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RESUMO 

A presente dissertação tem como objetivo abordar a questho pol9mica 

que tem se tornado o plantio e comercialização de alimentos transg6nicos1 

devido a diversos fatores, positivos e negativos, a este tipo de alimentos, 

bem como aos meios de controle dos riscos dos mesmos. A tarefa de 

aplicação do direito às situações concretas é realizada pelo Estado, em 

tempos atuais, por intermédio de seus órgãos e de forma não aleatória, via 

cumprimento do devido processo. Assim, ao se verificar uma situação de 

conflito de interesses, incumbe apenas ao Estado intervir e fazer atuar as 

regras do ordenamento jurídico. Com a aplicação do direito, portanto, visa- 

se à solução de conflitos e, por conseqüência, atinge-se a pacificação 

social. O direito, que rege a vida dos homens, é formado por um conjunto de 

normas jurídicas, ligadas a uma sanção que se comina à hipótese de sua 

violação. Quando uma atividade representa ameaças de danos ao meio- 

ambiente ou a saúde humana, medidas de precauç80 devem ser tomadas, 

mesmo se algumas relações de causa e efeito não forem plenamente 

estabelecidas cientificamente. Dentre os principais elementos do Principio 

f&&m.im: a precaução diante de incertezas científicas; a exploração de 

alternativas a ações potencialmente prejudiciais; a transferemia do "6nus da 

prova" aos proponentes de uma atividade e não às vitimas ou vitimas em 

potencial daquela atividade; e o uso de processos democráticos na adesão 

e observação do Principio - inclusive o direito público ao consentimento 

informado. Podemos dizer que a "Precaução", portanto, tem como tradução 

o bom senso. Popularmente, significaria o conhecido "melhor prevenir que 

remediar". O princípio da precaução, enfatizando a prevenção, busca 

impedir o surgimento do mal, porém não é a solução do caso, como 

veremos no decorrer do presente trabalho. 
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ABSTRACT 

The present dissertation has an objective to approach the 

controversial subject that has been transformed the planting and 

commercialization of transgenical foods, due to severa1 factors, positives and 

negatives, to this type of foods, as well as the means of control of the risks 

0f the same. The task of application of the right to the concrete situations is 

accomplished by the State, in current times, through your organs and in non 

aleatory way, through execution of the due process. Sol when verifying a 

situation of conflict of interests, it just assigns to the State to intervene and 

to do act the rules of juridical arrangement. With the application of the right, 

therefore, it is seek the solution of conflicts and, for consequence, the social 

pacificacion is reached. The right, that governs the men's life, it is formed by 

a group of juridical norms, linked to a sanction that is comminated to the 

hypothesis of your violation. When an activity represents threats of damages 

to the environment or the human health, precaution measures should be 

taken, even if some relationships of cause and effect don't be fully 

established scientifically. Within the principal elements of the principle they 

figure: the precaution before scientific uncertainties; the exploration of 

alternatives actions potentially harmful; the transfer of the "onus of the proof" 

to the proposers of an activity and not the victims or victims in potential of 

that activity; and the use of democratic processes in the adhesion and 

observation of the principle - inclusive the public right to the informed 

consent. We can say that the "Precaution", therefore, has as translation the 

good sense. Popularly, it means "best to prevent instead remedy". The 

principle of the precaution, emphasizing the prevention, search to impede 

the appearance of the evil, however it is not the solution of the case, as we 

si11 see in elapsing of the present work. 
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O objeto deste trabalho é parte integrante de um tema mais 

abrangente, que vem sendo denominado de Biodireito e que também vem 

suscitando inúmeros conflitos sociais. 

A fim de facilitar o entendimento do tema em questão, a presente 

dissertação será dividida em quatro partes. 

Na análise do ordenamento jurídico, parte-se de disposiçbes 

constitucionais para se chegar Lei n.O 8.974/95, que trata de Biodireito e 

alimentos transgenicos. 

Especial enfoque é conferido aos principios aplicAveis, e, nesse 

caminho são também abordados a Lei 9.605198 que cuida do Meio 

Ambiente, e o Cbdigo de Defesa do Consumidor, no que pertinente. 

Analisam-se os Direitos Administrativo e Civil, quanto às atribuições e 

funcionamento da cTNB~~ ' ,  ao estudo de impacto ambienta1 (EIA) e à 

responsabilidade civil. 

Tambbm possivel constatar que as sanções de que se vale o 

Estado, ao tratar do descumprimento das normas sobre transgénicos, ora 

tém caráter penal, ora civil, ora administrativo. Igual metodologia, aliás, 

também pode ser encontrada no sistema jurídico de outros países. 

Especial atenção é conferida ao implicito principio constitucional da 

precaução, tamanha sua importância na resoluçfio dos conflitos e na 

elaboração legislativa. 

-- 

1 Comissao Técnica Nacional de Biossegurança, vinculada a0 Ministerio da Ciencia e 
Tecnologia, A o 6rgão responsdvel pelo controle da tecnologia da Engenharia Genética no 
Pais. 



Por fim, resulta desse trabalho a abordagem de outras materias que 

guardam afinidade com o tema principal, dentre as quais a dos interesses 

difusos. 

Nesse ponto se constata como 6 o devido processo utilizado pelo 

Estado para aplicar as já referidas sanções, nos casos concretos, haja vista 

que são feitas também algumas consideraçbes sobre a chamada ação civil 

pública. 

Antes, porem, das considerações acerca de direito, impõe-se sejam 

tecidas algumas observaç6es relativas à parte de Biologia que envolve o 

assunto. Não há falar em transgenicos com um mínimo de consciencia ante 

a ausência de prévios conhecimentos da ciência biolbgica. 

Assim, e mesmo que não se ultrapasse o nível elementar, imp6e-se 

conhecer os conceitos de DNA, RNA, gene, base nitrogenada, átomo etc. 

Trata-se de pressuposto para discorrer sobre os transgênicos, seja no 

âmbito penal, seja sob os demais enfoques possíveis, tais como Economia, 

Agricultura, Medicina etc. 

O enfoque que se dará neste trabalho se refere a questão da garantia 

constitucional da dignidade da pessoa humana, que acaba por ser afrontada 

quando se coloca no mercado um produto sem prévia avaliação de impacto 

ambiental, causando danos a saúde humana. 

O Senado Federal autorizou a comercialização dos alimentos 

transgênicos no Brasil, causando ainda maiores polémicas, uma vez que 

retirou a necessidade de parecer da CTNBio e de licenciamento ambiental 

para o plantio e a comercialização da soja geneticamente modificada da 

safra a ser colhida em 2005, fato que dá nuances de, no mínimo, uma 

afronta à Constituição da República Federativa do Brasil. 

Analisando-se dentro de uma visao geral com relaçao ao planeta, os 

alimentos transgênicos tratam-se de uma necessidade mundial, mas a forma 

como está sendo colocado no legislativo brasileiro, parece não ser a mais 

adequada, uma vez que não há pesquisas conclusivas sobre o assunto, 



dificultando até mesmo para o legislador, a avaliaçao de uma possível lesão, 

uma vez que o dano s6 será observado através de perícia. 

Outro fato é que somente com o tempo e que se saberá se a poluição 

causada pela polinização será prejudicial ao meio ambiente. 

A Carta Maior de 1988 vem confrontar a pesquisa, a ciência e até 

mesmo a dignidade da pessoa humana. A Politica Nacional do Meio 

Ambiente não está sendo vista de uma forma objetiva a tutela ambienta1 

com relação aos alimentos. 



PARTE I - A BIOLOGIA E OS TRANSGÉNICOS 

Com o crescente adensamento demográfico, a sociedade se deparou 

com a necessidade de desenvolver técnicas cada vez mais aperfeiçoadas, a 

fim de atender niveis de exigência crescentes do mercado consumidor, que, 

além da necessidade do aumento na oferta de produtos, tambem vem 

exigindo uma melhoria na qualidade dos produtos e serviços. 

Leciona Edgar Moreira, que: 

O ser humano, j4 vem se utilizando de biotecnologias h$ mais de 
dez mil anos. Contudo, a gen6tica começou a gerar polemica por 
volta de 1866, com a descoberta da Lei de Mendel, quando 
estudou a ~rvi lha e demonstrou que a herança de caracteres era 
verdadeira. 

Mas foi a partir da década de 70 (s4culo XX), que se iniciou a 

manipulaçao do material genético (DNA), com a finalidade de se criar 

organismos geneticamente  modificado^.^ 

O desenvolvimento tecnol6gico e científico também ocasionou a 

degradação do meio-ambiente, colocando em risco a existencia do prbprio 

homem, tornando necessário um maior desenvolvimento tecnolbgico e 

cientifico, precisou se voltar para a preservação do ser humano, como 

salientam Celso Antonio Pacheco Fiorillo e Ariana Diaféria: 

Essa constante procura por tecnologia tamb6m permitiu um avanço 
cientlfico voltado para a preservaçso da vida humana, principalmente em 
virtude da intensa degradaçao que o homem causou ao meio ambiente 
natural devido a necessidade de manter o desenfreado desenvolvimento 
econdmico e tecnológico, e que, em decorrencia, acabou levando à 
necessidade de se encontrar novos caminhos para que o homem 
pudesse se adequar a essa realidade de intenso aperfyçoamento da 
tecnologia e demanda crescente do mercado consumerista. 

A Biologia é a ciencia que estuda os seres vivos, desde os 

unicelulares at6 os pluricelulares extremamente complexos como os seres 

* Edgar Moreira, Alimentos Transgonicos e Proteçlo do Consumidor in: Maria Celeste 
?ordeiro Leite Santos, Biodirelto. p. 234. 

Celso Antonio Pacheco Fiorillo e Adriana Diafbria, Biodiversidade e Patrim6nio 
Genetico no Direito Ambienta1 Brasileiro, p. 53. 
4 Biodiversidade e Patrim6nio Genetico, p. 52. 



humanos. A célula é a unidade que constitui os seres vivos, e os conjuntos 

ordenados delas, os tecidos, constituem o corpo dos seres pluricelulares. 

Pode-se dizer que em qualquer célula está presente o material 

genético do ser, seja ele qual for, e é justamente com esse material genético 

que o assunto dos alimentos transgênicos guarda a mais estreita relação. 

Edgar Moreira, nos lembra que: 

Os avanços biotecnolbgicos relacionados B genética tiveram inicio, 
na ares da sadde humana, no inicio dos anos 1970, 
particularmente com a descoberta do DNAI RNA recombinante, 
que permitiu a transferencia de material genético de um organismo 
para outro com superaçao das barreiras da compatibilidade sexual 
entre as especies. 

É de suma importancia, pois, conhecer a estrutura e o funcionamento 

de tal material genético, comumente denominado DNA, ou ADN. Para tanto, 

é preciso adentrar ao campo mais específico da Biologia, a Genética, que é 

a parte dessa cigncia que estuda a hereditariedade. 

Além disso, tambbm se mostra altamente importante 0 estudo da 

Ecologia, haja vista que os resultados obtidos com a manipulação genética 

dos Seres acarretam reflexos diretos no mundo em que vivem OS Seres 

vivos. A Ecologia, alitis, é exatamente a parte da Biologia que se incumbe 

de estudar as interações dos seres, posto não estarem isolados no ambiente 

onde vivem. 

Dentre esses seres está o humano, que depende, Para sobreviver, 

basicamente de alimentação e respiração. 

Convém esclarecer que, por uma ótica ainda mais elementar, as 

c6lulas podem ser vistas como uma reunião de organelas, que por sua vez 

são compostos por arranjos definidos de moléculas, e estas, formadas a 

partir da reunião de certos átomos comuns a tudo que existe materialmente. 

5 Edgar Moreira, op. cit., p. 234. 



Assim, átomos e moléculas reunidos levam a formação de uma 

organela. Organelas diferentes coexistem no interior de uma célula. Células 

semelhantes na forma e na função constituem um tecido. Tecidos reunidos 

entram na composição de um órgão. Órgãos desenvolvidos em uma mesma 

atividade fazem parte de um sistema (i.g. digestivo, respiratório, circulatório, 

reprodutivo ...) e vários sistemas são o que compõem um organismo. 

Parte-se dos átomos para se chegar aos organismos vivos. Nesta 

categoria estão ao menos quatro categorias de seres, assim classificados: 

os seres dos reinos monera (vírus, bactérias), protista (algas, fungos), 

metafita (gimnospermas e angiospermas) e metazoa (anelídios, artrópodes, 

cordados.. .). 

Interessam-nos mais de perto, sob a ótica biológica, os vegetais e os 

animais, afinal os alimentos, objetos de modificação genética pelo homem 

(alimentos transgênicos) pertencem ao grupo dos vegetais. 

I. CONCEITO DE TRANSGÊNICO 

Chamam-se transgênicos, ou organismos geneticamente modificados, 

"aqueles organismos que adquiriram, pelo uso de tbcnicas modernas de 

Engenharia Genética, características de um outro organismo, algumas vezes 

bastante distante do ponto de vista evol~tivo".~ 

Assim, atraves da biotecnologia, os organismos vivos passaram a 
ser manipulados geneticamente, possibilitando a criação de 
organismos transg~nicos, ou organismos geneticamente 
modificados.' 

A permissão para este tipo de atividade em nosso sistema jurídico 

ocorre, através do art. 3O, V da Lei no 8.974195, que determina ser a 

engenharia genética a "atividade de manipulação de mol6culas de ADNIARN 

recombinante". 

' Lenise Aparecida Martins Garcia, do Departamento de Biologia Celular da Universidade 
de Brasilia, in "O que são alimentos transg6nicos?", artigo extraído do site 
http://members.nbci.com/xmcm. 10.02.2002. 
' Celso Antonio Pacheco Fiorillo e Adriana Diaferia, op. cit., p. 55. 



Segundo o inc. II, as moleculas de ADNIARN recombinante são: 

(...) aquelas manipuladas fora das c6lulas vivas, mediante a 
modificação de segmentos de ADNIARN natural ou sintdtico 
que possam multiplicar-se em uma cdlula viva, ou ainda as 
moldculas de ADNIARN resultantes dessa multiplicação ...") 
(grifos nossos). 

Lecionam Celso Antonio Pacheco Fiorillo e Adriana Diaféria, que: 

Essa novidade da biotecnologia, ou seja, a possibilidade de se 
explorar o universo do cbdigo genético para combinar, em um s6 
organismo, características adaptativas majoritárias que se 
desenvolveram em braços filogenéticos diferentes, permitiu a 
produção de diversos organismos geneticamente modificados, 
principalmente aqueles em que os genes que expressam 
características agrondmicas importantes, provenientes de 
micróbios, plantas, animais e do próprio homem foram introduzidos 
em diversas espécies cultivadas. 

E acrescentam: 

Segundo dados de uma pesquisa científica, a combinação de 
genes oriundos de fontes biol6gicas não relacionadas 6 inédita na 
Terra. Essas combinaçbes não são encontradas na natureza e nem 
mesmo em organismos melhorados de forma convencional. A 
adoção generalizada de plantas cultivadas geneticamente 
modificadas através de t6cnicas ADN-r resultará em um fluxo de 
novos genes dentro dos sistemas agrícolas e, através destes, 
possivelmente também para dentro dos ecossistemas naturais. 
Muitos desses genes virão de animais e microorganismos, os quais 
não encontrariam esse caminho através de meios naturais. Esses 
fatores levam em consideração a questão dos riscos da 
experimentação em campo e da comercialização de plantas 
cultivadas transggnicas.' 

Ao se falar em transgênicos, portanto, torna-se evidente que na base 

do assunto há envolvimento daquilo que se tem denominado Engenharia 

Genética. Este termo se deve ao fato de que essas técnicas, que viabilizam 

a modificação genética, são um tanto quanto semelhantes as técnicas de 

construção existentes na Engenharia. O trabalho realizado nos 

experimentos de transgenia exige do pesquisador que saiba a exata 

localização e as características do gene que se quer inserir ou modificar. E 
um verdadeiro trabalho de construção gênica, e, por isso, Engenharia 

Genética. 

' Celso Antonio Pacheco Fiorillo e Adriana Diaféria, op. cit., pp. 55-56. 
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Assim, impeje-se a elucidaç60 do que é um gene, onde se localiza 

como funciona, haja vista que é sobre isto que eventual técnica de 

manipulaç80 genética recai. 

Como já se afirmou, toda célula possui seu material genético, o DNA. 

Esta sigla significa &ido gesoxirribo~ucl6ico. Em síntese, 6 uma sequência 

ordenada de quatro tipos diversos . molbcull . isto 6, as bases 

nitrogsnadas chamadas citosina, timini na  e ac iina (C, T, G e A). 

Tais bases se ligam à desoxirribase (e a um grupo fosfata tamb6m) para 

formarem o que se chama de nucleotidio. 

O m e r )  se diga - -rn relaçio ao RNA (Bcido ribonucl6ico). Suas 

bases nitrogenadas são as mesmas, com a exceçâo da timina, que é própria 

d~ DNA. Em lugar desta, no RNA verifica-se a presença da Uracila. Fazendo 

as vetes da desoxirribose (do DNA), no RNA se encontra a molécula de 

ribose. Assim, C, U, G ou A, para formarem um nuclerotidia, ligam-se A 

ribose (e a um grupo fosfato). 

Vi [-se a estrutura qulmica dessas bases na figurei I, a seguir: 



diante inúmeras vezes, formando uma determinada sec 

(ACTGTTG.. .). 

