevante para delimitar as atribuições 

conferidas aos entes federativos, enquanto gestores públicos dos riscos associados ao 

consumo de alimentos contaminados. Por sua vez, a análise da competência legislativa 

também importa em razão do Princípio da Legalidade previsto no caput do artigo 37 da 

CRFB/88, que condiciona o exercício da autoridade estatal. 

 

4.2 Competências administrativas e legislativas relevantes ao controle da poluição por 

agrotóxicos e dos riscos à segurança alimentar do consumidor 

 

O texto constitucional promoveu a distribuição de competências administrativas e 

legislativas entre os entes federativos, incluindo algumas diretamente relacionadas com a 

gestão pública dos riscos que os agrotóxicos representam ao meio ambiente e à segurança 

alimentar do consumidor. O exercício dessas competências é indisponível pelo Estado, uma 

vez que não se trata de direito, mas sim de obrigação cujo exercício é pressuposto de validade 

e eficiência das escolhas feitas pela autoridade pública. 

Em relação às competências, Sunfeld assevera o seguinte: 
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Ao desempenharem o poder, os governantes exercitam competências, não direitos 
subjetivos. O juiz, o legislador, o administrador não têm o direito de, 
respectivamente, julgar, legislar ou administrar, mas, sim, competência para fazê-lo. 
A expressão competência é usada no Direito com intenção muito definida. Significa-
se, com ela, o poder conferido pelo ordenamento, cujo exercício só é lícito se 
realizado: a) pelo sujeito previsto; b) sobre o território sob sua jurisdição; c) em 
relação às matérias indicadas na norma; d) no momento adequado; e) à vista da 
ocorrência dos fatos indicados na norma; e, especialmente para atingir a finalidade 
que levou à outorga do poder. (SUNFELD, 2010, p. 112, grifos no original) 

 

No que tange ao combate à poluição, o artigo 225 da CRFB/88 figura como 

dispositivo central por trazer em seu caput – como já salientado no item anterior – o direito 

fundamental ao meio ambiente equilibrado, considerando-o indispensável à fruição de uma 

sadia qualidade de vida (BRASIL, 1988).  Depreende-se, assim, que o equilíbrio das 

condições ambientais nas quais o indivíduo está inserido é pressuposto básico para efetivação 

da dignidade humana, que segundo o inciso III do artigo 1º da CRFB/88 é fundamento 

estrutural do Estado Democrático de Direito (BRASIL, 1988). 

Oportuno salientar que por poluição ambiental compreende-se a definição ampla 

conferida pelas alíneas do inciso III, do artigo 3º da Lei 6.938/81: 

 

Art 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: 
[...] 
III - poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que 
direta ou indiretamente: 
a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 
b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas; 
c) afetem desfavoravelmente a biota; 
d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; 
e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais 
estabelecidos (BRASIL, 1981, [s/p]) 

  

O artigo 225 da CRFB/88 também traz consigo o dever fundamental de proteção 

ao meio ambiente, impondo tal obrigação tanto ao Poder Público – Poder Legislativo, 

Executivo e Judiciário – quanto à coletividade (BRASIL, 1988). Estampou-se uma 

preocupação não apenas com as atuais gerações, mas também com as futuras, consoante 

objetivos fundamentais de se garantir o desenvolvimento nacional – desenvolvimento 

sustentável – e de construir uma sociedade justa, livre e solidária, tal como traçado pelos 

incisos I e II do artigo 3º da CRFB/88 (BRASIL, 1988). 

De forma abrangente, o inciso V do §1º do artigo 225 da CRFB/88 diz que 

incumbe ao Poder Público “controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, 

métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio 

ambiente” (BRASIL, 1988, [s/p]). No mesmo sentido, o inciso VI do artigo 23 da CRFB/88 
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também prevê que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem 

competência comum para “proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de 

suas formas” (BRASIL, 1988, [s/p]). 

Portanto, no que tange ao controle da poluição e dos respectivos riscos, todas as 

unidades da federação têm competência administrativa para desenvolver políticas públicas 

protetivas e, no exercício do Poder de Polícia, fiscalizar as atividades com potencialidade para 

causar poluição sob quaisquer de suas formas, observados, sempre, os princípios previstos 

pelo caput do artigo 37 da CRFB/88 – legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência (BRASIL, 1988). 

Apesar de não haver menção expressa aos agrotóxicos nos artigos 23 e 225 da 

CRFB/88, devido ao seu potencial poluidor e à sua inerente periculosidade à segurança 

alimentar, deve-se compreender a existência de competência administrativa comum à gestão 

dos riscos relacionados à utilização de tais produtos químicos nas lavouras e à presença de 

seus resíduos nos alimentos ofertados ao consumidor. 

Oportuno mencionar que, do mesmo modo, as Constituições dos Estados 

brasileiros encamparam a obrigação de controlar e fiscalizar a utilização de agrotóxicos, como 

salienta Machado: 

 

As Constituições dos Estados brasileiros, na linha da Constituição Federal, não 
deixaram de mencionar a obrigação do Poder Público de fiscalizar e controlar os 
agrotóxicos, como veremos: Acre – art. 206 § 1º, VII; Alagoas – art. 217, V; 
Amazonas – art. 230, VII; Bahia – art. 219; Ceará – art. 259, parágrafo único, XIV; 
Goiás – art. 127, § 1º; Maranhão – art. 247; Mato Grosso – art. 263, parágrafo único, 
XI; Mato Grosso do Sul – art. 222, § 2º, XIII; Minas Gerais – art. 214, § 1º, VII; 
Pará –art. 255, § 5º; Paraná – art. 207, § 1º, VI;  Rio de Janeiro – art. 259, § 1º, XII; 
Rio Grande do Norte – art. 150, § 1º, VI; Rio Grande do Sul – art. 251, § 1º, III; 
Rondônia – art. 219, IX; Santa Catarina – art. 182, VI; São Paulo – art. 193, XI; 
Sergipe – art. 232, VI; Tocantins – art. 100, § 2º. (MACHADO, 2016, p. 752; 753) 

 

Ademais, em razão dos riscos de intoxicação pelo consumo de alimentos com 

resíduos de agrotóxicos, insta frisar o conteúdo dos incisos II, VII e VIII do artigo 23 da 

CRFB/88, segundo os quais é comum a competência administrativa para cuidar da saúde 

pública, das florestas, da fauna e da flora, além de fomentar a produção agropecuária e o 

abastecimento alimentar (BRASIL, 1988). Atente-se que a proteção da saúde pública, 

incluindo dos consumidores, é dever comum imposto a todos os entes federativos, que 

também guarda amparo nos artigos 6º, 196 e 225 da CRFB/88 (BRASIL, 1988). 

Permite-se constitucionalmente, portanto, que todos os entes federados realizem, 

no âmbito de sua competência administrativa, a regulamentação, o controle e a fiscalização 
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tanto da produção agrícola quanto da comercialização de alimentos contendo resíduos de 

agrotóxicos, atentos à segurança alimentar. É no desempenho das competências 

administrativas que o gestor público de riscos escolhe e aplica a medida precaucional mais 

prudente, considerando o grau da incerteza – se é sobre a própria existência do risco ou sobre 

os parâmetros de segurança – e as máximas da ecoproporcionalidade. 

Também merece destaque, em relação à competência administrativa comum, a 

previsão contida nos incisos do artigo 3º da Lei Complementar 140/11 – que regulamentou o 

parágrafo único do artigo 23 da CRFB/88 –, por determinar que os entes federativos 

cooperem entre si na obrigação de controlar a poluição, prezando pelo desenvolvimento 

sustentável e pela dignidade da pessoa humana (BRASIL, 2011). 

Por sua vez, no que se refere especificamente ao exercício da competência 

legislativa a respeito do controle da poluição causada por agrotóxicos e aos cuidados com o 

consumidor devido aos riscos de intoxicação pela dieta – que condiciona a atuação do gestor 

público de riscos –, há de se destacar, primeiramente, o conteúdo do inciso VI do artigo 24 da 

CRFB/88. Segundo ele, é competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito 

Federal legislar sobre “florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e 

dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição” (BRASIL, 1988). 

Caberá à União elaborar normas gerais, enquanto que os Estados e o Distrito 

Federal, em regra, exercerão competência suplementar (BRASIL, 1988). Contudo, em caso de 

omissão da União, ou seja, da não criação da norma geral, será possível aos Estados e ao 

Distrito Federal exercer a competência legislativa plena (BRASIL, 1988), sendo a respectiva 

lei eficaz até posterior e eventual criação de norma geral pela União. 

Os Municípios também são competentes para legislar em matéria ambiental, 

embora em caráter suplementar – à União e aos Estados –, desde que se trate de interesse 

predominantemente local, na forma dos incisos I e II do artigo 30 da CRFB/88 (BRASIL, 

1988). Nessas situações sua competência prevalecerá se conferir uma maior proteção ao meio 

ambiente, mesmo que seu exercício possa causar reflexos no interesse regional (Estados) ou 

geral (União) (MORAES, 2016). 

O Ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, explica que a 

divisão de competências entre os entes federativos se orienta pelo Princípio da Predominância 

do Interesse, pelo qual “à União caberá aquelas matérias e questões de predominância do 

interesse geral, ao passo que aos Estados referem-se as matérias de predominante interesse 

regional e aos municípios concernem os assuntos de interesse local” (MORAES, 2016, [s/p], 

grifos no original). 
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Há algum tempo o Superior Tribunal de Justiça incorporou tal concepção, fazendo 

menção expressa ao aludido princípio na ementa do acórdão do Recurso Especial nº 

592.682/RS, julgado em 06/12/2005 sob a relatoria da Ministra Denise Arruda: 

 
[...] 7. Constitui competência material concorrente da União, Estados e Distrito 
Federal legislar sobre proteção do meio ambiente, reservando-se ao legislador 
federal a edição de normas gerais, o que, todavia, não afasta a competência 
suplementar dos Estados. A inexistência de lei federal sobre normas gerais autoriza 
o exercício da competência legislativa plena pelos Estados e Distrito Federal. 
Contudo, a superveniência daquela suspende a eficácia da lei local anterior, naquilo 
que com ela for incompatível. 
[...] 
11.  A regulamentação das atividades envolvendo OGMs através de lei federal, que 
define as regras de caráter geral, homenageia o princípio da predominância do 
interesse, na medida em que o controle e a fiscalização dessas atividades não se 
limita ao interesse regional deste ou daquele Estado-membro, mas possui 
indiscutível alcance nacional. (BRASIL, 2005, [s/p]) 

 

Em mais de uma oportunidade o Supremo Tribunal Federal já foi instado a 

solucionar conflito de competência relacionado aos agrotóxicos. Mais recentemente, na 

ementa do Recurso Extraordinário nº 286.789/RS, julgado em 08/03/2005 sob a relatoria da 

Ministra Ellen Gracie, afirmou-se que a CRFB/88 reforçou a competência 

concorrente/comum entre os entes federados para legislar, controlar e fiscalizar o uso de 

produtos lesivos à saúde (BRASIL, 2005). 

Da mesma forma compreendeu o Superior Tribunal de Justiça, quando em 

28/09/1994, no julgamento do Recurso Especial nº 29.299/RS, de relatoria do Ministro 

Demócrito Reinaldo, asseverou que a União, os Estados e os Municípios possuem 

competência para legislar, controlar e fiscalizar a poluição por agrotóxicos e os respectivos 

riscos à saúde humana, muito embora a atuação do ente municipal seja suplementar e restrita 

a questões de interesse local (BRASIL, 1994). Entretanto, no que diz respeito especificamente 

aos Municípios, o antigo precedente frisou que caso o agrotóxico esteja devidamente 

registrado nos órgãos federais – e estaduais –, a eles será vedado coibir a utilização ou 

armazenamento do produto em todo seu território, uma vez que excederia sua competência 

suplementar (BRASIL, 1994). 

Diante disso, Vaz ponderou que estaria em consonância com a competência 

suplementar municipal a lei que sob o fundamento de proteger os interesses socioambientais 

locais, impusesse limites ao uso e armazenamento de agrotóxicos “em determinados locais 

considerados de risco, como, por exemplo, nas áreas próximas ao perímetro urbano, escolas, 

nascentes de cursos d’água etc.” (VAZ, 2006, p. 71). 
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Ressalte-se, aliás, que mesmo anteriormente ao texto constitucional, já se 

reconhecia a competência suplementar legislativa dos Municípios por meio do §2º do artigo 

6º da Lei 6.938/81 – ainda em vigor –, que permite a criação de normas municipais destinadas 

à proteção do meio ambiente (BRASIL, 1981). Sobre o assunto, afirma Sarlet: 

 

Sem dúvida que a proteção ecológica interessará, na grande maioria das situações, 
em razão do caráter ‘transfronteiriço’ da poluição ambiental, também as esferas 
regional e nacional (e mesmo internacional), mas isso não implica sobreposição da 
esfera local, que deve ter preservada sua total autonomia para atuar em prol da 
defesa ambiental. (SARLET, 2014, p. 177) 

 

Outras matérias relevantes à gestão dos riscos pela poluição por agrotóxicos, e 

que também são de competência legislativa concorrente, constam nos incisos V e VII do 

artigo 24 da CRFB/88, referindo-se, respectivamente, à elaboração de leis pertinentes à 

“produção e consumo” – em que pode se incluir a produção agrícola e a comercialização de 

alimentos com resíduos de agrotóxicos – e à “responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao 

consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico” – 

uma vez que a atribuição de responsabilidade também possui um caráter pedagógico 

(BRASIL, 1988). 

A legislação infraconstitucional sobre os agrotóxicos seguiu adequadamente o 

norte constitucional, conferindo competências administrativas e legislativas à União, aos 

Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. 

O artigo 9º da Lei 7.802/89 atribuiu à União competência para “legislar sobre a 

produção, registro, comércio interestadual, exportação, importação, transporte, classificação e 

controle tecnológico e toxicológico” (BRASIL, 1989). Conferiu-lhe, ainda, competência para 

“controlar e fiscalizar os estabelecimentos de produção, importação e exportação, bem como, 

analisar os produtos agrotóxicos, seus componentes e afins, nacionais e importados, e por fim, 

controlar e fiscalizar a produção a exportação e a importação” (FOLGADO, 2017, p. 36). 

Nos termos do artigo 10 da Lei 7.802/89, os Estados e o Distrito Federal possuem 

competência administrativa e legislativa, consoante os artigos 23 e 24 da CRFB/88, para 

“legislar sobre o uso, a produção, o consumo, o comércio e o armazenamento dos agrotóxicos, 

seus componentes e afins, bem como fiscalizar o uso, o consumo, o comércio, o 

armazenamento e o transporte interno” (BRASIL, 1989, [s/p]). 

Por sua vez, a competência municipal, que sempre será exercida em relação aos 

interesses predominantemente locais, está prevista no artigo 11 da Lei 7.802/89, segundo o 
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qual “Cabe ao Município legislar supletivamente sobre o uso e o armazenamento dos 

agrotóxicos, seus componentes e afins” (BRASIL. 1989, [s/p]). 

Observe-se, pois, que tanto o texto constitucional quanto a legislação 

infraconstitucional atribuíram a todos os entes federativos competências administrativas e 

legislativas relevantes ao controle da poluição causada por agrotóxicos, com o fim de proteger 

o meio ambiente e a dignidade do consumidor contra os possíveis riscos de danos à sua 

segurança alimentar. Inclusive, possibilitou a todos os entes federativos a tutela da produção 

agrícola e do abastecimento alimentar. 

Há, portanto, um amplo compartilhamento de competências entre a União, os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios, impondo-lhes um dever de cooperação enquanto 

gestores dos riscos que ameaçam a segurança alimentar do consumidor, provenientes dos 

agrotóxicos aplicados na produção agrícola, cujos resíduos impregnam o meio ambiente e os 

alimentos comercializados. 

Ao se considerar a distribuição de competências acima exposta e o 

posicionamento estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal em relação ao amianto crisotila – 

delineado no tópico II –, ocasião em que reconheceu a constitucionalidade de lei estadual que 

proibiu sua extração, industrialização e utilização da substância, dando maior proteção que a 

norma geral editada pela União, infere-se pela possibilidade dos Estados e Municípios 

elaborarem leis que confiram maior proteção contra os riscos proporcionados pelos 

agrotóxicos e pelos resíduos presentes nos alimentos. 

Configura-se como omissão inconstitucional a abstenção do Poder Público quanto 

ao exercício das referidas competências legislativas e administrativas, por resultar numa 

proteção insuficiente do meio ambiente e da segurança alimentar do consumidor em face dos 

riscos associados aos agrotóxicos, em desatenção ao Princípio da Precaução e à mediania 

contida na noção de desenvolvimento sustentável e essencial à efetivação da dignidade 

humana. Tal compreensão se coaduna com o voto proferido pelo Ministro Celso de Mello em 

28/02/2018, enquanto relator da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.901/DF, julgada pelo 

Supremo Tribunal Federal: 

 

Impende enfatizar, desde logo, bem por isso, que as omissões normativas e/ou 
administrativas dos Poderes do Estado, notadamente quando se tratar de 
inexecução de seus deveres constitucionais de proteção, não podem ser toleradas, 
pois o desprestígio da Constituição – resultante da inércia de órgãos meramente 
constituídos – representa um dos mais tormentosos aspectos do processo de 
desvalorização funcional da Lei Fundamental da República, ao mesmo tempo em 
que estimula, gravemente, a erosão da consciência constitucional, evidenciando, 
desse modo, o inaceitável desprezo aos direitos básicos e às liberdades 
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fundamentais por parte do aparelho estatal. (BRASIL, 2018, p. 12, grifos no 
original) 

 

Far-se-á, à frente, uma análise jurídica do Princípio da Vedação ao Retrocesso 

Socioambiental, a partir da doutrina e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, tendo 

em vista os limites legalmente impostos ao Poder Público, no que se refere ao afrouxamento 

da legislação ou dos atos regulatórios destinados à proteção do meio ambiente e da sadia 

qualidade de vida contra riscos advindos de atividades poluidoras, assim como a 

comercialização de alimentos com resíduos de agrotóxicos. 

 

4.3 Os riscos associados aos agrotóxicos e o princípio da vedação ao retrocesso 

socioambiental 

 

Viu-se que além de trazer consigo o direito fundamental ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida, o artigo 225 da CRFB/88 

também sedimentou o dever fundamental de protegê-lo, o qual é atribuído tanto à coletividade 

quanto aos entes federativos – Poder Legislativo, Executivo e Judiciário. Na busca pelo 

desenvolvimento sustentável compete ao Estado “adotar medidas – legislativas e 

administrativas – atinentes à tutela ecológica, capazes de assegurar o desfrute adequado do 

direito fundamental em questão” (SARLET, 2014, p. 282). 

Assim, caracteriza-se como inconstitucional as leis, os regulamentos e as políticas 

públicas que ao invés de aumentar a proteção contra riscos de danos socioambientais, 

diminuam a já existente. Nesse sentido, Sarlet apregoa que existe “sob o prisma 

constitucional, a imposição de que, a partir de conjunção de esforços dos diferentes atores 

estatais, estabeleça-se, em termos progressivos, o aprimoramento e melhoria da proteção 

jurídica do ambiente” (SARLET, 2014, p. 289). 

Situação semelhante ocorre com os direitos fundamentais previstos no artigo 6º da 

CRFB/88, que também foram qualificados como sociais. Dentre eles situam-se os direitos à 

alimentação adequada e à saúde, relevantes à conquista da segurança alimentar, que é objetivo 

nacional e principal fundamento da produção agrícola no país, nos termos da Lei 11.346/06 

(BRASIL, 1988; 2006). 

Direitos fundamentais sociais como alimentação adequada e saúde, estão atrelados 

a normas programáticas – como a obrigação de alcançar a segurança alimentar e promover o 

desenvolvimento sustentável –, compelindo o Estado a atuar sempre na perspectiva de 

satisfazê-los, embora sem a imposição de uma ação específica. 
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O caráter programático de uma norma constitucional não obriga o legislador a 

seguir um caminho determinado, embora o proíba de adotar outro diverso (THOMÉ, 2014, p. 

102). Significa dizer que embora exista o dever de legislar de forma coerente com o dever de 

progredir em direção ao desenvolvimento sustentável e à segurança alimentar, é garantido ao 

Poder Legislativo liberdade para fazê-lo da forma que melhor entender, podendo-se dizer o 

mesmo em relação ao Poder Executivo. 

