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, DE 2017

Da COMISSÃO DE AGRICULTURA E
REFORMA AGRÁRIA, sobre o Projeto de Lei da
Câmara nº 34, de 2015 (Projeto de Lei nº
4.148/2008, na Casa de origem), do Deputado Luis
Carlos Heinze, que altera a Lei nº 11.105, de 24 de
março de 2005.

RELATOR: Senador CIDINHO SANTOS

I – RELATÓRIO
Submete-se à análise da Comissão de Agricultura e Reforma
Agrária (CRA) o Projeto de Lei da Câmara (PLC) no 34, de 2015 (PL nº
4.148, de 2008, na origem), de autoria do Deputado Luis Carlos Heinze, que
altera a Lei nº 11.105, de 24 de março de 2005.
Constituído de dois artigos, o art. 1º altera a redação do art. 40
da Lei nº 11.105, de 2005, no sentido de estabelecer que os rótulos dos
alimentos e dos ingredientes alimentares destinados ao consumo humano ou
animal, oferecidos em embalagem de consumo final, que contenham ou
sejam produzidos a partir de organismo geneticamente modificado (OGM)
ou derivados com presença superior a 1% (um por cento) de sua composição
final, detectada em análise específica, conforme regulamento, deverão
informar ao consumidor a natureza transgênica do alimento.
Três parágrafos são propostos e complementam o caput. O §1º
estatui que a informação em questão deve constar nos rótulos dos alimentos
embalados na ausência do consumidor, bem como nos recipientes de
alimentos vendidos a granel ou in natura diretamente ao consumidor,
devendo ser grafada, em destaque, de forma legível, utilizando-se uma das
seguintes expressões, conforme o caso, “(nome do produto) transgênico” ou
“contém (nome do ingrediente) transgênico”.
O § 2º estabelece que aos alimentos que não contenham
organismos geneticamente modificados será facultada a rotulagem “livre de
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transgênicos”, comprovada a total ausência, no alimento, de organismos
geneticamente modificados, por meio de análise específica. O § 3º proposto,
por sua vez, dispõe que a informação de que trata o § 1º deverá atender ao
tamanho mínimo de letra definida no Regulamento Técnico de Rotulagem
Geral de Alimentos Embalados. O art. 2º do PLC nº 34, de 2015, trata da
cláusula de vigência.
Inicialmente, a Proposição foi distribuída às Comissões de
Assuntos Sociais (CAS) e de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e
Fiscalização e Controle (CMA). Posteriormente, o Requerimento nº 548, de
2015, de inciativa da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática (CCT), solicitou, nos termos do disposto no art.
255, II, "c", 12, do Regimento Interno do Senado Federal, que fosse ouvida,
também, essa Comissão.
Aprovado o Requerimento mencionado, o PLC foi distribuído
ao Senador Randolfe Rodrigues na CCT, para relatar. Em seguida, foi
aprovado o Requerimento nº 42/2015 – CCT, de autoria dos Senadores
Randolfe Rodrigues, Cristovam Buarque e Aloysio Nunes Ferreira,
propondo a realização de Audiência Pública conjunta com a CMA, com
vistas a instruir o Projeto. Foram realizadas duas audiências em 11 e 12 de
agosto de 2015.
Na CCT foi aprovado, em 13 de outubro de 2015, relatório de
autoria do Senador Randolfe Rodrigues, pela rejeição do Projeto. Neste
mesmo momento, apresentou-se o Requerimento nº 1.174, de 2015, de
autoria do Senador Lasier Martins, que requereu a oitiva desta Comissão de
Agricultura e Reforma Agrária (CRA) sobre a presente matéria.
II – ANÁLISE
Compete a esta Comissão, nos termos do inciso XVIII do art.
104-B do Regimento Interno do Senado Federal, opinar em assuntos
correlatos à política de desenvolvimento tecnológico da agropecuária, mediante estímulos fiscais, financeiros e creditícios à pesquisa e
experimentação agrícola, pesquisa, plantio e comercialização de organismos
geneticamente modificados.
Com respeito ao mérito do PLC nº 34, de 2015, cumpre
esclarecer alguns aspectos importantes a respeito do tema. Um organismo
geneticamente modificado é aquele submetido a técnicas laboratoriais que,
de alguma forma, modificaram seu genoma. Por sua vez, um organismo
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Para entendermos a polêmica que envolve a Proposição em
análise, é importante destacar que, a despeito dos alimentos transgênicos
serem uma realidade há mais de 15 anos no mundo, ainda não há registros
de que sua ingestão cause danos diretos à saúde humana. Não obstante,
cumpre destacar que essa tecnologia apenas acelera artificialmente, mediante
técnicas de engenharia genética, mudanças genéticas que poderiam levar
décadas num processo de melhoramento genético convencional, ou centenas
de anos num processo de seleção natural. A incompreensão sobre a
importância e a natureza dos avanços da Ciência leva contingentes de