Tal sequência é o DNA, não há dúvidas; nr no entanto, que e,,, 
F m L  

afirmaçgo está bastante simplificada. Essas . cias (filas de bas 

encontram-se disl $tas aos pares e em forr 

força do própric magnetismo dos áton 

nitrogenadas. 

' lal (de hdlice), po 

Uma sequência c,: ' intimam -'e r - '  sciõriada OUIri 1ue )rm - - u 

par, e ambas, em dupla hélice, se juntam a outra dupla hélice para 

formarem o cromossomç. Com exceçgo dos vlrus, em que se verifica 

cromossomo composto por simples dupla hélice, nos demais casos as 

cromossomos têm quatro seqü6ncias (filas). 

Essa intima relação que envolve as sequiAncias se resume à ligaç8o 

que uma base "A" sempre faz, em sua correspondente no par, a uma base 

f, O mesmo ocorrendo com as bases "C" e "G". E no caso do RNA, ligam-se 

A com U e C com G. Esquernaticamente, veja-se a dupla hblice de DNA, 

cujos Pontos de contato lembram a forma dos degraus de uma escada, na 

figura 2, a seguir: 

T 2: A figu JemonstrE ,mo as base! B inhr-reliaç.ianam. 

Afirmou-se que o DNA é a mat6ria-prima dos genes. Gene, portanto, d 
um conjunto determinado de nucleotidios, ou seja, 6 um tn io  do DNA. 

Sabe-se que tal trecho ~ o d e  estar localizado a 



ou em vários destes. Não necessariamente, portanto, se trata de um trecho 

com início e fim na mesma sequência (fila). 

Nos seres humanos, há 46 cromossomos em cada célula, ou seja, 23 

pares, com exceção das células denominadas gametas (espermatozóides e 

óvulos), que possuem em regra 23 cromossomos. Estima-se que a 

quantidade de nucleotidios presente no material genético de uma célula seja 

equivalente a quantidade de letras presentes em uma enciclopédia com 70 

volumes, cada qual com 1.000 folhas. 

Estima-se, também, que um único cromossomo, distendido (de modo 

que suas partes componentes fiquem enfileiradas e sobrepostas), alcançaria 

o comprimento de dois metros. Em situação normal, ele é centenas de 

milhões de vezes menor em tamanho, devido ao enorme grau de 

empacotamento que se verifica. Em outros termos, leigos, devido ao fato de 

"enrolar-se" sobre si mesmo. 

Com esses dados torna-se fácil calcular o quanto é complexa a 

constituição do material genético. Observe-se, a titulo de curiosidade, que a 

diferença genética entre o ser humano e o macaco mais inteligente que se 

conhece gira em torno de apenas um por cento (1%). Em outros termos: se 

a quantidade de genes que possuíssemos fosse igual a 100.000, número 

esse correspondente ao que se estima, também, os genes dos macacos 

seriam iguais aos nossos, exceto com relação a mil deles. 

Sobre esse complexo material incidem as técnicas da Engenharia 

Genética. E sobre esse mesmo objeto se funda todo o assunto dos 

transgênicos, por conseqüência. 

Partindo-se dessas informações estruturais a respeito do material 

genético, expostas em termos as vezes não técnicos, propositadamente, 

para os fins de entendimento para o presente trabalho, é possível entender 

o funcionamento do DNA e RNA. Nisso reside o pressuposto para se 

entender a parte biológica do tema transgênicos. 



NTO DO DNJ E RNA 

Resumidamente, as partes componentes do DNA d o ,  como j4 se 

salientou, A, T, C e G, e as do RNA, A, U, C e G. Assim sendo, uma certa 

sequ&ncia dessas de DNA 8 o que se chama de gane, cuje funMo, brhska, é 

a de guardar a receita para a fabricaçâo de uma certa subststncia. 
- lY 

I & 

podeiia ser dito para a canmiliff#i d a ~ r  do) oihw entre outros rnllhirer 
d r  rxr#plot). Em s@m @(e do mrpo kmmo )ri t#Wlw qM p f 9 r l m  r 

funflo, Qualquer 0u1m &lirIa, anqmntrP bnhil o m m  prie em rssu 

I i f ig~~nbidt  de oufr'a b81w&~ 

O gene que permite a produFgo da insulina B uma certa sequbncia 

(ACT GGG TTT GCA CAC AGT GAT CAG ATC ....) que, separada de três em 

tr4s bases, determina a composiç&o erxata da substbnda final a ser 

produzida. Cada tr8s bases significam uma informsi@o diferente nessa 

tarefa produtiva. Significa que, dos vinte tipos diferentes de amino$cidos, 

cada qual comespande a urn c6digo. r f.: h?&! 
I ' t  



As substâncias produzidas, portanto, são o resultado da combinação 

de aminoácidos, combinação essa que encontra a respectiva ordenação no 

gene. 

Disso se pode concluir que uma unica modificação no gene, como a 

de substituir A por C em qualquer lugar, faz com que o resultado final já não 

possa ser o mesmo, porque o aminoácido componente da ordem é outro. 

Na Itália, convém ilustrar, um médico ficou surpreso com a altissima 

taxa de colesterol encontrada em certa pessoa que, apesar disso, mostrava- 

se saudável. Em qualquer outra pessoa, viva e saudável, tal taxa seria 

incompatível e até então impossível. 

Constatou-se que alguns outros familiares dessa pessoa também 

eram diferentes, e, após estudos, verificou-se que havia relação genética. 0 

caso era exatamente como o do exemplo já vislumbrado. 

Uma unica base no gene dessas pessoas (gli portatori) era diferente, 

O que acarretava a qualidade de serem melhor protegidas dos efeitos do 

colesterol. Uma única base diferente. Logo, resultado final também diverso, 

em conteúdo e forma espacial. Aliás se demonstrou que a melhor proteção 

Contra o colesterol se deveu justamente a forma espacial da proteína 

produzida. 

Obviamente, a indústria farmacêutica já está tentando produzir 

fármacos para atuarem da mesma forma em qualquer outra pessoa. 

Quanto a questão do funcionamento do DNA, já se observou que 

nesta estrutura se encontra uma receita, e que ao final algo é produzido. No 

meio desse processo é que o chamado RNA atua. Sua função, entre outras, 

é de intermediário no processo de fabricação de proteínas. 

Como o DNA está localizado no núcleo das células (há exceção), e os 

aminoácidos estão fora desse local mais protegido, deve haver algo que 

sirva de elo entre o código de produção (gene) e a matéria-prima do 

resultado final. 



Surge o RNA, que se combina com o DNA e faz com que a informação 

final seja exatamente traduzida para o fim desejado. O nome exato é RNAm 

(de mensageiro). 

O RNAm se apresenta em sequência helicoidal única, e não dupla 

como o DNA. Com o funcionamento de ambos, o corpo humano é capaz de 

processar cerca de 30 mil tipos de proteínas, cada qual com sua função 

específica. Repise-se que esses resultados finais (30 mil) são compostos de 

20 tipos diversos de aminoácidos, os quais são obtidos basicamente via 

alimentação. 

A identificação dos genes, tarefa complexa por si só, é apenas o 

primeiro passo quando se pensa em Engenharia Genética. O passo seguinte 

consiste, em tese, em copiar o gene e inseri-lo em outras células. 

Estas outras células podem ser bactérias, que se multiplicam 

facilmente, ou células de vegetais ou animais, em cujo ser será útil a 

proteína produzida. 

Utilizam-se técnicas bioquímicas para quebrar a sequência onde se 

localiza o gene. Para tanto, os cientistas se valem de enzimas, podendo 

então o trecho fragmentado ser manipulado para a inserção em outras 

células. 

Nessa etapa de inserção, são usados plasmídios bacterianos, isto é, 

pequenos círculos de DNA, menores que o cromossomo das bactérias. É 

que esses plasmídios podem passar facilmente de uma célula para outra e 

são capazes de sintetizar a proteína específica do gene inserido 

artificialmente. 



O que se denomina transgene, portanto, é o gene de interesse 

acrescido de um material genético extra que serve como regulador do 

funcionamento desse gene em outro organismo. 

A simples inserção do gene em material genetico de outra célula 

dificilmente funcionaria da maneira pretendida. Impõem-se certas 

modificações, portanto, para que a ativação do trabalho de fabricação de 

proteína ocorra corretamente. 

É certo, contudo, que não há efetivo controle por parte dos 

manipuladores no que se refere ao exato local de inserção do transgene nos 

cromossomos das células, mormente quando se trata de células de animais. 

Isso pode acarretar variação na maneira de expressão do gene, entre outros 

efeitos como o de danificar genes da célula. Estima-se em menos de 5% a 

taxa de sucesso nesse processo. Novos métodos, portanto, vêm sendo 

estudados para atingir-se melhor resultado. 

Quando se tem em vista células de vegetais, por sua vez, essa 

problemática não ocorre. É que todas estas c4lulas têm a capacidade 

completa de se desenvolver, e não por outra razão são chamadas de 

totipotentes. Assim, a inserção do transgene, via técnicas biológicas OU 

mesmo físicas, é relativamente mais simples e possibilitará taxas de 

sucesso muito maiores se se comparar com o caso anterior. 

As biotecnologias moleculares e celulares, muito mais avançadas 
que as t6cnicas de melhoramento convencional, beneficiam-se 
dessas 'livrarias geneticas' da adaptaçao de plantas que se 
utilizadas com a devida precauçao, a fim de se evitar a ocorr3ncia 
de graves erros ecológicos, poder80 exercer papel preponderante, 
principalmente no que diz respeito à biotecnologia agrícola 
utilizada para a diminuiçao da taxa de eliminaçao de esp6cies e 
reduçáo da diversidade g3nica dos recursos gen6ticos de plantasg 

Ante o exposto, o termo transgênico, portanto, expressa uma 

determinada qualidade do organismo, qual seja, a de ter sido modificado, 

por manipulação do ser humano, em seu material genético, seja porque um 

gene de outro organismo fora incluído, seja porque se modificou a própria 

sequência na estrutura do DNA sem qualquer inclusão de gene alienígena. 

9 Celso Antonio Pacheco Fiorillo e Adriana Diaferia, op. cit., p. 56. 



Ressalte-se que a transgenia pode recair não apenas em c6lulas de 

vegetais (plantas, frutas...), mas também em células de animais. A base 

científica de cada qual, sempre, é a mesma. 

Importa não utilizar, nesse passo, o termo transgênico para qualquer 

modificação genética do organismo. Seu sentido encontra limites nas 

considerações já feitas, portanto. 



PARTE I1 

DISCUSSOES ACERCA DOS TRANSGÊNICOS 

O tema transgênico tem um alcance bastante dilargado. Envolve um 

sem número de questões relacionadas a Economia, Agricultura, Medicina, 

Ética e Direito, todas elas de importância fundamental e de interesse 

mundial. 

Não bastasse isso, o tema ainda tem suscitado polêmicas em todos 

0s âmbitos, desde o científico até o popular, resvalando ora em políticas 

governamentais, ora em produção legislativa, nem sempre das mais 

adequadas. 

Põem-se em cena importantes temas, dentre eles os relativos a 

controle de pragas, cura de doenças e qualidade de vida. Outros nos 

interessam muito pouco, dados 0s objetivos desse trabalho, especifico em 

Direito. 

Lecionam Celso Antonio Pacheco Fiorillo e Adriana Diaféria, que: 

No plano jurídico, no âmbito internacional, a avaliaçso dos riscos 
da introdução de organismos geneticamente modificados, como 
plantas transggnicas, pode variar desde a análise de um 
pesquisador tecnico na área, como tamb6m atrav6s da utilização 
de um procedimento formal, determinado por lei. Essa avaliaçgo 
serve de base para a obtençso de autorização formal de órg8os 
competentes para a conduçdo de aç6es planejadas relativas A 
transfergncia, manipulaç4o e uso de OGM's e para o 
estabelecimento de medidas apropriadas de zanejo de riscos, 
segundo a Convenção de Diversidade Biológica. 

0 s  autores também mencionam relatório da Fundaçso André Tosello, 

que apontam dois tipos de riscos: 

Existem dois sistemas de riscos: um baseado no produto obtido, 
adotado pelos Estados Unidos, e outro baseado no processo, em 
uso no Reino Unido, Austrália, Brasil e em vários outros países. No 
sistema com base no produto a avaliaçdo de segurança 6 feita 
observando-se a natureza do organismo, incluindo sua capacidade 
de sobrevivência, multiplicação e disseminaçdo, e seu uso 
pretendido e o ambiente no qual planeja-se a sua introduçdo. Em 
outras palavras, independentemente do processo ou tecnologia por 

1 o Celso Antonio Pacheco Fiorillo e Adriana Diaferia, op. cit., p. 56. 



meio da qual o organismo foi modificado, a avaliação de segurança 
é baseada nos riscos potenciais impostos pelo produto obtido. No 
sistema baseado no processo, a avaliação de risco B substanciada 
pelo fato de o organismo ter sido moaificado por meio de tdcnicas 
inovadoras de manipulaç80 genética. 

Estes dois mecanismos seguem as diretrizes da Convençao de 

Diversidade Biológica, no que diz respeito às características do doador, do 

recipiente ou, quando apropriado, do organismo natural, bem como das 

Características e utilização pretendida do organismo modificado, incluindo a 

escala e frequência das introduções dos organismos no meio ambiente e as 

considerações ambientais e de saúde que resultarão dessas introduçães. 

Vejamos ainda que, sem a pretensão de esgotar o assunto, alguns 

desses pormenores atinentes aos transgênicos, antes da análise 

propriamente dita na seara do Direito, que se faz a parte. 

Será possível perceber, sem maiores esforços, que a cada um desses 

assuntos há um certo componente imbicado de Direito, isto é, a despeito do 

esforço de tratar o assunto com enfoque na Ética, na Agricultura etc, em 

verdade não houve separação absoluta dele em face dos desdobramentos 

jurídicos. 

1. ECONOMIA E AGRICULTURA 

As técnicas transgênicas podem trazer melhorias nas qualidades das 

plantas, tornando-as tolerantes a herbicidas e a determinadas pragas. 

Sabe-se que uma nova variedade de algodso já foi desenvolvida a 

partir da utilização de um gene extraído de bactéria (Bacillus thuringensis). 

Este gene produz uma proteína extremamente nociva apenas a certos 

insetos e vermes, sendo inócua a animais. Esse transgênico ajudou na 

redução do uso de pesticidas químicos em algodoeiros. 

" Ibid., pp. 56-57 



Outra possibilidade respeita a qualidades agronomicas importantes 

das plantas, dentre as quais seu valor nutricional, teor de óleo e o tempo 

mínimo de exposição a luz para que floresçam. 

Ao menos em tese, haja vista que pouco há de certezas indubitáveis 

nessa seara, as técnicas de Engenharia Genética poderiam propiciar 

alimentos de maior valor nutritivo, sem escassez, de forma rápida e a baixos 

custos. Já se chegou até a vislumbrar o fim da fome mundial em razão 

disso. 

Por outro lado, e aí reside a base das preocupações daqueles que 

vêem nos alimentos transgênicos um grande problema, não há apenas 

benefícios. 

O que se verifica, segundo nos afirma a coordenadora executiva do 

Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, a Engenheira Agrônoma 

Marilena Lazzarini, trata-se de: 

(...) uma associaçao incompreensivel de interesses de governos 
nacionais e pouquissimas empresas globais que antes fabricavam 
venenos e que agora passam a produzir sementes transgenicas 
resistentes aos seus próprios venenos! 

E prossegue: 

Essa uniao tem empreendido um grande esforço para colocar 
rapidamente tais produtos no mercado, sem regras de segurança, 
com uma avaliaçgo superficial de riscos e uma firme determinaçao 
em ocultar do consumidor o tipo de alimento que ele irá con~umi r . '~  

De fato, essa critica - ou alerta - resume as principais preocupações 

referentes aos alimentos transgênicos. Longe de se tratar de posição 

desarrazoada, ou mera tolice, encontram-se nessa citação ao menos dois 

assuntos muito relevantes, quais sejam, os atinentes ao risco e a 

publicidade. 

Quanto aos riscos dos alimentos transgênicos, é fácil constatar, e 

para tanto a Ecologia nos fornece todos os argumentos, que a mais singela 

modificação no ambiente pode trazer várias conseqüências. Como há 

j2 Alimentos transgdnlcos: a posiç8o do IDEC, extraído do site 
htt~://members.nbci.coml xmcm. 10.10.2002. 



cadeias alimentares inter-relacionados das mais variadas formas no meio, 

eventual problema afeta tudo o que com isso esteja envolvido. 

Imagine-se que justamente aquele inseto, que se alimentava da 

planta, perdeu seu único meio de sobrevivência, afinal esta planta, agora 

modificada geneticamente, acarreta sua morte após a ingestão. A falta 

desses insetos, por sua vez, faz com que outro ser vivo, que dele dependia 

também para sobreviver, seja extinto na cadeia alimentar. Com ambas as 

extinções, haverá elevado crescimento populacional dos organismos que 

antes eram controlados por estes, entre outras conseqüências. 

Os resultados finais, portanto, as vezes são imprevisíveis, dado que, 

por melhor que se conheça sobre o ambiente, algum detalhe sempre poderá 

escapar a inteligência humana. 

Toda essa questão, em outros termos, é o pano de fundo quando, em 

Direito, se cogita do princípio da precaução, de sede constitucional 

(adiantemos), ou quando se exige prévio estudo de impacto ambienta1 para 

que certa atividade possa ou não se realizar. 

