, DE 2017

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

Relatora: Senadora VANESSA GRAZZIOTIN

I – RELATÓRIO
Vem ao exame da Comissão de Assuntos Sociais o Projeto de
Lei da Câmara (PLC) nº 34, de 2015 (Projeto de Lei nº 4.148, de 2008, na
Casa de origem), de autoria do Deputado Luis Carlos Heinze, que altera a
Lei nº 11.105, de 24 de março de 2005 – Lei de Biossegurança.
O projeto visa a alterar o art. 40 daquele diploma legal para
determinar que os rótulos dos alimentos e dos ingredientes alimentares
destinados ao consumo humano ou animal que contenham ou sejam
produzidos a partir de organismos geneticamente modificados (OGM) ou
derivados com presença superior a um por cento de sua composição final,
detectada em análise específica, deverão informar a natureza transgênica do
alimento.
O PLC, além de alterar o caput, inclui três parágrafos no art. 40.
O § 1º determina que a informação sobre a presença de OGM, conforme
definido no caput, deva constar dos rótulos dos alimentos embalados na
ausência do consumidor e nos recipientes de alimentos vendidos a granel ou
in natura, diretamente para o consumidor, determinando a aposição das
seguintes frases, conforme o caso: “(nome do produto) transgênico” ou
“contém (nome do ingrediente) transgênico”.
O § 2º faculta a utilização da expressão “livre de transgênicos”
nos rótulos dos alimentos que não contenham OGM, desde que a ausência
seja comprovada por análise específica.
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Já o § 3º remete para o regulamento técnico de rotulagem geral
de alimentos embalados a definição do tamanho mínimo da letra a ser
utilizada na informação de que trata o § 1º.
A cláusula de vigência – art. 2º – determina que a lei por ventura
originada do PLC entre em vigor na data de sua publicação.
Segundo o autor da proposição, há impropriedades nas atuais
regras de rotulagem de alimentos que contêm OGM que necessitam ser
sanadas, pois prejudicam, de forma injustificada, a imagem sobre a qualidade
dos produtos e, por consequência, a sua comercialização, podendo, inclusive,
ser interpretadas como barreiras não tarifárias às importações. Assim,
entende o autor ser necessário disciplinar, de forma mais adequada, a
rotulagem desses produtos, razão pela qual propõe que a rotulagem
contemple os seguintes aspectos: limite de presença de OGM que isente a
rotulagem; prevalência do critério da detectabilidade; e forma de
apresentação da informação útil e clara ao consumidor.
No Senado Federal, o PLC nº 34, de 2015, foi distribuído para
a análise das Comissões de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e
Informática (CCT); de Agricultura e Reforma Agrária (CRA); de Assuntos
Sociais (CAS); e de Meio Ambiente (CMA). No prazo regimental, não foram
apresentadas emendas ao projeto.
No âmbito da CCT, o projeto foi rejeitado, enquanto na CRA,
ele foi aprovado com a Emenda nº 1-CRA, que visa a corrigir o texto da
ementa, para explicitar o objeto da proposição, conforme determina o art. 5º
da Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre a
elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis.
II – ANÁLISE
Compete à CAS, na forma do inciso II do art. 100 do Regimento
Interno do Senado Federal dispor sobre o mérito de proposições que digam
respeito à proteção e defesa da saúde.
Incialmente, há que reconhecer que o tema objeto da proposição
possui grande relevância em termos da saúde pública e da segurança dos
consumidores e tem provocado intensa polêmica sobre os possíveis impactos
que os OGMs, especialmente os transgênicos, causam na saúde humana e
nos ecossistemas.
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O impacto dos alimentos geneticamente modificados sobre a
saúde humana ou animal e sobre o meio ambiente é aferido por meio de
avaliação de risco, que é a probabilidade de ocorrência de um potencial ou
conhecido efeito adverso à saúde em uma população, bem como de sua
severidade. Para a saúde humana, os principais riscos potenciais dos OGMs
identificados até o momento estão associados com toxicidade,
alergenicidade e alterações nutricionais, além de eventual ocorrência de
resistência a antibióticos, ainda que essa possibilidade seja considerada
remota.
A avaliação de risco associado aos OGMs é complexa,
especialmente quando se considera que, ao serem desenvolvidos, algumas
características existentes nos organismos podem ser alteradas não
intencionalmente, podendo-se afetar a expressão de seus componentes
constitutivos. Assim, as incertezas do processo tornam a mensuração e
avaliação de riscos atividades ainda mais complicadas.
Do ponto de vista da segurança alimentar, especificamente,