Silva salienta que as normas programáticas vinculam a atuação legislativa e 

administrativa do Estado, além de influenciar o exercício da interpretação jurisdicional em 

caso de controvérsia jurídica na qual se argumente uma atuação estatal deficiente em relação à 

satisfação de direitos fundamentais: 

 

Em conclusão, as normas programáticas têm eficácia jurídica imediata, direta e 
vinculante nos casos seguintes: I – estabelecem um dever para o legislador 
ordinário; II – condicionam a legislação futura, com a consequência de serem 
inconstitucionais as leis ou atos que as ferirem; III – informam a concepção do 
Estado e da sociedade e inspiram sua ordenação jurídica, mediante a atribuição de 
fins sociais, proteção dos valores da justiça social e revelação dos componentes do 
bem comum; IV – constituem sentido teleológico para a interpretação, integração e 
aplicação das normas jurídicas; V – condicionam a atividade discricionária da 
Administração e do Judiciário; VI – criam situações jurídicas subjetivas, de 
vantagem ou desvantagem. (SILVA, 2001, p. 164) 

 

Nesse contexto surgiu o Princípio da Vedação ao Retrocesso Socioambiental – ou 

o Princípio da Proibição ao Retrocesso Socioambiental –, que impõe ao Estado o dever 

fundamental de atuar progressivamente na proteção do meio ambiente e na consecução dos 

direitos sociais, visando garantir aos indivíduos o mínimo existencial necessário à fruição de 

uma vida digna – em termos ambientais e sociais. 

Ressalte-se que no Brasil é adotada a corrente objetiva, segundo a qual existem 

quatro situações distintas de regressão socioambiental que podem incidir tanto no processo 

legislativo quanto na prática de atos administrativos: 

 

De acordo com essa corrente, há pelo menos quatro situações que caracterizam o 
recuo do nível padrão de realização dos direitos fundamentais: a) a revogação pura e 
simples da lei de disciplina do direito; b) a redução do âmbito de proteção 
jusfundamental; c) a obstaculização de seu exercício, por exemplo, com o aumento 
de condições ou requisitos para usufruí-los; d) a diminuição dos recursos públicos 
destinados a promovê-lo. Tais situações podem conduzir a duas espécies de 
retrocesso. Um deles é o retrocesso normativo, quando, a partir da revogação plena 
ou parcial de norma existente, verifica-se uma modificação gravosa no direito 
positivo. Outro tipo de retrocesso é o eficacial (empírico ou de resultados), quando 
há redução nos indicadores de políticas públicas de promoção jusfundamental, 
independentemente de qualquer alteração no quadro de normas vigentes. (THOMÉ, 
2014, 164) 
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Por ocasião do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº 

685.230/MS, julgado em 05/03/2013 com relatoria do Ministro Celso de Mello, o Supremo 

Tribunal ressaltou que o caráter programático do direito fundamental social à saúde – 

ocorrendo o mesmo, consequentemente, com o direito à alimentação adequada –, vinculando 

todos os entes políticos componentes da estrutura federativa do Estado Brasileiro, o que 

impede a postergação de ações efetivas a satisfazê-lo e sua redução a uma mera promessa 

(BRASIL, 2013). 

Recentemente, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 

4.901/DF pelo Supremo Tribunal Federal, o Ministro Celso de Mello acentuou que o referido 

princípio “impede que, em tema de direitos fundamentais, inclusive em matéria ambiental, 

sejam desconstituídas as conquistas já alcançadas pelo cidadão ou pela formação social em 

que ele vive” (BRASIL, 2018, p. 27). No mesmo sentido, Thomé destaca que “No Estado 

Socioambiental de Direito revela-se alargado [...] o âmbito de incidência da cláusula de 

vedação de retrocesso, aglutinando, para além das questões sociais, também as ambientais” 

(THOMÉ, 2014, p. 112). 

A proibição ao retrocesso tem fundamento na segurança jurídica e social conferida 

pela fruição de direitos já consolidados que asseguram interesses socioambientais essenciais à 

dignidade das atuais e futuras gerações. Nesses termos Sarlet aduz que: 

 

A proibição de retrocesso [...] consiste em um princípio constitucional implícito, 
tendo como fundamento constitucional, entre outros, o princípio do Estado 
(Democrático e Social) de Direito, o princípio da dignidade da pessoa humana, o 
princípio da máxima eficácia e efetividade das normas definidoras de direitos 
fundamentais, o princípio da segurança jurídica e seus desdobramentos, o dever de 
progressividade em matéria de direitos sociais, econômicos, culturais e ambientais. 
(SARLET, 2014, p. 294, grifos no original) 

 

É proibido o retrocesso em relação aos direitos e garantias fundamentais já 

conquistados pela sociedade em consequência do primado da dignidade da pessoa humana. 

Contudo, a aplicação do Princípio da Vedação ao Retrocesso Socioambiental também se 

sujeita às máximas da proporcionalidade (BRANCO, 2000) – para o presente trabalho, 

ecoproporcionalidade. 

Por não possuir um caráter absoluto, devendo conviver com os demais princípios 

constitucionais eventualmente conflitantes, em situações específicas de emergências sociais – 

por exemplo, defasagem na produção de alimentos em razão de guerra – será possível ao 

Estado transpor a proibição ao retrocesso socioambiental, sendo conferida uma maior 
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liberdade ao Estado no exercício das competências legislativas e administrativas, desde que 

seja respeitada a mediania exigida ao caso concreto. 

A aludida limitação imposta ao Princípio da Vedação ao Retrocesso 

Socioambiental, foi reconhecida pelo Ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, 

quando atuou como relator na Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 4.350/DF, julgada em 

23/10/2014. Em determinado trecho de seu voto, afirma que a proibição ao retrocesso não 

possui o condão de “impedir o dinamismo da atividade legiferante do Estado, mormente 

quando não se está diante de alterações prejudiciais ao núcleo fundamento das garantias 

sociais” (BRASIL, 2014, p. 29). 

De todo modo, em caso de excepcional retrocesso socioambiental, devidamente 

justificado a teor das máximas da ecoproporcionalidade, faz-se imprescindível, além da 

participação popular informada, a definição de medidas compensatórias pelo Estado, tal como 

asseverou o Ministro Celso de Mello em voto proferido na Ação Direta de 

Inconstitucionalidade 4.901/DF: 

 

Na realidade, a cláusula que proíbe o retrocesso em matéria social, particularmente 
em matéria socioambiental, traduz, no processo de sua efetivação, verdadeira 
dimensão negativa pertinente aos direitos fundamentais (como o direito a um meio 
ambiente ecologicamente equilibrado), impedindo, em consequência, que os níveis 
de concretização dessas prerrogativas, uma vez atingidos, venham a ser 
ulteriormente reduzidos ou suprimidos pelo Estado, exceto na hipótese em que 
políticas compensatórias sejam implementadas pelas instâncias governamentais. 
(BRASIL, 2018, p. 28) 

 

Por fim, relevante notar a íntima relação entre a proibição ao retrocesso e o 

Princípio da Precaução, haja vista que a elaboração de leis, regulamentos e políticas públicas 

capazes de satisfazer progressivamente os interesses socioambientais, é a melhor forma de 

evitar a concretização dos riscos incertos produzidos por atividades poluidoras. Para Thomé: 

 

Importante observar que a aplicação da cláusula de vedação de retrocesso 
socioambiental, a partir do princípio da precaução, não tem como intuito impedir ou 
estagnar o avanço do conhecimento científico e/ou do desenvolvimento. O objetivo 
é obstar a aprovação de normas passíveis de reduzir os níveis de proteção ambiental 
calcada em frágeis argumentos científicos e sem a indispensável participação 
popular, violando os pilares do Estado Democrático Socioambiental de Direito. 
(THOMÉ, 2014, p. 201) 

 

Nesse sentido o Ministro Celso de Mello afirmou em seu voto, proferido no 

julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.901/DF, pelo Supremo Tribunal 

Federal, que o Princípio da Precaução “atua como claro fator de deslegitimação de qualquer 
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diploma legislativo que, de modo incompatível com a Constituição, desconsidere a 

nocividade real de medidas cuja efetivação possa resultar em inaceitável degradação do meio 

ambiente” (BRASIL, 2018, p. 23, grifos no original). 

Pode-se dizer, portanto, que o Princípio da Vedação ao Retrocesso 

Socioambiental, conjugado com o Princípio da Precaução, impede que o Estado, ao exercer 

suas competências legislativas e administrativas, diminua arbitrariamente a proteção conferida 

aos indivíduos contra os riscos de dano socioambientais decorrentes da poluição por 

agrotóxicos e do consumo de alimentos com seus resíduos. A regressão na proteção somente 

se justifica em situações de urgência, mediante inserção de medidas compensatórias, e desde 

que esteja em consonância com estudos científicos atuais e seja razoável, a teor dos 

parâmetros da ecoproporcionalidade. 

Devido à relevância que possui na gestão dos riscos que os resíduos de 

agrotóxicos presentes nos alimentos significam à segurança alimentar do consumidor, será 

detalhado, adiante, os principais aspectos relacionados ao registro e à reavaliação dos 

agrotóxicos, seus componentes e afins, a partir da legislação específica em vigor, 

consubstanciada na Lei 7.802/89 e em seu regulamento, o Decreto 4.704/02. 

 

4.4 Registro de agrotóxicos no Brasil 

 

Nas palavras de Machado, o “registro é a porta principal de entrada dos 

agrotóxicos, através de sua fabricação ou de seus componentes e/ou da importação dos 

mesmos” (MACHADO, 2016, p. 757). 

O Decreto 24.114/34 – já revogado – foi o primeiro regulamento do uso de 

agrotóxicos no Brasil. Tratava expressamente de inseticidas e fungicidas – que são tipos de 

agrotóxicos –, dispondo em seus artigos 52 e 53 que o registro de tais produtos dependeria de 

requerimento apresentado pelo fabricante importador ou pelo representante autorizado à 

Defesa Sanitária Vegetal, vinculada ao Ministério da Agricultura (BRASIL, 1934). Ademais, 

o artigo 54 do Decreto em comento previa a possibilidade de exigências por parte do 

Departamento Nacional de Saúde Pública (BRASIL, 1934). 

Outro ponto relevante do Decreto constava no §2º do artigo 53, que impunha uma 

avaliação periódica dos produtos, que ficariam registrados pelo prazo de cinco anos 

(BRASIL, 1934). Por sua vez, o artigo 143 possibilitou que em caso de omissões o Ministro 

da Agricultura, após oitiva do Conselho Nacional de Defesa Agrícola, poderia liberar a 

utilização de agrotóxicos mediante portarias e resoluções (BRASIL, 1934). 
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A liberação de produtos tóxicos de acordo com portarias e resoluções foi prática 

recorrente mesmo na vigência da Constituição de 1.946, apesar desta ter previsto 

expressamente que caberia ao Congresso Nacional a elaboração de normas de competência da 

União, tais como o eram as normas gerais de proteção à saúde, as quais posteriormente 

estariam sujeitas à sanção presidencial – alínea B do inciso XV do artigo 5º, conjugado com 

inciso IX do artigo 65 e também com o artigo 70 (BRASIL, 1946). 

Terra e Pelaez asseveram que o Decreto 24.114/34 não realizou a classificação 

toxicológica dos agrotóxicos, tarefa que foi feita somente em 1.978 por meio da portaria 749 

do Ministério da Agricultura, que foi revogada pelo Ministério da Saúde após cinco meses 

sob alegação de usurpação de sua competência, sendo que somente em 1980 foi realizada uma 

nova classificação (TERRA; PELAEZ, 2009, p. 09). 

O aludido Decreto foi revogado em 11 de julho de 1989 com a promulgação da 

Lei 7.802, ainda em vigor, a qual foi regulamentada pelo Decreto 98.116/90, posteriormente 

substituído pelo Decreto 4.704/02. Desde já, faz-se mister esclarecer o significado legal dos 

seguintes termos: agrotóxicos e afins; componentes; ingrediente ativo: 

 

Art. 1o  Para os efeitos deste Decreto, entende-se por: 
 IV – agrotóxicos e afins – produtos e 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 plantadas, e de outros ecossistemas e 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, bem como as 
substâncias e produtos empregados como desfolhantes, dessecantes, estimuladores e 
inibidores de crescimento; 
VII – componentes – princípios ativos, produtos técnicos, suas matérias-primas, 
ingredientes inertes e aditivos usados na fabricação de agrotóxicos e afins; 
XVII – ingrediente ativo ou princípio ativo – agente químico, físico ou biológico 
que confere eficácia aos agrotóxicos e afins (BRASIL, 2002, [s/p]) 

 

Ressalte-se que apesar da diferença conceitual existente – entre agrotóxicos, seus 

componentes e afins, para este trabalho utilizar-se-á apenas o termo “agrotóxico”, que tem 

entre seus componentes o ingrediente ativo. Conforme esclarecido nos itens 3.1 e 3.2, todos 

os entes federados possuem competência e, portanto, obrigação de legislar, controlar e 

fiscalizar a produção, comercialização e utilização de agrotóxicos. 

O caput do artigo 3º da Lei 7.802/89 assevera que antes de sua aplicação na 

produção agrícola, os agrotóxicos precisam ser “registrados em órgão federal, de acordo com 

as diretrizes e exigências dos órgãos federais responsáveis pelos setores da saúde, do meio 

ambiente e da agricultura” (BRASIL, 1989, [s/p]). Seguindo tal perspectiva, o Decreto 
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4.074/02, em seu artigo 8º, dispõe que a obtenção do registro perante os órgãos federais 

competentes é condição prévia à produção, manipulação, importação, exportação, 

comercialização e utilização dos agrotóxicos, seus componentes e afins (BRASIL, 2002). 

Por sua vez, o caput do artigo 4º da Lei 7.802/89 exige que o registro de 

agrotóxicos seja realizado “nos órgãos competentes, do Estado ou do Município, atendidas as 

diretrizes e exigências dos órgãos federais responsáveis que atuam nas áreas da saúde, do 

meio ambiente e da agricultura” (BRASIL, 1989, [s/p]). Atente-se, portanto, que a referida lei 

está condizente com o compartilhamento de competências entre os entes federativos, previsto 

pelo texto constitucional, em relação à gestão dos riscos associados aos agrotóxicos. 

O §6º do artigo 22 do Decreto 4.074/02 também ressalta a competência comum na 

questão do registro de agrotóxicos, ao dispor que “Restrições de uso decorrentes de 

determinações estaduais e municipais, independem de manifestação dos órgãos federais 

envolvidos, devendo a eles ser imediatamente comunicadas, pelo titular do registro do 

agrotóxico, seus componentes e afins” (BRASIL, 2002, [s/p]). O mesmo ocorre na alínea “a” 

do inciso II do artigo 71 do aludido Decreto, segundo o qual os órgãos dos Estados e Distrito 

Federal têm competência, no âmbito do interesse regional, para fiscalizar o uso e o consumo 

de agrotóxicos (BRASIL, 2002, [s/p]). 

Nesse sentido, a Ministra Cármen Lúcia, relatora da Reclamação nº 5.847/PR, 

julgada em 25/06/2014 pelo Supremo Tribunal Federal, fez as seguintes ponderações em seu 

voto: 

 

Ao cotejar as normas que disciplinam a matéria no âmbito estadual e federal, é 
possível verificar que a legislação nacional faz menção expressa à competência 
estadual para legislar sobre a utilização de agrotóxicos e exigir o seu registro nos 
órgãos estaduais responsáveis 
[...] 
Não procede, pois, a alegação de que o Estado seria incompetente para condicionar o 
uso de agrotóxico e biocidas em seu território ao prévio cadastramento na secretaria 
estadual responsável.  (BRASIL, 2014, p. 04; 06) 

 

O procedimento do registro tem como prioridade a proteção de interesses 

individuais e coletivos relacionados ao meio ambiente e à segurança alimentar do consumidor. 

Vaz enfatiza essa relevância: 

 

O registro, que tem caráter eminentemente público, é imposto como medida de 
segurança social e individual nas áreas de alimentação, saúde e meio ambiente, 
tendo como escopo imediato impedir a produção, manipulação, o comércio, o 
transporte e a aplicação de produtos agrotóxicos e afins que se revelem vetores de 
riscos inaceitáveis à saúde e ao meio ambiente. (VAZ, 2006, p. 62) 
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Pode-se afirmar, portanto, que a União tem competência para legislar – normas 

gerais – sobre a utilização de agrotóxicos e exigir o seu registro, podendo-se dizer o mesmo 

em relação aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios – que atuarão em caráter 

suplementar –, desde que a questão envolva, respectivamente, interesse predominantemente 

regional ou local e, além disso, seja conferida maior restrição a tais produtos químicos, 

visando maior proteção ao meio ambiente e à segurança alimentar do consumidor. 

No âmbito federal o registro de agrotóxicos, tal como delineado pela Lei 7.802/89 

e seu Decreto, é ato complexo, uma vez que a decisão por seu deferimento ou indeferimento 

será tomada após manifestação dos seguintes órgãos: Ministério da Agricultura Pecuária e 

Abastecimento (MAPA), pelo Ministério da Saúde e pelo Ministério do Meio Ambiente. No 

Ministério da Saúde é atribuição desempenhada pela Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA), enquanto que no Ministério do Meio Ambiente é exercida pelo Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). 

A partir da leitura dos artigos 5º, 6º e 7º do Decreto 4.704/02, respectivamente, 

verifica-se que em relação ao registro, a atuação do MAPA terá enfoque na verificação da 

eficácia ergonômica do produto, cabendo ao IBAMA investigar os possíveis impactos 

ambientais e à ANVISA a análise toxicológica e a estipulação dos riscos à saúde humana 

(BRASIL, 2002). 

O interessado no registro de agrotóxico deve apresentar estudos destinados a 

demonstrar as qualidades do produto, o que envolve não apenas sua eficácia, mas também a 

segurança para o meio ambiente e a saúde humana. Incumbe-lhe, portanto, o ônus de 

comprovar que o produto não é inadequado ou perigoso. Londres assevera que tais estudos 

“são elaborados por laboratórios contratados pelas empresas, e não por órgãos do 

governo. Os órgãos do governo apenas avaliam os estudos apresentados, confrontando-os, 

quando possível, com outros estudos já publicados na literatura científica” (LONDRES, 2011, 

p. 102, grifo no original). 

Segundo Londres, “Quando nenhum dos três órgãos encontra evidências de que o 

produto seja ineficaz ou apresente riscos para o meio ambiente o à saúde humana, ou quando 

não existe no mercado nenhum produto similar que seja menos tóxico, ele é encaminhado 

para o registro” (LONDRES, 2013, p. 102). 

Ante o exposto, infere-se que uma vez apresentados os estudos elaborados por 

laboratório contratado pela empresa interessada no registro do agrotóxico, esta terá se 

desincumbido de seu ônus. A partir daí, será dos órgãos federais a incumbência de demonstrar 
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sua ineficácia ergonômica ou a existência de riscos insustentáveis ao meio ambiente e/ou à 

saúde humana (LONDRES, 2013). 

Como o estado da técnica inviabiliza a percepção adequada do comportamento 

dos agrotóxicos no meio ambiente e no organismo humano – efeito cocktail, bioacumulação, 

intoxicação crônica –, os estudos destinados a avaliar sua periculosidade são insuficientes, por 

considerarem os efeitos da substância química como se ela atuasse de modo isolado, sem 

ponderar também sobre a capacidade bioacumulativa de seus resíduos. Assim, normalmente 

os estudos apresentados pelo registrante não indicarão a existência dos riscos 

momentaneamente imperceptíveis, os quais, sucessivamente, também não serão verificados 

pelos órgãos federais. 

Entretanto, se por ventura o IBAMA ou a ANVISA constatarem que o agrotóxico 

em análise apresenta riscos incontroláveis de danos ao meio ambiente ou à saúde humana – 

não sendo possíveis neutralizá-los –, o registro não deverá ser efetivado, a teor do §6º do 

artigo 3º da Lei 7.802/89: 

 

§ 6º Fica proibido o registro de agrotóxicos, seus componentes e afins: 
a) para os quais o Brasil não disponha de métodos para desativação de seus 
componentes, de modo a impedir que os seus resíduos remanescentes provoquem 
riscos ao meio ambiente e à saúde pública; 
b) para os quais não haja antídoto ou tratamento eficaz no Brasil; 
c) que revelem características teratogênicas, carcinogênicas ou mutagênicas, de 
acordo com os resultados atualizados de experiências da comunidade científica; 
d) que provoquem distúrbios hormonais, danos ao aparelho reprodutor, de acordo 
com procedimentos e experiências atualizadas na comunidade científica; 
e) que se revelem mais perigosos para o homem do que os testes de laboratório, com 
animais, tenham podido demonstrar, segundo critérios técnicos e científicos 
atualizados; 
f) cujas características causem danos ao meio ambiente (BRASIL, 1989, [s/p]) 

 

Conveniente salientar que há exigências distintas em relação a novos produtos e a 

inovação realizada em produtos já existentes. O §5º do artigo 3º da Lei 7.802/89 dispõe que 

“o registro para novo produto agrotóxico, seus componentes e afins será concedido se a sua 

ação tóxica sobre o ser humano e o meio ambiente for comprovadamente igual ou menor do 

que a daqueles já registrados para o mesmo fim” (BRASIL, 1982, [s/p]). No caso da inovação 

em produto já registrado, o §2º do artigo 3º da Lei 7.802/89 preceitua que o registrante deverá 

prestar informações sobre as alterações promovidas, visando obter novo registro (BRASIL, 

1982). 