críticos, por motivos ideológicos ou religiosos, a se posicionarem contra tais
avanços.
Importa ainda resgatar a evolução recente do marco regulatório
da biossegurança no Brasil. Foi a Lei nº 8.974, de 5 de janeiro de 1995, que
ficou conhecida como Lei de Biossegurança, que regulamentou os incisos II
e V do § 1º do art. 225 da Constituição Federal, estabeleceu normas para o
uso das técnicas de engenharia genética e liberação no meio ambiente de
organismos geneticamente modificados, e autorizou o Poder Executivo a
criar, no âmbito da Presidência da República, a Comissão Técnica Nacional
de Biossegurança (CTNBio). Essa Lei foi regulamentada pelo Decreto nº
1.752, de 20 de dezembro de 1995, e posteriormente alterada pela Medida
Provisória nº 2.191-9, de 23 de agosto de 2001.
Porém, tanto a Lei de Biossegurança quanto o Decreto não
trataram da questão da rotulagem de alimentos derivados de OGM ou
transgênicos. Aliás, na Lei de Biossegurança não é utilizado o termo
“transgênico”. Sua introdução via PLC pode ensejar insegurança jurídica,
uma vez que o conceito de “transgênico” não está estabelecido na Lei e nem
é proposto pelo PLC.
Assinale-se ainda que a rotulagem de alimentos é tratada pelo
Decreto-Lei nº 986, de 21 de outubro de 1969, que institui normas básicas
sobre alimentos. Além de normas sobre rotulagem, o Decreto-Lei citado trata
do registro e do controle dos alimentos, dos aditivos, dos padrões de
identidade e qualidade, da fiscalização, dos procedimentos administrativos,
das infrações e penalidades, e dos estabelecimentos. Mas, naturalmente, o
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transgênico é aquele submetido a técnica específica de inserção de um trecho
de DNA de outra espécie. Assim, o transgênico é um tipo de OGM, mas
nem todo OGM é um transgênico. Devido à relação existente entre esses
termos, frequentemente, eles são utilizados de forma equivocada como
sinônimos.
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Diferentemente do que tem sido apregoado, a primeira norma a
disciplinar a rotulagem de alimentos embalados que contivessem ou fossem
produzidos com organismo geneticamente modificado foi o Decreto nº
3.871, de 18 de julho de 2001, que impunha tal informação a alimentos com
presença de OGM acima do limite de 4 % do produto. Esse Decreto (que não
fazia nenhuma referência à Lei nº 8.974, de 1995) estabelecia que o rótulo
deveria apenas apresentar uma das seguintes expressões: "(tipo do produto)
geneticamente modificado" ou "contém (tipo de ingrediente) geneticamente
modificado". Para alimentos constituídos de mais de um ingrediente, os
níveis de tolerância estabelecidos deveriam ser aplicados para cada um dos
ingredientes considerados, separadamente, na composição do alimento. Os
Ministérios da Justiça; da Agricultura, Pecuária e do Abastecimento; do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; da Saúde e da Ciência e
Tecnologia eram os responsáveis pela fiscalização e pelo controle das
informações fornecidas aos consumidores.
O Decreto nº 3.871, de 2001, foi posteriormente revogado pelo
Decreto nº 4.680, de 24 de abril de 2003, ainda em vigor, que busca
regulamentar o direito à informação quanto aos alimentos e ingredientes
alimentares destinados ao consumo humano ou animal que contenham ou
sejam produzidos a partir de organismos geneticamente modificados. O art.
1º do Decreto reitera os propósitos explicitados na ementa, mas o art. 2º e
seguintes passam a tratar apenas de OGMs transgênicos. Conforme este art.
2º, “na comercialização de alimentos e ingredientes alimentares destinados
ao consumo humano ou animal que contenham ou sejam produzidos a partir
de organismos geneticamente modificados, com presença acima do limite de
1% do produto, o consumidor deverá ser informado da natureza transgênica
desse produto”. Trata-se de percentual ainda menor que os 4% anteriormente
estipulados pelo revogado Decreto nº 3.871, de 2001.
O estabelecimento de um limite de tolerância é importante, pois
é quase impossível garantir a total segregação dos produtos agrícolas, no
caso, convencionais ou transgênicos, podendo haver algum grau de mistura,
considerada aceitável e inevitável. Não obstante, não encontramos
explicação para a redução, aparentemente aleatória, do percentual de 4 para
1%, nos decretos de 2001 e 2003. No Japão, por exemplo, é obrigatória a
rotulagem para produtos com 5% ou mais.
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capítulo que trata da rotulagem não aborda a ocorrência de transgênicos,
tecnologia inexistente à época da edição do Decreto-Lei. A Proposição em
análise não optou por alterar este Decreto-Lei, mas sim a atual Lei de