Também é a base da séria preocupação com a efetivação de um 

desenvolvimento sustentável, vindo, com isso, a tona o fato de serem 

escassos alguns dos principais produtos para a Economia, tal como 0 

petróleo. Vejamos em tópico próprio cada qual dessas especificidades, a 

seu tempo. 

Há também o item relativo a publicidade, no bojo do qual se discute 

acerca das informações a que têm direito os consumidores dos produtos 

transgênicos. Estranhamente, a posição dos produtores rechaça a mera 

idéia de informar que se trata de transgênico, o que se não há admitir. 

Além disso, já se comprovou que há mais de uma década as 

populações de vários países vêm se alimentando de transgênicos sem ao 

menos terem consciência disso.I3 

13 Cf. Edgar Moreira. In: Maria Celeste Cordeiro Santos (org.), Biodireito: ciencia da 
vida, os novos desafios, p. 237. 



É preciso que se- adotem posturas cautelosas em âmbito 

governamental e legislativo quando se tratar de liberação a venda dos 

alimentos transgênicos. É a única forma de proteção não apenas dos 

consumidores como também do ambiente. 

Em sede própria, porém, são analisados os detalhes dessas questaes 

pertinentes ao Direito, adiantando-se desde já que os riscos dos 

transgênicos devem ensejar rigor de máxima cautela no tratamento do 

assunto, uma vez que estão envolvidos interesses de elevada importância 

social. 

No que tange a Economia, observe-se que há estreita relação com 

todo o já exposto nesse tópico. Torna-se mais evidente essa relação quando 

se lembra a pretensão de monopolizar o setor agricultor por parte de 

ahumas empresas multinacionais. 

que por intermédio das técnicas de Engenharia Genética, busca-se 

a Produção de sementes que apenas podem ser utilizadas no plantio uma 

única vez, sendo impossível a obtenção de novas sementes senão por meio 

de compra. O gene que possibilitaria tamanha dependência econômica de 

uma empresa por parte de todos que quisessem produzir, por exemplo, soja 

ou arroz, vem sendo chamado de Terminator. Ele impediria a germinação 

dos grãos produzidos, eliminando a possibilidade de um segundo plantio. 

Em outras palavras, em tese haveria um oligopólio global sobre a 

Produção na agricultura, o que afetaria a segurança de muitos países, para 

dizer o menos. 

Por outro aspecto, também relativo a Economia, merece menção a 

crescente demanda por certezas acerca da ausência de alimentos 

transgênicos nos produtos de consumo. Agroindústrias e empresas 

alimentícias brasileiras, ávidas por testes que eliminem suspeitas sobre a 

presença de transgênicos em seus produtos, estão atraindo para o Brasil as 

duas principais companhias estrangeiras de biotecnologia especializadas 

em analisar o DNA em alimentos. 



Confiantes no potencial do mercado brasileiro para fornecer grãos e 

derivados não-transgênicos para a Europa e Asia, a empresa Genetic ID, 

dos Estados Unidos, e a alemã GeneScan Europe AG, que disputam a 

liderança mundial no mercado de testes e certificação de produtos não- 

transgênicos, instalaram laboratórios próprios no Brasil em 2001 e 2002. 

Dezenas de indústrias têm recorrido no País tanto a Genetic ID, que 

realiza os testes em sua sede, nos EUA, como aos laboratórios ligados a 

universidades, como o Bioagro, da Universidade Federal de Viçosa, ou à 

SGS (mais conhecida pela certificação de qualidade nos portos) para 

evitarem desgastes junto a opinião pública, cada vez que organizações não- 

governamentais revelam a existência de elementos geneticamente 

modificados em seus alimentos. 

Tais preocupações, longe de serem meras divagações, têm 

fundamento. c que grandes empresas multinacionais, como a Monsanto, a 

Novartis e a AgrEvo, estão investindo milhões de dólares em pesquisas 

sobre transgênicos. Algumas das novas plantas transgênicas criadas 

através destas pesquisas foram desenvolvidas para serem resistentes a 

agrotóxicos que estas mesmas empresas fabricam. O problema é que as 

conseqüências do uso destas plantas na agricultura, no meio ambiente e na 

saúde do consumidor ainda não são suficientemente conhecidas. 

Especificamente, é possível exempiificar com a soja transgênica 

resistente ao Roundup, herbicida da Monsanto que mata qualquer planta, 

inclusive a soja, exceto a transgênica, produzida pela mesma empresa. 

Possivelmente, as indústrias passarão a criar cada dia mais produtos, 

tornando os alimentos dependentes desses, o que deixa o agricultor à 

mercê do mercado e sem apoio oficial para investir na agricultura ecológica, 

com a agravante das conseqüências de maior contaminação do solo, da 

água e dos alimentos. 

No Brasil, o plantio da soja transgênica foi endossado pela Comissão 

Técnica Nacional de Biossegurança, órgão do Ministério da Ciência e 



Tecnologia responsável pelas autorizações exigidas para tanto. A 

autorização, porém, não surtiu efeitos por força de decisão liminar 

concedida pela Justiça. A linhagem em questão é a GTS 40-30-2, mais 

conhecida como Roundup Ready, ou soja RR. Ela foi obtida a partir da 

inserção de três genes "estrangeiros" na planta da soja. Um deles foi 

extraído de um vírus e um outro de uma bactéria encontrada no solo, a 

Agrobacterium sp. Essa modificação genética n80 incrementa a 

produtividade da cultura, ou o valor nutricional do grão. O efeito conhecido 

desse gene, alegado como economicamente vantajoso, consiste em 

possibilitar a substituição de vários herbicidas por apenas um, o Roundup, 

da Monsanto. 

E quanto mais se pesquisa, mais se descobre que pode haver 

problemas. Suspeita-se, por exemplo, que a soja misturada com genes de 

bactérias esteja aumentando as alergias. O milho, outra planta fundamental 

para a alimentação humana, foi cruzado com uma bactéria para ter poder 

inseticida. Descobriu-se recentemente que ele mata outros insetos, e não 

apenas a praga para qual foi desenvolvido, podendo acarretar graves danos 

ao equilíbrio dos ecossistemas nos quais foi introduzido. 

Ante essas evidências todas, é fácil perceber que o principal interesse 

com 0 USO desses transgênicos reside na área econômica. Impede-se que 0 

fruto ou grão de uma variedade comercial se torne uma semente, 

exterminando assim o potencial reprodutivo daquela planta. Os agricuitores, 

que então seriam obrigados a adquirir novas sementes a cada safra, 

deixariam ainda de exercer o papel que vêm desempenhando há mais de 

dez mil anos, qual seja, o trabalho de melhoramento das variedades 

realizado via cruzamentos e seleção de sementes. 

Há, portanto, prejuízos de toda ordem, não se podendo olvidar que 

em termos de qualidade não há qualquer melhoria, para sermos otimistas. 

Para a natureza, observe-se, os danos podem ser irreversíveis. A propósito, 

veja-se a posição de uma organização não-governamental contra os 

alimentos transgênicos: 



Los impactos de 10s transgénicos en Ia naturaleza son 
irreversibles. Algunos de 10s efectos negativos y de 10s riesgos 
citados, ya ocurrían con Ia agricultura convencional, pero, a 
diferencia de esta última, no es posible restablecer 10s equilibrios 
ambientales en e1 caso de 10s transghicos. Puede dejar de usarse 
un agro-tóxico, por ejemplo, y restablecer un equilibrio entre 
insectos y plaga y sus predadores despues de cierto tiempo. En el 
caso de tos transgenicos, una vez liberados en Ia naturaleza no es 
posible deshacer 10s impactos en 10s ecosistemas o controlar 10s 
procesos de transgbnesis espontánea que pueden ocurrir, porque 
es imposible retirar de Ia naturaleza 10s genes que fueron 
artificialmente introducidos en una planta.14 

Por sua vez, as empresas s3o avessas a assunção de 

responsabilidade caso haja efetivamente danos com a utilização dos 

transgênicos. Até mesmo as companhias seguradoras se negam a cobrir 

tais eventos. 

Por outro lado, guarda bastante interesse econômico o assunto 

relativo a encefalopatia espongiforme bovina (EEB), mais popularmente 

conhecido como a doença da vaca louca. É de conhecimento comum que OS 

índices das bolsas de valores oscilaram no mundo todo quando da 

descoberta do problema. 

Como a doença atinge principalmente o gado leiteiro, a contaminação 

dos bezerros e dos seres humanos se torna mais fácil. O interesse, pois, em 

evitar tais conseqüências 6 elevado, ainda mais quando se desconhece 

parte do mecanismo que acarreta a doença. 

Já há estudos visando à criação de bovinos transgênicos, resistentes 

à EEB, o que depende, por ora, de autorizaçao do mencionado órgão 

CTNBio. 

Ante todo o exposto, portanto, fica evidente a importância do assunto 

na sociedade. Isso, por si, justifica a existência de sério tratamento legal, 

dado que eventual liberalismo quanto ao tema poderia acarretar 

conseqüências prejudiciais incontornáveis ao País como um todo. 

- - 

j4 Extraído do site www.transgenicos.org. 



2. MEDICINA E MEDICINA VETERINARIA 

Com a utilização das técnicas de Engenharia Genética, no que tange 

as modificações em animais, é possível alcançar com rapidez muito maior o 

que o ser humano sempre buscou quando dirigia de certo modo a 

reprodução dos seres de melhores características. 

Com o passar de muitas gerações, por exemplo, alcançava-se certa 

raça de vacas altamente produtivas de leite, e leite de uma qualidade 

protéica muito maior também. 

Isso tudo, certamente, demanda dezenas e dezenas de anos. 

Conhecidos os genes que determinam essas boas características, em tese é 

possível fazer com que outros animais as possuam apenas com a 

manipulação genética. O tempo que isso demandaria é extremamente 

menor, e, portanto, imediata a obtenção de bons resultados. As espécies, 

assim, podem ser melhoradas com maior especificidade, rapidez e 

flexibilidade, além de envolver menor custo para tanto. 

De Outro modo, também 6 possível também raciocinar sob o prisma de 

Proteção a doenças. O exemplo já mencionado degli portatori realça bem a 

hipótese. Outras cogitaçdes giram em torno da cura para o câncer, AIDS, e 

Para um sem número de doenças de origem apenas genética. 

Merece destaque, ainda, a utilização de animais na produção de 

substâncias de interesse medicinal, tal como a insulina. Com técnicas de 

Engenharia genética, pesquisadores desenvolveram ovelhas e vacas 

capazes de produzir enorme quantidade de insulina em seu leite. Isso reduz 

os custos da produção sensivelmente, tornando-os singelos frente aos 

custos da produção convencional. 

Enfim, a utilização dos transgênicos na área da Medicina em muito 

pode contribuir para a melhoria da qualidade de vida, não só dos animais 

como também dos seres humanos, especialmente porque se vislumbra a 

cura de doenças ate então incontroláveis. 



Novamente, não se pode ignorar os possíveis efeitos negativos que 

as modificações genéticas artificiais acarretariam. Daí ser necessária, 

sempre, a postura em que haja forte dose de precaução, visando ao bem 

comum e a preservação do ambiente. 

Fala-se em alergias, resistência a antibióticos e diminuição quanto a 

proteção natural ao câncer. Veja-se, aliás, a posição oficial daquela mesma 

organização não-governamental a respeito desses males: 

Los alimentos transgénicos que contienen genes que confieren 
resistencia a antibióticos pueden provocar Ia transferencia de esta 
característica hacia bacterias existentes en el organismo humano, 
causando una amenaza a Ia salud pública. Alergias alimenticias 
pueden aparecer como consecuencia de Ia introducción de gen 
extrafio en 10s alimentos a 10s que se les ha transferido nuevas 
proteínas, mientras que sustancias tóxicas existentes en 
cantidades inofensivas en 10s alimentos, pueden potenciar sus 
efectos. Otras sustancias benéficas inclusive que protegen contra 
el chncer, pueden ser disminuidas." 

3. ÉTICA E PATENTES 

O termo Ética demanda variadas significações. Nem todas, contudo, 

guardam interesse mais próximo com o que se pretende analisar quanto aos 

alimentos transgênicos. 

Nesse ponto, importa-nos considerar a Etica como o estudo filosófico 

da moral, e ainda mais especificamente no que tange a Bioética, que é O 

estudo sistemático das ciências da vida e da saúde, sob a ótica dos valores 

e princípios morais. 

A Bioética se relaciona com todas as ciências que envolvam seres 

vivos, especialmente as ciências biomédicas. Diversos temas polêmicos são 

debatidos nesse âmbito, valendo destacar, dentre tantos outros, os relativos 

a clonagem, ao aborto e eutanásia. 

l5 Extraído do site www.transgenicos.org 



Não é demais observar que isso toca de perto também ao Direito, 

ainda mais quando se considera o envolvimento das técnicas de Engenharia 

Genética. Estas constantemente resvalam os limites éticos incidentes sobre 

as pesquisas científicas, e a medida que vêm tratadas pelo Direito, 

exsurgem nítidas as bases éticas correspondentes. Convém esclarecer, que 

há princípios éticos presentes nas leis quando estas cuidam dos controles 

em pesquisas científicas, ou quando arquitetam tipos penais incriminadores 

a respeito do tema. 

A avaliação moral das pesquisas científicas é contemporânea às 

próprias pesquisas. Questões éticas e morais sempre foram feitas na 

medida em que novos medicamentos e tratamentos surgiam, ou quando se 

cogitava do melhoramento de espécies. 

Assim, paralelamente ao avanço das ciências biomédicas, constata-se 

a presença de códigos de condutas, encartando normas legais e 

estratégicas para a regulamentação das atividades de pesquisa. 

Nesse aspecto, sobrelevam duas funções de tais normas. Uma de 

tranquilizar a sociedade, que se vê respeitada e segura com a previsão de 

Penas para os infratores (cientistas e médicos) que ultrapassem 0s limites 

Preestabelecidos. Outra de orientar esses mesmos profissionais, que já não 

precisariam preocupar-se com os aspectos éticos de suas pesquisas, posto 

haver permissão legal para tanto. 

Nessa segunda função é possível enxergar no Direito um caráter 

moralizador de outras ciências, no caso quanto as condutas médicas. 

Observe-se, demais disso, que variam substancialmente no tempo e no 

espaço as disposições normativas desse tipo, o que sinaliza, 

indiscutivelmente, o quão rápidas são as transformações no modo de pensar 

da sociedade no que tange aos avanços da ciência. Ilustre-se com o 

exemplo da clonagem humana. Talvez em alguns poucos anos o tema já 

não inspire absoluto repúdio. Decorrerá disso a respectiva modificação 

legislativa que porventura proíba até mesmo pesquisas a respeito. 



A respeito, comentam Celso Pacheco Fiorrilo e Adriana Diaferia, que: 

Hoje, a bioética, como uma disciplina em movimento, leva em 
consideração a medicina mais recente. As mudanças cientificas na 
medicina que ocorrerão a partir do mapeamento do genoma 
humano levantarão questões inusitadas. Questbes dessa ordem há 
haviam sido levantadas pela evolução da cigncia genetica e com o 
desenvolvimento da seleção de testes, porem ser8 muito mais 
complexo analisar esses ~ o n t ~ ~ u d o s  quando nos depararmos com a 
medicina molecular do futuro. 

Com base na Lei 8974195, exigem-se comitês estaduais de ética, e 

mesmo comitês institucionais, com a participação de representantes 

populares, filósofos, teólogos e cientistas, para a análise em cada caso 

concreto das autorizações e licenças para o inicio de pesquisas ou 

concessão de recursos financeiros governamentais. 

Assim, em âmbito local, se torna mais eficaz o controle de postulados 

éticos em face do desenvolvimento da ciência, desenvolvimento este, diga- 

Se, que se verifica em diversos locais, distantes uns dos outros, e com 

rapidez significativa. 

A propósito dos temas que envolvem a Bioética, em geral, merecem 

menção os relativos à manipulação de células germinais humanas e Suas 

correlações com as concepções de aborto; eutanásia; clonagem; 

Patenteamento de seres vivos; mapeamento genético humano e as 

possibilidades dai decorrentes de controle eugênico das pessoas. 

Nesse último aspecto em específico, surgem questões até então 

impensáveis, como as que envolveriam discriminações para fins de 

contratação de emprego ou de seguro de saúde. É simples. Empresas 

exigiriam, com base em informações genéticas dos indivíduos, que estes se 

enquadrassem em determinada categoria para aceitá-lo como empregado; 

ou então seriam analisadas estas mesmas informações para fins de 

cobrança diferenciada nos contratos de seguro saúde, consoante houvesse 

maior ou menor propensão a doenças genéticas, etc. 

l6 Celso Antonio Pacheco Fiorillo e Adriana Diaferia, op. cit., p. 79. 



Outro problema referir-se-ia ao direito de conhecer sobre a futura e 

certa doença incurável por parte do seu portador. 

Também polêmico é o tema da construção de sub e superseres, com 

características genéticas próprias consoante o fim a que serviriam, dentre 

os quais escravidão e práticas militares. Nesse particular o tema dos 

transgênicos se entremostra, daí o tratamento. 

Além disso, não se pode esquecer da questão do patenteamento de 

seres vivos. A legislação especifica a respeito é complexa, e demandaria 

cuidadoso exame em sede própria. E certo, em decorrência deste fato, que 

surgem considerações também éticas, esteja ou não presente o caráter de 

modificação genética artificial do ser. A matéria, no Brasil, é regida pela Lei 

9456, de 25 de Abril de 1997, onde não há equivalência de tratamento frente 

a outros países como o Japão e os Estados Unidos. 

Proíbe-se expressamente o patenteamento de genes de animais e 

plantas, bem como de métodos terapêuticos, para aplicação no corpo 

hmano e animal, conquanto se admitam patentes de microorganismos 

transgênicos. 

Experiências internacionais anteriores retratam que já estão 

Patenteados animais e bactérias transgênicos, e o próximo passo, estima- 

se, envolverá patentes sobre genes humanos. Observe-se, de passagem, 

que por ocasião da primeira patente envolvendo transgênico, em que se 

beneficiou uma grande transnacional, a General Eletric Company, houve 

grande alarma e discussão acerca da apropriação do código genético de um 

ser vivo. Atualmente, como exposto anteriormente, tudo se passa com um 

uma naturalidade absolutamente impensável há alguns anos. 

Vários pedidos, é certo, já foram feitos para fins de patentear genes 

humanos, sem obtenção de sucesso. Os valores acerca desse detalhe por 

ora indicam a não aceitação, mas nada impede que haja alterações; a 

história, ao revés, conduz a afirmação de que muito provavelmente seja isso 

mesmo o que vai ocorrer, em curto tempo. 



O cerne da questão ética que emerge do patenteamento n5io tem a 

coloração de impedir o avanço científico, e de tal informação imprescinde o 

Direito para não se fazer atuar indevidamente. Ao contrário, quer-se permitir 

o livre acesso do conhecimento, quando então mais e mais avanços 

ocorrerão no combate às doenças. Interesses econômicos a parte, o que 

mais interessa são os benefícios a humanidade. 

4- SUPOSTAS VANTAGENS E DESVANTAGENS DOS 

TRANSGÊNICOS 

As discussões sobre sua segurança, seus riscos e benefícios, bem 

como os aspectos éticos envolvidos na liberação comercial de cada espécie 

de transgênico ocupam espaços importantes na imprensa, nas 

universidades e no meio científico, nos parlamentos e, aos poucos, no 

cotidiano da população. 

difícil avaliar o risco envolvido na modificação genética. OS 

cientistas não podem ter certezas quanto às conseqüéncias em longo prazo, 

uma vez que as culturas geneticamente modificadas existem há 

relativamente pouco tempo. 

Não existe uma resposta as questões relacionadas com as 

Conseqüências da exposição do ambiente as plantas geneticamente 

modificadas. As plantas são todas diferentes. Conseqüentemente, as 

plantas geneticamente modificadas são tratadas individualmente.Para uma 

cultura geneticamente modificada ser aprovada para utilização agrícola, tem 

de ser efetuada uma avaliação de risco ambiental. Essa avaliação consiste 

de vários elementos, dentre eles está a avaliação das conseqüências para a 

agricultura, para o meio ambiente e para a saúde humana. 

E é por este motivo que a seguir abordamos as supostas vantagens e 

riscos dos transgênicos. Diz-se "supostas", porque não existem estudos 



suficientes de biossegurança para afirmar se realmente eles fazem ou n4o 

mal a saúde humana e ao meio ambiente. A Única certeza que cientistas, 

pesquisadores, e até mesmo leigos tem a respeito do assunto é que sem 

estudo de impacto ambienta1 não é possível a implantação destes produtos 

no mercado. 

Os Organismos Geneticamente Modificados, por serem mais 

resistentes a pragas, podem reduzir custos e aumentar a produção de 

alimentos para combater a fome - uma vantagem principalmente para os 

países menos desenvolvidos. Alguns vegetais como o arroz e o feijão, 

também podem ser tornados mais nutritivos pela introdução de proteínas em 

sua estrutura genética. 

O tema dos cultivos transgênicos se insinua, por parte daqueles 

que OS defendem, como sendo o próximo e inevitável passo no processo de 

modernização da agricultura brasileira, capaz de colocar o pais em lugar de 

ainda maior destaque no panorama mundial, especialmente no que se refere 

ao mercado internacional da soja. 

Aqueles que defendem os OGMs firmam-se principalmente na 

idéia de que, com a liberação dos transgênicos, os brasileiros, ficariam em 

lugar ainda de maior destaque no cenário mundial, modernizaríamos ainda 

mais a agricultura brasileira. Até poucos anos atrás, a única maneira de 

alcançar estes objetivos era através dos métodos clássicos de cruzamento, 

ou seja, da genética mendeliana. No entanto, estas estratégias levaram o 

rendimento das culturas a uma situação estacionária, que não foi 

solucionada pelos métodos convencionais. 

A evolução da biotecnologia permitiu o desenvolvimento de 

organismos geneticamente modificados que, na área da alimentação, 

surgem com importantes avanços. As plantas que contêm os transgênicos 



resistem por períodos mais prolongados ao armazenamento e nelas podem 

ser usadas quantidades menores de produtos químicos, sem mencionar 

outras vantagens, como a possibilidade de grãos mais ricos em proteínas, 

de ovos sem colesterol, de leite enriquecido com ferro e vitaminas e de 

verduras que ajudam na prevenção do câncer. 

Os cientistas modificaram geneticamente o milho doce para 

produzir um veneno que mata insetos nocivos. Isto significa que o agricultor 

já não necessita de combater os insetos com inseticida. O milho 

geneticamente modificado chama-se milho Bt, porque o novo gene da planta 

provém da bactéria Bacilos thuringiensis. 

Com isso, o agricultor já náo necessita de utilizar inseticida para 

matar os insetos. O ambiente circundante já não é, deste modo, exposto a 

grandes quantidades de inseticida nocivo. 

O agricultor já não necessita de percorrer os campos com um 

pulverizador de produto tóxico, máscara e vestuário protetor. 

"Arroz dourado" é arroz geneticamente modificado que contém 

uma grande quantidade de vitamina A. Ou, mais corretamente, o arroz 

contém o elemento beta-caroteno, que é convertido no organismo em 

Vitamina A. Assim, ao comemos arroz dourado, obtemos mais vitamina A. 

O arroz pode ser considerado como uma vantagem especifica 

Para as pessoas carentes dos países subdesenvolvidos. Estas têm uma 

dieta extremamente limitada na qual faltam as vitaminas essenciais ao 

organismo. Em conseqüência dessa dieta restrita, muitas pessoas acabam 

por morrer ou cegar. É o que acontece muitas vezes nas regiões pobres da 

Asia, onde grande parte da população se alimenta de arroz de manhã à 

noite. 

O tomate modificado geneticamente para durar mais tempo foi o 

primeiro produto alimentar geneticamente modificado que os consumidores 

tiveram a possibilidade de adquirir. Este tomate foi lançado em 1994 no 

mercado dos EUA. É geneticamente modificado para se manter firme e 



fresco durante muito tempo, acontece porque, em conseqüência da 

modificação genética, o tomate produz uma quantidade inferior da 

substância que causa a sua degradação. 

Uma vez que o tomate se mantém fresco durante mais tempo, 

pode deixar-se amadurecer ao sol antes de ser colhido, o que se traduz num 

tomate de melhor sabor. 

O tomate geneticamente modificado para maior duração 

aguenta um período de transporte mais prolongado, o que significa que os 

horticultores podem evitar colher o tomate ainda verde como forma de 

tolerar o transporte. 

Os produtores têm a vantagem de o tomate poder ser colhido 

todo ao mesmo tempo. 

Os métodos da biotecnologia permitem não somente reduzir o 

tempo da obtenção de variedades com novas características, mas também 

transmitir propriedades de espécies que, normalmente, são sexua~mente 

incompatíveis. Em outras palavras, as barreiras naturais entre as espécies 

Podem ser superadas, o que oferece um enriquecimento de variedades 

realmente novas em forma de plantas transgênicas. Além disso, é possível, 

com Os métodos da biologia molecular moderna, isolar e manipular genes 

específicos, o que não acontece no melhoramento clássico, onde O 

melhorista é obrigado a trabalhar com genomas inteiros. 

Além disso, estes métodos não permitem ultrapassar as 

barreiras naturais de cruzamentos, e até uma variedade com características 

novas possa ser lançada no mercado, 5 a 15 anos se passam. Outra 

desvantagem do melhoramento clássico é o fato de que, além das 

qualidades desejadas, qualidades indesejáveis são transferidas porque, 

invariavelmente, o melhorista é forçado a trabalhar com a informação 

genética inteira dos pais. 

A manipulação da constituição genética dos alimentos, com 

vistas a neutralizar propriedades negativas e aumentar a produtividade, 



pode contribuir significativamente para a saúde preventiva no combate a 

fome da humanidade. 

Existem várias conseqüências possíveis de ocorrência quando 

do cultivo dos transgênicos, dentre elas, estão o empobrecimento da 

biodiversidade, na medida em que essas plantas modificadas geneticamente 

podem interagir no meio ambiente com as variedades naturais; a eliminação 

de insetos e microrganismos benéficos ao equilíbrio ecológico; o aumento 

da contaminação dos solos e lençóis freáticos, devido ao uso intensificado 

de agrotóxicos e, ainda, o desenvolvimento de plantas e animais resistentes 

a uma ampla gama de antibióticos e agrotóxicos. Com relação à saúde 

humana, o aparecimento de alergias provocadas por alimentos 

geneticamente modificados; o aumento da resistência a antibióticos e O 

aparecimento de novos vírus, mediante a recombinação de vírus 

"engenheirados" com outros jB existentes no meio ambiente. 

Além disso, na hora de definir as prioridades de pesquisa, o 

dinheiro se impõe a necessidade: cosméticos e tomates de maturação 

retardada ficam mais bem situados na lista de prioridades que uma vacina 

contra a malária ou cultivos resistentes a seca para terras marginais. 0 

controle estrito sobre a inovação exercido por empresas multinacionais 

desconhece as necessidades de milhões de seres humanos. Quer se trate 

de novos medicamentos, ou das melhores sementes para plantas 

alimentares, as melhores tecnologias são projetadas e têm seu Preço 

estipulado visando aqueles que podem pagar por elas. O progresso 

tecnológico ainda está fora do alcance dos pobres. 

Não há consenso entre os cientistas do mundo todo, pelo 

contrário, alguns afirmam que os transgênicos trazem benefícios a natureza 

e a saude humana, porém outros afirmam que os maieficios virão com o 

passar do tempo. O principal receio que se tem é com relação a saude 



humana, pois, ninguém atualmente consegue prever o efeito disso com 

relação ao homem. 

Aqueles que criticam os OGMs, neste sentido, acreditam que a 

verdadeira tecnologia de ponta, a mais avançada, é a tecnologia da 

agricultura sem veneno e não a tecnologia da Revolução Verde, como muito 

bem afirma Frei Sérgio Antônio Gorgen: 

A tecnologia de ponta na agricultura é a agricultura ecológica, 
saudável, a que produz alimentos sadios. É a agricultura orgânica, 
que usa menos produtos químicos, não usa agrotóxico e recupera 
o equilíbrio da natureza. Essa agricultura é mais exigente, porque 
não basta subir num trator, regular uma plantadeira, e, depois, 
lançar venenos com um pulverizador; com avia0 ou traça0 
mecânica jogar toneladas e agrotóxicos em cima das plantas e da 
terra. É uma agricultura que vai exigir mais sabedoria, cidncia e 
preparo, mas vai produzir melhor e haverá um agricultor com a 
saúde menos abalada.17 

Assim, é de suma importância, como expôs Frei Sérgio, a 

Produção de alimentos saudáveis, limpos, isentos de venenos e resíduos 

químicos. E necessário que o ser humano tenha certeza da qualidade do 

Produto que está ingerindo, consumindo. O consumidor exige cada vez mais 

Produtos de qualidade para sua segurança alimentar, e na0 esquecer 

também de que é através de uma natureza ecologicamente correta que 

consequentemente estaremos vivendo saudavelmente. 

Apesar das vantagens dos alimentos geneticamente 

modificados, são também apontadas as desvantagens para 0s mesmos 

alimentos exemplificados no item anterior, como, por exemplo, no caso do 

milho doce inseticida: Existe o risco de os insetos indesejáveis 

desenvolverem tolerância ao veneno ou, por outras palavras, se tornarem 

resistentes. O milho geneticamente modificado envenena os insetos durante 

um período mais longo em que o agricultor se limita a pulverizar a cultura 

uma ou duas vezes. Deste modo, os insetos podem habituar-se ao veneno, 

e, se isso acontecer, tanto a pulverização como a utilização de milho Bt 

geneticamente modificado se tornam ineficazes. 

17 Frei Sérgio AntGnio Gdrgen, et all. Riscos dos transg&nicos, p. 18. 



No caso do arroz dourado, existe o risco de se matarem outros 

insetos para além dos indesejáveis, como os insetos predadores que se 

alimentam dos insetos nocivos. 

Os EUA, país que utiliza muito o milho Bt, existe um intenso 

debate dos seus efeitos nocivos sobre a bela borboleta Monarca. 

Os críticos receiam que as pessoas pobres dos países 

~ubdesenvolvidos se estejam a tornar demasiado dependentes dos países 

ricos do mundo ocidental. Geralmente, são as grandes empresas privadas 

do ocidente que têm meios para desenvolver plantas geneticamente 

modificadas. Tornando as plantas estéreis, as empresas podem impedir os 

agricultores de criarem sementes para o ano seguinte, forçando-os a 

comprar-lhes novo arroz. 

Alguns opositores à modificação genética consideram o arroz 

dourado como um meio de conseguir uma maior aceitação da engenharia 

genética. Esses opositores receiam que, se isto acontecer, as empresas 

continuem a desenvolver outras plantas geneticamente modificadas Para 

obtenção de lucros. Desse modo, poderá criar-se uma situação em que as 

grandes empresas detenham os direitos sobre todas as boas colheitas. 

O primeiro tomate geneticamente modificado desenvolvido por 

cientistas contém genes que o tornam resistente aos antibióticos. OS 

médicos e veterinários utilizam os antibióticos para combater as infecções. 

Se os genes transplantados se alastrarem aos animais e as pessoas, OS 

médicos poderão vir a ter dificuldade em combater as doenças infecciosas. 

Hoje em dia, os cientistas podem modificar geneticamente o 

tomate sem introduzir genes para a resistência aos antibióticos. 

Assim, antes de qualquer realizaçao que modifique 

geneticamente um organismo vivo é necessário que haja muita pesquisa em 

torno dessa tecnologia para que o ser humano possa confiar no que está 

ingerindo e a natureza, posteriormente, não venha a ser revoltar contra o 

próprio causador de sua modificação. 



Significativa também é a preocupação com as alergias 

alimentares que poderá causar ao ser humano, por se tratar de novas 

proteínas ou novos compostos. 

Os OGMs devem ser precedidos de estudos nutricionais e 

toxicológicos de longa duração, pois se sabe que 2% dos adultos e 4% a 6% 

das crianças sofrem de alergias a algum tipo de alimento. Porém, conforme 

acrescenta Marcelo Leite, 90% desses casos são provocados por um grupo 

de alimentos: 

Leite de vaca, ovos, peixe e crustáceos, diferentes tipos de noz 

(como Castanha-do-pará), trigo e leguminosas, particularmente amendoim e 

soja (foram também identificadas outras 160 substâncias relacionadas com 

alergias muito raras). Como reaçães alérgicas podem ter conseqüências 

graves, inclusive choque anafilático, parada respiratória e morte, as 

proteínas que as provocam têm sido estudadas a fundo. O resultado é que 

se conhecem razoavelmente bem as características dessas poucas 

substâncias (entre as milhares ou milhões com que as pessoas entram em 

contato pela alimentação) capazes de desencadear alergia.18 

No entanto, sabendo-se que a planta recebe genes estranhos a 

ela, que por sua vez contêm a receita para a síntese de proteínas que não 

são naturalmente encontradas no vegetal, é necessário saber "sempren que 

0s genes a serem transferidos provém de um alimento sabidamente 

causador de alergias. 

Se a proteína correspondente ao gene transferido procede de 

uma fonte sem histórico conhecido de alergenicidade, a recomendação é 

analisa-la para estabelecer sua sequência de aminoácidos. Obtida a 

sequência, ela passa a ser comparada com as das proteínas que 

sabidamente causam alergias. Qualquer similaridade na estrutura, ainda que 

parcial, acende o sinal vermelho, exigindo a realização de ensaios com soro 

de pessoas alérgicas aquela substância similar. e muito pouco provável que 

l8 Marcelo Leite. Os alimentos tranggnicos, p. 43. 



o sistema atual seja capaz .de identificar um alérgeno desconhecido, caso 

ele seja induzido no alimento pelas técnicas de engenharia genética.Ig 

Está claro, portanto, que novamente são necessários vários 

estudos para a comprovação da possibilidade de trazer riscos a saúde 

humana e, que mesmo assim, neste caso, podem existir proteinas 

alergênicas desconhecidas que dificilmente serão identificadas pelo metodo 

atual de identificação. No caso da soja Roundap Ready, os testes realizados 

não são suficientes para discriminar as possíveis variaçaes nas 16 proteínas 

alergênicas desta espécie. 

Nos últimos anos várias doenças surgiram na espécie humana, 

como por exemplo, a AIDS, ebola, vários tipos de hepatite, etc. É crucial que 

cientistas ao realizarem a modificação genética, ao inserirem genes em um 

organismo saibam se a proteína vai ser produzida pelo vegetal transgênico 

ou se vai alcançar a quantidade necessária para gerar o efeito necessário, 

Para que, quando o ser humano se encontrar numa situação patológica e 

necessitar de medicamentos, estes sejam eficazes na cura de sua doença. 

Os genes de resistência a antibióticos sgo inseridos nas plantas 

geneticamente modificadas e, com o passar do tempo, a eficiência dos 

antibióticos passa a ter vida muito curta, ou seja, "nos anos 40 um 

antibiótico tinha vida útil de 15 anos, já nos anos 80, a vida útil passou para 

cinco anos, três vezes menos.20 

A biotecnologia permite que de alguma forma 0s genes 

resistentes a antibióticos sejam eliminados, desligados do produto final, 

entretanto, é necessário pesquisa para que o DNA inserido no alimento 

transgênico não sobreviva no organismo humano e, desta forma, resista aos 

antibióticos. 

Preocupa-nos muito, portanto, a possibilidade de se causar 

resistência bacteriana a antibióticos, pelo uso de genes marcadores na 

lg Idem, p. 44. 
Frei Sbrgio A. Gorgen e outros. Op. cit., p. 44. 



construção do organismo geneticamente modificado que podem conferir 

aqueles micróbios resistência a antibióticos. 

4.2.1. DOMINAÇÃO POR GRANDES EMPRESAS E OS CONSEQUENTES PREJU~ZOS 

AO CONSUMIDOR 

Para produzir alimentos transgênicos em escala comercial é 

necessário o uso de muitos insumos industriais. A utilização dos produtos 

químicos eleva o custo da operação, diminuindo a capacidade produtiva dos 

pequenos agricultores, que podem se tornar sem-terra no campo ou 

desempregados em áreas urbanas. 

Na verdade, o que poderia ocorrer é a monopolização das 

sementes por grandes empresas, deixando os agricultores totalmente 

dependentes delas, acarretando aumentos abusivos de preços, que também 

seriam repassados ao consumidor. Os agricultores cairiam nas mãos de 

meia dúzia de empresas transnacionais que dominam o mercado. Elas S ~ O  

as "~roprietárias" das sementes transgênicas, e também controlam 0s 

insumos químicos e a comercialização dos produtos. OU seja, O produtor 

ficaria na dependência completa de um grupinho de empresas: elas 

determinariam os preços das sementes, fertilizantes, pesticidas, e ainda 

botariam o preço na hora da venda. Isso já acontece nos Estados Unidos - 
0s agricultores de lá não reclamam muito porque a generosa política de 

subsídios para o setor, pagos pelo governo, garante lucro para todo mundo. 

Veja quem manda neste setor: Monsanto/80%; Aventis (AgroEvo/R.Poulenc) 

Bayer/7%; Syngenta (Novartis/AstraZeneca)/5%; Basf (com Cyanamid)/S%; 

Dupont (com ~ioneer)/3%.*' 

Assim, os produtos transgênicos além de se tornarem mais 

caros para a produção, comercialização e, também, para o consumidor final, 

21 Gerson Teixeira e José Cordeiro de Araújo. Apud Adão Pretto e Luci Choinacki. Soja 
transgdnica: fracasso no campo e no mercado. Os donos das sementes transgdnicas. 
Brasília: Gabinete dos deputados Adao Pretto e Luci Choinacki, p. 14, marçol2003. 



vai acabar, em longo prazo, por exterminar a classe dos pequenos 

agricultores que já passam por diversas dificuldades em nosso pais. 

Perdemos o controle de nossa produçgo - e já perdemos muito - 
para os bancos, para os governos,etc. o nosso governo quer que 
o agricultor volte a ter cada vez mais autonomia sobre sua 
produção, mas se perdermos para as grandes empresas 
multinacionais, aí, sim, vamos virar não mais agricultores 
autonomos, mas todos vamos virar agricultores integrados a 
grandes complexos agroindustriais.22 

O problema com relação aos transgênicos é o controle 

econômico das grandes e milionárias Multinacionais, controlando desde o 

plantio até a industrialização, prejudicando o pequeno, o médio e inclusive o 

grande agricultor. O agricultor perde porque terá que fazer a compra casada 

da semente modificada e do agrotóxico das empresas multinacionais que 

dominam essa tecnologia. 

Além da prevenção dos riscos a saúde e ao meio ambiente, 

deve-se assegurar na regulamentação desses produtos que 0s 

consumidores tenham o direito a informação e a liberdade de escolha, Ou 

seja, deve conter no rótulo do produto se ele é ou não um OGM. legitimo 

que fatores éticos, religiosos e culturais, determinem, por exemplo, 

Preferências por uma dieta vegetariana, orgânica ou isenta de proteínas de 

origem animal. Além disso, sabemos, que a rotulagem, neste casol é 0 meio 

de permitir a rastreabilidade na investigação de qualquer evento ocorrido 

após a comercialização dos produtos. 

Consoante medida cautelar ajuizada pelo IDEC, e 

posteriormente deferida, todos os OGMs deverão ser rotulados como tal. 

Em 15/09/98, o IDEC ajuizou medida cautelar inominada com 

pedido liminar perante a Justiça Federal para impedir a autorização do 

plantio da soja transgênica da Monsanto (soja "roundup ready"), tendo sido 

deferida a liminar em 16/09/98 pela Juíza Raquel Fernandez Perrini (1 Ia 

Vara Federal de São Paulo). O pedido do IDEC fundamentou-se 

essencialmente nos seguintes pontos: ... 3) Em caso de liberação de 

ZZ Frei SBrgio A. Gdrgen e outros. Op. cit., p. 16. 



alimentos transgênicos, a rotulagem é obrigatória em respeito ao Código de 

Defesa do Consumidor e não existem normas que estabeleçam como deve 

ser a informação ao c o n s ~ m i d o r . ~ ~  

Ocorre que até hoje os OGMs não são identificados como tal. O 

consumidor tem o direito de saber que está ingerindo um transgênico, tem o 

direito de escolher se deseja levar para sua casa um produto orgânico ou 

um produto geneticamente modificado, posto que se as incertezas 

predominam este campo de pesquisa e, se acaso algum dia estes produtos 

vierem a prejudicar a saúde humana ou até mesmo o meio ambiente a quem 

0 prejudicado irá recorrer, a responsabilidade será de quem? 

Ao longo dos últimos anos temos tido a oportunidade de 

presenciar um debate acirrado acerca da conveniência ou não de 

permitirmos a entrada - e o desenvolvimento - de produtos transgênicos e 

dessa tecnologia no Brasil. É preciso ter discernimento quanto às questões 

científicas, as questões econômicas e as questões legais, de modo a não 

permitir que os aspectos políticos e econdmicos venham a obscurecer ou 

deturpar aspectos científicos. 

Somente com uma postura clara e firme de instituições e de 

profissionais que estão a serviço da ciência e da tecnologia, é que 

ampliaremos a consciência das possibilidades do Brasil em termos de 

ciência e tecnologia e que asseguraremos o apoio e a perenidade dos 

esforços nacionais nessa área. 

5. CONSIDERAÇ~ES FINAIS 

Não é possível concluir, no atual estágio de desenvolvimento 

tecnológico, e dadas as experiências anteriores com a utilização de alguns 

alimentos transgênicos, acerca da inofensividade destes. Se são ou não são 

23 IDEC. (2002). Mobilizações realizadas pelo IDEC, 
h t t ~ : l l s e r v e r . d i ~ i ~ r o n t o . c o m . b r / i d e c . o r ~ i n a s l a c a o  iudicial.as~ [2002, Out. 201. 



inofensivos é indagação quemão comporta resposta inequívoca e irrefutável 

no momento atual. 

Sua inocuidade ainda não fora provada. Segundo alguns estudos, eles 

causam danos a saúde e ao meio ambiente. Geram alergias e resistência a 

antibióticos, como a penicilina. Causam contaminação genética irreversível 

no meio e eliminam variedades silvestres dele. 

No plano cultural atentam contra as formas milenares de cultivo, e, no 

Comercial, geram dependência dos agricultores em face das empresas 

transnacionais que os vendem. Sequer são melhores qualitativamente, e o 

número de desempregados tende a aumentar caso sejam utilizados tais 

transgênicos. 

A posição contrária, por sua vez, sinaliza que inexiste comprovação 

acerca de tais males, indicando os benefícios que os alimentos transgênicos 

acarretariam se utilizados em larga escala. Cogita-se o final da fome 

mundial com a melhoria significativa da qualidade dos produtos. 

certo, contudo, que não existe consenso científico acerca dos 

impactos pelo uso dos OGM, seja quanto ao ambiente, seja quanto à saúde. 

Diante de tal situação, que demanda exemplos até mirabolantes, não pode 

inexistir tratamento jurídico adequadamente regulador do assunto. 

OS riscos de que se fala atingem interesses muito caros à sociedade, 

0 que impõe, por ora, a adoção de certa dose de cautela ao se tratar do 

tema, em todos os aspectos. Assim, tanto a resolução dos casos pr~ticos, 

pelo Poder Judiciário, como a produção legislativa devem estar pautadas na 

prevenção de danos. 

Em suma, ante toda essa problemática cujos pormenores já foram 

expostos, resta concluir que a precauçiio é a única saída possível frente ao 

assunto dos alimentos transgênicos, sob pena de a sociedade 

provavelmente arcar com danos, irreversiveis, à saúde de seus integrantes 

ou ao meio ambiente. 



PARTE III 

OS TRANSGÊNICOS E O DIREITO 

Nesta parte, analisa-se o ordenamento juridico brasileiro com especial 

atenção ao preciso tema dos alimentos transgênicos. Para tanto, enfoca-se 

o assunto em seu contexto mais geral, qual seja, o denominado Biodireito, 

para, ao depois, ser conferido exame detalhado do tema, a partir do 

tratamento constitucional conferido ao Meio Ambiente e a Biossegurança, 

até o nível infralegal das portarias e instruções ministeriais pertinentes. 

Nesse ponto, examina-se as Leis 8974195, 9605198 (que cuida do 

Meio Ambiente) e 8.078190 (que institui o Código de Defesa do 

Consumidor). 

Parte-se, em termos teóricos, de toda a principiologia que informa 

esse assunto específico, para que, posteriormente, possam ser 

consideradas as normas jurídicas propriamente ditas. 

Explica-se: a análise de qualquer problema juridico, embora trivial em 

aparência, encontra as respectivas bases para solução exatamente no plano 

dos princípios, haja vista que estes constituem a base de todo o 

ordenamento. 

A propósito do nosso tema, questães triviais são incomuns. Muito ao 

contrário, é possível adiantar que se trata de tema interdisciplinar, aliado ao 

fato de traduzir inovações tecnológicas de ciência própria (Biologia) e 

possuir subjacentes interesses econômicos, ambientais e humanos. 

Para corroborar a importância dos mencionados princípios, valemo- 

nos do seguinte ensinamento de Roque Antonio Carraza: 

Realmente, mesmo sem detenças maiores, nota-se que o Direito, 
longe de ser um mero conglomerado de normas, B um conjunto 
bem estruturado de disposições que, interligando-se por 
coordenaç4o e subordinação, ocupam, cada qual, um lugar próprio 
no ordenamento juridico (Ferrara). É precisamente sob este 



imenso arcabouço, onde sobrelevam os princípios, que as normas 
jurídicas devem ser consideradas. 

E arremata o mesmo autor: 

Evidentemente, os princípios são encontráveis em todos os 
escaloes da 'piramide jurídica'. De fato, há principios 
constitucionais, legais e ate infralegais. Dentre eles, os 
constitucionais, sem dúvida alguma, são os mais importantes, já 
que sobrepairam aos outros principios e regras (inclusive às 
contidas na Lei ~ á x i m a ) . ~ ~  

Diante disso, e considerando o enquadramento disciplinar do tema 

alimentos transgênicos, vejamos seu tratamento jurídico, partindo-se do 

exame constitucional, haja vista sua importância fundamental no 

Ordenamento brasileiro. 

1. NOÇÕES DE BIODIREITO 

Entende-se por Biodireito o ramo do Direito que cuida do conjunto de 

diferentes espécies de seres vivos, estabelecendo regras acerca do Meio 

Ambiente (Direito Ambiental) e da Biossegurança. 

Meio Ambiente, e a essa altura já convém observar que o termo é 

redundante (porque meio e ambiente são sinônimos), é legalmente 

conceituado como "o conjunto de condições, leis, influências e interações de 

ordem física, química e bioldgica, que permite, abriga e rege a vida em 

todas as suas formas".25 

No entendimento de Paulo Afonso Leme Machado, 

O Direito Ambiental é um Direito sistematizador, que faz a 
articulação da legislação, da doutrina e da jurisprudhcia 
concernentes aos elementos que integram o ambi%nte. Procura 
evitar o isolamento e sua abordagem antagbnica (...). 

-- 

24 

25 
Curso de Direito Constitucional Tributario, p. 32. 
Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, artigo 3O, inciso I. 
Direito Ambiental Brasileiro, p. 122. 



O mesmo autor, citando o trabalho do Professor Michel Prieur, da 

Universidade de Limonges, França, traz a baila importante funçáo desse 

ramo do Direito, qual seja, a protetiva. Vejamos: 

(...) Mas 6 um Direito tendo uma finalidade, um objetivo: nosso 
ambiente está ameaçado, o Direito deve poder vir em seu socorro, 
imaginando sistemas de prevençao ou de reparaçAo adaptadoga 
uma melhor defesa contra as agressões da sociedade moderna. 

Biossegurança, por sua vez, pode ser encarada como tema especifico 

do ramo Direito Ambiental, significando a parte correspondente as regras 

para a preservação do ambiente de forma equilibrada ecologicamente, nos 

termos dos incisos II e V, do 5 1 .O do artigo 225 da Constituição Federal. 

Esta Carta Magna de 1988, em alguns de seus artigos, cuida do Meio 

Ambiente e da Biossegurança em variados aspectos. Ora retrata, como já se 

mencionou no item que trata dos alimentos transgênicos e sua relação com 

a Ética e Patentes, posições permeadas por elementos morais (i.g. artigo 

225, § 1 .O, nos incisos II, IV, V e VII); ora estabelece as bases para a 

proteção ambiental, permitindo de forma inovadora punição penal a pessoas 

jurídicas (artigo 225, $5 2.O e 3.O). entre outras d i spos i ç~es .~~  

27 
Droit de IJEnvironnement, apud Paulo Afonso Leme Machado, Direito Ambienta1 

Brasileiro, p. I 21. 
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Artigo 225, da Constituiçfio Federal de 1988: Todos tem direito ao meio ambiente 
ecol~gicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendd-10 e preservá-lo Para as 
Presentes e futuras geraçdes. 
5 1' - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 
I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover 0 manejo ecol6gico das 
espdcies e ecossistemas; 
11 - Preservar a diversidade e a integridade do patrimanio gendtico do Pais e fiscalizar as entidades 
dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético; 
111 - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e Seus componentes a Serem 
especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente atravbs de lei, 
vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua 
proteção; 
IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de 
significativa degradação do meio ambiente, estudo previ0 de impacto ambiental, a que se dará 
publicidade; 
V - controlar a produção, a comercializaç80 e o emprego de técnicas, métodos e substancias que 
comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente; 
VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para 
a preservação do meio ambiente; 
VI1 - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua 
função ecológica, provoquem a extinção de espdcies ou submetam os animais a crueldade. 
Q 2' - Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, 
de acordo com solução t6cnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei. 
§ 3' - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, 
pessoas físicas ou jurídicas, a sançdes penais e administrativas, independentemente da obrigação 
de reparar os danos causados. 



A preservação de um meio ambiente ecologicamente equilibrado é 

reconhecido como direito de todos, um bem de uso comum do povo, 

essencial a sadia qualidade de vida. Incluem-se também como titulares 

desse direito transindividual até mesmo as futuras gerações. 

Com base também em outras disposiçaes constitucionais, aplicáveis 

ao tema especifico dos alimentos transgênicos, passam a ser realçados os 

princípios, e suas respectivas significações. Neste passo já se aproveita o 

ensejo para elencar os princípios de sede legal, com vistas a conferir o 

necessário enfoque sistematizado da matéria. 

O termo principio tem origem latina (principium); sua significação é a 

de começo, origem, base. Em Direito, ou em outra ciência, traduz a idéia de 

alicerce, ponto de partida; em outros termos, são as diretrizes do 

ordenamento jurídico. 

Em termos técnicos, atente-se a seguinte lição de Roque Antonio 

Carraza: 

(...) principio jurídico 6 um enunciado lógico, implícito ou explícito, 
que, por sua grande generalidade, ocupa posição de preeminencia 
nos vastos quadrantes do Direito e, por isso mesmo, vincula, de 
modo inexorável, o entendimento e a aplicaç8o das normas 
jurídicas que com ele se c~nectam.'~ 

Celso Antonio Bandeira de Mel10 nos fornece outro conceito de 

princípio: 

É, por definição, o mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro 
alicerce dele, disposição fundamental que se irradia sobre 
diferentes normas compondo-lhes o espírito e servindo de criterio 
para sua exata compreensão e inteliggncia, exatamente por definir 
a lógica e a racionalidade do sistema normativo, no que lhe 
confere a t6nica e lhe dá sentido harmonico. É o conhecimento dos 
princípios que preside a intelecçllo das diferentes partes 
componentes do todo unitário que h15 por nome sistema juridico 
positivo.30 

Como se observa, a partir desses conceitos, a importância dos 

princípios em Direito é incomum. Toda a atividade hermenêutica, e até 

mesmo a produção legislativa deve direcionar-se consoante os nortes 

29 
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Curso de Direito Constitucional Tributário, p. 31. 
Curso de Direito Administrativo, p. 545. 



fornecidos pelos principios. No que toca aos alimentos transgênicos, a ideia 

não se mostra diferente. 

Como há inúmeras disposições jurídicas já positivadas a respeito, e 

outras tantas inúmeras questões ainda sem tratamento legal, evidencia-se 

que os princípios serão a fonte segura dos operadores do direito diante dos 

fatos constantemente submetidos a solução do Poder Judiciário, haja vista 

que sempre complexos e discutíveis. 

É que os principios são considerados como normas hierarquicamente 

Superiores as demais normas que regem uma ciência. Em uma interpretação 

entre a validade de duas normas, prevalece aquela que está de acordo com 

Os princípios da ciência. 

Além das fronteiras científicas, portanto, importam os principios para 

a efetiva e adequada composição dos conflitos sociais, respeitando-se o 

ordenamento jurídico, como fator essencial de proteção aos interesses 

sociais. 

Assim, acreditamos serem aplicáveis ao Direito que envolva OS 

alimentos transgênicos os principios a seguir elencados. 

O conteúdo do princípio da legalidade varia consoante o ramo 

do Direito em análise. Assim, na seara do direito privado, quer significar a 

necessidade de suporte legal para obrigar-se a algo; na vertente do Direito 

Administrativo, por sua vez, informa que há necessidade de suporte legal 

para que haja autorização a realização de algo. 



Em outras palavras, há liberdade salvo se a lei dispõe de modo 

contrário, no ramo privado; e só há possibilidade de agir caso a lei assim 

disponha, no que tange ao poder público. Pode-se traduzi-lo, portanto, em 

obrigatoriedade de obediência as leis (art. 5 . O ,  inciso II, da Constituição 

Federal), em um sentido mais dilargado. 

No que tange aos alimentos transgênicos, cremos que fica 

evidente que a atuação das empresas, seja em pesquisas, seja em 

comercialização, deve estar pautada na estrita observância aos 

mandamentos legais e aos interesses sociais, náo podendo realizar 

qualquer atividade além do expressamente permitido. 

O tratamento que se aplica é o mesmo que recai sobre o 

administrador público, o qual, nas palavras de Hely Lopes Meireles, 

encontra-se: 

(...) em toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos 
da lei e as exiggncias do bem comum, e deles não se pode afastar 
ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se a 
responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso. 

E arremata, o mesmo autor, dizendo que: 

Na administração pública não há liberdade nem vontade pessoal. 
Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo que a lei 
não proíbe, na Administraçso Pública s6 6 permitido fazer o que a 
lei a ~ t o r i z a . ~ '  

Colocadas estas idéias acerca dos limites as atividades que 

envolvam os alimentos transgênicos, vale observar que consiste exatamente 

nestas idéias uma das principais garantias de respeito aos direitos 

individuais e de proteção ao meio ambiente. Caso assim não fosse, a 

conseqüente liberdade de agir golpearia de morte os direitos individuais e 

difusos em questão, em flagrante prejuízo jurídico ao bem comum. 

Com base no que dispõe o artigo 225 da Carta Maior, impõe-se 

ao Poder Público e a coletividade o dever de defender e preservar o 

ambiente para as presentes e futuras gerações, mediante a tomada de 

3' Direito Administrativo Brasileiro, p. 82. 



inúmeras atitudes que enumera. Uma destas, conforme consta do inciso IV, 

do 5 1°, deste artigo 225, tem o seguinte teor: 

(...) incumbe ao Poder Público exigir, na forma da lei, para 
instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de 
significativa degradação do meio ambiente, estudo pr6vio de 
impacto ambiental, a que se dará publicidade. 

A respeito, comenta Gianpaolo Poggio Smanio que: 

O Poder Público tem o dever de defender e preservar o meio 
ambiente, assegurando sua efetividade. A ação governamental 
deverá ocorrer na manutenção do equilíbrio ec016gico.~~ 

Ora, não há pensar, ante essas especificas disposições 

relativas ao Direito Ambiental, que o princípio da legalidade possa ter a 

mesma significação aplicável a seara privada. Não é crível que o legislador 

constituinte tenha conferido tão pouca proteção aos direitos a vida e ao 

sadio meio ambiente (que aliás também pertence as futuras gerações). 

Quando se tem em vista a aplicação do Direito Penal em 

relação aos alimentos transgênicos, assume o princípio da legalidade feição 

Peculiar. Embora haja quem vislumbre diferenciação para com o princípio da 

reserva legal, vale observar que tomamos ambos 0s termos Como 

sinônimos. 

Assim, em Direito Penal, o princípio da reserva legal, ou 

legalidade, significa a impossibilidade de haver delito sem lei que O defina 

ou pena sem lei que a comine. 

Neste aspecto, insere-se o princípio da anterioridade da lei, 

com base em que, esta lei, que se exige como única via possível a definição 

dos tipos penais incriminadores, deve ser anterior a ocorrência do fato de 

interesse penal. 

Em suma, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena 

sem prévia cominação legal. Esta aplicação também é feita as 

contravenções e as medidas seguranças. 
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Em tópico próprio, o principio da legalidade em Direito Penal é 

abordado com maiores detalhes. Por ora, ficamos com essas idéias 

genéricas. 

2.2. PRINC~PIO DA SUPREMACIA DO INTERESSE PUBLICO 

A proteção ambiental é um direito de todos, ao mesmo tempo 

em que é obrigação de todos defendê-lo e preserva-lo (art.225, CF). Isto, 

por si, já demonstra a natureza pública do bem, o que se corrobora diante 

da expressa menção do texto constitucional de que se trata de bem de uso 

comum do povo. 

Por conseqüência, o princípio da prevalência do interesse 

público sobre o privado estende seus efeitos sobre o assunto que envolve 

0s alimentos transgênicos, haja vista que esse se relaciona de perto com o 

tema proteção ambiental, seja em âmbito administrativo, seja no de 

Produção legislativa. 

A propósito, ensina Maria Sylvia Zanella Di Pietro, que 

Esse princípio, tamb6m chamado de princípio da finalidade 
pública, estA presente tanto no momento da elaboraçao da lei  
como no momento de sua execuçao em concreto pela 
Administraçao Pública. Ele inspira o legislador e $ncula a 
autoridade administrativa em toda a sua atuação. (grifos 
conforme original) 

Assim, têm supremacia os interesses públicos sobre os 

particulares, e eventual medida que de inobservância desse princípio não se 

sustenta juridicamente. Será a lei imprestável, ou o ato administrativo 

viciado por não atender a sua finalidade. 

33 Direito Administrativo, p. 68. 



2.3. PRINCIPIO DA INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE PUBLICO 

Decorre do principio da supremacia do interesse público que os 

bens públicos têm natureza indisponível. O meio ambiente, bem público que 

é, "não se encontra a livre disposição de quem quer que seja, por 

inapr~pr iável"~~.  

Pode-se concluir, portanto, que não é dado ao Poder Público 

autorizar a realização de pesquisas ou atividades relativas aos alimentos 

transgênicos diante da hipótese, ainda que provável, de haver riscos à 

preservação do ambiente e a saúde das pessoas, sob pena de estar, 

indiscutivelmente, dispondo de bem que não lhe pertence, em flagrante 

descumprimento do dever de proteção. 

2.4. PRINC~PIO DA OBRIGATORIEDADE DA PROTEÇAO AMBIENTAL 

Este princípio está estampado no art. 225, caput, da 

Constituição Federal, que diz que o Poder Público e a coletividade devem 

assegurar a efetividade do direito ao meio ambiente sadio e equilibrado. 

Decorre da natureza pública dos interesses que envolvem o 

meio ambiente, bem indisponível, aliás, como visto. Não houvesse a 

obrigatoriedade jurídica de proteção ao ambiente e restaria ilógico 

considera-lo como direito até mesmo das futuras gerações. 

Não haverá obediência ao principio da proteção ambiental. 

Exemplificando, caso o Poder Público autorize atividades sem a 

comprovação, com base em estudos sobre os respectivos impactos 

ambientais, de serem inócuas ao meio. De igual maneira quando tais 

estudos não bastarem para a efetiva conclusão de inocuidade, ou seja, 

quando houver possibilidades de tais atividades causarem danos. 
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Sobre O princípio de prevenção e da precaução, temos a liç8o 

de Gianpaolo Poggio Smanio: 

Significa que deve ser dada prioridade às medidas que evitem 
danos ao meio ambiente. 

A Constituiçáo exige, na forma da lei, a realizaçao de estudo 
previ0 de impacto ambiental (EIA), que será público, para 
instalaçáo de obra ou atividade potencialmente causadora de 
significativa degradação do meio ambientee3= 

Como já se pode observar, a diferenciação entre os princípios já 

elencados são muito tênues, dado que se voltam sempre a um mesmo 

centro. É possível até afirmar que são diferentes visões acerca de um 

mesmo ser. O princípio da precaução interage com os princípios anteriores 

de forma muito íntima. 

Assim, é possível vislumbrar, em uma postura estatal como a de 

exigir prévio estudo de impacto ambiental, a presença de todos esses 

Princípios já mencionados: legalidade, supremacia do interesse público 

sobre o particular, indisponibilidade dos bens públicos, proteção ambienta1 e 

precaução. 

Baseia-se, este princípio da precaução, na dificuldade ou 

impossibilidade de reparação do dano ambiental, tendo-se por escopo 

principal preveni-lo, tamanha a importância dos bens em perigo. 

Está presente no texto constitucional, ainda que implicitamente, 

porque decorre de todo o tratamento que se confere à proteção ambiental. 

Veja-se, exemplificativamente, o disposto no 9 1°, do artigo 225, em todos 

os incisos, mormente no inciso IV, em que se exige o Estudo de Impacto 

Ambiental. 
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A Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 

de 1992, cujo texto integral segue no anexo deste trabalho, traz, em seu 

princípio de número 15, que: 

De modo a proteger o meio ambiente, o princípio da precauçao 
deve ser amplamente observado pelos Estados, de acordo com as 
suas necessidades. Quando houver ameaça de danos serios ou 
irreversíveis, a aus&ncia de absoluta certeza científica ngo deve 
ser utilizada como razão para postergar medidas eficazes e 
economicamente vihveis para prevenir a degradaçao ambiental. 

Tamanha é a sua importância ao Biodireito que se torna 

conveniente analisá-lo em tópico a parte, após esgotados os princípios e 

vista a natureza jurídica do meio ambiente. 

A obrigatoriedade da avaliação prévia dos danos ambientais em 

obras potencialmente danosas ao meio está disciplina pelo já citado art. 

225, da Constituição Federal, que obriga a realização de prévio Estudo de 

Impacto Ambiental para que se possa autorizar a respectiva obra, atividade 

ou pesquisa. Consoante os termos do relatório que se elabora com base nos 

estudos, será possível ao Poder Público aferir das efetivas conseqüências 

sobre o ambiente, o que lhe permite fundamentar não apenas as 

concessões de autorização como também as proibições das atividades, 

obras ou pesquisas (EIAIRIMA). 

Decorre, como já se pode notar, do princípio da precauçao, e 

vem explícito na Carta Maior no artigo 225 já aludido. 

Os Estudos de Impacto Ambiental e os seus respectivos 

relatórios (EIA, RIMA) têm caráter público, razão por que deve haver 



publicidade e possibilidade de participação da sociedade em sua ocorrência. 

A Resolução no 9, de dezembro de 1987 do CONAMA, disciplina a 
audiência pública na análise do relatório de impacto ambiental. 

2.8. PRINC~PIO DA REPARABILIDADE DO DANO AMBIENTAL 

Este princípio vem estampado na Constituição Federal, em seu 

art. 225, g 3O, com o seguinte conteúdo: 

(...) as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio 
ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, às 
sanç6es penais e administrativa, independentemente da obrigaçao 
de reparar os danoscausados. 

Para citar apenas mais um exemplo, dentre inúmeros outros 

que a legislação ambiental propicia, veja-se o art. 4O, inciso VII, da Lei 

6.938185, que também obriga ao poluidor e ao predador a obrigação de 

recuperar os prejuízos e indenizar pelos danos causados. 

Importa notar, desde já, no que tange ao aspecto penal desse 

principio, que as pessoas jurídicas podem ser responsabilizadas penalmente 

caso lesem o ambiente, nos termos, é óbvio, da previa lei definidora dos 

tipos penais incriminadores. Em tópico próprio, porém, será considerado o 

assunto com a atenção necessária. 

Impõe-se não apenas ao Estado a preservação do meio 

ambiente, mas também a todos da sociedade. O art. 225, CF, é expresso 

nesse sentido, tal como o é o princípio n.O 10 da Declaração do Rio sobre 

Meio Ambiente e Desenvolvimento de 1992. 



Igualmente, a participação também deve verificar-se quando da 

elaboração de leis e da tomada de decisões políticas, por intermédio de 

audiências públicas. Do princípio decorre a legitimidade de associações 

para ajuizarem medidas judiciais como a ação civil pública, mandado de 

segurança coletivo, mandado de injunção, e dos cidadãos, quanto a ação 

popular, sempre visando a proteção ambiental. 

Ao se tratar de questão ambiental, a sonegação de informações 

pode gerar danos irreparáveis a sociedade, pois poderá prejudicar o meio 

ambiente que além de ser um bem de todos, deve ser sadio e protegido por 

todos, inclusive pelo Poder Público, nos termos do art.225, da Constituição 

Federal. 

Não há espaço para a tomada de decisões apenas em 

bastidores, as portas fechadas, com as luzes apagadas e no absoluto 

silêncio. Envolvido o meio ambiente, a transparência absoluta 6 que Se 

impõe. mesmo porque não é dado ao Poder Público senão gerir, com a 

maior cautela possível, bem que 6 do povo (indisponibilidade e supremacia 

do interesse público sobre o privado). 

A exigência do estudo prévio de impacto ambiental corrobora a 

existência desse princípio. Sua finalidade não 6 meramente burocrática, 

como se sabe. Seu conteúdo é definidor para que apenas se realizem 

atividades, obras ou pesquisas não potencialmente lesivas ao meio, 

evitando-se sua degradação. 

Vejamos algumas aplicações do principio: 

Art. 216, § 2 O ,  da CF: disciplina o patrimônio cultural, traz 

especificamente que "cabem à administração pública, na 

forma da lei, a gestão da documentação governamental e as 



providências .para franquear a sua consulta a quantos dela 

necessitem." 

Lei 6.938181 (Política Nacional do Meio Ambiente): prev3 a 

divulgação de dados e informações ambientais para a 

formação de consciência pública sobre a necessidade de 

preservação da qualidade ambienta1 e do equilíbrio 

ecológico (art. 4 O ,  V). No art. 9O diz que entre os 

instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente está a 

garantia da prestação de informações relativas ao meio 

ambiente, obrigando-se o Poder Público produzi-la, quando 

inexistentes, inclusive. 

Decreto 98.161, de 21.9.89 (Fundo Nacional do Meio 

Ambiente): estipula em seu art. 6O que compete ao Comitê 

que administra o fundo a "elaborar o relatório anual de 

atividades, promovendo sua divulgação". 

Lei 8.078190 (Código de Defesa do Consumidor): traz a 

obrigação de informação em vários de seus artigos. 

Lei 8.159, de 8.1 .I991 (Política Nacional de Arquivos 

Públicos e Privados): assegura o direito ao acesso aos 

documentos públicos (art. 22). 

Lei 8.974195 (Lei da Biossegurança): está previsto que os 

órgãos responsáveis pela fiscalização dos Ministérios 

envolvidos na temática e ali citados, devem "encaminhar 

para publicação no Diário Oficial da União resultado dos 

processos que lhe forem submetidos a julgamento, bem 

como a conclusão do parecer técnicoD.(art. ?O, VIII) 

Lei 9.433197 (Política Nacional de Recursos Hídricos): 

estabelece como um de seus instrumentos o sistema de 

informações sobre os recursos h idricos (art. 5O). 



Lei 7.661198 (Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro): 

determina em seu a1-t.8~ que "os dados e as informações 

resultantes do monitoramento exercido sob responsabilidade 

municipal, estadual ou federal na Zona Costeira, comporão o 

Subsistema Gerenciamento Costeiro, integrante do Sistema 

Nacional de Informação sobre o Meio Ambiente - SINIMA". 

Decreto 2.519, de 16.3.98: a Convenção sobre Diversidade 

Biológica aderida pelo Brasil pelo citado decreto prevê (art. 

17O) a obrigatoriedade do intercâmbio de informações, 

disponibilizando-se-as ao público. 

Dec. 2.741, de 20.8.98: na Convenção Internacional de 

Combate a Desertificação, determina a divulgação da 

informação obtidas nos trabalhos científicos sobre a 

temática (art. 18). 

2.1 1. PRINC~PIO DA FUNÇAO SOCIOAMBIENTAL DA PROPRIEDADE 

Com o advento da Constituição Federal de 1988, a propriedade 

Passou a ter seu uso condicionado ao bem-estar social, o que lhe conferiu 

função social e ambiental, conforme consta dos seus arts. 5O, XXIII, 170, 111 

e 186, II. 

Para o Direito Ambiental, o uso da propriedade só pode ser 

concebido se respeitada sua função sócio-ambiental, tornando-se assim 

mais um dos seus princípios orientadores. O Novo Código Civil, 

expressamente, alude a tal função em seu artigo 1228. Vejamos: 

Artigo 1228, 5 1": 

O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as 
suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam 
preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, 
a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecol6gico e o 
patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluiçgo do ar 
e das Aguas. 



Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento de 

1992, principio 16. Art. 4O, Lei 6.938181 (Política Nacional do Meio 

Ambiente) e Lei 9.433197 (Lei das Aguas) e art. 225, § 3O Constituição 

Federal. 

A respeito deste princípio, leciona Gianpaolo Poggio Smanio: 

O poluidor é obrigado a corrigir ou a recuperar o ambiente, al6m de 
cessar a atividade nociva. O responsável pelo dano ambiental 
deverá indenizar a sociedade. 
A responsabilidade será objetiva, independente de culpa por parte 
do poluidor. 
As condutas consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitar80 os 
infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sançbes penais e 
administrativas.% 

Este princípio não está expressamente previsto na legislação, 

mas existe em virtude na necessidade de se encontrar uma forma de 

reparação do dano ambiental, quando irreversível. 

O causador do dano irreversível pode fazer uma compensação 

com uma ação ambiental. Ex.: o aterro irreversível de uma lagoa onde há 

vida selvagem, pode ser compensado com medidas de proteção efetiva em 

um lugar similar, ou mesmo a restauração de uma outra lagoa próxima. 

O art. 8O, da Lei 6.938181, diz que compete ao CONAMA, entre 

outras coisas, homologar acordos visando a transformação de penalidades 

pecuniárias na obrigação de executar medidas de interesse para a proteção 

ambiental. 
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Todo aquele que praticar um dano ambiental estará sujeito a 

responder por ele, podendo ser sancionado tanto nas áreas administrativa 

como penal e civil. 

A Lei 9.605198 é a mais recente que trata dos crimes 

ambientais. Digna de nota é também a Lei 6.938181, visto que seu art.14' 

trata da responsabilidade objetiva do degradador. 

A preocupação com o Desenvolvimento Sustentável vem 

atingindo cada vez em maior escala os governos mundiais, salvo raras 

exceções. Nasce do problema de que são finitos os recursos como água, 

Petróleo etc. 

A declaraçiío do Rio sobre meio ambiente e desenvolvimento de 

1992, em seu princípio de número 3, definiu o desenvolvimento sustentável. 

Aliás por todo seu conteúdo é possível vislumbrar a preocupação com O 

tema. Em tópico a parte, também, será analisado mais detalhadamente. 

Mais uma vez, recorremos aos ensinamentos de Gianpaolo 

Poggio Smanio, que salienta: 

O Poder Público deverá promover a educaçao ambiental em todos 
os níveis de ensino e a conscientização pública para preservaçao 
do meio ambiente (a comunidade deve ser capacitada para 
participar da defesa do meio ambiente).37 

37 Interesses Difusos e Coletivos, p. 88 



O art. 225, 3 1°; da Constituição Federal, prevê o princípio da 

educação ambiental ao estatuir que compete ao Poder Público promover a 

educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização 

pública para a preservação do meio ambiente. A educaç5E;o ambiental 

tornou-se um dos principais princípios norteadores do direito ambiental, e 

também está previsto na Agenda 21. 

Como um dano ambiental pode estender seus efeitos além das 

fronteiras de um país, e porque a questão ambiental tem relevância mundial, 

a necessidade de cooperação entre as nações se tornou conseqüente 

lógico. O princípio da cooperação internacional, pois, vem sendo parte 

integrante de todas as Convenções Internacionais acerca do ambiente. 

O Princípio número 2, por exemplo, da Declaração do Rio sobre 

Meio Ambiente e Desenvolvimento, o contempla expressamente. 

3. NATUREZA JUR~DICA DO MEIO AMBIENTE 

As relações entre meio ambiente e os alimentos transgênicos est6o 

intimamente ligadas. O tratamento jurídico, especialmente o p r ~ ~ e ~ ~ ~ a i ,  

quando envolvidos os transgênicos giram em torno da proteção ao meio 

ambiente, cuja natureza, como já se adiantou, é a de interesse 

transindividual. 

Antes que seja vista com mais vagar essa informação, em vista de 

sua excepcional relevância frente ao objeto desse trabalho, convém expor 

as disposições constitucionais sobre Direito ambiental, de modo mais 



genérico, afinal reside na própria Carta Magna a natureza jurídica do meio 

ambiente. 

O direito constitucional ambiental é composto por princípios e regras 

de proteção ao meio, sendo significativamente elástico. O artigo 225 da Lei 

Magna traduz a preocupação do constituinte com esse importante bem 

publico, como se verá, e por isso enuncia enfaticamente que todos têm 

direito a que ele seja ecologicamente equilibrado. Posto ser essencial à 

sadia qualidade de vida, deve o poder público defendê-lo e preservá-lo para 

as gerações do presente e do futuro. 

3.1. BEM AMBIENTAL, NA ÓTICA DO ART. 225 

O meio ambiente existe para o homem, que é o centro de interesse na 

questão de proteção do meio ambiente. 

A biodiversidade deve ser analisada no seu aspecto de proteção jurídica 

tendo em vista o ser humano como o centro e com relação a outros meios de 

Proteção também, não apenas de Direito Ambiental, como também de Direito do 

Consumidor. 

Três níveis compõem o conceito da biodiversidade: proteção da 

organização genética, número das diferentes espécies de organismos numa 

determinada região e nível ecossistêmico, ou seja, a variedade de habitats que 

compõem essa terceira espécie de nível. Estamos nos referindo mais diretamente 

a um meio ambiente natural. 

A fonte maior da proteção da biodiversidade é a Constituição Federal. O 

art. 225 da Constituição regula, de forma bastante pormenorizada, a proteção do 

meio ambiente no Direito brasileiro. É uma das poucas Constituições modernas 

do mundo ocidental que insere no seu contexto a proteção do meio ambiente. Há 

uma preocupação muito grande do nosso Constituinte em fazer com que haja 

uma garantia séria, o tanto quanto possível rígida, de proteção ambiental, por isso 

a inseriu no contexto constitucional. 



No que tange a biodiversidade, não apenas o caput do art. 225, mas 

também os incs. II, IV e V relacionam-se mais de perto e mais diretamente com a 

sua proteção. O inc. II do § l0 do art. 225 diz quais as responsabilidades do Poder 

Público na proteção do meio ambiente: Preservar a diversidade e a integridade 

do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e 

manipulação de material genético. 

O inc. IV diz: 

Compete ao Poder Público, também, exigir, na forma da lei, para a 

instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de 

significativa degradação do meio ambiente, estudo previ0 de impacto 

ambiental a que se dará publicidade. 

O inc. V diz: 

Compete ao Poder Público a responsabilidade de controlar a produção, a 

comercialização e o emprego de tecnicas, metodos e substancias que 

comportem riscos para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente. 

O caput do art. 225 diz que é dever de todos lutar pela proteção do meio 

ambiente. Não se pode dizer que um órgão do nosso sistema constitucional esteja 

investido de forma egoistica e exclusiva da proteção do meio ambiente. 

0 s  arts. 23 e 24 da Constituição Federal, que tratam das competências 

comuns e da competência concorrente para legislar, são perfeitamente aplicáveis 

à situação do meio ambiente quando se pensa em proteção a saúde, à vida, a 
segurança do consumidor, do cidadao, e assim por diante. 

Para assegurar a efetividade desse direito, impõe a Constituiçao o 

dever de conservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e Prover 

o manejo ecológico das espécies e ecossistemas, a diversidade e a 

integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades 

dedicadas a pesquisa e manipulação de material genético, bem como exigir, 

na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente 

causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de 

impacto ambiental, dando-se a ele ampla publicidade. 



Também estão abrangidos o controle da produção, comercialização e 

emprego de técnicas, métodos e substâncias que possam produzir risco 

para a vida, qualidade de vida e o meio ambiente. 

O ordenamento jurídico-ambiental, portanto, se assenta em princípios 

tal como recomendados internacionalmente pela Comissão Mundial sobre o 

Meio Ambiente e o Desenvolvimento. Desse modo, a tutela legal sobre o 

meio se consubstancia no mandamento segundo o qual "todos os seres 

humanos têm o direito fundamental a um meio ambiente adequado a sua 

saúde e bem estar e os Estados deverão conservar e utilizar o meio 

ambiente e os recursos naturais para beneficio da presente e das futuras 

gerações". 

Essas disposições consagram, no dizer do Ministro Celso de Mello, 

um típico direito de terceira geração38. 

Citem-se também, entre outros, os artigos da Magna Carta que dizem 

respeito ao meio ambiente: 43, §§ 2O, IV, e 3O; 49, XIV e XVI; 91, § 1°, 111; 

129, 111; 170, 11, III e VI; 174, §§ 3O e 4O; 177; 186, 11; 200, VI a VIII; 231, etc. 

Por fim, importa observar, antes da análise do conceito de interesse 

difuso, que a Declaração Universal dos Direitos Humanos reconhece OS 

direitos do homem ao ambiente, nos termos em que conhecemos 

atualmente, ao manifestar expressamente que toda pessoa tem direito a um 

padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem-estar 

(artigo XXV) e tem direito a vida, a liberdade e a segurança pessoal (artigo 

111). 

A respeito do conceito legal de interesses difusos, vejamos agora, a 

Lei 8.078190 (Código de Defesa do Consumidor), em seu artigo 81, 

parágrafo único, inciso I, estabelece que: 

Art. 81 (...) Parhgrafo único. A defesa coletiva será exercida 
quando se tratar de: 

I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos 
deste Código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que 

38 RE 134297-SP, STF, la T., DJU 1, 22/9/95, p. 30.597 



sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por 
circunstancias de fato. 

Ensina o Prof. Gianpaolo Poggio Smanio, acerca desse conceito de 

Interesses Difusos, que: 

A palavra interesse 6 plurívoca; possui diferentes sentidos. 
Entretanto, tem o sentido comum de 'vantagem, ganho pessoal, 
lucro' (Dicionário Aurélio). Trata-se, então, de uma forma de 
expectativa de um indivíduo em relaçao a alguma coisa, ou seja, 6 
o que liga uma pessoa a um bem da vida, em razão do valor que 
esse bem representa para aquela pessoa. Pelo fato de estar dentro 
do campo psicológico do indivíduo, dentro da esfera do 
pensamento, há indiferença por parte dos demais indivíduos, bem 
como por parte do Estado sobre esse interesse, o que faz com que 
não possa ser exigido. 39 

O interesse é um bem, um objeto que interessa ... 

No interesse jurídico, a valoração dos interesses vem fixada na 
norma jurídica, situando-se no mundo 6tico-normativo prbprio do 
Direito. Há uma opção feita pelo Estado, que atua com autoridade 
sobre o indivíduo, o que transforma o interesse, que passa a ser 
qualificado juridicamente, e pode, dentro de certas circunst4ncias, 
ser protegido.40 

Para a caracterização do interesse como transindividual ou difuso 

devem as circunstâncias da hipótese fática sub examine suportar a 

abstração ou mesmo a total desconsideração subjetiva de seus titulares 

enquanto núcleo irradiador de direitos e obrigações. Não se trata em 

absoluto da impossibilidade material da determinação subjetiva. Esta será 

sempre possível, ao menos por estimativa, com maior ou menor dificuldade, 

máxime quando do mesmo fato resultarem também lesão a interesses 

individuais. 

A transindividualidade importa na absoluta irrelevância da 

determinação subjetiva para a configuração dos interesses difusos (e 

também dos coletivos). O titular do interesse é a coletividade - grupo, como 

veremos a seguir. Quem a integra é elemento circunstancial e juridicamente 

irrelevante. 

Além disto, tem natureza indivisivel. 

39 

40 
Gianpaolo Poggio Smanio, Tutela Penal dos Interesses Difusos, p. 13. 
lbid., p. 14. 



Indivisibilidade "é a qualidade ou estado mostrado por certas coisas, 

que n8o suportam uma divisão, isto 6, náo são divisiveis"*'. A natureza 

indivisível dos interesses difusos evidencia-se pela sua integridade e 

unidade essencial, de tal sorte que se apresentam como interesse comum a 

um grupo maior ou menor de pessoas. 

Dos conceitos usuais oriundos do direito privado, aproxima-se, em 

fraca analogia, a um interesse em condominio, enquanto "...direito 
#I42 simultaneamente tido por várias pessoas sobre o mesmo objeto.. . . 

Todavia, ao contrário deste instituto, não se pode identificar no 

interesse difuso o quinhão individual de cada um. Impossível determinar 

qual a quota-parte ideal de cada qual, por exemplo, a um meio ambiente 

saudável ou ao patrimônio histórico e cultural de sua cidade. Daí se falar em 

indivisível. 

Em outros termos, tem natureza indivisível o interesse difuso porque 

não é possivel fracionar o seu exercício. Ou é atendido para todos, ou não o 

será para ninguém. 

Seus titulares são pessoas indeterminadas. Como já se mencionou, é 

irrelevante a determinação subjetiva dos que integram a coletividade. 

Afirmamos alhures, também, que nada impede eventual determinação, ao 

menos por estimativa. Eventualmente este ou aquele integrante do grupo 

será positivamente identificado por sofrer diretamente lesão a interesse 

individual seu. 

A relação que une estas pessoas indeterminadas deriva apenas de 

uma mera circunstância de fato, tais como as circunstâncias de terem 

domicílio na mesma cidade, ou serem abastecidas pelo mesmo manancial 

de água, ou ainda compartilharem da cidadania brasileira, ou terem a 

mesma qualificação profissional. 

41 De PIAcido e Silva, Vocabulario Jurídico (indivisibilidade), p. 427 
42 Ibid., (interesse), p. 442. 



Quando se trata especificamente dos alimentos transgênicos, todas 

essas considerações acerca da natureza jurídica do meio ambiente e acerca 

dos princípios informadores ganham significativa relevância. 

Giram em torno dos transgênicos riscos demasiadamente sérios ao 

interesse difuso em foco. Ainda que seja observado o principio da 

precaução da maneira mais eficaz possível, nem todas as conseqüências 

das manipulações genéticas são previsíveis ante a colocação do 

transgênico no meio. 

É incontestável a complexidade das relações existentes na natureza, 

e a Ecologia, como já se afirmou anteriormente, fornece os dados que 

corroboram isso. Basta que se tenha em vista as inter-relações entre as 

cadeias alimentares. Pois bem. 

Eventualmente, digamos que, cumpridas todas as exigências 

(analisadas adiante) obtenha uma empresa a autorização para desenvolver 

um certo alimento transgênico e a respectiva colocação a venda no mercado 

consumidor. 

Possíveis danos, cuja hipótese passou despercebida na ocasião das 

análises realizadas para fins de autorização, afetam os interesses difusos 

da Sociedade em ver íntegros o ambiente em que vivem e a saúde de todos. 

Decorre disso que a proteção processual dos interessados verificar- 

se-& nos moldes que envolvem qualquer outro interesse difuso. Aplicam-se, 

portanto, as Leis que tratam da ação civil pública etc. 

De todos os princípios relacionados a Biossegurança nenhum outro é 

tão importante quanto o principio de precaução. É a base que sustenta o 

Protocolo de Biossegurança, que torna obrigatória a análise de risco de 



qualquer OGM, realizando-seo Estudo de Impacto Ambiental (com base em 

que se elabora o Relatório correspondente de Impacto Ambiental) - 
EIAIRIMA - previsto no art. 225, inciso IV, da Constituição Federal. 

Também serviu de fundamento para a sentença judicial que 

determinou a rotulagem de produtos transgênicos, proibindo o plantio, em 

escala comercial, da soja roundup ready. Explique-se que não há expressa 

indicação em lei acerca da necessidade da realização do €IA, situação que, 

desastrosamente, possibilitou a autorização por parte da CTNBio do plantio 

desse transgênico. 

Ao nosso ver, a aplicação do dispositivo constitucional que traz o 

princípio da precaução espancaria qualquer dúvida acerca da exigência do 

EIA, mas não foi a isso que as conveniências do momento conduziram, 

salvo pior juízo. 

O princípio de prevenção ao dano ambienta1 é fruto da necessidade 

de se lidar com as conseqüências dos danos ambientais causados pelos 

mais diversos fatores: contaminação dos recursos naturais, poluição do ar, 

desmatamento etc. Havia a urgência de se prevenir os riscos ambientais 

crescentes resultantes de uma sociedade industrial fortemente estabelecida 

e de uso generalizado de energia nuclear por muitos países do norte. 

A velha sociedade industrial baseada na distribuição de bens foi 

substituída por uma nova sociedade de risco, estruturada na distribuição dos 

danos ambientais causados a flora indistintamente, sem discriminação 

geográfica ou social, e também não está delimitada no tempo. 

Como medida essencial de prevenção de riscos ambientais, o 

princípio de precaução foi elevado a categoria de regra do direito 

internacional ao ser incluído na Declaração do Rio, como resultado da 

Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento - 
R10192, sendo considerado atualmente princípio de fundamental relevo no 

plano internacional. Seus termos sao: 



Princípio no. 15: "Com a finalidade de proteger o meio ambiente, os 
Estados devem aplicar amplamente o criterio da precaução 
conforme as suas capacidades. Quando houver perigo de dano 
grave ou irreversível, a falta de uma certeza absoluta nglo deverá 
ser utilizada para postergar-se a adoção de medidas eficazes para 
prevenir a degradação ambiental". 

Isso significa que os Estados devem aplicar o Princípio da Precaução, 

de acordo com suas respectivas capacidades, de modo a evitar sérios e 

irreversíveis danos ambientais, mesmo se não houver ainda uma definitiva 

evidência cientifica dos efeitos de certos produtos e substâncias ao meio 

ambiente. 