Ao se pronunciar sobre as exigências à inovação de produtos já registrados, 

Machado salientou que “Se fosse deixado livre o caminho das inovações para os produtos 
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agrotóxicos, vão e fraco teria ficado todo o sistema de registro desses produtos” 

(MACHADO, 2016, p. 765). De fato, se não fosse necessária obtenção de registro das 

alterações realizadas no produto, o procedimento perderia sua eficiência protetiva, deixando o 

meio ambiente e a saúde humana à mercê dos interesses do registrante, que após o registro do 

produto poderia modificar livremente suas características. 

Percebe-se, pois, que a Lei 7.802/89 promoveu substancial avanço na proteção do 

meio ambiente e da saúde humana contra os riscos oriundos dos agrotóxicos, se comparada 

com o Decreto 24.114/34. Vale ressaltar, contudo, que houve retrocesso prejudicial no que se 

refere à reavaliação periódica do produto registrado, haja vista que a lei não prevê sua 

realização, permitindo o registro por prazo indeterminado. 

Diante da não exigência de reavaliação periódica considerando a evolução do 

estado da técnica e a possibilidade de identificação de riscos outrora imperceptíveis, é 

plausível que continuem sendo utilizados no país muitos produtos que contrariam as 

condições estipuladas pelo §6º do artigo 3º da Lei 7.802/89, como assevera Londres: 

 

Há ainda um outro fato que facilita a permanência no mercado de produtos capazes 
de provocar o desenvolvimento de câncer, doenças neurológicas, malformações 
fetais etc.: no Brasil, os registros para agrotóxicos são concedidos por prazo 
indeterminado, não havendo a obrigatoriedade periódica de se conduzir uma 
reavaliação da segurança e da eficácia dos produtos. (LONDRES, 2011, p. 103) 

  

De acordo com o inciso VI do artigo 2º e artigo 13, ambos do Decreto 4.074/02, 

diante de indícios que revelem a diminuição da eficiência agronômica do produto ou que 

identifiquem riscos não verificados ou estipulados na época do registro – se certos ou incertos 

– e que sejam capazes de afetar o meio ambiente e/ou a saúde humana (BRASIL, 2002), esses 

produtos deverão ser reavaliados, observando-se as hipóteses levantadas pelo §6º do artigo 3º 

da Lei 7.802/89. 

Os interessados na reavaliação devem demonstrar a existência dos aludidos indícios, 

podendo utilizar evidências científicas apresentadas por organizações internacionais que 

atuam na proteção do meio ambiente, da alimentação e da saúde; ou se embasar no 

banimento, por uma quantidade razoável de países, do agrotóxico que se pretende reavaliar. 

O artigo 19 do Decreto 4.074/02 leciona que o dever de reavaliar pode decorrer de 

evidências científicas disponibilizadas por organizações internacionais atuantes nas áreas de 

meio ambiente, alimentação e saúde, das quais o Brasil seja integrante ou signatário de 

acordos e convênios (BRASIL, 2002). Tal obrigação deve incorrer, do mesmo modo, quando 

um determinado agrotóxico tiver seu registro proibido numa quantidade razoável de países. 
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Essa reavaliação pode ser ordenada pelos próprios órgãos registrantes – MAPA, 

IBAMA e ANVISA – ou ser requerida por entidades de classe, por partidos políticos ou 

entidades de defesa de direitos difusos, conforme preceituam os incisos I, II e III do artigo 5º 

da Lei 7.802/89 (BRASIL, 1989). Em todo caso, segundo o §1º do artigo 5º da referida Lei, a 

demonstração da situação de risco que justifica a reavaliação caberá ao órgão registrante ou à 

entidade impugnante, podendo ser realizada tanto em laboratórios nacionais quanto 

internacionais (BRASIL, 1989). 

O parágrafo único do artigo 19 do Decreto 4.074/02 traz consigo as possíveis 

consequências decorrentes da reavaliação de agrotóxico: 

 

Parágrafo único.  O órgão federal registrante, ao adotar as medidas necessárias ao 
atendimento das exigências decorrentes da avaliação, poderá: 
I - manter o registro sem alterações; 
II - manter o registro, mediante a necessária adequação; 
III - propor a mudança da formulação, dose ou método de aplicação; 
IV - restringir a comercialização; 
V - proibir, suspender ou restringir a produção ou importação; 
VI - proibir, suspender ou restringir o uso; e 
VII - cancelar ou suspender o registro (BRASIL, 2002, [s/p]) 

 

Devido à inexistência de prazo de validade para o registro de agrotóxicos 

registrados no país e do condicionamento da reavaliação à demonstração de indícios de que 

determinado produto teve sua eficácia ergonômica reduzida e/ou está produzindo riscos 

anteriormente não observados de danos ao meio ambiente e à saúde humana, percebe-se certa 

displicência do legislador no que tange ao dever de precaução. Essa situação representa um 

obstáculo à eficiência da gestão pública dos riscos que os agrotóxicos representam à 

segurança alimentar do consumidor. 

No geral, a Lei 7.802/89 representou grande avanço em relação ao Decreto 

24.114/34, embora tenha promovido retrocesso ao possibilitar o registro de agrotóxicos por 

prazo indeterminado, sem necessidade de uma reavaliação periódica comprometida com o 

dever de precaução contra riscos de danos socioambientais. 

Vale mencionar que atualmente existe a possibilidade de que a Lei 7.802/89 seja 

modificada de forma substancial pelo projeto de Lei 6.299/0232 (BRASIL, 2002), que 

promoveria grande retrocesso no dever de proteção contra os riscos de danos socioambientais 

associados aos agrotóxicos, contrariando o Princípio da Precaução em diversos pontos. 

                                                             
32  A Lei 7.802/89 pode ser modificada se for aprovado o Projeto de Lei nº 6.299/02. Disponível em: 

<https://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1654426&filename=Tramitacao
-PL+6299/2002>. Acesso em: 17 out. 2018. 
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Contudo, tendo em vista não se tratar de lei em vigor e, portanto, não vincular a atuação do 

gestor público de riscos, ela não será abordada neste presente trabalho. 
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5 AGROTÓXICOS, SEGURANÇA ALIMENTAR E A GESTÃO PÚBLICA DOS 

RISCOS INCERTOS À LUZ DO PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO 

 

A comunidade científica ainda não é capaz de mensurar adequadamente o 

comportamento dos diversos tipos de agrotóxicos no meio ambiente e no organismo dos seres 

humanos. O estado da técnica inviabiliza que seja avaliada a interação sinérgica entre as 

diversas substâncias químicas aplicadas na produção de alimentos – efeito cocktail –, 

podendo-se dizer o mesmo em relação à capacidade bioacumulativa de alguns agrotóxicos, 

cujos resíduos se impregnam no meio ambiente e nos organismos vivos. 

Os resíduos de agrotóxicos produzem riscos incertos de danos tanto para o meio 

ambiente quanto para a saúde e a vida humana, seja em razão do contato direto com tais 

produtos químicos – como é o caso do agricultor – ou em razão da ingestão do alimento. 

Depreende-se, portanto, que os resíduos de agrotóxicos representam uma ameaça à segurança 

alimentar do consumidor. 

Cabe ao Estado brasileiro, por meio de suas competências legislativas e 

administrativas, controlar de forma eficiente os riscos incertos que tais resíduos oferecem à 

segurança alimentar do consumidor, que é um objetivo nacional cuja consecução pressupõe a 

efetivação dos direitos fundamentais ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, à 

alimentação adequada, à saúde, à vida e à informação sobre riscos. 

Ganha relevância, nesse contexto, a aplicação conjunta das máximas da 

ecoproporcionalidade e do Princípio da Precaução, que foram incorporados ao ordenamento 

jurídico brasileiro pelos artigos 170, 196 e 225 da CRFB/88, por oferecerem ao Estado um 

mecanismo racional que possibilita a gestão prudente desses riscos, em consonância com a 

mediania circunstancial necessária, isto é, sem temer demais ou de menos. 

Neste capítulo serão relatados os incentivos políticos, financeiros e fiscais 

conferidos historicamente pelo Estado brasileiro à produção e comercialização de agrotóxicos 

no país, promovendo-se, em seguida, uma análise quantitativa e qualitativa do uso atual de 

tais produtos químicos na produção agrícola brasileira. Após, verificar-se-á se a ANVISA, 

que é o órgão do Poder Executivo Federal responsável pela gestão dos riscos produzidos pelos 

resíduos de agrotóxicos nos alimentos, tem atuado de forma eficiente. 

Diante das informações coletadas no presente trabalho, ao final, será apreciado se 

é prudente, isto é, condizente com o justo-meio exigido pelas circunstâncias fáticas, a gestão 

pública dos riscos incertos que os resíduos de agrotóxicos presentes nos alimentos 
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representam à segurança alimentar do consumidor, à luz do Princípio da Precaução e das 

máximas da ecoproporcionalidade. 

 

5.1 Incentivos políticos, financeiros e fiscais ao uso de agrotóxicos no Brasil 

 

Assim como ocorreu no resto do mundo, a utilização de agrotóxicos sintéticos 

cresceu no Brasil ao final da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), com o advento da 

Revolução Verde iniciada no México em 1950 sob a condução financeira e gerencial da 

Rockfeller Foundation, e especialmente com o sucesso alcançado pelo modelo agrícola nas 

plantações de trigo e arroz na Ásia, na década de 1960. Antes disso, predominava a utilização 

de agrotóxicos biológicos produzidos no próprio país (BULL; HATHAWAY, 1986). 

Houve na década de 1960, em perspectiva global, um grande incentivo 

encabeçado pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) e 

pelo Banco Mundial, à adoção do modelo agrícola embasado em monoculturas de largas 

escalas cultivadas com o auxílio crescente de máquinas, fertilizantes e agrotóxicos sintéticos – 

e mais tarde de sementes geneticamente modificadas. Foram elaboradas propagandas que 

destacavam sua relevância social, qualificando-o como a salvação do mundo contra o mal da 

fome (LONDRES, 2011). 

Em relação especificamente aos incentivos políticos e financeiros à utilização de 

agrotóxicos no Brasil, teve papel marcante o Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR), 

criado em 1.965, “que vinculava a obtenção de crédito agrícola à obrigatoriedade da compra 

de insumos químicos pelos agricultores” (LONDRES, 2011, p. 18). Vale frisar que à época “o 

Banco Central do Brasil instituiu que 10% de todos os recursos captados por depósitos à vista 

no sistema bancário nacional seriam destinados ao financiamento da agricultura” (TERRA, 

2008, p. 45). 

Sobre o Sistema Nacional de Crédito Rural e sua relevância para o aumento no 

consumo de agrotóxicos, convém salientar algumas ponderações feitas por Bull e Hathaway: 

 

Sem dúvida o instrumento oficial que mais assegurou o faturamento das indústrias 
de agrotóxicos nos anos 70 foi o Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR), criado 
em 1965 sob a administração do Conselho Monetário Nacional, e mais diretamente 
do Banco Central. 
[...] 
A compra pelo agricultor destes insumos não só é incluída entre os custos de 
produção financiáveis pelo crédito de custeio; ela é condição para a sua concessão. 
O Manual de Crédito Rural estipula que 15% do orçamento geral do custeio será 
para emprego de insumos (agrotóxicos, serviços de aviação agrícola, fertilizantes, 
sementes melhoradas, eletricidade, etc.). Nos anos 70, o valor total de empréstimos 
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para a compra de agrotóxicos chegava a mais de 7% do crédito de custeio (metade 
da quota mínima obrigatória para todos os insumos), soma suficiente para cobrir a 
quase totalidade de todas as vendas de agrotóxicos no País. (BULL; HATHAWAY; 
1986, p. 156; grifos no original) 

 

Entre as décadas de 1940 e 1960 foram conferidos grandes incentivos fiscais e 

cambiais ao consumo de agrotóxicos, havendo quase sempre isenção total da tributação 

relacionada à importação dos produtos (BULL; HATHAWAY, 1986). Ao final da década de 

1960 os agrotóxicos “eram isentos do imposto de consumo, ICM e IPI, as importações de 

agrotóxicos não produzidos no País eram isentas de qualquer taxação e eram reduzidos todos 

os impostos sobre agrotóxicos de fabricação nacional” (BULL; HATHAWAY, 1986, p. 155, 

grifo no original). 

Ocupa posição de destaque, também, o Programa Nacional de Defensivos 

Agrícolas, que compunha o II Plano Nacional de Desenvolvimento (PNDA) instituído em 

1.975, responsável por conferir os recursos financeiros necessários à efetivação do parque 

brasileiro de produção de agrotóxicos, resultando na criação de empresas nacionais e na 

instalação de subsidiárias de corporações transnacionais do ramo (LONDRES, 2011; TERRA, 

2008). Bull e Hathaway asseveram que após a inauguração do PNDA – que pretendia 

estimular a indústria nacional do ramo –, foram reduzidas as isenções à importação de 

agrotóxicos no país, visando fortalecer a indústria química nacional (BULL; HATHAWAY, 

1986). 

O período de modernização da agricultura brasileira (1945-1975) – em que houve 

suntuosos investimentos na industrialização no setor agrícola, incorporando as técnicas 

implantadas pela Revolução Verde – teve como uma de suas consequências a redução da 

mão-de-obra no campo, tendo em vista sua substituição por máquinas, o que provocou o 

êxodo rural e o consequente aumento da população urbana (TERRA, 2008). Esse crescimento 

demográfico nas cidades alavancou a demanda pela produção de alimentos, a qual foi 

atendida mediante a intensificação do uso de agrotóxicos no país (TERRA, 2008). 

No início da década de 1980 registrou-se uma queda tanto no volume quanto no 

valor de agrotóxicos vendidos no país em razão da redução do crédito rural subsidiado que 

alavancou a indústria química na década de 1970, em consequência da grave crise econômica 

que assolou o país. Contudo, devido à contenção de preços dos agrotóxicos, imposta em 1984 

pelo Conselho Interministerial de Preços (CIP), constatou-se novo aumento em valor e 

volume das vendas de agrotóxicos no país (BULL; HATHAWAY, 1986). 
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O aporte político, financeiro e fiscal conferido pelo Estado Brasileiro para a 

produção e comercialização de agrotóxicos no país, teve continuidade na década de 1990, 

seguindo em ritmo crescente no século XXI, com destaque para os de benefícios fiscais 

conferidos tanto pela União quanto pelos Estados à produção e comercialização desses 

produtos químicos. Pode-se destacar, por exemplo, o Convênio nº 100/97 do Conselho 

Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), o Decreto 5.630/05 e o Decreto 7.660/11. 

Pelo primeiro – prorrogado pelo Convênio nº 139/17 até 30 de abril de 2019 –, 

possibilita-se aos Estados a redução em até 60%, da base de cálculo do Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) incidente sobre os agrotóxicos nas operações 

interestaduais (BRASIL, 1997). Ressalte-se que a base de cálculo de determinado tributo 

corresponde ao valor sobre o qual ele será calculado a teor das respectivas alíquotas. Cumpre 

frisar que os convênios integram a legislação tributária e, segundo o Superior Tribunal de 

Justiça, no caso de ICMS têm o escopo de evitar guerra fiscal entre os Estados – conforme 

trecho da ementa do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº 39.554/CE: 

 

Os convênios do ICMS têm a função de uniformizar, em âmbito nacional, a 
concessão de isenções, incentivos e benefícios fiscais pelos Estados (art. 155, § 2°, 
XII, ‘g’, da CF/1988). Em última análise, trata-se de instrumento que busca conferir 
tratamento federal uniforme em matéria de ICMS, como forma de evitar a 
denominada guerra fiscal. (BRASIL, 2013, [s/p]) 

  

Por sua vez, o Decreto 5.630/05 atribuiu alíquota zero para diversos agrotóxicos 

em relação a contribuições de seguridade social – Programa de Integração Social/Programa de 

Formação do Patrimônio do Servidor (PIS/PASEP) e a Contribuição para Financiamento da 

Seguridade Social (COFINS) (BRASIL, 2005). No mesmo sentido, o Decreto 7.660/11 

reduziu a zero as alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) incidente sobre 

tais produtos químicos – posteriormente revogado pelo Decreto 8.950/16, que manteve o 

benefício fiscal (BRASIL, 2011; 2016). 

De acordo com Paulsen, a estipulação de alíquota zero resulta “em tributo sem 

nenhuma expressão econômica. Zero ponto percentual sobre qualquer base resultará sempre 

em zero. Desse modo, embora instituído o tributo e ocorrido o fato gerador, o valor apurado 

será zero, e nada será devido” (PAULSEN, 2017, [s/p]). 

Valendo-se ainda das reflexões de Paulsen, convém salientar que a “tributação, 

em Estados democráticos e sociais, é instrumento da sociedade para a consecução dos seus 

próprios objetivos” (PAULSEN, 2017, [s/p]). Desse modo, os estímulos fiscais devem incidir 
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apenas em produtos ou serviços que não representem riscos de danos socioambientais que 

podem ser evitados. 

Ao considerar que tanto o desenvolvimento sustentável quanto a segurança 

alimentar são objetivos traçados pelo ordenamento jurídico brasileiro, além da constatada 

ineficiência das técnicas da Revolução Verde no combate à fome e na efetivação da dimensão 

qualitativa do direito à alimentação adequada, devem ser rejeitados os mencionados 

incentivos fiscais conferidos a agrotóxicos. Infere-se, pois, que a adequada tributação de 

agrotóxicos, pautada no seu potencial poluidor e na possibilidade de intoxicação humana pela 

dieta, é instrumento precaucional de suma relevância à gestão pública dos riscos que tais 

produtos representam à segurança alimentar do consumidor. 

Vale ressaltar que atualmente está em trâmite no Supremo Tribunal Federal a 

Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.553/DF, que questiona a constitucionalidade tanto 

do Convênio 100/97 quanto do Decreto 5.630/05. Nela, argumenta-se que os benefícios 

fiscais concedidos aos agrotóxicos, devido aos riscos – certos e incertos – de danos 

socioambientais associados, é uma afronta ao desenvolvimento sustentável, à segurança 

alimentar e à dignidade da pessoa humana, além de violar o Princípio da Seletividade 

Tributária (BRASIL, 2016), que está previsto no inciso I do §3º do artigo 153 da CRFB/88 e 

no inciso III do §3º do artigo 155 da CRFB/88 (BRASIL, 1988). 

Questiona-se a constitucionalidade tanto do Convênio quanto do Decreto porque o 

incentivo fiscal conferido aos agrotóxicos estimularia o aumento em sua utilização, situação 

que seria contrária ao interesse público. Oportuno mencionar, nas lições de Abraham, os 

contornos dos Princípios da Seletividade e Essencialidade Tributária: 

 

O princípio da seletividade tem como escopo adequar a alíquota (não se aplicando 
à base de cálculo) à essencialidade do bem (mercadoria, produto, serviço etc.) objeto 
da incidência do tributo. Portanto, seletividade e essencialidade são conceitos 
conexos neste campo. Segundo a essencialidade, o tributo variará conforme a 
importância da coisa para o contribuinte, no sentido de permitir satisfazer suas 
necessidades básicas (alimentos básicos, remédios, peças essenciais de vestuário 
etc.), ou gravar mais intensamente produtos desnecessários ou de consumo restrito 
(bebidas, cigarros, armas etc.). (ABRAHAM, 2018, [s/p], grifo no original) 

 

Relevante notar, diante das constatações realizadas até o momento, que o fomento 

à produção, comercialização e utilização de agrotóxicos no país, consiste numa das raras 

políticas públicas absorvidas pelos diversos grupos políticos que ocuparam o poder. Nesses 

termos, Londres salienta que “uma série de políticas levada a cabo por diferentes governos 

cumpriu o papel de forçar a implementação da chamada ‘modernização da agricultura’, 
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processo que resultou em altos custos sociais, ambientais e de saúde pública” (LONDRES, 

2011, p. 18). 

Os estímulos conferidos à indústria química e ao consumo de agrotóxicos no país 

foram iniciados no período da República Populista33 (1946-1964) – Quarta República 

Brasileira –, intensificados durante o Regime Militar34 (1964-1985) e mantidos nas gestões 

seguintes – José Sarney (1985-1990); Fernando Collor (1990-1992); Itamar Franco (1992-

1995); Fernando Henrique Cardoso (1995-2003); Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011); 

Dilma Rousseff (2011-2016); Michel Temer (2016-2018). 

Os históricos e ainda atuais incentivos políticos, financeiros e fiscais à produção e 

comercialização de agrotóxicos, contribuíram bastante para o aumento exponencial do uso de 

tais produtos químicos pelo setor agrícola no Brasil, colocando em risco o meio ambiente e a 

segurança alimentar do consumidor. Detalhar-se-á, adiante, aspectos quantitativos e 

qualitativos relativos à produção, comercialização e utilização de agrotóxicos no país durante 

o século XXI. 