Biossegurança.
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Impende destacar que, conforme o § 1º do art. 2º do Decreto
atualmente em vigor, tanto nos produtos embalados como nos vendidos a
granel ou in natura, no rótulo da embalagem ou do recipiente em que estão
contidos deverá constar, em destaque, no painel principal e em conjunto com
o símbolo a ser definido mediante ato do Ministério da Justiça, uma das
seguintes expressões, dependendo do caso: "(nome do produto) transgênico",
"contém (nome do ingrediente ou ingredientes) transgênico(s)" ou "produto
produzido a partir de (nome do produto) transgênico”.
Em outubro de 2003, o Poder Executivo encaminhou projeto de
lei ao Congresso, transformado na Lei nº 11.105, de 2005, que revogou sua
antecessora, a Lei no 8.974, de 1995. A Lei de Biossegurança atual é
regulamentada pelo Decreto nº 5.591, de 22 de novembro de 2005.
O art. 40 da atual Lei de Biossegurança dispõe que os alimentos
e ingredientes alimentares destinados ao consumo humano ou animal que
contenham ou sejam produzidos a partir de OGM ou derivados deverão
conter informação nesse sentido em seus rótulos, conforme regulamento, ou
seja, o Decreto nº 5.591, de 2005. Este, por sua vez, definiu, no art. 91, que
tal informação será tratada na forma de decreto específico, recepcionando,
assim, o Decreto nº 4.680, de 2003.
O PLC nº 34, de 2015, em análise altera a redação do art. 40 da
Lei de Biossegurança para que ela própria, e não o decreto, regulamente a
informação sobre presença de ingredientes transgênicos nos alimentos.
Concordamos com tal medida.
Espera-se que o regulamento que tratará da análise específica
mencionada no artigo proposto a atribuirá à competência de órgãos públicos
de vigilância sanitária, que atuarão por meio de amostragens da matériaprima utilizada pela agroindústria de alimentos. Isso é importante, uma vez
que o custo da análise laboratorial é elevado e a sua realização demandará
esforço orçamentário do Poder Público. Alternativamente, o Poder Público
poderá estabelecer taxas a serem pagas pela indústria de alimentos, para
custear as análises em laboratórios privados credenciados. Acreditamos que
o regulamento também tratará da frequência com que tais análises deverão
ser realizadas, não sendo cabível que todas as partidas e cargas de alimentos
ou de matéria-prima a ser utilizada na sua fabricação sejam, necessariamente,
analisadas quanto à ocorrência de transgênicos. É a fiscalização por amostras
que deve avaliar se os fornecedores de alimentos ou matéria-prima para sua
fabricação estão cumprindo a legislação quanto à rotulagem e embalagem.
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Um § 1º é proposto à nova redação do art. 40 e define a
obrigatoriedade da grafia das expressões “(nome do produto) transgênico”
ou “contém (nome do ingrediente) transgênico”, nos rótulos dos alimentos e
dos ingredientes alimentares destinados ao consumo humano ou animal,
oferecidos em embalagem de consumo final, que contenham ou sejam
produzidos a partir de OGM ou derivados. Hoje, tais expressões são
determinadas apenas por força do Decreto nº 4.680, de 2003.
Também, de forma acertada, o § 2º proposto ao art. 40 da Lei
de Biossegurança faculta aos alimentos que não contenham organismos
geneticamente modificados a rotulagem “livre de transgênicos”, desde que
comprovada a total ausência no alimento de organismos geneticamente
modificados, por meio de análise específica.
O § 3º proposto estabelece que a informação sobre a natureza
transgênica do produto deverá atender ao tamanho mínimo de letra definida
no “Regulamento Técnico de Rotulagem Geral de Alimentos Embalados”,
contido na Resolução RDC nº 259, de 20 de setembro de 2002, da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Não vemos, aqui, problema de
técnica legislativa, pois o Projeto faz referência genérica ao Regulamento, e
não à Resolução, que pode ser revogada ou substituída.
Por fim, contrariamente à posição exarada no parecer da
Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática,
não consideramos nociva ao direito do consumidor à informação o fim da
obrigatoriedade da aposição do símbolo “T”. Segundo o art. 31 da Lei nº
8.078, de 11 de setembro de 1990, que dispõe sobre a proteção do
consumidor e dá outras providências, o Código de Defesa do Consumidor
(CDC):
Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços
devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e
em língua portuguesa sobre suas características, qualidades,
quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e
origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que
apresentam à saúde e segurança dos consumidores.