parece ser consenso entre os pesquisadores que ainda é insuficiente o
conhecimento acumulado sobre como funcionam as toxinas ou as
substâncias alergênicas dos produtos modificados, bem como sobre quais
podem ser os seus efeitos a longo prazo. Além disso, há que considerar a
possibilidade, ainda que remota, de transferência horizontal de genes dos
OGMs, especialmente daqueles resistentes a determinados antibióticos, e
como isso poderia afetar a cadeia alimentar. Ainda que, para muitos
alimentos geneticamente modificados, não se tenham identificado riscos
para a saúde dos consumidores, pode-se argumentar que ainda é curto o
período de observação para que sejam evidenciados efeitos adversos.
Ademais, os riscos para a saúde a serem considerados não se
resumem aos diretamente decorrentes dos alimentos transgênicos, sobre os
quais ainda não se tem muita certeza, mas abrangem também os decorrentes
do aumento do uso de agrotóxicos, esses com efeitos sabidamente nocivos
para a saúde humana e para o meio ambiente. A expansão de plantações de
transgênicos tem aumentado o uso de agrotóxicos no País, uma vez que
grande parte das sementes geneticamente alteradas tem como principal
característica a resistência a venenos agrícolas. Com o crescimento do
emprego desses produtos nas lavouras de plantas geneticamente
modificadas, aumentam os riscos para a saúde dos consumidores.
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Em um cenário em que não se dispõem de evidências científicas
cabais sobre os riscos diretos e indiretos dos OGMs sobre a saúde da
população, deve-se priorizar o princípio da precaução, que busca resguardar
os legítimos interesses da sociedade, presentes e futuros, diante da
possibilidade de ocorrência de danos sérios e irreversíveis para a saúde
humana e o meio ambiente.
Destarte, até que os impactos dessa nova tecnologia sobre a
saúde humana e o ecossistema estejam devidamente avaliados, há que adotar
políticas pautadas no princípio da precaução. Isso implica a priorização da
realização de mais pesquisas, a implementação de ações regulatórias mais
rígidas e a disponibilização de informações o mais amplamente possível para
fundamentar as escolhas dos consumidores.
O art. 40 da Lei nº 11.105, de 2005, que o projeto de lei sob
análise pretende alterar, estabelece 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”. A Lei, portanto, não
estabelece qualquer limite abaixo do qual se isenta o rótulo do alimento de
veicular a informação sobre OGM.
O projeto ora sob análise altera esse dispositivo, para determinar
que a informação sobre a natureza transgênica dos alimentos e ingredientes
alimentares destinados ao consumo humano ou animal seja obrigatória
apenas quando a presença de OGM estiver acima do limite de um por cento
do produto, conforme análise específica para tal finalidade.
A proposta também faculta a veiculação de informação de que
o alimento é livre de OGM, desde que haja análise específica que comprove
essa ausência. Isso, a nosso ver, poderá acarretar dificuldades para os
produtores, especialmente os pequenos, já que, para veicular tal informação,
haveria que realizar análises específicas, o que imporá mais custos para o
processo de produção. Acreditamos que isso não beneficia os consumidores,
pois dificultará que a informação seja disponibilizada ou implicará aumento
do custo final do produto.
Julgamos que a atual Lei de Biossegurança regula de maneira
adequada o tema da rotulagem dos OGMs, garantindo o respeito ao direito
do consumidor à ampla e adequada informação sobre os produtos que vai
consumir. Com relação às alterações propostas pelo PLC em análise, não
cremos que elas contribuam para o aperfeiçoamento da matéria. Ao
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contrário, entendemos que elas restringem a informação a ser disponibilizada
ao consumidor sobre a natureza – transgênica ou não – dos alimentos que vai
adquirir.
Corroborando o nosso entendimento, há manifestações
contrárias ao PLC nº 34, de 2015, da parte do Conselho Nacional de Saúde
(CNS), da entidade Verde Vida – que organizou um manifesto público
contrário ao projeto, com mais de 2.500 assinaturas – e do Instituto Brasileiro
de Defesa do Consumidor (IDEC), que assina documento com posição
contrária ao PLC juntamente com outras entidades, incluindo associações de
pacientes, conselhos e sociedades de profissionais de saúde, além de
entidades acadêmicas, principalmente da área de saúde.
III – VOTO
Pelo exposto, o voto é pela rejeição do Projeto de Lei da
Câmara nº 34, de 2015.

Sala da Comissão,

, Presidente

, Relatora
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