 

5.2 Análise quantitativa e qualitativa do uso de agrotóxicos na produção agrícola no 

Brasil 

 

De acordo com os resultados preliminares do Censo Agropecuário 2017 (Censo 

Agro 2017), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), atualmente 

existem 5.072.152 estabelecimentos agropecuários no Brasil, ocupando uma área total de 

350.253.329 hectares, indicando um crescimento de 5% – ou 16,5 milhões de hectares – se 

comparado com 2006 (IBGE, 2018). Segundo o IBGE, em 2017 a agricultura foi o setor que 

mais contribuiu para o crescimento de 1% do PIB brasileiro, que chegou a R$6,6 trilhões, 

com especial destaque para as culturas de milho e de soja (IBGE, 2018). 

O Censo Agro 2017 revelou também que se comparado com dados de 2006, 

verifica-se que os estabelecimentos agrícolas com área igual ou superior a 1000 hectares 

cresceram tanto em quantidade (mais 3.287 estabelecimentos) quanto em área ocupada (mais 

16,3 milhões de hectares) (IBGE, 2018). Por outro lado, aqueles que possuem entre 100 e 

1000 hectares foram reduzidos em 4.152 unidades, passando a ocupar menos que 814.574 

                                                             
33  Eurico Gaspar Dutra (1946-1951), Getúlio Vargas (1951-1954), Café Filho (1954-1955), Carlos Luz (1955-

1955), Nereu Ramos (1955-1956), Juscelino Kubitschek (1956-1961), Jânio Quadros (1961-1961), Ranieri 
Mazzilli (1961-1961), João Goulart (1961-1964). 

34  Humberto Castelo Branco (1964-1967), Artur da Costa e Silva (1967-1969), Emílio Garrastazu Médici 
(1969-1974), Ernesto Geisel (1974-1979), João Figueiredo (1979-1985). 
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hectares (IBGE, 2018). Pode-se observar, portanto, que entre 2006 e 2017 houve um aumento 

da concentração de terras produtivas no Brasil. 

Esse aumento no número de estabelecimentos agropecuários com área igual ou 

superior a 1.000 hectares foi acompanhado por uma queda de 1,5 milhões de pessoas no 

campo, dentre as quais se enquadram produtores e seus parentes, trabalhadores temporários e 

permanentes (IBGE, 2018). Concomitantemente, o número de tratores aumentou 49,7% no 

período 2006-2017, passando a ser utilizados em aproximadamente 734 mil estabelecimentos 

agropecuários (IBGE, 2018). 

No que diz respeito especificamente à agricultura, destacam-se as plantações de 

grãos – soja, milho, arroz, feijão etc. –, que atualmente ocupam uma área de 61,7 milhões de 

hectares, com estimativa de que na safra 2017-2018 sejam produzidas 228,3 milhões de 

toneladas (CONAB, 2018). Sob tal contexto, deve-se ressaltar que o cultivo de soja é 

atualmente realizado numa área de 35,14 milhões de hectares, com rendimento atual de 119,3 

milhões de toneladas (CONAB, 2018). Bombardi ressalta que “a área ocupada com soja no 

Brasil [...] corresponde a uma área territorial 3,6 vezes maior do que Portugal, 4,2 vezes maior 

do que a Escócia e 10,9 vezes maior que a Bélgica (BOMBARDI, 2017, p. 26). 

Diante da imensa extensão territorial ocupada com plantações de soja no Brasil, 

projeta-se que em breve o país seja o maior produtor de soja do mundo (TRASE, 2018). Os 

três Estados que mais produziram soja foram, sucessivamente, os seguintes – em 

toneladas/hectares plantados: 1) Mato Grosso – 31,887 milhões de toneladas / 9,519 milhões 

de hectares; 2) Paraná – 19,070 milhões de toneladas / 5,444 milhões de hectares; 3) Rio 

Grande do Sul – 5,692 milhões de toneladas / 5,692 milhões de hectares (EMBRAPA, 2018). 

Em estudo que verificou o aumento das biotecnologias no setor agrícola 

brasileiro, constatou-se que na safra 2016/2017, em 93,4% das plantações de milho, algodão, 

e principalmente de soja, foram utilizadas sementes transgênicas (CELERES, 2017).  Revelou 

que do total da cultura da soja cultivada no país – que atualmente, como já visto, ocupa 35,1 

milhões de hectares –, as sementes transgênicas foram utilizadas em 32,7 milhões de hectares 

(CELERES, 2017). 

A Associação Brasileira de Produtores de Soja (APROJOSA) salienta que além de 

ser consumido como alimento e matéria-prima para derivados – óleo e farelo –, o grão de soja 

também tem utilidade como alimento animal, no setor industrial – produtos farmacêuticos e 

veterinários, adubos etc. – e também na produção do biodiesel (APROSOJA, 2018). Convém 

enfatizar, agora, a intensa presença da soja em diversos produtos alimentícios ofertados ao 

consumidor brasileiro – além de sua utilização na produção de bebidas: 
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Além do grão como alimento funcional, a soja é utilizada para a produção de 
produtos como chocolate, temperos prontos e massas. Derivados de carne também 
costumam conter soja em sua composição, assim como misturas para bebidas, 
papinhas para bebês e muitos alimentos dietéticos. 
Do óleo extraído do grão (aproximadamente 15% da produção de soja em grão são 
destinados à fabricação de óleo), são produzidos óleo de cozinha, tempero de 
saladas, margarinas, gordura vegetal e maionese. Do processo de obtenção do óleo 
refinado de soja, obtém-se a lecitina, um agente emulsificante (que ‘liga’ a fase 
aquosa e oleosa dos materiais), muito usado para se produzir salsichas, maioneses, 
sorvetes, achocolatados, barras de cereais e produtos congelados. 
Outro segmento de produtos alimentícios que aproveita a soja é o de bebidas prontas 
– leite e sucos de frutas à base de soja. 
[...] 
Indiretamente, sempre que comemos carnes estamos ingerindo soja. No Brasil, 80% 
do farelo de soja, junto com o milho, compõem a ração fabricada para a alimentação 
animal. É a transformação da proteína vegetal (grão) em proteína animal (grão mais 
carne). (APROSOJA, 2018, [s/p]) 

 

Em relação especificamente aos agrotóxicos, destaca-se que consoante histórico 

de comercialização disponibilizado pelo IBAMA, no ano 2000 comercializou-se 162.461,96 

toneladas de agrotóxicos no país, ao passo que em 2017 foram 539.944,95 toneladas 

(IBAMA, 2018). O Censo Agro 2017 informa que 1.681.001 produtores utilizaram 

agrotóxicos em 2017 – sem considerar outros 134.360 produtores que só não utilizaram no 

período de referência –, o que representa um aumento de 20,4% se comparado a 2006 (IBGE, 

2018). 

Em apontamentos do dossiê elaborado pela Associação Brasileira de Saúde 

Coletiva (ABRASCO), Carneiro afirma que o processo produtivo agrícola brasileiro está cada 

vez mais assentado na utilização de agrotóxicos, tanto que “enquanto nos últimos dez anos o 

mercado mundial de agrotóxicos cresceu 93%, o mercado brasileiro cresceu 190%. Em 2008, 

o Brasil ultrapassou os Estados Unidos e assumiu o posto de maior mercado mundial de 

agrotóxicos” (CARNEIRO, 2015, p. 49). 

Dados do IBAMA revelam que as regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste são as que 

mais consumiram agrotóxicos no país em 2017, sob a liderança do Estado do Mato Grosso, 

seguido por São Paulo, Rio Grande do Sul e Paraná (IBAMA, 2017). 

O herbicida glifosato é o agrotóxico mais utilizado no país, em especial na 

sojicultura, a ponto de representar, isoladamente, 40% do total do consumo de agrotóxicos no 

Brasil (CARNEIRO, 2015). Ele pertence ao grupo químico “glicida substituída” e possui 

classificação toxicológica de classe III (ANVISA, 2018). Normalmente sua aplicação é 

associada ao herbicida 2,4-D – Agente Laranja –, que é o segundo agrotóxico mais consumido 
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no Brasil (CARNEIRO, 2015), situado no grupo químico ácido ariloxialcanóico e com 

classificação toxicológica classe I (ANVISA 2018). 

Vale pontuar que a classificação toxicológica de agrotóxicos – na realidade, de 

seu ingrediente ativo – promovida pela ANVISA é realizada a partir do nível de toxidade 

aguda, mediante sua distribuição de tais produtos em quatro classes distintas: 

 

  CLASSE I – Produto Extremamente Tóxico – faixa vermelha; 
  CLASSE II – Produto Altamente Tóxico – faixa amarela; 
  CLASSE III – Produto Moderadamente Tóxico – faixa azul; 
  CLASSE IV – Produto Pouco Tóxico – faixa verde (ANVISA, 2018, p. 10) 

 

O aumento constante na utilização de agrotóxicos no Brasil no decorrer da última 

década “está relacionado a vários fatores, como a expansão do plantio da soja transgênica, que 

amplia o consumo de glifosato, a crescente resistência das ervas ‘daninhas’, dos fungos e dos 

insetos demandando maior consumo de agrotóxicos” (CARNEIRO, 2015, p. 52). 

Merecem destaque, nesse sentido, mais alguns trechos do dossiê elaborado pela 

ABRASCO, indicando que o cultivo de sementes transgênicas, como a soja, exige uma 

aplicação cada vez maior de agrotóxicos: 

 

Outra situação que deve merecer a atenção da saúde pública são as plantas 
transgênicas direta ou indiretamente destinadas à alimentação humana, uma vez que 
não dispensam o uso de agrotóxicos em sua produção. O discurso inicial de que a 
transgenia na agricultura seria uma tecnologia para inibir o uso de agrotóxicos caiu 
em descrédito. No caso da soja Roundup Ready® tolerante ao glifosato, por 
exemplo, isso não corresponde à verdade, pois o seu cultivo induz ao maior 
consumo desse herbicida. O glifosato representa, sozinho, em torno de 40% do 
consumo de agrotóxicos no Brasil. Também se observa o fenômeno de resistência a 
esse veneno das plantas adventícias não desejadas, exigindo maior quantidade de sua 
aplicação e associação com outros agrotóxicos. Além disso, no processo de colheita 
dessa soja transgênica são utilizados, como dessecante/maturador, outros herbicidas 
extremamente tóxicos, como o paraquat, o diquat e o 2,4-D. (CARNEIRO, 2015, p. 
80) 

 

No que se refere à atuação dos herbicidas compostos com glifosato, Maria 

Olandina Machado explica que ele “impede a produção de aminoácidos essenciais na 

produção de proteínas, sem as quais a planta morre” (MACHADO, 2016, p. 84). Sua 

aplicação é autorizada pela ANVISA em caráter pós-emergencial nas plantas invasoras das 

seguintes culturas: algodão, ameixa, arroz, banana, cacau, café, cana-de-açúcar, citros, coco, 

feijão, fumo, maçã, mamão, milho, nectarina, pastagem, pêra, pêssego, seringueira, soja, trigo 

e uva. (ANVISA, 2018).  Vaz salienta que anteriormente “O glifosato (Roundup Ready) tinha 
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seu registro limitado ao uso pré-emergente, ou seja, anterior ao nascimento da planta, e, 

portanto, não poderia ser usado na fase pós-emergente”35 (VAZ, 2006, p. 58). 

Já há algum tempo o glifosato vem sendo associado pela comunidade científica como 

provável causa de intoxicações em seres humanos, motivo pelo qual a ANVISA, por ocasião 

da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 10/2008, comprometeu-se a promover sua 

reavaliação toxicológica (ANVISA, 2008). No entanto, até o momento – mais de dez anos 

depois da publicação da RDC nº 10/2008 –, a referida diligência ainda não foi cumprida pela 

ANVISA. 

Outro ponto alarmante, ainda no que se refere ao glifosato, diz respeito aos limites 

máximos de resíduos (LMR) estipulados como parâmetro de segurança para a soja cultivada 

no Brasil, os quais foram drasticamente elevados desde a inserção das sementes transgênicas, 

sem que antes houvesse sua reavaliação toxicológica apresentando conclusões que 

justificassem tal situação. Segundo Maria Olandina Machado: 

 
É importante notar que a soja comum até 2002 tinha o limite estabelecido em 0,2 
mg/kg. Quando da introdução da soja GM houve o estabelecimento de LMR de 2,0 
mg/kg, diferente da soja comum. E a partir de 2002 os LMRs foram fixados em 10 
mg/kg. Os grupos contrários evidenciavam sobre o percentual de aumento dos 
limites, em torno de 50 vezes. (MACHADO, 2016, p. 154) 

 

Importante realçar que em 2015, após realizar estudos avaliando os possíveis danos 

que o glifosato pode causar no organismo humano, a Agência Internacional de Pesquisa em 

Câncer (IARC36), que está vinculada à Organização Mundial de Saúde (OMS), concluiu que o 

ingrediente ativo possui potencial cancerígeno, além de causar danos ao DNA e cromossomos 

de células humanas: 

 

O herbicida glifosato e os inseticidas malation e diazinon foram classificados como 
potencialmente cancerígenos a humanos (Grupo 2A). 
[...] 
O grupo de trabalho do IARC que conduziu a avaliação considerou significativas as 
conclusões contidas no relatório da EPA dos EUA e em vários resultados positivos 
mais recentes, no sentido de que há evidência suficiente da carcinogenicidade em 
experimentos animais. O Glifosato também causa danos ao DNA e aos 
cromossomos das células humanas, embora os resultados tenham sido negativos em 
testes utilizando bactérias. Um estudo em residentes de uma comunidade relatou 
aumentos em marcadores sanguíneos de danos cromossômicos (micronúcleos) 
depois da pulverização sistemática de glifosato em seus arredores. (IARC; OMS, 
2015, p. 01, tradução nossa)37 

                                                             
35  Roundup Ready é um produto da Monsanto que possui o glifosato em sua composição. 
36  Sigla de Internatcional Agency Research of Cancer. 
37  “The herbicide glyphosate and the insecticides malathion and diazinon were classified as probably 

carcinogenic to humans (Group 2A). 
 [...] 
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Por outro lado, em 2016 a FAO, que assim como a IARC também está vinculada à 

OMS, publicou estudo científico afirmando que “o glifosato não é suscetível de apresentar 

risco de câncer para os seres humanos em razão da exposição através da dieta” (FAO; OMS, 

2016, p. 02, tradução nossa)38. Essa dissonância entre os posicionamentos científicos 

assumidos pela IARC e pela FAO demonstra com clareza a compreensão de dúvida científica 

razoável, a justificar a incidência do Princípio da Precaução. 

Ademais, também é autorizada pela ANVISA a aplicação de agrotóxicos que 

possuam o 2,4-D – segundo ingrediente ativo mais utilizado no país – tanto em caráter pré 

quanto pós-emergencial para combater as plantas invasoras das culturas de arroz, aveia, café, 

cana-de-açúcar, centeio, cevada, milheto, milho, pastagem, soja, sorgo e trigo (ANVISA, 

2018). Da mesma forma que ocorreu com o glifosato, o 2,4-D também foi reputado como 

potencialmente cancerígeno pela IARC, em outro estudo científico realizado em 2015: 

 

O herbicida 2,4-D foi classificado como possivelmente carcinogênico para humanos 
(Grupo 2B), baseado em evidências inadequadas em humanos e evidências limitadas 
em animais experimentais. Há fortes evidências de que o 2,4-D induz estresse 
oxidativo, um mecanismo que pode operar em humanos, e evidência moderada de 
que o 2,4-D causa imunossupressão, com base em estudos in vivo e in vitro. No 
entanto, estudos epidemiológicos não encontraram aumentos fortes ou consistentes 
no risco de NHL ou outros cânceres em relação à exposição ao 2,4-D. (IARC; OMS, 
2015, p. 01)39 

 

De resto, faz-se pertinente trazer à tona as constatações de Bombardi, de que “no 

Brasil tem-se 504 Ingredientes Ativos com registro autorizado, ou seja, de uso permitido. 

Entretanto, destes, mais de uma centena deles são proibidos na União Europeia, precisamente 

149” (BOMBARDI, 2017, p. 39). 

Dentre os ingredientes ativos proibidos pela União Europeia e permitidos no 

Brasil, figura o acefato, utilizado em produtos inseticidas e acaricidas, figurando em 2017 

como o terceiro ingrediente ativo mais comercializado no país (BOMBARDI, 2017). Ele se 

                                                                                                                                                                                              
 The IARC Working Group that conducted the evaluation considered the significant findings from the US 

EPA report and several more recent positive results in concluding that there is sufficient evidence of 
carcinogenicity in experimental animals. Glyphosate also caused DNA and chromosomal damage in human 
cells, although it gave negative results in tests using bacteria. One study in community residents reported 
increases in blood markers of chromosomal damage (micronuclei) after glyphosate formulations were 
sprayed nearby.” 

38  “glyphosate is unlikely to pose a carcinogenic risk to humans from exposure through the diet.” 
39  “The herbicide 2,4-D was classified as possibly carcinogenic to humans (Group 2B), based on inadequate 

evidence in humans and limited evidence in experimental animals. There is strong evidence that 2,4-D 
induces oxidative stress, a mechanism that can operate in humans, and moderate evidence that 2,4-D causes 
immunosuppression, based on in vivo and in vitro studies. However, epidemiological studies did not find 
strong or consistent increases in risk of NHL or other cancers in relation to 2,4-D exposure.” 
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enquadra no grupo químico dos organofosforados (OPs) e foi classificado toxicologicamente 

pela ANVISA como de classe III (ANVISA, 2018). Permite-se atualmente sua aplicação 

foliar nas culturas de algodão, amendoim, batata, citros, feijão, melão, milho, soja e tomate – 

apenas tomate rasteiro – e nas sementes de algodão e feijão (ANVISA, 2018). 

O acefato foi objeto de reavaliação por parte da ANVISA em 2009, que na 

ocasião ressaltou os possíveis danos neurológicos associados, além de seu potencial 

cancerígeno: 

 

Além do quadro neurotóxico (síndrome colinérgica) que aparece nas intoxicações 
agudas, a toxicidade resultante da exposição aos OPs se manifesta também de outras 
formas. 
Alguns OPs causam um quadro neurológico (axonopatia sensitivo-motora distal), 
conhecido como polineuropatia retardada induzida por organofosforados [...] e 
caracterizado por formigamento de pés e mãos, seguido de perda da sensibilidade, 
fraqueza muscular progressiva, flacidez dos músculos das extremidades dos 
membros superiores e inferiores, e perda da coordenação motora. 
[...] 
Outro quadro neurológico grave, desencadeado por exposições aos OPs, foi 
identificado mais recentemente, e passou a ser conhecido como ‘síndrome 
intermediária’. A Síndrome Intermediária (SI) caracteriza-se pela acentuada 
fraqueza dos músculos respiratórios, e diminuição da força dos músculos do pescoço 
e das extremidades proximais dos membros. 
[...] 
Em virtude da acentuada neurotoxicidade e das suspeitas de carcinogenicidade, o 
uso do acefato tem sido alvo de restrições em vários países. Em março de 2003, a 
União Européia determinou a não inclusão do acefato no Anexo I da Diretiva 
91/414/CEE, que trata das substâncias que podem ser usadas no controle de pragas 
na agricultura. (ANVISA, 2009, p. 05; 06; 36) 

 

Apesar dos estudos científicos terem constatado a capacidade que o acefato tem 

de causar danos neurológicos, além de indicar seu potencial carcinogênico, a ANVISA 

limitou-se a fazer algumas restrições quanto à forma de aplicação dos agrotóxicos que o 

contenham, mantendo a autorização de sua utilização em diversas culturas, tal como já 

especificado neste tópico. 

 

7. Conclusões 
[...] 
→ Em função disso, é necessária a exclusão da monografia da aplicação costal e/ou 
manual e exclusão das culturas amendoim, batata, brócolis, couve, couve-flor, cravo, 
crisântemo, fumo, melão, pimentão, repolho, rosa; bem como excluir o uso 
domissanitário em jardins, com vistas ao controle de pragas de plantas ornamentais 
em vasos e jardins residenciais não comerciais. (ANVISA, 2009, p. 41; grifo no 
original) 

 

De resto, relevante enfatizar, no comparativo com a União Europeia, que além de 

se permitir, no Brasil, a utilização de agrotóxicos que contenham ingredientes ativos lá 
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proibidos devido aos riscos que oferecem à saúde e à vida humana, o país também estabeleceu 

limites de segurança bem menos rígidos no que tange à quantidade de resíduos que podem 

estar presentes nos alimentos ofertados ao consumidor. Nesse viés, transcrevem-se adiante 

mais algumas constatações de Bombardi: 

 

O segundo aspecto da diferença da quantidade de agrotóxicos utilizada no Brasil e 
na União Europeia está à jusante dos cultivos. Este aspecto é invisível: ele diz 
respeito à diferença na quantidade de resíduos de agrotóxicos permitidos nos 
alimentos e na água. Este segundo aspecto, ainda que invisível, atinge, além da 
população rural, a população como um todo. 
[...] 
No caso do Glifosato, o resíduo permitido (LMR) no Brasil no café, por exemplo, é 
dez vezes maior do que aquele permitido na União Europeia (respectivamente 
1mg/kg e 0,1mg/kg). 
Para o caso da cana-de-açúcar o máximo de resíduo permitido de Glifosato no Brasil 
é 20 vezes maior do que na União Europeia (0,5mg/kg na UE e 1mg/kg no Brasil). 
No caso da soja, esta comparação quantifica a expressão ‘assimetria’ das diferenças 
entre Brasil e União Europeia quanto à “permissividade” de resíduos de agrotóxicos. 
Na soja brasileira é permitido um resíduo de glifosato 200 (duzentas) vezes maior do 
que aquele permitido na União Europeia, (0,05mg/kg na UE e 10mg/kg no Brasil) 
[...] 
No feijão – símbolo da alimentação nacional e produto base da ‘cesta básica’ 
brasileira – o limite máximo de resíduo de melationa é 400 (quatrocentas) vezes 
maior do que na União Europeia (respectivamente 8mg/kg e 0,02 mg/kg). 
(BOMBARDI, 2017, p. 48; 49) 

 

Viu-se, no presente tópico, que entre 2006 e 2017 houve um aumento da 

concentração de terras cultiváveis no país e do uso de maquinários na produção agrícola, 

situação que acarretou na redução do número de pequenos trabalhadores rurais e no 

consequente crescimento demográfico urbano. Esse cenário, por si só, já se revela prejudicial 

à segurança alimentar, pois como já salientado, atualmente a persistência de populações 

famintas não decorre da baixa produtividade de alimentos, mas sim devido à má distribuição 

de terras e de renda, e também ao desperdício de alimentos. 

Observou-se, aliás, o papel marcante que os agrotóxicos ainda possuem no setor 

agrícola brasileiro, a ponto do país ter alcançado em 2008 o posto de maior consumidor de 

tais produtos em todo o mundo – glifosato, 2,4-D e acefato foram os três ingredientes ativos 

mais utilizados em 2017 –, com notoriedade para as plantações de soja transgênica que 

ocupam uma vasta área do território. Apesar de existir dúvida científica razoável acerca do 

potencial carcinogênico tanto do glifosato quanto do 2,4-D, o registro de ambos foi mantido, 

não tendo a ANVISA promovido sua reavaliação toxicológica, embora tenha se 

comprometido a fazê-lo. 

Ademais, além de ser autorizada no país a comercialização e utilização de 

diversos agrotóxicos proibidos pela União Europeia – como o acefato –, são bem superiores 



117 
 

os limites de segurança estipulados para o nível de resíduos de agrotóxicos que podem estar 

presentes nos alimentos ofertados ao consumidor brasileiro – se comparado com a União 

Europeia. 

Adiante, averiguar-se-ão as informações do Programa de Análise de Resíduos de 

Agrotóxicos em Alimentos (PARA), realizados pela ANVISA, relativos às amostras coletadas 

entre 2011 e 2015 – as últimas duas análises –, avaliando a coerência das respectivas 

conclusões. 

 

5.3 A atuação da ANVISA no Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em 

Alimentos 

 

O Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos (PARA), 

desenvolvido pela ANVISA, se fundamenta na obrigação atribuída ao Estado de exercer o 

poder de polícia, no caso, fiscalizando se o nível de resíduos presentes nos alimentos 

ofertados ao consumidor está dentro dos limites de segurança estipulados, visando proteger a 

saúde e a vida humana. Deve-se ressaltar, desde já, que tal análise incide somente sobre 

frutas, verduras e legumes, não abrangendo outros alimentos que também possuem resíduos 

de agrotóxicos – leite, ovos, carnes etc. 

São coletadas amostras provenientes de todos os Estados do país, sendo que em 

relação às 1.628 análises realizadas em 2011, os resultados foram insatisfatórios em 589 

(36%). Dessas, 38 (2,3%) tinham resíduos acima do limite pré-estabelecido, 520 (32%) 

possuíam substâncias não autorizadas para a cultura, enquanto que em 31 (1,9%) havia 

resíduos acima dos limites e substâncias não autorizadas (ANVISA, 2013). Os três alimentos 

mais reprovados foram, ordenadamente, o pimentão (90%), a cenoura (63%) e o pepino 

(44%) (ANVISA, 2013). Os principais ingredientes ativos utilizados de modo irregular em 

mais amostras foram, sucessivamente, o carbendazim (17940), o metamidofos (141) e o 

clorpirifós (138), ficando o acefato na quarta posição (75) (ANVISA, 2013). 

No que tange às 1.655 amostras coletadas em 2012, concluiu-se que em 48 (29%) o 

resultado foi insatisfatório. Dessas, 27 (1,5%) continham agrotóxicos acima dos limites 

estabelecidos, em outras 416 (25%) constatou-se a presença de resíduos de agrotóxicos não 

autorizados, ao passo que em 40 (2,5%) possuíam tanto resíduos acima do limite quanto 

ingredientes ativos não autorizados para a cultura avaliada (ANVISA, 2013). Delas, o 

                                                             
40  Refere-se ao número de amostras em que o ingrediente ativo foi utilizado de modo irregular. 
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morango teve o maior percentual de reprovação (59%), seguido pelo abacaxi (41%) e pepino 

(42%) (ANVISA, 2013). Observou-se que os três ingredientes ativos com maior índice de 

aplicação irregular nas amostras foram o clorpirifós (8341), o acefato (52) e o dimetoato (44) 

(ANVISA, 2013). 

Ressaltou-se que os resultados do PARA de 2011 não poderiam ser comparados com 

os de 2010 e dos anos anteriores, pois naquele ano foram selecionadas culturas distintas como 

amostras, justamente as que obtiveram os piores resultados em estudos anteriores. O mesmo 

ocorreu no PARA de 2012, que incluíram culturas não coletadas em 2011 (ANVISA, 2013). 

Segundo a ANVISA, “Os dados de resíduos obtidos em monitoramento de agrotóxicos nos 

alimentos permitem o refinamento da avaliação do risco” (ANVISA, 2013, p. 40).  De todo 

modo, faz-se pertinente ressalvar que essa análise de riscos considerou os efeitos de cada 

ingrediente ativo de modo isolado, não abrangendo as possíveis interações sinérgicas entre os 

resíduos dos diversos tipos de agrotóxicos existentes, aos quais os consumidores são expostos 

diariamente por meio da dieta – efeito cocktail. 

Ademais, a avaliação de risco viabilizada pelo PARA 2011-2012 só se refere à 

intoxicação aguda, não servindo para a verificação da possibilidade de intoxicação crônica, 

que demandaria não apenas a verificação dos limites diários de ingestão de cada ingrediente 

ativo, como também o efeito cocktail e a capacidade bioacumulativa de algumas substâncias 

químicas que não são eliminadas do organismo humano (ANVISA, 2013). 

Entre 2013 e 2015 foram coletadas 12.051 amostras de 25 alimentos presentes na 

dieta brasileira – apenas frutas, verduras e legumes –, nas quais se analisou a presença de 

resíduos de 232 ingredientes ativos diferentes (ANVISA, 2016). De acordo com o sumário 

executivo do PARA 2013-2015: 

 

Do total das amostras monitoradas, 9.680 amostras (80,3%) foram consideradas 
satisfatórias, sendo que 5.062 destas amostras (42,0%) não apresentaram resíduos 
dentre os agrotóxicos pesquisados e 4.618 (38,3%) apresentaram resíduos de 
agrotóxicos dentro do Limite Máximo de Resíduos (LMR), estabelecido pela 
Anvisa. Foram consideradas insatisfatórias 2.371 amostras (19,7%), sendo que 362 
destas amostras (3,00%) apresentaram concentração de resíduos acima do LMR e 
2.211 (18,3%) apresentaram resíduos de agrotóxicos não autorizados para a cultura. 
(ANVISA, 2016, p. 05) 

 

Os três ingredientes ativos mais encontrados nas amostras cujos resultados foram 

inapropriados foram, sucessivamente, o acefato (5,09%), o clorpirifós (3,28%) e o 

carbendazim (3,06%) (ANVISA, 2016). O primeiro teve maior índice de irregularidades nas 

                                                             
41  Refere-se ao número de amostras em que o ingrediente ativo foi utilizado de modo irregular. 
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amostras de uva (138) e cenoura (93), o segundo nas de tomate (126) e cenoura (79), 

enquanto que o terceiro foi mais observado nas culturas de pimentão (179) e abobrinha (88) 

(ANVISA, 2016). 

Importante destacar que em razão da metodologia utilizada nos estudos – método 

analítico de “multirresíduos” ou metodologias específicas previamente especificadas –, não 

foi possível verificar a presença de resíduos do glifosato e do 2,4-D (ANVISA, 2016), que são 

os dois ingredientes ativos mais utilizados no país. Foi dito que “Devido à necessidade de 

metodologia específica, a análise dessas substâncias sobrecarrega a rotina laboratorial e deve-

se, portanto, avaliar em quais casos a pesquisa é efetivamente imprescindível” (ANVISA, 

2016, p. 06). 

Em 29/08/2016 foi realizada audiência pública no Auditório João Yunes da 

Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, para debater sobre o seguinte 

tema: “Exposição aos Agrotóxicos e Gravames à Saúde e ao Meio Ambiente”. Na ocasião, foi 

ressaltada a omissão do Poder Público brasileiro diante da dúvida científica razoável 

pertinente ao potencial cancerígeno do glifosato, provocada pelas declarações da IARC, às 

quais já se fez menção. Segue adiante alguns trechos da ata da audiência, relativos ao 

pronunciamento da doutora em química e professora na Universidade Federal de Santa 

Catarina, Sônia Corina Hess: 

 

O Glifosato nasceu junto com a soja transgênica, que foi desenvolvida para ser 
resistente a ele. Os testes em animais para sua liberação foram realizados pelas 
próprias empresas interessadas e duraram apenas 3 meses. Testes realizados em 
período superior causaram tumores e alterações metabólicas intensas. Segundo o 
levantamento bibliográfico realizado pela professora, o Glifosato está ligado a 
desordens gastrointestinais, obesidade, diabetes, doenças cardíacas, depressão, 
infertilidade, câncer, Mal de Alzheimer, Mal de Parkinson, intolerância ao glúten. 
No Brasil, é considerada potável a água com menos de 500 microgramas de 
Glifosato por litro. Todavia, nos testes para sua liberação a dosagem usada foi de 1 
micrograma. Em março de 2015, o IARC (Agência Internacional de Pesquisa em 
Câncer) declarou que o Glifosato é um provável cancerígeno, motivo pelo qual 
diversas autoridades, principalmente europeias, começaram a restringir seu uso. No 
Brasil, não houve nenhuma mudança. (2016, [s/p], HESS apud MINISTÉRIO 
PÚBLICO FEDERAL, 2017, p. 02) 

 

Como já exposto, a ANVISA sequer se deu ao trabalho de verificar os resíduos de 

glifosato presentes nas amostras coletadas para o PARA 2013-2015, fazendo o mesmo em 

relação ao 2,4-D. Oportuno frisar que recentemente a MONSANTO, empresa responsável 

pela produção do produto Roundup Ready, que é composto pelo glifosato e intensamente 

utilizado nas plantações de soja transgênica, foi condenada nos Estados Unidos a pagar 
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indenização no valor de 289 milhões de dólares a um ex-jardineiro que contraiu câncer em 

razão da exposição constante ao agrotóxico (THE GUARDIAN, 2018). 

Logo após a condenação sofrida pela Monsanto nos Estados Unidos, o registro do 

agrotóxico glifosato foi suspenso no Brasil em decisão proferida no âmbito da Justiça Federal, 

por meio de tutela de urgência em caráter liminar, concedida em 1ª instância, sob o argumento 

de que haveria omissão quanto à reavaliação do glifosato, cujo caráter carcinogênico foi 

demonstrado em estudos científicos (BRASIL, 2018). Citam-se abaixo alguns trechos do 

dispositivo da aludida decisão – proferida na Ação Civil Pública 00021371-

49.2014.4.01.3400: 

 

Ante o exposto, concedo a antecipação dos efeitos da tutela para que: 
i) a União não conceda novos registros de produtos que contenham como 
ingredientes ativos abamectina, glifosato e tiram e que suspenda, no prazo de 30 
dias, o registro de todos os produtos que utilizam destas substâncias até que a 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária conclua os procedimentos de reavaliação 
toxicológica; 
ii) a Agência Nacional de Vigilância Sanitária priorize o andamento dos 
procedimentos de reavaliação toxicológica de abamectina, glifosato e tiram, os quais 
devem ser concluídos até 31/12/2018, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez 
mil reais) [...] (BRASIL, 2018, p. 24; 25) 

 

Entretanto, tamanha é a dependência da agricultura brasileira em relação aos 

agrotóxicos, em especial o glifosato, que logo após a suspensão do registro do produto, o 

Ministro da Agricultura Blairo Maggi, considerou indispensável a reversão da decisão judicial 

que suspendeu o registro, haja vista a iminência de prejuízos à safra da soja  (AGÊNCIA 

BRASIL, 2018). 

Seguindo a vertente exposta pelo Ministro Blairo Maggi, a Advocacia-Geral da 

União (AGU) apresentou recurso contra a decisão liminar que suspendeu o registro de 

agrotóxicos contendo o ingrediente ativo glifosato, sob o argumento de que não foram 

avaliadas as consequências práticas da decisão, que resultaria em grave lesão à ordem 

administrativa e à ordem econômica, pois a suspensão do registro impunha drásticos impactos 

a parcela significante da agricultura brasileira que depende da substância (BRASIL, 2018) – 

que sozinha representa 40% do total de agrotóxicos consumidos no país. O pedido de 

suspensão da liminar foi devidamente acatado pelo Desembargador Kássio Marques, do 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que em determinado trecho de sua decisão afirmou o 

seguinte: 

 

No caso em exame, tenho por caracterizada grave lesão à ordem pública, sob o viés 
da ordem administrativa, na medida em que ainda que caracterizada eventual 
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demora pelo órgão competente no processo de reavaliação toxicológica – processo 
certamente extremamente complexo e que contempla inúmeras etapas, sendo 
naturalmente longo –, nada justifica a suspensão dos registros dos produtos que 
contenham como ingredientes ativos abamectina, glifosato e tiram de maneira tão 
abrupta, sem a análise dos graves impactos que tal medida trará à economia do País 
e à população em geral, máxime porque os produtos que contém os princípios ativos 
ora questionados, para obterem o registro e serem comercializados, já foram 
aprovados por todos os órgãos públicos competentes para tanto, com base em 
estudos que comprovaram não oferecerem eles riscos para a saúde humana e para o 
meio ambiente, estando em uso há vários anos, sendo a determinação judicial de 
reavaliação desses ingredientes ativos, situação relativamente comum em tal 
segmento de produtos, uma vez que, conforme a ciência avança, é necessária a 
realização de novos testes e estudos para ampliar o conhecimento humano sobre a 
matéria. (BRASIL, 2018, p. 12) 

 

Importante notar que a decisão citada, de modo contraditório, ao mesmo tempo em 

que reconheceu a demora da ANVISA quanto a sua obrigação de promover a reavaliação 

toxicológica do glifosato – que como já visto, trata-se de diligência prometida pela agência 

desde 2008 –, afirmou que a suspensão de seu registro pelo juízo de 1ª instância foi 

determinada de forma abrupta, sendo que nada justificaria tal posicionamento – nem os graves 

riscos de danos socioambientais apontados por parcela significante da comunidade científica, 

que se constituem como efeitos práticos da decisão em manter o registro do glifosato. 

Continuando com a exposição dos resultados do PARA 2013-2015, importante 

mencionar que em relação ao risco dietético, foi salientado que em 1,11% das amostras 

haveria possibilidade de intoxicação aguda, que é aquela que se manifesta pouco tempo após a 

ingestão de uma grande quantidade de uma substância nociva específica (ANVISA, 2016). 

Para tanto, foram considerados os agrotóxicos que possuem Dose de Referência Aguda 

(DRfA) estabelecida, a qual serve como parâmetro para definir a quantidade de resíduos 

necessários à intoxicação aguda em seres humanos (ANVISA, 2016). Nesse contexto, 

concluiu-se que em relação à maioria das amostras observou-se “nível de segurança alimentar 

aceitável quanto aos potenciais riscos de intoxicação aguda advindos da exposição dietética a 

resíduos de agrotóxicos” (ANVISA, 2016, p. 06). 

Contudo, a agência não promoveu a análise dos riscos de intoxicação crônica sob o 

argumento de que “à luz do conhecimento atual, na maior parte dos casos seria necessário o 

consumo de vários alimentos contendo uma quantidade de determinado agrotóxico sempre 

superior aos limites máximos estabelecidos todos os dias durante anos” (ANVISA, 2016, p. 

105). Logo após, entretanto, ponderou que “não se pode descartar a possibilidade de risco 

crônico à saúde, advindo da exposição a resíduos de agrotóxicos por meio da dieta” 

(ANVISA, 2016, p. 105). 
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Por meio da nota técnica nº 01/2017, ao comentar sobre os riscos de intoxicação 

aguda e crônica em razão da dieta, frisou o seguinte: 

 

Apesar de ambas as avaliações de exposição serem necessárias para verificar se 
existe risco a saúde, a avaliação da exposição crônica requer dados suficientes para 
obter-se uma curva de distribuição, estatisticamente representativa, da concentração 
de resíduos de agrotóxicos nos principais alimentos que compõem a dieta de uma 
população. Para tanto, seria necessário dispor de grande quantidade de dados de 
monitoramento de resíduos de agrotóxicos em alimentos. (ANVISA, 2017, [s/p]) 

 

Além do mais, no PARA 2013-2015 destacou-se o fato de que devido às limitações 

do estado da técnica não foi possível mensurar adequadamente os riscos associados aos 

agrotóxicos, por exemplo, aqueles decorrentes da interação dos diversos resíduos de 

agrotóxicos aos quais os indivíduos são expostos diariamente – efeito cocktail – e também da 

capacidade bioacumulativa de tais substâncias. Chamou atenção também para o fato de que a 

análise se limita a frutas, verduras e legumes, não abrangendo outros alimentos que possuem 

resíduos de agrotóxicos. Veja-se: 

 

[...] conforme mencionado anteriormente, existem agrotóxicos que possuem o 
mesmo mecanismo de ação tóxica, o que pode acarretar efeito aditivo pela maior 
exposição aos resíduos dessas substâncias do que o verificado nos estudos por cada 
ingrediente ativo. 
Desse modo, a avaliação do risco devido à exposição a essas substâncias químicas 
também pode ser conduzida a partir do uso da estatística probabilística, uma 
abordagem de maior complexidade que considera, por exemplo, exposição 
cumulativa de agrotóxicos que possuem um mesmo mecanismo de ação e 
contribuem para um mesmo efeito nocivo. Também pode-se citar a exposição 
agregada, que leva em conta as diversas formas e fontes de exposição a um 
agrotóxico, tais como, exposição pela pele e ingestão de outros alimentos não 
monitorados pelo PARA, como água potável, carnes, leite e ovos. (ANVISA, 2016, 
p. 105; 106) 

 

Por fim, compete salientar que segundo afirmações da própria ANVISA, suas 

investigações não se prestam à precaução contra riscos à segurança alimentar do consumidor 

– informação, alimentação adequada, saúde e vida –, visto que as amostras avaliadas foram 

coletadas após o consumo dos alimentos: 

 

Tendo em vista que os resultados das análises de resíduos de agrotóxicos são 
disponibilizados somente depois que os alimentos foram consumidos, os relatórios 
de divulgação não se enquadram como ferramenta para informar sobre os riscos 
iminentes relacionados à alimentação. Contudo, a análise global dos resultados 
fornece informações para a tomada de ações de mitigação de risco adequadas, em 
especial decisões sobre quais agrotóxicos e produtos alimentares devem ser alvo de 
maior investigação. (ANVISA, 2016. p. 06) 
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Constata-se, portanto, que a análise dos resíduos de agrotóxicos contidos nas 

amostras coletadas entre 2011 e 2015 é deficitária por não englobar os dois agrotóxicos mais 

utilizados na produção agrícola brasileira – glifosato e 2,4-D. Ademais, foram limitadas a 

amostras de 25 tipos de frutas, verduras e legumes, não abrangendo outros tipos de alimentos 

que possuem resíduos de agrotóxicos, como leite, carnes, ovos etc. 

Verificou-se a possibilidade de intoxicação aguda em algumas amostras e diversos 

casos de utilização de agrotóxicos proibidos e/ou não permitidos para determinada cultura. De 

resto, ficou salientado que a investigação não se presta como ferramenta útil à efetivação da 

precaução contra riscos decorrentes da dieta, além de não ter sido hábil, em razão do estado 

da técnica, averiguação das consequências do efeito cocktail e capacidade bioacumulativa de 

alguns agrotóxicos, podendo-se dizer o mesmo em relação ao risco de intoxicação crônica, 

cuja possibilidade foi reconhecida pela agência. 