Portanto, em nosso entendimento, a alteração legislativa
proposta pelo PLC nº 34, de 2015, não afronta o CDC, porquanto institui em
Lei a obrigatoriedade da grafia das expressões “(nome do produto)
transgênico” ou “contém (nome do ingrediente) transgênico”, nos rótulos
dos alimentos que tais características.
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Adicionalmente, como já afirmamos, não se verifica, por
estudos científicos, que alimentos transgênicos causem mal à saúde humana.
Por outro lado, há alimentos que contêm glúten, lactose, gorduras trans, ou
mesmo sal ou açúcar em quantidades tais que agravam males conhecidos,
como hipertensão, obesidade ou diabetes. Nem por isso a sociedade tem
demandado símbolos destacados (G, para glúten, L, para lactose, ou GT, para
gorduras trans) que alertem para a existência de tais ingredientes nos
alimentos, bastando a menção por escrito. Portanto, ao contrário do
difundido em muitos veículos de comunicação, o PLC mantém a
obrigatoriedade da informação clara, ostensiva e em língua portuguesa,
conforme demandado pelo art. 31 do CDC, sobre a eventual natureza
transgênica do produto.
Propomos, por fim, a correção da ementa do PLC nº 34, de
2015, para explicitar o objetivo da proposição, como exige o art. 5º da Lei
Complementar nº 95, de 1998, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a
alteração e a consolidação das leis, evitando assim a chamada “ementa
cega”. Por se tratar de emenda de redação, não alterando o mérito do Projeto,
apenas tal modificação não ensejará o retorno do PLC à análise da Câmara
dos Deputados.
III – VOTO
Diante do exposto, somos favoráveis à aprovação do Projeto de
Lei da Câmara nº 34, de 2015, com a emenda a seguir apresentada.
EMENDA Nº 1 - CRA
Dê-se à ementa do Projeto de Lei da Câmara nª 34, de 2015, a
seguinte redação:
“Altera a Lei nº 11.105, de 24 de março de 2005, para
informar ao consumidor a natureza transgênica do alimento.”

Sala da Comissão, 19 de setembro de 2017.
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Senador Ivo Cassol, Presidente
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Senador Cidinho Santos, Relator
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DECISÃO DA COMISSÃO
(PLC 34/2015)

NA 24ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CRA REALIZADA NESTA
DATA, A COMISSÃO APROVA O RELATÓRIO DO SENADOR CIDINHO
SANTOS, QUE PASSA A CONSTITUIR PARECER DA CRA, FAVORÁVEL
AO PLC Nº 34/2015, COM A EMENDA Nº 1-CRA.
19 de Setembro de 2017

Senador IVO CASSOL

Presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária

