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RESUMO 

A garantia do direito básico à informação é um dos mais desafiadores objetivos 
impostos pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC). Instituído pela Lei nº 
8.078/90, o CDC apresenta a informação como princípio motriz, a gerar, para toda 
a cadeia de fornecedores,a obrigação de disponibilizar dados adequados e claros 
sobre os produtos, mormente sobre os riscos por eles apresentados. Entretanto, 
existem produtos cujos riscos são desconhecidos, inclusive, para os fornecedores, 
a exemplo daqueles elaborados com o uso de nanomateriais. As nanotecnologias 
vêm sendo utilizadas pela indústria farmacêutica para aumentar a eficácia dos 
medicamentos e reduzir os seus efeitos colaterais. Na produção de cosméticos, os 
materiais em nanoescala facilitam a sua chegada às camadas mais profundas da 
pele. Na medicina, as nanotecnologias são utilizadas no diagnóstico, aplicação de 
drogas, regeneração de tecidos e próteses. Na informática, utiliza-se dos 
nanomateriais para a produção de componentes eletrônicos em menor escala.Os 
riscos envolvidos a partir da miniaturização estão ligados, principalmente, às 
propriedades que os materiais em nanoescala podem adquirir. Partículas isolantes 
podem se tornar condutoras. Compostos insolúveis podem se tornar 
solúveis.Nãosó o comportamento, como a mobilidade das partículas é afetada: ao 
contrário daquelas de maior tamanho, as nanopartículas têm acesso quase 
irrestrito ao corpo humano.Assim, não há certeza acerca dos danos que os 
nanomateriais podem ocasionar ao meio ambiente ou à saúde humana. É neste 
ponto que o Direito do Consumidor faz par com o Direito Ambiental: em que 
medida é possível garantir o direito básico à informação no caso de produtos 
forjados a partir de tecnologias inéditas, para as quais inexistem conhecimentos 
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técnico-científicos acerca de suas repercussões para a saúde humana e para o 
meio ambiente? Tal é o problema que alimenta esta pesquisa, cujo arsenal teórico 
tomou por norte a teoria social do risco e a principiologia que alicerça o CDC. Foi 
realizado levantamento bibliográfico e pesquisa documental com contextualização 
dos riscos ambientais de graves consequências, engendrados por novas e 
inéditas tecnologias, a qualificar a sociedade contemporânea sob a perspectiva da 
contínua e republicana exposição a riscos. Após, tratou-se da análise sistemática 
da legislação consumerista vocacionada a assegurar o direito básico do 
consumidor à informação. O que se extrai deste embate é que estes novos 
produtos, baseados no uso de nanotecnologias, apresentam composição e riscos 
enigmáticos, para os quais nem todo o melhor conhecimento científico disponível 
é suficiente para prover segurança aos consumidores. 
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