Cumpre frisar, finalmente, que o Estado brasileiro, por meio do Plano Nacional de 

Desenvolvimento Rural Sustentável – encampado pelo Decreto 8.735/16, que foi revogado 

pelo Decreto 9.186/17 – fez um alerta evidenciando os altos custos ambientais que as técnicas 

oriundas da Revolução Verde representam ao meio ambiente, assinalando a necessidade de 

proteção contra os riscos que os agrotóxicos representam à segurança alimentar: 

 

Na segunda metade de século XX, com a chamada ‘Revolução Verde’, 
conseguiram-se aumentos consideráveis de produção e de produtividade, com base 
na mecanização, uso de agroquímicos e monocultivos. Entretanto, hoje são 
computados altos custos ambientais e para a saúde, que representam custos 
econômicos também elevados. 
[...] 
Evidencia-se que nesse período o Brasil se consagrou como campeão mundial de 
uso de agrotóxicos, o que compromete seriamente o futuro do país como referência 
na produção de alimentos para segurança e soberania alimentar e nutricional. 
(BRASIL, 2013, p. 15; 16) 

 

Oportunamente, nas linhas que se seguem debater-se-á sobre o sistema agroecológico 

de produção agrícola, apontado por muitos como uma alternativa sustentável ao modelo 

convencional predominante desde a Revolução Verde, que é intensamente dependente do uso 

de agrotóxicos. Averiguar-se-á também sua capacidade produtiva ante o crescimento 

demográfico e a necessidade primordial de se combater a fome no mundo. 
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5.4 A transição agroecológica como fator indispensável à redução do uso de agrotóxicos 

no Brasil e à promoção do desenvolvimento sustentável 

 

O acesso ao alimento é o alicerce que permite o desenvolvimento de qualquer 

espécie animal, de modo que sua deficiência, isto é, a situação de fome, configura-se como 

um grave obstáculo à preservação ambiental. Não é diferente com os seres humanos, razão 

pela qual muito se investiu, historicamente, no aperfeiçoamento das técnicas de produção 

agrícola, desembocando da Revolução Verde – que também se pautou em interesses políticos 

e econômicos como pano de fundo. 

Entretanto, como já salientado no tópico inaugural deste trabalho, diversos grupos 

populacionais ainda sofrem com a fome, não tendo a Revolução Verde obtido êxito nesse 

viés, devido ao desperdício de grande quantidade de alimentos e à má distribuição de renda e 

de terras produtivas, fatores que dificultam o acesso aos alimentos produzidos e 

comercializados. Foi, contudo, exitosa em seus propósitos políticos e econômicos. 

Tal situação se torna ainda mais preocupante ao se considerar a previsão feita pela 

ONU, já mencionada, de que em 2030 a população mundial alcançará 8,6 bilhões de pessoas, 

chegando a 9,8 bilhões até 2050. Diante desse cenário, a FAO conjectura que até 2050 será 

necessário aumentar a produtividade em até 70% (FAO, 2009, p. 02). 

No que se refere especificamente ao Brasil, segundo projeções do IBGE, em 2018 

sua população será de 208,5 milhões de pessoas, passando para 224 milhões em 2030 e 

chegando a aproximadamente 232 milhões em 2050 (IBGE, 2018). Especula-se que ao final 

de 2018 a taxa de fecundidade no país será de 1,77 filhos por mulher, variando para 1,72 em 

2030 e 1,67 no ano 2050 (IBGE, 2018). Tais constatações mantêm pressão sobre o setor 

agrícola e para o Estado acerca da necessidade de produzir alimentos suficientes à demanda e 

garantir acessibilidade a todos.  

Contudo, com a percepção dos riscos associados às técnicas da Revolução Verde, 

torna-se imprescindível fomentar a inserção de uma agricultura sustentável, atenta não apenas 

à dimensão quantitativa, mas também qualitativa do direito fundamental à alimentação 

adequada, ou seja: alimentos em quantidade suficiente para saciar a fome, dotados de 

qualidade nutritiva e desprovidos de contaminantes nocivos à saúde humana. 

Sob tal perspectiva, foi elaborada pela ONU a Agenda 2030, que possui diversos 

compromissos que devem ser cumpridos pelas nações, dentre os quais para o presente 

trabalho se destaca o objetivo nº 2, consistente na obrigação de “Acabar com a fome, alcançar 

a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável” (ONU, 
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2015). Dentre as medidas previstas visando lograr êxito em tal objetivo, destacam-se as 

seguintes: 

 

2.3 Até 2030, dobrar a produtividade agrícola e a renda dos pequenos produtores de 
alimentos, particularmente das mulheres, povos indígenas, agricultores familiares, 
pastores e pescadores, inclusive por meio de acesso seguro e igual à terra, outros 
recursos produtivos e insumos, conhecimento, serviços financeiros, mercados e 
oportunidades de agregação de valor e de emprego não agrícola. 
2.4 Até 2030, garantir sistemas sustentáveis de produção de alimentos e 
implementar práticas agrícolas resilientes, que aumentem a produtividade e a 
produção, que ajudem a manter os ecossistemas, que fortaleçam a capacidade de 
adaptação às mudanças climáticas, às condições meteorológicas extremas, secas, 
inundações e outros desastres, e que melhorem progressivamente a qualidade da 
terra e do solo. 
2.5 Até 2020, manter a diversidade genética de sementes, plantas cultivadas, animais 
de criação e domesticados e suas respectivas espécies selvagens, inclusive por meio 
de bancos de sementes e plantas diversificados e bem geridos em nível nacional, 
regional e internacional, e garantir o acesso e a repartição justa e equitativa dos 
benefícios decorrentes da utilização dos recursos genéticos e conhecimentos 
tradicionais associados, como acordado internacionalmente. (ONU, 2015, [s/p]) 

 

Observa-se um claro compromisso assumido na pretensão de promover uma nova 

revolução no setor agrícola, orientada pela ideia de desenvolvimento sustentável e pelo caráter 

multidimensional do direito à alimentação adequada. Como enfatizado, o modelo agrícola 

convencional ainda prevalece no país, por meio de monoculturas em largas escalas cultivadas 

com o auxílio cada vez maior de máquinas, agrotóxicos e sementes transgênicas, 

representando graves riscos aos solos, às águas, ao clima, à biodiversidade e à segurança 

alimentar dos seres humanos, além de fomentar o desemprego no campo e a concentração de 

terras. 

Compete ressalvar que não se pretende com as anotações antecedentes, qualificar a 

Revolução Verde como um grande equívoco histórico que de nada serviu, resumindo-se a 

uma tramoia de corporações e agentes políticos totalmente desapegados do interesse público. 

Vale lembrar que seu surgimento veio num momento posterior à II Guerra Mundial, com 

baixa produtividade de alimentos e índices alarmantes de fome em todo o mundo – mas que, 

já na década de 1.960, foi extremamente criticado devido aos riscos de danos socioambientais 

produzidos, com notoriedade para a obra Primavera Silenciosa, de Rachel Carson. 

Atente-se que em diversos aspectos do cotidiano humano, aquilo que outrora era 

indispensável ao bem-estar individual e social pode posteriormente ser reputado como 

substituível em face das circunstâncias fáticas e/ou à evolução do estado da técnica. Sob tal 

perspectiva, pretende-se agora, averiguar se o Estado brasileiro está atuando de forma 
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eficiente no que tange à implementação de um modelo agrícola sustentável em consonância 

com os objetivos da Agenda 2030, com ênfase na agroecologia. 

Pertinente abordar, primeiramente, os comentários tecidos pela ONU em relação ao 

sistema agroecológico, considerando-o não apenas eficiente no quesito produtividade, mas 

também mais condizente com o desenvolvimento sustentável e a segurança alimentar, quando 

comparado ao modelo convencional dependente de agrotóxicos: 

 

Práticas mais seguras existem e podem ser desenvolvidas para minimizar os 
impactos do uso excessivo, em alguns casos desnecessário, de agrotóxicos que 
violam diversos direitos humanos. Um aumento nas práticas agrícolas orgânicas em 
muitos lugares ilustra que a agricultura com menos ou sem agrotóxicos é viável. 
Estudos indicaram que a agroecologia é capaz de fornecer rendimentos suficientes 
para alimentar toda a população mundial e garantir que eles sejam adequadamente 
nutridos. 
A afirmação promovida pela indústria agroquímica de que os pesticidas são 
necessários para alcançar a segurança alimentar não é apenas imprecisa, mas 
perigosamente enganosa. Em princípio, há comida adequada para alimentar o 
mundo; os sistemas de produção e distribuição não equitativos apresentam grandes 
bloqueios que impedem o acesso de pessoas necessitadas. Ironicamente, muitos dos 
que têm insegurança alimentar são, na verdade, agricultores de subsistência 
envolvidos no trabalho agrícola, particularmente em países de baixa renda. (ONU, 
2017, p. 19, tradução nossa)42 

 

Em 2012 foi promulgado o Decreto 7.794, instituindo a Política Nacional de 

Agroecologia e Produção Orgânica (PNAPO), que em seus artigos 1º e 3º revelam a 

necessidade de superação do modelo agrícola convencional e traçam diretrizes para tanto, 

visando promover a transição agroecológica em prol do desenvolvimento sustentável e da 

segurança alimentar do consumidor (BRASIL, 2012). Em consequência, foi elaborado o 

Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (PLANAPO), cujas ações foram 

divididas em ciclos trienais – até o momento já se encerrou o ciclo 2013-2015, estando em 

andamento o ciclo 2016-2019. 

Algumas reflexões contidas no PLANAPO 2016-2019 reforçam os riscos de danos 

socioambientais produzidos pelo modelo agrícola convencional, além de indicar a 

agroecologia como alternativa viável: 

                                                             
42  “Safer practices exist and can be developed further to minimize the impacts of such excessive, in some cases 

unnecessary, use of pesticides that violate a number of human rights. A rise in organic agricultural practices 
in many places illustrates that farming with less or without any pesticides is feasible. Studies have indicated 
that agroecology is capable of delivering sufficient yields to feed the entire world population and ensure that 
they are adequately nourished. 

 The assertion promoted by the agrochemical industry that pesticides are necessary to achieve food security is 
not only inaccurate, but dangerously misleading. In principle, there is adequate food to feed the world; 
inequitable production and distribution systems present major blockages that prevent those in need from 
accessing it. Ironically, many of those who are food insecure are in fact subsistence farmers engaged in 
agricultural work, particularly in lower-income countries.” 
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-As atividades relacionadas à produção agrícola estão entre as que mais têm gerado 
impactos sobre o meio ambiente. A produção intensiva é grande consumidora de 
energia, além de fonte de contaminação da água, ar e solo, por meio, especialmente, 
de resíduos de pesticidas e de fertilizantes. A expansão das fronteiras agrícolas 
aumenta as taxas de desmatamento, agrava os processos de degradação do solo e põe 
em risco a biodiversidade. 
A sociedade brasileira tem manifestado preocupação crescente com os impactos 
ambientais da agricultura convencional e seus efeitos sobre a segurança alimentar, 
como indica a forte atuação, em diversas frentes, de movimentos, organizações não 
governamentais, universidades e cidadãos(ãs), imbuídos do propósito de fazer com 
que a produção agrícola alcance patamares adequados de sustentabilidade. 
A agroecologia desponta, neste cenário, como uma alternativa viável para a 
construção de um novo paradigma para a agricultura, que promova a ampliação das 
condições de acesso a alimentos saudáveis, a partir de sistemas de produção agrícola 
ecologicamente equilibrados, e que contribua para o fortalecimento de bases 
estruturais socialmente justas e inclusivas para o campo. (BRASIL, 2016, p. 09) 

 

Oportuno, portanto, trazer à tona algumas informações referentes à agroecologia, 

abordando também a legislação correlata. De acordo com Feiden (2005), atualmente a 

agroecologia é concebida como um sistema de produção preocupado não apenas com a 

demarcação territorial da área adequada à determinada cultura, mas também com a integração 

de conhecimentos da agronomia, ecologia, economia e sociologia. 

Para Bernard e Lux, a agroecologia “É descrita como uma coexistência 

ambientalmente saudável da agricultura e da biodiversidade na mesma área, que visa melhorar 

os sistemas agrícolas, imitando e melhorando os processos naturais do ecossistema” 

(BERNARD; LUX, 2017, p. 1282, tradução nossa) 43. Gliessman enfatiza que se trata de “um 

agente para as mudanças sociais e ecológicas complexas que tenham necessidade de ocorrer 

no futuro a fim de levar a agricultura para uma base verdadeiramente sustentável” 

(GLIESSMAN, 2009, p. 56). 

Conveniente mencionar, ainda, o conceito de agroecologia conferido pela Embrapa 

por ocasião da elaboração de documento intitulado como Marco Referencial em 

Agroecologia: 

 

O termo Agroecologia foi assim cunhado para demarcar um novo foco de 
necessidades humanas, qual seja, o de orientar a agricultura à sustentabilidade, no 
seu sentido multidimensional. Num sentido mais amplo, ela se concretiza quando, 
simultaneamente, cumpre com os ditames da sustentabilidade econômica (potencial 
de renda e trabalho, acesso ao mercado), ecológica (manutenção ou melhoria da 
qualidade dos recursos naturais e das relações ecológicas de cada ecossistema), 
social (inclusão das populações mais pobres e segurança alimentar), cultural 
(respeito às culturas tradicionais), política (organização para a mudança e 

                                                             
43  “It is described as an environmentally sound coexistence of agriculture and biodiversity in the same area, 

which aims to improve agricultural systems by mimicking and enhancing natural processes of the ecosystem. 
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participação nas decisões) e ética (valores morais transcendentes). (EMBRAPA, 
2006, p. 22; 23) 

 

Frisa-se que conceitualmente a agroecologia visa o atendimento dos múltiplos 

interesses relacionados à atividade agrícola – econômico, ambiental e social –, na intenção de 

aquilatá-los a fim de viabilizar o desenvolvimento sustentável e a segurança alimentar do 

consumidor, em atenção à mediania circunstancial exigida ao equilíbrio de tais interesses – tal 

como delineada na releitura de Aristóteles, feita no tópico inaugural. Seguindo a perspectiva 

que se expõe, a Embrapa enfatiza que: 

 

Sendo a Agroecologia um referencial teórico, servindo de orientação geral para as 
experiências de Agricultura Ecológica, o caráter local é que dará a feição concreta 
dos seus princípios e práticas. Sem a consideração das condições locais, o conceito 
de Agroecologia fica desprovido de sentido. É a realidade socioeconômica e 
ecológica local que define a melhor forma de aplicação da teoria, exigindo ajustes 
finos a cada situação. Muitas vezes, a própria realidade pode colocar em julgamento 
certos preceitos, ponderando sua importância e, portanto, enriquecendo seus 
fundamentos. Essa abordagem proporciona a construção de conhecimentos de 
referência, o que faz da Agroecologia uma ciência dinâmica. Cada manifestação 
local constrói sua própria forma de concretizar o marco teórico, constituindo sempre 
novas referências. Tais referências, apesar de não poderem ser replicadas 
integralmente para outras realidades, constituem inspirações que ajudam a 
desenvolver novas experiências. Não são fórmulas ou modelo fixos, mas indicações 
que devem sofrer adições, reduções e ajustes, mediante a observação sistemática dos 
sistemas produtivos no que diz respeito a sua sustentabilidade. (EMBRAPA, 2006, 
p. 24) 

 

Oportuno frisar que existe muita confusão em relação à definição de agroecologia, 

muitas vezes tratada equivocadamente como sinônimo de agricultura ecológica, que por sua 

vez está subdividida numa variedade de modelos de produção alternativos como a agricultura 

orgânica44, agricultura biológica45, permacultura46 etc. (EMBRAPA, 2006). Na realidade, nem 

sempre a agricultura ecológica encampará os princípios da agroecologia, pois muitas vezes 

está focada em nichos de mercado, colocando em segundo plano as dimensões ecológicas e 

sociais (EMBRAPA, 2006). 

A confusão conceitual mencionada no parágrafo anterior foi incorporada pela Lei 

10.831/03 – regulamentada pelo Decreto 6.323/07 –, que apesar de elaborada para tratar da 

agricultura orgânica, logo em seu artigo 1º abordou os princípios da agroecologia e abrangeu 

diversas práticas de agricultura ecológica além da orgânica (BRASIL, 2003). Tal situação 

também foi identificada por Abreu et al: 

                                                             
44 Sistema agrícola que não utiliza produtos químicos prejudiciais ao meio ambiente e à sadia qualidade de vida. 
45 Trata-se de uma derivação da agricultura orgânica. 
46 Ciência holística fundamentada em valores éticos e que considera tanto o saber científico quanto o popular, na 

pretensão de fomentar a efetivação de interesses ambientais e sociais relacionados com a atividade agrícola. 
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É importante destacar que a Lei da Produção Orgânica Brasileira, n.º 10.831 [...] 
teve sua formulação baseada no conceito de Agroecologia, que destaca diversos 
elementos integrantes da noção conceitual, tais como: a integridade cultural das 
comunidades rurais, a equidade social, a valorização econômica das produções 
familiares, além do respeito aos recursos naturais. Nesse sentido, sob o ponto de 
vista normativo, a noção de orgânico incorpora a de agroecológica e abrange um 
conjunto de estilos de agricultura: biodinâmica, orgânica, natural, permacultura, 
sistemas agroflorestais, regenerativo etc. (ABREU et al, 2012, p. 152) 

 

Tendo em vista os múltiplos interesses incorporados pela agroecologia e a sua 

comprovada eficiência produtiva, faz-se relevante, em respeito ao Princípio da Precaução e às 

máximas da ecorproporcionalidade, que o Estado brasileiro proponha uma transição gradual, 

em superação às técnicas utilizadas pelo modelo convencional oriundas da Revolução Verde, 

em especial ao uso intenso de agrotóxicos. 

 De acordo com a Embrapa, os dois primeiros passos necessários à transição interna 

– fatores inerentes à própria produção agrícola – para o sistema agroecológico consistem “na 

redução e a racionalização do uso de agroquímicos e fertilizantes sintéticos [...] e na 

“substituição dos insumos químicos por outros de origem biológica” (EMBRAPA, 2006, p. 

28). Em terceiro lugar, aponta a imprescindibilidade de se realizar o manejo da biodiversidade 

e o redesenho dos sistemas produtivos (EMBRAPA, 2006). 

Ademais, a Embrapa indica também a necessidade de uma transição externa – 

relativa a aspectos extrínsecos à unidade de produção –, trazendo como exemplos “a expansão 

da consciência pública, a organização dos mercados e infraestruturas, as mudanças 

institucionais na pesquisa, ensino e extensão, a formulação de políticas públicas com enfoque 

agroecológico e as inovações referentes à legislação ambiental” (EMBRAPA, 2006, p. 29). 

Atente-se, portanto, que os direitos à informação, à educação ambiental e à participação 

popular são indispensáveis ao fomento da agricultura sustentável. Nesse viés, salienta-se: 

 

A transição interna aos sistemas de produção não teria sentido sem uma mudança 
geral nos padrões de desenvolvimento. Políticas de crédito e extensão rural, pesquisa 
agropecuária e florestal e reforma agrária são condições fundamentais para avançar à 
sustentabilidade plena e duradoura. 
A Agroecologia, como proposta de desenho de sistemas de código aberto, pode ser 
aplicada a partir da observação de experiências sustentáveis existentes, pela 
incorporação do conhecimento clássico e por influência das distintas correntes de 
Agricultura Ecológica. Mais importante que a opção por uma ou outra referência, é o 
resguardo dos princípios agroecológicos, relacionados diretamente com a 
sustentabilidade socioambiental. Isto implica uma opção ética por um meio 
ambiente equilibrado e por uma sociedade onde prevaleça maior equidade 
socioeconômica. 
Outro aspecto fundamental é o reconhecimento de que a transição agroecológica não 
se dará de forma linear, um passo depois do outro na ordem aqui apresentada, mas 
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que há uma dialética entre avanços e recuos, que é inerente aos processos de 
mudança social. (EMBRAPA, 2006, p. 28; 29) 

 

Atente-se que em consequência ao Decreto 7.794/12 e à criação da PLANAPO, foi 

elaborado pela Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (CNAPO) – 

vinculada à Presidência da República – o Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos 

(PRONARA), que até o momento não foi lançado como política pública oficial. Houve a 

previsão, em tal programa, de diversas medidas relevantes ao desestímulo ao uso de 

agrotóxicos e à consequente transição para o sistema agroecológico: 

 

Na perspectiva de fomentar a transição agroecológica por um número cada vez 
maior de produtores, a substituição de agrotóxicos convencionais por insumos de 
baixa toxicidade e de origem biológica podem representar o primeiro passo para a 
redução da contaminação e dos impactos negativos causados pelo uso dos 
agrotóxicos. 
O Pronara foi elaborado de forma a orientar e organizar diferentes iniciativas do 
governo de forma a desencadear a construção de mecanismos: de restrição ao uso, 
produção e comercialização de agrotóxicos no país, com especial atenção para 
aqueles com alto grau de toxicidade e ecotoxidade; de incentivo à redução do uso 
dos agrotóxicos pela conversão para sistemas de produção como os orgânicos e de 
base agroecológica; e de educação em torno da temática agrotóxicos de forma a 
conscientizar a população dos problemas advindos do seu uso, bem como as 
alternativas existentes para o seu enfrentamento. 
De forma a melhor organizar as iniciativas, o Pronara foi estruturado em torno de 
seis eixos temáticos, cujas ementas seguem abaixo, e que são: 1) Registro; 2) 
Controle, Monitoramento e Responsabilização de Toda a Cadeia Produtiva; 3) 
Medidas Econômicas e Financeiras; 4) Desenvolvimento de Alternativas; 5) 
Informação, Participação e Controle Social; e 6) Formação e Capacitação. 
(BRASIL, 2012, p. 05; 06) 

 

Conforme já exposto, vislumbra-se atualmente no Brasil o crescimento de 

estabelecimentos agrícolas que se valem de monoculturas de largas escalas – acima de 1000 

hectares – cultivadas mediante utilização cada vez maior de sementes transgênicas e de 

agrotóxicos – com notoriedade para a sojicultura –, fazendo do país o maior consumidor de 

agrotóxicos em todo o mundo desde 2008. 

Verifica-se, portanto, que o Estado brasileiro não está atuando de forma eficiente em 

relação a fatores indispensáveis à transição interna do modelo agrícola convencional para o 

agroecológico, a despeito dos termos constantes na PNAPO e no PLANAPO – e também no 

PRONARA, que até o momento não foi oficializado47. 

                                                             
47  Cumpre informar a existência do Projeto de Lei nº 6670/16, que pretende instituir a Política Nacional de 

Redução de Agrotóxicos. Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2120775>. Acesso em: 15 out. 
2018. 
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Observa-se deficiência, também, no que tange à adoção das medidas necessárias à 

transição externa, tendo em vista, primeiramente, os substanciais incentivos fiscais ainda 

conferidos à produção e comercialização de agrotóxicos, já tratados neste trabalho quando se 

fez menção ao Convênio nº 100/97 do CONFAZ e aos Decretos 5.630/05 e 7.660/11. Não há, 

ademais, um engajamento em políticas de divulgação de informações ao consumidor, acerca 

dos riscos associados aos resíduos de agrotóxicos presentes nos alimentos ofertados no varejo 

e demais pontos comerciais, e às vantagens dos produtos oriundos do sistema agroecológico. 

Ao analisar a eficiência do PLANAPO 2013-2015 em documento publicado pelo 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), Sambuichi et al (2017) destacaram alguns 

avanços visando a transição agroecológica, como a formação inicial e continuada em 

agroecologia para agricultores e técnicos, além da formação técnica e em nível superior no 

ramo. Entretanto, concluíram que muito precisa ser feito para atender aos objetivos traçados 

pelo PNAPO e pelo PLANAPO, ressaltando, inclusive, a ineficiência das ações de crédito 

rural destinadas ao fomento do sistema agroecológico: 

 

[...] embora a execução dos recursos não reembolsáveis tenha sido elevada, os 
recursos destinados para o crédito, os quais correspondiam à maior parte dos 
recursos disponibilizados no plano, tiveram percentual muito baixo de execução. 
Isso indica que as ações executadas durante o Planapo I que visavam sanar os 
entraves diagnosticados para o acesso ao crédito não foram suficientes para atingir 
esse objetivo. (SAMBUICHI et al, 2017, p. 190) 

 

Diante dos riscos certos e incertos de danos socioambientais produzidos pelo modelo 

agrícola tradicional, e ao seu fracasso no combate à fome e na promoção do desenvolvimento 

sustentável, faz-se imprescindível a transição agroecológica, cuja capacidade produtiva já foi 

devidamente atestada e que busca a mediania circunstancial entre os interesses econômico, 

ambiental e social envolvidos. Essa transição depende da redução do uso de agrotóxicos no 

Brasil, e se trata de medida precaucional necessária à gestão eficiente dos riscos que tais 

produtos químicos representam ao meio ambiente e à segurança alimentar do consumidor. 

Contudo, conforme já verificado, ainda não foram executadas medidas destinadas à 

progressiva redução do uso de agrotóxicos no país, e não foram efetivas as ações até então 

implementadas com o propósito de efetivar a transição agroecológica. Observa-se, na 

realidade, um grande crescimento no número de estabelecimentos agrícolas que se valem de 

monoculturas de larga escala cultivadas com utilização cada vez maior de sementes 

transgênicas e de agrotóxicos, muitos deles já proibidos na União Europeia e outros 
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recentemente qualificados como cancerígenos, com destaque para o glifosato e o 2,4-D, que 

são os dois mais utilizados no Brasil. 

 

5.5 A gestão pública dos riscos à segurança alimentar do consumidor e a imprudência na 

aplicação do princípio da precaução 

 

As regras atinentes ao registro de agrotóxico constituem o primeiro obstáculo à 

utilização indiscriminada de tais produtos no país. Nesse azo, a Lei 7.802/89 e o Decreto 

4.074/02 merecem elogios por impor ao Estado, enquanto gestor dos riscos que os resíduos de 

agrotóxicos presentes nos alimentos representam à segurança alimentar do consumidor, a 

obrigação de negar o registro de ingrediente ativo ou até de cancelar algum já registrado, caso 

a comunidade científica indique que seu ingrediente ativo possui características mutagênicas, 

teratogênicas ou carcinogênicas, ou quando tiverem aptidão para provocar distúrbios 

hormonais. 

No entanto, permitem o registro de agrotóxico por prazo indeterminado, não havendo 

previsão de reavaliações periódicas. Na realidade, segundo a legislação, a reavaliação de 

determinado agrotóxico registrado só será executada após a constatação de indícios da perda 

de sua eficiência ergonômica ou da posterior percepção de riscos de danos socioambientais 

inaceitáveis, em nítida oposição ao Princípio da Precaução, que requer uma antecipação de 

ações diante de incertezas que ameaçam o meio ambiente, a saúde e a vida humana – a sadia 

qualidade de vida. 

No âmbito da competência legislativa estadual, observa-se uma atuação muito 

tímida no que tange à elaboração de normas que confiram maior proteção à segurança 

alimentar do consumidor, em especial por parte daqueles que mais consomem tais produtos – 

estados do Mato Grosso, São Paulo, Rio Grande do Sul e Paraná. Merecem elogios, contudo, 

o artigo 9º da Lei 5.760/98 do Espírito Santo e o artigo 20 da Lei 11.069/98 de Santa Catarina, 

que proibiram o registro de agrotóxicos banidos em seu país de origem (ESPÍRITO SANTO, 

1998; SANTA CATARINA, 1998). Do mesmo modo, o Projeto de Lei paraense nº 253/2017, 

já mencionado, que pretende obrigar o varejo e o atacado a informar sobre a presença de 

resíduos de agrotóxicos nos alimentos – embora se sustente, neste trabalho, que tal obrigação 

já exista em razão do CDC. 

Pode-se dizer que embora no âmbito nacional o Brasil possua uma legislação 

avançada em relação à proteção do meio ambiente e da segurança alimentar contra os riscos 

produzidos pelos agrotóxicos, ainda existem questões que precisam ser aperfeiçoadas, como a 
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obrigatoriedade de reavaliação periódica de agrotóxicos já registrados. Passar-se-á, adiante, a 

avaliar se o Estado brasileiro tem sido eficiente na gestão dos riscos de intoxicação por 

agrotóxicos em razão da dieta, ao exercer suas competências administrativas. 

Como detidamente analisado, a eficiência na gestão pública dos riscos incertos 

demanda a aplicação do Princípio da Precaução, que no ordenamento jurídico tem cabimento 

não apenas para atividades produtoras de risco classificado como catastrófico, mas até mesmo 

para aqueles considerados como leves ou medianos. Entretanto, deve-se atuar com prudência, 

a teor da mediania circunstancial exigida para o fomento do desenvolvimento sustentável, 

evitando o medo paralisante e a confiança temerária, em consonância com a virtude da 

coragem, tal como ponderada por Aristóteles. 

Para que o Princípio da Precaução seja aplicado de forma prudente, faz-se 

imprescindível a utilização habitual de um critério racional de escolha, consistente no 

Princípio da Ecoproporcionalidade, cujas máximas devem ser observadas sucessivamente: a) 

objetivo justificável; b) atividade adequada ao objetivo almejado; c) atividade necessária ao 

objetivo, inexistindo alternativa eficiente e menos poluidora; d) o nível de poluição e os riscos 

socioambientais decorrentes não podem ser excessivos, se comparados aos benefícios 

proporcionados pelo objetivo da atividade (proporcionalidade em sentido estrito). 

Importante lembrar, contudo, que a máxima da proporcionalidade em sentido 

estrito, tal como originariamente desenvolvida, exige uma análise econômica de custo-

benefício, segundo a qual não seria cabível a aplicação do Princípio da Precaução quando o 

proveito obtido com a atividade poluente fosse considerado superior, se comparado com os 

riscos produzidos – que seriam classificados como leves ou médios. Como já dito, no Brasil o 

Princípio da Precaução não está condicionado à classificação do risco como de nível leve, 

médio ou alto, bastando que esteja configurada a situação de incerteza. 

 Assim, a proporcionalidade em sentido estrito deve ser utilizada para analisar 

qual medida precaucional pode ser aplicada a cada situação concreta, levando em 

consideração os benefícios decorrentes da atividade poluente e também o grau de incerteza 

dos riscos. Deve-se, pois, avaliar se a incerteza recai sobre a própria existência dos riscos ou 

apenas perante os parâmetros de segurança fixados. 

No primeiro caso – se a incerteza recair sobre a própria existência do risco – deve-

se aplicar a medida básica de precaução, consistente na prestação de informações sobre a 

presença da substância poluente com a indicação da incerteza decorrente, permitindo a 

autodeterminação consciente dos indivíduos em relação ao risco. Na segunda hipótese – de 
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incerteza apenas quanto aos parâmetros de segurança –, pode ser determinada sua proibição 

gradativa ou imediata. 

Em relação às duas primeiras máximas da ecoproporcionalidade, pode-se afirmar 

que a utilização de agrotóxicos é justificada e adequada pela necessidade de combater as 

“pragas” que comprometem a produção de alimentos no Brasil, e também pela atestada 

capacidade que tais produtos químicos possuem para fazê-lo, visando o atendimento da 

dimensão quantitativa do direito fundamental à alimentação adequada – combate à fome. 

Em relação à máxima da necessidade, deve-se considerar que o modelo agrícola 

convencional sedimentado na Revolução Verde ainda é predominante no país, tendo o Censo 

Agro 2017 constatado até mesmo o aumento dos estabelecimentos agrícola com áreas 

superiores a 1000 hectares, nos quais foram implantadas monoculturas que, inevitavelmente, 

demandam a intensa aplicação de agrotóxicos. 

Ao se considerar tal cenário, deve-se reputar o uso de agrotóxicos como 

necessário à produção de alimentos no Brasil, sendo inviável a proibição imediata de seu uso 

pelo gestor público de riscos, apesar da certeza existente acerca de sua periculosidade e da 

incerteza em relação aos parâmetros de segurança definidos – em razão da incapacidade 

técnica de avaliação do efeito cocktail e da capacidade de bioacumulação, que alavancam o 

risco de intoxicação crônica em razão da dieta. 

No contexto da proporcionalidade em sentido estrito – compatibilizada com o 

Princípio da Precaução –, é relevante ponderar acerca da periculosidade inerente dos 

agrotóxicos e da incerteza acerca dos parâmetros de segurança e dos riscos de danos à saúde 

humana. Assim, faz-se imprescindível, como medida precaucional básica, a prestação de 

informações ostensivas ao consumidor, advertindo-o não apenas sobre a presença de resíduos 

de determinado agrotóxico nos alimentos que lhes são ofertados no comércio, mas também 

sobre a respectiva classificação toxicológica – que utiliza o referencial de toxidade aguda –, 

além de um alerta sobre a incerteza quanto ao risco de intoxicação crônica. 

Ora, a informação sobre a qualidade dos produtos comercializados se faz crucial 

por possibilitar ao consumidor o exercício da autonomia privada. No caso de produtos que 

representam ameaça a sua saúde e vida, tais como os alimentos com resíduos de agrotóxicos, 

a informação ostensiva sobre suas características se faz indispensável à autodeterminação 

consciente do consumidor perante os riscos associados, mesmo que incertos, optando por 

assumi-los voluntariamente caso os considere aceitáveis, legitimando-os no contexto do 

Estado Democrático de Direito. 
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Atente-se que tanto o texto constitucional quanto a legislação infraconstitucional 

garantem ao consumidor o direito à informação acerca de produtos que ofereçam riscos a sua 

segurança e saúde – não fazendo distinção se eles são certos ou incertos –, de modo que a 

injustificada falta de regulamentação sobre a forma pela qual essa informação deve ser 

disponibilizada, não pode servir como desculpa à omissão quanto ao cumprimento de tal 

obrigação pelos estabelecimentos comerciais no Brasil, e, tampouco, ao não exercício do 

poder de polícia pelo gestor público, que deve exigir sua prestação de algum modo eficaz. 

De toda maneira, seria de suma relevância a elaboração de um regulamento em 

nível nacional, evidenciando a maneira pela qual essas informações devem ser prestadas na 

comercialização de alimentos com resíduos de agrotóxicos, o que não eliminaria possibilidade 

de regulamentação suplementar pelos Estados e Municípios. 

Entretanto, os estabelecimentos comerciais brasileiros – com notoriedade para o 

varejo e o atacado – não disponibilizam ao consumidor quaisquer informações pertinentes à 

presença de resíduos de agrotóxicos nos alimentos comercializados, nem mesmo sobre os 

riscos de intoxicação via dieta. 

Diferentemente, observam-se diversas exigências e rigorosa fiscalização 

referentes à comercialização de produtos oriundos do sistema agroecológico – que na 

legislação brasileira é tratado como sinônimo de agricultura sustentável, a qual envolve 

diversas práticas como a agricultura orgânica, permacultura, agrofloresta48 etc. Importante 

frisar que os alimentos produzidos a partir das técnicas da agroecologia normalmente são 

livres de resíduos de agrotóxicos, não representando riscos à segurança alimentar do 

consumidor, mas, ainda assim, há um grande cuidado por parte do Poder Público em 

assegurar ao consumidor a informação sobre suas características. 

As disposições contidas no artigo 3º da Lei 10.831/03 e nos artigos 11 a 17 do 

Decreto 6.323/07, exigem a certificação do alimento agroecológico, identificando-o 

claramente como tal, além de sua separação daqueles produzidos pelo modelo agrícola 

convencional (BRASIL, 2007). Ademais, restaurantes, hotéis e outros estabelecimentos 

comerciais similares são obrigados a identificar em seu cardápio quais são os alimentos 

agroecológicos disponíveis e aqueles que possuem ingredientes agroecológicos em sua 

composição, com especificação de seu fornecedor (BRASIL, 2007). 

Não há motivos para criar objeções às exigências de fornecimento de informação 

feitas ao varejo e aos demais estabelecimentos que comercializam produtos oriundos do 

                                                             
48 Sistema de produção agrícola que visa, simultaneamente, promover o reflorestamento em determinada área. 
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sistema agroecológico ou que contenham ingredientes agroecológicos em sua composição. O 

que se estranha é que os órgãos fiscalizadores não façam exigência similar aos alimentos que 

contêm resíduos de agrotóxicos, na intenção de advertir ostensivamente o consumidor sobre 

sua presença e os riscos associados, em consonância com o ordenamento jurídico brasileiro. 

Relevante, agora, salientar que o sistema agroecológico é atualmente considerado 

por muitos, inclusive pela ONU, como alternativa viável ao modelo agrícola convencional 

vigente desde a Revolução Verde, intensamente dependente de agrotóxicos. Afirma-se que 

além de coerente com a noção de desenvolvimento sustentável – diferentemente do modelo 

convencional –, é capaz de suprir a demanda crescente pela produção de alimentos, sendo 

mais hábil à conquista da segurança alimentar em sua multidimensionalidade. 

Assim, sob a perspectiva do Princípio da Precaução conjugado com a máxima da 

proporcionalidade em sentido estrito, ao considerar a periculosidade inerente dos agrotóxicos 

e a incerteza quanto aos parâmetros de segurança e ao risco de intoxicação crônica, pode-se 

sustentar que além das informações acerca do risco, a serem prestadas na venda de alimentos 

com seus resíduos, pela necessidade de proibição gradativa do uso de agrotóxicos no país, em 

consonância com o objetivo nº 2 da Agenda 2030 – fomento à agricultura sustentável. 

Essa proibição gradativa seria feita mediante desestímulos ao modelo agrícola 

convencional, pela proibição do registro de novos ingredientes ativos e pelo cancelamento de 

outros já registrados – a efetivação do PRONARA se revela importante nesse aspecto. Em seu 

lugar, deve-se incentivar a expansão do sistema de produção agroecológico que não utiliza de 

agrotóxicos, no ímpeto de aquilatar os interesses econômicos, ambientais e sociais 

relacionados à atividade agrícola – em consonância com o PNAPO e o PLANAPO. 

A aplicação do Princípio da Precaução em relação aos agrotóxicos e os riscos ao 

meio ambiente e à segurança alimentar, tal como delineado nos dois parágrafos anteriores, 

representa situação semelhante àquela sedimentada no objetivo nº 7 da Agenda 2030, 

consistente no dever de “Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço 

acessível à energia para todos” (ONU, 2015, [s/p]). Para tanto, sugere-se a redução gradativa 

do consumo de combustíveis fósseis com sua substituição por energia limpa, como se observa 

adiante: 

 

7.1 Até 2030, assegurar o acesso universal, confiável, moderno e a preços acessíveis 
a serviços de energia 
7.2 Até 2030, aumentar substancialmente a participação de energias renováveis na 
matriz energética global 
7.3 Até 2030, dobrar a taxa global de melhoria da eficiência energética 
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7.a Até 2030, reforçar a cooperação internacional para facilitar o acesso a pesquisa e 
tecnologias de energia limpa, incluindo energias renováveis, eficiência energética e 
tecnologias de combustíveis fósseis avançadas e mais limpas, e promover o 
investimento em infraestrutura de energia e em tecnologias de energia limpa 
7.b Até 2030, expandir a infraestrutura e modernizar a tecnologia para o 
fornecimento de serviços de energia modernos e sustentáveis para todos nos países 
em desenvolvimento, particularmente nos países menos desenvolvidos, nos 
pequenos Estados insulares em desenvolvimento e nos países em desenvolvimento 
sem litoral, de acordo com seus respectivos programas de apoio. (ONU, 2015, [s/p]) 

 

As análises realizadas pela ANVISA nos PARA 2011-2012 e 2013-2015, ao 

considerar apenas o risco de intoxicação aguda – visto que a intoxicação crônica não foi 

averiguada por limitações do estado da técnica –, caracteriza-se como insuficiente a uma 

conclusão sobre o nível de segurança alimentar do consumidor no Brasil, no tocante aos riscos 

decorrentes do consumo de alimentos com resíduos de agrotóxicos. 

Ademais, o PARA 2013-2015 foi omisso quanto a diversos pontos relevantes: a) 

análise de resíduos de agrotóxicos presentes em apenas alguns tipos de frutas, verduras e 

legumes, deixando de verificar diversos outros; b) não foram analisados os resíduos de 

agrotóxicos presentes em alimentos não vegetais disponibilizados no mercado, tais como 

ovos, carnes, leite, produtos industrializados com soja etc.; c) não verificação da presença de 

resíduos de glifosato e do 2,4-D nas amostras coletadas, apesar de consistirem nos dois 

agrotóxicos mais utilizados no país e reputados como carcinogênicos pela IARC, que está 

vinculada à Organização Mundial de Saúde. 

Vale lembrar que a situação de dúvida razoável capaz de ensejar a aplicação do 

Princípio da Precaução demanda a realização de estudos científicos considerando a 

metodologia que se faça pertinente à obtenção dos resultados almejados. Assim, fica evidente 

que a inexistência de avaliação de diversos alimentos inseridos no cotidiano do brasileiro e 

que possuem resíduos de agrotóxicos, representa violação frontal do Princípio da Precaução. 

Mais graves ainda, configuram-se as omissões da ANVISA relacionadas ao 

glifosato e ao 2,4-D, por figurarem como os dois ingredientes ativos mais utilizados no Brasil 

e terem sido qualificados como potencialmente cancerígenos em 2015, pela IARC – entidade 

vinculada à OMS. Conveniente frisar novamente um posicionamento do INCA já ventilado 

neste trabalho, no sentido de que não existem níveis seguros de exposição a substâncias 

carcinogênicas, sendo imprescindível adotar as medidas de precaução que se façam 

necessárias para evitá-las no cotidiano coletivo. 

Em total inobservância ao Princípio da Precaução, além de não promover a 

reavaliação do registro do glifosato e do 2,4-D em conformidade com exigência legal contida 

no inciso VI do artigo 2º do Decreto 4.074/02 e no artigo 13 do Decreto 4.074/02; a ANVISA 
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também deixou de verificar a presença de seus resíduos nas amostras avaliadas no PARA 

2013-2015, não avaliando os possíveis riscos que oferecem à segurança alimentar do 

consumidor – tanto em relação à intoxicação aguda quanto crônica. 

Aliás, as omissões da ANVISA, ao serem associadas às conclusões constantes em 

estudos realizados por parcela respeitável da comunidade científica internacional, ensejam a 

configuração de dúvida científica razoável capaz de justificar a proibição imediata do registro 

de novos agrotóxicos contendo o glifosato e o 2,4-D, além do cancelamento imediato 

daqueles já registrados. Eventualmente, se promovida a reavaliação de tais ingredientes 

ativos, a teor das metodologias adequadas e do estado da técnica, e devidamente demonstrada 

a superação da divergência científica que caracterizou a situação de incerteza, seria possível 

liberação do registro de tais ingredientes ativos. 

Nesse viés, seria possível, portanto, o ajuizamento de ação coletiva questionando 

o descumprimento do Princípio da Precaução, fundamentada tanto na proteção do meio 

ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida, quanto na 

moralidade administrativa – visto que a ANVISA deixou, deliberadamente, de cumprir com 

suas obrigações de forma eficiente. 

Atente-se que ainda em 2014 – antes mesmo da publicação dos estudos 

promovidos pela IARC, qualificando o glifosato como potencialmente cancerígeno em 

humanos –, o Ministério Público Federal ajuizou a ação civil pública nº 0021371-

49.2014.4.01.3400, pedindo, em caráter liminar, pela imediata suspensão do registro dos 

agrotóxicos que possuam glifosato e a proibição do registro de novos, em respeito ao 

Princípio da Precaução, haja vista a falta de reavaliação do ingrediente ativo, apesar da 

ANVISA ter se comprometido a fazê-lo desde 2008. 

Como já mencionado no tópico 5.3, o pedido liminar foi concedido pelo juízo de 

1ª instância em 2018, ocasião em que foi reconhecida a omissão da ANVISA em relação ao 

cumprimento do Princípio da Precaução, obrigando a agência a promover a reavaliação do 

glifosato até o dia 31/12/2018. A decisão se fundamentou em diversos estudos que indicam o 

potencial cancerígeno no glifosato, citando também aquele publicado pela IARC em 2015. 

Entretanto, conforme já exposto, a referida decisão liminar foi reformada em 

pedido de suspensão de liminar apresentado ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, sob o 

argumento de que o juízo de 1ª instância não teria considerado os resultados práticos de sua 

decisão, consistentes em prejuízos econômicos para os produtores rurais cujas lavouras 

dependem da aplicação do glifosato. 
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Atente-se que na aludida decisão o relator considerou como resultado prático 

apenas a afetação do interesse econômico, negligenciando o fato de que os agrotóxicos são 

inerentemente perigosos ao meio ambiente e à saúde humana, e que existe dúvida científica 

razoável sobre o potencial cancerígeno da substância, não havendo, portanto, níveis seguros 

para o consumo de alimentos com seus resíduos. 

Ao considerar as disposições contidas na Lei 7.802/89 e o conteúdo do Princípio 

da Precaução à luz da máxima da proporcionalidade em sentido estrito, conclui-se que a 

existência de estudos científicos publicados por parcela respeitável da comunidade científica, 

qualificando tanto o glifosato quanto o 2,4-D como potencialmente cancerígenos – dentre 

outros males –, deveria, por si só, acarretar o imediato cancelamento do registro de 

agrotóxicos compostos por tais ingredientes ativos. Ainda com base na precaução, a proibição 

imediata da utilização desses ingredientes ativos também poderia ser justificada em razão da 

omissão da ANVISA quanto à realização de estudos destinados a reavaliá-los, e na não 

verificação de seus resíduos nas amostras analisadas no PARA 2013-2015. 

O efeito proibitivo do Princípio da Precaução, em caráter imediato, também seria 

proporcional/razoável em relação ao agrotóxico (ingrediente ativo) acefato, que em 2017 foi o 

terceiro mais comercializado no Brasil. Sua nocividade resultou em sua proibição no âmbito 

da União Europeia e, até mesmo a ANVISA, ao reavaliá-lo, reconheceu seu caráter 

neurotóxico e potencialmente cancerígeno em seres humanos. Apesar disso, o registro do 

acefato foi mantido mediante modificações no modo de aplicação em algumas culturas. 

Ao não proibir o registro de novos agrotóxicos contendo glifosato, 2,4-D e 

acefato, e ao não cancelar os registros já existentes, o gestor público de riscos – no caso a 

ANVISA – confere demasiado privilégio ao interesse econômico envolvido, não realizando a 

aplicação prudente do Princípio da Precaução. Acaba por inserir o consumidor num cenário 

de insegurança alimentar, pois o expõe a substâncias potencialmente cancerígenas a despeito 

da vedação contida no §6º do artigo 3º da Lei 7.802/89. 

Outro fator já mencionado neste trabalho e que também é relevante à constatação 

da ineficiência da gestão pública dos riscos que os agrotóxicos representam à segurança 

alimentar do consumidor, reside nos parâmetros de segurança estabelecidos no Brasil para a 

quantidade de resíduos dos distintos agrotóxicos que podem estar presentes em diversas 

culturas, por admitir níveis de resíduos bem superiores que aqueles fixados pela União 

Europeia. Surge, dessa forma, o inevitável questionamento: existe alguma justificativa 

plausível para que o Estado brasileiro, por meio de seus órgãos, considere que sua população 

tem uma maior resistência a determinados agrotóxicos do que a europeia? A resposta, 
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obviamente, é negativa, demonstrando mais uma vez a confiança temerária por parte do Poder 

Público. 

Verifica-se claramente, no Brasil, a existência de um critério predominantemente 

econômico na gestão pública dos riscos que os agrotóxicos representam ao meio ambiente e à 

segurança alimentar do consumidor, sendo, inclusive, avalizado pelo Poder Judiciário. 

Observam-se escolhas – omissões também o são – temerárias por parte do Estado no controle 

dos riscos incertos, desatento à racionalidade exigida pelas máximas da ecoproporcionalidade, 

destoando da virtude da coragem – que é a mediania existente entre o medo e a temeridade 

(confiança excessiva). 

Não se vislumbra a aplicação prudente do Princípio da Precaução pelo gestor 

público de riscos, de modo a agravar a situação de autoameaça inerente à sociedade 

(industrial) de risco, que é alimentada pelo modelo agrícola construído pela Revolução Verde, 

intensamente dependente de agrotóxicos e desde então dominante no contexto brasileiro. Com 

isso, a sociedade brasileira afasta-se do ideal de desenvolvimento sustentável, em prejuízo ao 

primado da dignidade da pessoa humana, que se caracteriza como sumo bem na perspectiva 

do ordenamento jurídico brasileiro. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A humanidade, historicamente, explora sua capacidade intelectual e a aptidão 

tecnológica que lhe é inerente, na intenção de aperfeiçoar seu modo de vida e contornar os 

problemas ambientais e sociais vivenciados, em especial aqueles que a coloca em situações de 

riscos incertos. Foi sob tal perspectiva que passou a domesticar animais e desenvolveu a 

agricultura, visando garantir o acesso a alimentos de modo ininterrupto, sem a necessidade 

dos grandes esforços despendidos pelos grupos de caçadores e coletores diante das mudanças 

climáticas, das migrações de animais ou devido ao esgotamento de espécies vegetais 

existentes em determinada localidade. 

Seguindo esse viés, foram desenvolvidas tecnologias que no século XVIII 

desembocaram na Revolução Industrial, a qual alavancou a produção de bens e serviços na 

pretensão de atender a diversas necessidades e desejos de uma população crescente. Já em 

meados da década de 1950, foram inseridas novas técnicas de produção agrícola que 

deflagraram a Revolução Verde – monoculturas de larga escala cultivadas mediante o auxílio 

de máquinas, fertilizantes, agrotóxicos e, mais tarde, de sementes transgênicas –, que teve 

como seu principal objetivo o aumento da produtividade de alimentos e o combate ao cenário 

de fome que à época afligia diversos grupos populacionais em todo o mundo. 

A constante inovação científico-tecnológica possibilitou que a humanidade se 

adaptasse às mudanças ambientais e sociais ocorridas no decorrer de séculos. Logo cedo 

foram percebidos os benefícios econômicos e sociais provenientes das novas técnicas de 

produção amplamente difundidas. Contudo, esse desenvolvimento foi promovido mediante 

uma exploração intensa dos recursos naturais, inicialmente despreocupada com a capacidade 

de recuperação do meio ambiente e desatenta aos riscos de danos socioambientais para as 

atuais e futuras gerações. 

Com o passar do tempo, o caráter latente de grande parte desses riscos decorrentes 

da excessiva poluição chegou ao fim, ocasionando graves danos, como observado no desastre 

conhecido como Black Smoke, em 1952 na cidade de Londres, que causou a morte e o 

adoecimento de milhares de pessoas. A sociedade foi obrigada, via de consequência, a 

reconhecer existência dos riscos do desenvolvimento e as limitações da ciência para 

identificar muitos deles. 

No que diz respeito ao modelo agrícola adotado desde a Revolução Verde e ainda 

predominante no Brasil, cabe ao Poder Público controlar de forma eficiente, no exercício de 

suas competências, a poluição decorrente do uso de agrotóxicos, atentando-se para os riscos 
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de intoxicação aguda e crônica em razão do consumo de alimentos com resíduos de tais 

produtos químicos. Deve, pois fomentar a consecução do desenvolvimento sustentável, o que 

demanda o equilíbrio contextual de interesses econômicos, ambientais e sociais associados à 

atividade agrícola, sendo tal diligência indispensável à efetivação da segurança alimentar do 

consumidor. 

Evidencia-se, pois, a necessidade da elaboração de normas que orientem e 

condicionem a atuação do gestor público – órgãos e instituições do Poder Executivo – ao 

dever de evitar a concretização desses riscos de intoxicação aguda e crônica por agrotóxicos 

em razão da dieta, mesmo que se caracterizem como incertos, como de fato o são. Isso porque 

a comunidade científica ainda não é capaz de mensurar adequadamente o comportamento de 

tais substâncias químicas no meio ambiente e no organismo humano, tendo em vista a 

possibilidade de interagirem entre si – efeito coktail – e sua capacidade bioacumulativa. 

Se for omisso em sua obrigação, o Poder Judiciário pode e deve ser provocado por 

qualquer um dos legitimados para propositura de ação coletiva, inclusive pelo cidadão, que 

nesse caso poderá utilizar a ação popular para dar cumprimento ao dever fundamental que lhe 

foi incumbida pelo caput do artigo 225 da CRFB/88, fundamentando-se tanto na violação do 

meio ambiente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida, como também na moralidade 

administrativa, visto o quadro de ineficiência injustificada do Estado. 

Imprescindível, no contexto da sociedade (industrial) de risco, cujos alimentos são 

predominantemente produzidos mediante intensa aplicação de agrotóxicos, como é o caso do 

Brasil, uma gestão pública eficiente dos riscos que os resíduos de agrotóxicos presentes nos 

alimentos comercializados oferecem à segurança alimentar do consumidor, colocando em 

perigo sua saúde e vida. 

Por gestão de riscos deve-se compreender a coordenação de diligências destinadas 

a mitigá-los e/ou evitá-los, a partir da coleta contínua de informações e da aplicação 

sistemática de políticas e procedimentos que permitam sua identificação, sua avaliação e seu 

monitoramento. No contexto brasileiro, todos os entes federativos são obrigados a gerir os 

riscos decorrentes da utilização de agrotóxicos, com destaque para a União, que por meio de 

seus órgãos e instituições – em especial o MAPA, o IBAMA e a ANVISA –, realizam o 

controle em âmbito nacional. 

Em se tratando de riscos incertos, sejam eles imperceptíveis ou não 

compreendidos adequadamente pela comunidade científica devido ao estado da técnica, a 

gestão pública será considerada eficiente se consoante com a aplicação prudente do Princípio 

da Precaução, que segundo o ordenamento jurídico brasileiro só deve ser utilizado em caso de 
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divergência científica razoável, independentemente do nível de gravidade especulado – o 

risco não precisa ser catastrófico, podendo também ser reputado como leve ou médio. 

A aplicação do Princípio da Precaução será prudente quando capaz de equilibrar 

os interesses eventualmente conflitantes que compõem a noção de desenvolvimento 

sustentável – econômico, ambiental e social. Para tanto, seguindo uma releitura da concepção 

de virtude estabelecida por Aristóteles, faz-se relevante a utilização habitual de um 

instrumento que permita a reflexão racional acerca das questões essenciais ao controle dos 

riscos incertos, capaz de conduzir o gestor público à escolha da ação condizente com a 

mediania circunstancial exigida para controlar o risco, evitando tanto o medo excessivo 

quanto a confiança temerária – uma atuação pautada na virtude da coragem. 

 Esse instrumento é o Princípio da Ecoproporcionalidade, por meio de suas 

máximas, as quais devem ser analisadas em caráter sucessivo pelo Estado. As três primeiras 

máximas são a justificativa, a adequação e a necessidade da atividade, que devem ser 

apreciadas diante da intensa aplicação de agrotóxicos pela agricultura e a consequente 

comercialização de alimentos com seus resíduos químicos. 

Pode-se dizer que, no Brasil, o uso de agrotóxicos é justificado, adequado e 

necessário, após considerar o fato de que a maioria das terras produtivas do país são 

estabelecimentos superiores a 1000 hectares em que se cultivam monoculturas – 

especialmente grãos como soja e milho. Isso porque esse modelo de produção concentrado 

numa só cultura contribui para o surgimento de espécimes que afetam as lavouras – 

denominadas “pragas” –, sendo o veneno indispensável para preservação da lavoura e, 

portanto, para a produção dos alimentos no país e ao combate à fome. 

Em relação à máxima da proporcionalidade em sentido estrito, ela deve ser 

utilizada a partir do nível da incerteza do risco incerto especulado, para definir qual medida 

precaucional será suficiente ao seu controle. No caso dos agrotóxicos há um consenso sobre a 

nocividade de seus resíduos em seres humanos, havendo incerteza somente em relação aos 

parâmetros de segurança fixados, visto que consideram apenas uma substância isolada, tendo 

em vista a inabilidade para percepção do efeito cocktail e de seu potencial bioacumulativo, os 

quais aumentam a probabilidade de intoxicação crônica pela dieta. 

Da conjugação entre o Princípio da Precaução e a proporcionalidade em sentido 

estrito, considerando também dispositivos constitucionais e legais, pode-se afirmar que diante 

do nível de incerteza quanto ao risco de intoxicação crônica em razão da dieta, é 

indispensável, como medida precaucional básica, que sejam prestadas informações ostensivas 

ao consumidor nos estabelecimentos comerciais – varejo, atacado, restaurantes etc. –, 
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advertindo-o acerca da presença de resíduos de agrotóxicos no alimento posto à venda, com 

indicação da respectiva classificação toxicológica e a indicação do cenário de incerteza em 

relação à possibilidade de intoxicação crônica. 

Ao se ponderar sobre a periculosidade inerente de tais substâncias químicas, sobre 

a incerteza dos parâmetros de segurança fixados, e também sobre o amplo reconhecimento de 

que o sistema de produção agroecológico é capaz de produzir de forma sustentável, alimentos 

suficientes para atender a demanda de uma população ainda crescente, impõe-se ao gestor 

público de riscos – Poder Executivo –, a teor do Princípio da Precaução e da máxima da 

proporcionalidade em sentido estrito, o dever de determinar a proibição gradativa do uso de 

tais substâncias químicas. 

Para tanto, será crucial conferir incentivos políticos, financeiros e fiscais capazes 

de ampliar de forma efetiva o sistema agroecológico e, simultaneamente, desestimular as 

técnicas do modelo agrícola convencional. Indispensável, do mesmo modo, a inserção de 

políticas públicas destinadas à redução do desperdício de alimentos e, especialmente, que 

suscitem melhor distribuição de renda e de terras produtivas, respeitando os direitos 

fundamentais. 

Ademais, em razão das vedações contidas no §6º do artigo 3º da Lei 7.802/89, 

aliadas ao Princípio da Precaução e à máxima da proporcionalidade em sentido estrito, deve-

se concluir que o gestor público de riscos tem a obrigação de proibir o registro e cancelar 

aqueles já existentes, relativos aos agrotóxicos que contenham os ingredientes ativos 

glifosato, 2,4-D e acefato, que são os mais utilizados no país. Isso em razão da existência de 

divergência científica razoável que indicaram o potencial carcinogênico de tais substâncias, 

de modo que não há níveis seguros para a exposição humana. 

No entanto, são diversas as omissões do Poder Público, no que tange à aplicação 

prudente do Princípio da Precaução, tal como delineado, indicando uma preponderância 

desarrazoada dos interesses econômicos envolvidos na atividade agrícola, se comparados com 

os interesses socioambientais. 

Há omissão injustificada e ilegal – a despeito da inexistência de regulamento – 

quanto ao exercício do poder de polícia, em âmbito nacional, no que se refere à garantia do 

consumidor ao acesso facilitado a informações sobre a presença de resíduos de agrotóxicos 

nos alimentos comercializados e acerca da existência de riscos em seu consumo. Diante da 

inexistência de tais informações, criam-se obstáculos para que o consumidor exerça sua 

autonomia perante tais riscos, optando voluntariamente por assumi-los ou não. 
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Ao realizar o PARA 2011-2012 e 2013-2015, a ANVISA incorreu em diversas 

omissões. Primeiramente porque as amostras coletadas para análise não abrangeram diversos 

alimentos que fazem parte do cotidiano do consumidor, sendo sua avaliação, ademais, 

realizada após seu efetivo consumo. Em segundo, não verificou os resíduos dos ingredientes 

ativos glifosato e 2,4-D, apesar de se tratarem dos ingredientes ativos mais utilizados no país. 

Aliás, a ANVISA sequer promoveu a reavaliação toxicológica do glifosato e do 

2,4-D, apesar de se tratarem dos ingredientes ativos mais utilizados no país com existência de 

dúvida científica razoável sobre seu potencial carcinogênico. De todo modo, a proibição do 

registro de agrotóxicos que os contenham e o cancelamento daqueles já existentes era medida 

que se impunha, mas não foi tomada. Pode-se dizer o mesmo em relação ao acefato, terceiro 

ingrediente ativo mais utilizado no país e proibido na União Europeia, cujo uso ainda é 

autorizado, apesar de reconhecido seu potencial cancerígeno, inclusive em reavaliação 

promovida pela agência. 

No comparativo com a União Europeia, compete salientar a existência de mais de 

uma centena de agrotóxicos que lá são proibidos, mas que estão registrados no Brasil. Além 

do mais, deve-se ressaltar o fato de que para grande parte dos ingredientes ativos, como o 

glifosato, os níveis de resíduos que podem estar presentes nos alimentos comercializados no 

país são bem superiores que aqueles fixados na União Europeia. Em que pese o fato de que 

tais parâmetros são meramente especulativos em razão de limitações do estado da técnica, 

nada justifica essa dissonância, pois se é perigoso para europeus, também o é para brasileiros. 

De resto, assevere-se que ainda são mantidos os históricos incentivos conferidos 

ao modelo agrícola convencional, sedimentado na Revolução Verde, não tendo sido eficaz, 

por outro lado, a execução dos estímulos atribuídos ao sistema agroecológico por meio do 

PLANAPO I. Desde 2008 o país ocupa o posto de maior consumidor de agrotóxicos em todo 

o mundo e, a considerar as informações prestadas no Censo Agro 2017, tende a permanecer 

nele por muito tempo. 

Indagou-se, na introdução deste trabalho, se é eficiente, no Brasil, a gestão pública 

dos riscos incertos que os resíduos de agrotóxicos presentes nos alimentos representam à 

segurança alimentar do consumidor. A partir das constatações supramencionadas, confirma-se 

a hipótese levantada, isto é, que a gestão não é eficiente. O Poder Público não tem aplicado de 

forma prudente o Princípio da Precaução, adotando uma confiança irracional e, portanto, 

temerária, no controle dos riscos de intoxicação em razão do consumo de alimentos com 

resíduos de agrotóxicos, dando predomínio desarrazoado a interesses econômicos. 
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Concebe-se, assim, que atualmente o consumidor brasileiro está inserido num 

contexto de insegurança alimentar devido à ineficiência da gestão pública dos riscos 

decorrentes do consumo continuado de alimentos com resíduos de agrotóxicos – 

especialmente pela possibilidade de intoxicação crônica. Como consequência, os riscos 

proporcionados pela poluição causada pelo uso intenso de tais produtos químicos no Brasil 

constituem-se grave ameaça à dignidade das presentes e das futuras gerações. 
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