Assim sendo, os Estados devem tomar medidas urgentes e eficazes 

para antecipar, prevenir e combater, na origem, as causas da degradaçso 

ambiental. 

Se não há prévia e clara base cientifica para definir os efeitos ou os 

níveis de contaminação de um certo produto, é mais prudente ao Estado e 

aos cidadãos pressionarem o provável ou potencial causador do dano 

ambiental a provar, antes que os seus efeitos imprevisíveis possam ocorrer, 

que a atividade específica ou o uso de certos produtos ou substâncias não 

irão afetar o meio ambiente. 

O principio de precaução sugere, então, que o Ônus da prova seja 

sempre invertido, no caso em que a agência de proteção ao meio ambiente 

OU os cidadãos tenham que provar os efeitos nefastos de uma substância 

danosa A saúde humana ou ao ambiente. Assim, o produtor, 

empreendimento ou responsável técnico terá de demonstrar a ausência de 

perigo ou dano decorrente do uso da referida substância. 

Entende-se que se uma denúncia for feita sobre os efeitos tóxicos de 

uma certa substância, ainda que desprovida de base científica consistente, 

deve o Estado acautelar-se para prevenir futuros danos ambientais. 

Esta interpretação justifica-se na medida em que os danos podem 

sobrevir enquanto pendente a comprovação da 'denúncia'. Nesse sentido, 



prefere-se o erro (que se dá. em favor da proteção ambiental) ao risco de 

surgirem danos ambientais por falta de precaução dos agentes do Estado. 

A pesquisadora Eliana Gouveia Fontes defende abertamente a 

aplicação do princípio da precaução em relação aos novos produtos gerados 

pela biotecnologia: 

A falta de experigncia com os organismos modificados 
geneticamente - OGMs - e o potencial destes organismos para 
causar certos efeitos adversos, como resultado dos genes 
altamente alienígenas inseridos em seus genomas, s%o a base das 
regulamentações de biossegurança. Apesar de que a capacidade 
de produzir alterações geneticas precisas aumente a confiança de 
que mudanças n%o intencionais no genoma n8o ir80 ocorrer, isto 
nZio assegura que todos os aspectos ecológicos importantes no 
fen6tipo possam ser preditos.43 

Observe-se que o principio da precaução e indissoci8vel de qualquer 

boa prática de biossegurança. A sua importância para as medidas de 

prevenção de potenciais riscos decorrentes da introdução ou da liberação 

de OGM no meio ambiente foi expressamente reconhecida e reafirmada no 

Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança. 

Quando uma atividade representa ameaças de danos ao meio- 

ambiente ou a saúde humana, medidas de precaução devem ser tomadas, 

mesmo se algumas relações de causa e efeito não forem plenamente 

estabelecidas cientificamente. Dentre os principais elementos do Princípio 

figuram: a precaução diante de incertezas científicas; a exploração de 

alternativas a ações potencialmente prejudiciais; a transferência do "Ônus da 

prova" aos proponentes de uma atividade e não às vítimas ou vítimas em 

potencial daquela atividade; e o uso de processos democráticos na adesão 

e observação do Princípio - inclusive o direito público ao consentimento 

informado. 

Podemos dizer que a "Precaução", portanto, tem como tradução o 

bom senso. Popularmente, significaria o conhecido "melhor prevenir que 

remediar". 

43 Artigo publicado no Boletim Informativo no 011 CTNBio. 



4.1. INCERTEZA CIENT[FICA E O PRINC~PIO DA PRECAUÇAO 

Em alguns casos, a espera por comprovações não se 

compatibiliza senão com uma postura acautelatória, no bojo da qual não h& 

figurar, por exemplo, autorizações para a realização de atividades 

relacionadas aos alimentos transgênicos. 

Os padrões científicos para a demonstração de causa e efeito 

são muito elevados, para grande parte dos casos. Mencione-se o exemplo 

dos cigarros como agente causador de inúmeras complicaçóes na saúde. 

Com frequência, a questão - como uma casuística de câncer ou 

o aquecimento global - é por demais amplo, tendo causas diversas ou 

efeitos que só surgem no futuro. Isso impede a demonstração rápida por 

experiências cientificas dos efeitos danosos ou indesejados. Em alguns 

casos a comprovação chega a ser impossível, em âmbito experimental. 

Assim, não há outra saída senão contar com observações, 

estudos de casos e previsões feitas com base nos conhecimentos atuais. 

De acordo com o princípio de precaução, quando evidências 

cientificas razoáveis indicarem que uma atividade, tecnologia ou substância 

possam ser nocivas, deve-se agir de modo a prevalecer a prevençao de 

danos ou riscos de danos. 

Não é crível haja bom senso em atitude contrária a isso. 

Tampouco é de se admitir autorização de atividade só porque ausente a 

certeza científica acerca da ocorrência do dano ou risco. O bem jurídico sob 

tutela tem natureza fundamental ao Estado, e por demais relevante a todos, 

como já se demonstrou. 



Depreende-se da declaração de Wingspread que há forte 

preocupação com os efeitos de atividades nocivas e negligentes que se vêm 

acumulando ao longo dos anos. Acredita-se que os seres vivos têm uma 

capacidade limitada de absorver e superar esses danos e que extremo 

cuidado com o ambiente é o mínimo a ser observado a partir de entgo. 

Há inúmeros sinais alertando que os abalos ambientais 

causados pelo Homem podem ter conseqüências desastrosas, irreversíveis 

e imprevisíveis. Extinção de plantas e espécies animais, o esgotamento do 

ozônio estratosférico, aquecimento global, aberrações em fetos etc. 

É difícil atribuir esses efeitos a causas claras e simples, com 

precisão, da mesma forma como é difícil prever com exatidão quais serão 

muitos dos efeitos a partir de quando o Homem se aventurou nas bordas da 

manipulação genética. O bom senso e muitas evidências científicas 

conduzem, porém, a uma única solução: precaução. Do contrhrio, a 

proteção da vida e do meio não será efetiva. 

É possível dizer, ante as leis ambientais já existentes, que em 

alguns casos, até certo ponto, já se verificam os efeitos do principio da 

precaução. Quando uma verba federal é destinada a um projeto de porte, 

como a construção de uma estrada em área florestal ou o desenvolvimento 

de programas federais de resíduos, os planejadores devem produzir um 

relatório de impacto ao meio-ambiente -RIMA-, após o competente Estudo - 
EIA - mostrando como o projeto irá afetar a área. O publico, então, tem o 

direito de ajudar a determinar se o estudo foi minucioso, se todas as 

alternativas foram consideradas etc. Isto é ação de precaução. 

Muitas das nossas leis e práticas relativas a alimentos e 

medicamentos são nitidamente voltadas a precaução. Antes de um 

medicamento ser lançado no mercado, o fabricante deve comprovar sua 



segurança e eficácia. A população, por sua vez, deve ser informada dos 

riscos e efeitos colaterais antes de usá-lo. 

A este respeito, temos os comentários de Edgar Moreira: 

(...) resta estabelecer que na hipbtese de eventual oferta 
publicitária de alimentos transg3nicos ou contendo organismos 
geneticamente modificados, os respectivos fornecedores deverão 
informar que os produtos anunciados tratam-se de alimentos 
geneticamente modificados ou contendo organismos 
geneticamente modificados em sua composição, sob pena de os 
anúncios caracterizarem publicidade enganosa por omiss80, na 
forma do disposto no art. 37, § 1°, do Código de Defesa do 
Consumidor, que considera enganosa qualquer modalidade de 
informaç80 ou comunicação de caráter publicitário que por 
qualquer modo, mesmo por omissão, for capaz de induzir em erro 
o consumidor a respeito de sua natureza, características, 
qualidade, quantidade, origem, preço e quaisquer outros dados 
sobre produtos e serviços. 

Além disso, não podemos olvidar que a publicidade enganosa 6 
tipificada como crime difuso pelo art. 67 do Código de Defesa do 
Consumidor e, tambem, punida criminalmente na hipótese concreta 
de induzir algum consumidor a adquirir o produto ou utilizar o 
serviço (art. 7O, VIII, da Lei 8.137/90) .~~ 

Ocorre, porém, que ainda há lacunas, e noutros casos alguns 

artifícios hermenêuticos são conduzidos para contrariar o princípio sob 

exame. Se o princípio de precaução fosse universalmente aplicado, muitas 

substâncias tóxicas, e outras tantas práticas negligentes n?io seriam 

produzidas ou usadas. 

O princípio de precaução, focalizando a prevençao, busca 

impedir o surgimento do mal. Não é, pois, a cura para isso. 

O princípio de precaução foi introduzido na Europa na década 

de 80, tornando-se a base do acordo de 1987, que proíbe o lançamento de 

substâncias tóxicas persistentes no Mar do Norte. Ele consta da Convenção 

44 Edgar Moreira, op. cit., p. 243. 



sobre a Biodiversidade. Um. número cada vez maior de leis ambientais 

suecas e alemãs fundamenta-se nele. 

Conferências internacionais sobre substâncias tóxicas e o 

avanço dos problemas com a camada de ozônio acarretaram a promoção e 

debate do princípio. Conquanto variassem as interpretações acerca de seu 

conteúdo, a Declaração de Wingspread foi a primeira a definir os principais 

elementos que o compõem, explicando seus fundamentos. 

Já se cogitou que a competitividade dos países que adotam o 

principio, com relação aos demais no mercado mundial, restaria 

prejudicada, com grave comprometimento do progresso tecnológico. Longe 

da pretensão de discutir o mérito acerca disso, importa observar que 

sobrelevam aos interesses econ6micos os atinentes à vida e a manutençao 

do meio equilibrado ecologicamente. 

Algumas tecnologias talvez sejam trazidas ao mercado mais 

lentamente. Outras podem ser interrompidas ou gradualmente desativadas. 

Por outro lado, haverá muitos incentivos a criação de novas tecnologias que 

farão com que seja desnecessário produzir e usar substâncias e processos 

nocivos. Essas novas tecnologias, contudo, trarão benefícios econômicos a 

longo prazo. 

Salvo raríssimas exceções (Estados Unidos, diga-se), já é 

consensual a necessidade de os Países agirem frente à natureza de modo 

que o desenvolvimento se faça sustentável. Os recursos naturais são finitos, 

em grande parte, e o uso atabalhoado deles não durará por muito tempo. 

O importante é que se elejam alternativas menos prejudiciais, 

em prol de um meio ambiente mais saudável e benéfico a vida, e sempre em 

detrimento de condutas que possam expor a riscos os interesses das 

presentes e futuras gerações. 



4.4. PROTOCOLO INTERNACIONAL SOBRE BIOSSEGURANÇA 

Em 28 de janeiro de 2.000 foi firmado em Montreal, Canadá, o 

"Protocolo de Cartagena" sobre Biossegurança, dentro da Convenção da 

Diversidade Biológica, após árdua negociação entre os países exportadores 

de grãos, os países em desenvolvimento e a Comunidade Européia. Um ano 

antes de sua aprovação, nas discussões ocorridas em Cartagena, ainda n90 

se obtivera consenso razoável na comunidade internacional sobre os pontos 

mais controvertidos do Protocolo. 

Sem dúvida, a assinatura do Protocolo de Cartagena sobre 

Biossegurança representa um avanço significativo na tentativa de se fixar 

normas e padrões de biossegurança, servindo o documento internacional 

como referência legislativa básica para a proteção da diversidade biológica 

e da saúde humana em relação a eventuais danos que possam advir da 

liberação no meio de OGM ou da ingestão de produtos ou alimentos 

transgênicos. 

A definição do principio da precaução, como base para a 

tomada de decisões sobre importação de sementes, alimentos ou produtos 

transgênicos, protege, por igual, todos os países importadores contra 

possíveis acusações de discriminação comercial ou de imposição de 

barreiras não alfandegárias e até mesmo de eventuais reclamaçdes por 

parte dos países exportadores de biotecnologia junto a Organização Mundial 

do Comércio - OMC. 

Neste sentido, o ônus da prova de que os produtos transgenicos 

não produzem efeitos nocivos recairá sobre seus produtores, como um 

pressuposto lógico da aplicação do princípio da precaução. 

Depois, restou expressamente estabelecido que nenhuma 

referência no texto do protocolo poderá ser interpretado como uma 

submissão a qualquer outro documento ou organização internacional. Na 



prática, o Protocolo de Biossegurança se desvincula de qualquer tentativa 

de condicionar a sua vigência a regras da OMC. 

Em outras palavras, o Protocolo é um compromisso dos países 

soberanos, que são partes da Convenção da Diversidade Biológica, com 

regras mínimas de biossegurança, ressalvando o direito de cada parte 

estabelecer normas mais rígidas ou critérios próprios para a aceitação e 

liberação de sementes, grãos ou produtos geneticamente modificados. 

4.5. A OBRIGATORIEDADE DE IDENTIFICAÇÃO DOS PRODUTOS 

TRANSGÊNICOS 

Outro ponto igualmente positivo diz respeito a obrigatoriedade 

de identificação de grãos transgênicos destinados a alimentação humana ou 

animal, assim como para processamento, com os dizeres "podem conter 

transgênicos". Ainda que tal medida possa ser considerada insuficiente para 

se proceder a um acurado rastreamento dos produtos oriundos de OGM, ela 

é suficiente para que os países importadores possam rejeitar ou restringir a 

sua entrada ou a sua liberação dentro de seu território. 

No próximo tópico, em que se aborda o Código de Defesa do 

Consumidor especificamente sobre o direito de informação, são expostos 

maiores detalhes quanto a rotulagem, comparando-se com o tratamento 

internacional a respeito. 

Outra novidade trazida pelo Protocolo é a previsão de um 

processo de notificação e registro de produto, de modo a garantir que a 

remessa, transporte, uso, liberação e comercialização de sementes e grilos 

transgênicos somente possam ocorrer após o recebimento de autorização 

explícita por parte do país importador. Essa prerrogativa decorre da regra ali 

estatuida de que nenhuma disposiçáo do Protocolo poderá significar que, 

em caso de inexistência de legislação específica sobre biossegurança ou de 

eventual demora na tramitação e análise do pedido de liberação, haverá 



recusa ou aceitação implícita de determinados produtos geneticamente 

modificados. 

O Protocolo reconhece que os países podem recusar a remessa 

de produtos transgênicos por entender que sua introdução possa ter 

impactos socioeconômicos indesejáveis, além de potenciais riscos 

ambientais,e que eles deverão ser avaliados através de Estudos de Impacto 

Ambiental, a exemplo do que determina a Constituição Brasileira, em seu 

art. 225, inciso IV. 

Alguns pontos controvertidos, entretanto, não foram 

contemplados no Protocolo de Biossegurança, ficando estabelecido que os 

Países sobre eles decidirão posteriormente. Dentre esses pontos destaca-se 

a questão referente aos produtos processados a partir de organismos 

geneticamente modificados, como óleos, farinhas, chocolates, etc., e que 

tenham sido beneficiados, embalados e importados em países onde ngo há 

segregação entre grãos naturais e transgênicos. Esse ponto deverá ser 

retomado em outro foro internacional, provavelmente no Codex Alimenarium 

(da F A O ~ ~ ) ,  onde vem sendo discutida a questgo da identificaçso e 

rotulagem de produtos transgênicos. 

No Congresso Nacional, há vários projetos de leis visando regular 
o plantio, a comercializaçao e a rotulagem de alimentos 
transghicos no Brasil. Na Camara dos Deputados temos cinco 
Projetos de Lei sobre o tema - projetos 521197 (prop6e 
especificamente a moratória, proibindo-se por determinado período 
o registro de produtos transgdnicos); 2.905197; 2.908197, 4.841198 
e 349199. No Senado Federal temos os Projetos de Lei 188199 
(regula especificamente a obrigaçao de rotulagem de produtos 
contendo organismos geneticamente modificados ou derivados) e 
216199 (cuida especificamente da denominada moratória, 
proibindo, por cinco anos, o plantio e a comercializaç~o de 
O G M S ) . ~  

Saliente-se que a rotulagem de produtos importados, derivados 

de oGM, é matéria ainda pendente de solução no Brasil, em razão das 

dificuldades de se encontrar uma fórmula padrão regulamentar que 

resolvesse todas as situações possíveis. De todo modo, parece consensual 

que a rotulagem dos transgênicos, nos moldes previstos no Código de 

45 Food and Agriculture Organization of the United Nations. 
Edgar Moreira, op. cit., p. 242. 



Defesa do Consumidor, é obrigatória, restando dúvidas apenas quanto ao 

modo como serão feitas a adequada identificação e embalagem dos 

alimentos derivados de OGM importados. Vejam-se maiores detalhes a 

seguir. 

Por fim, é necessário dizer que, não obstante o Protocolo de 

Biossegurança haja sido aprovado, em reunião não formal, ele ainda não se 

encontra em vigor, pois necessita da ratificação a seus termos de pelo 

menos 50 (cinquenta) Estados independentes. Espera-se que estas adesões 

venham a se concretizar na V Conferência das Partes da Convenção da 

Diversidade Biológica. Além disso, um documento final sobre 

Responsabilidade Legal em Biossegurança somente deverá ser elaborado e 

aprovado dentro em 4 (quatro) anos, prevendo, em caso de acidentes, 

tráfico ilegal ou descumprimento do Protocolo, a responsabilidade do 

causador do dano em indenizar e mitigar o dano sofrido pela outra parte. 

5. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

A Lei 8.974195, art.lo, e o Decreto 1.752195, art. 2O, cujos textos 

constam do anexo deste trabalho, conferem a CTNBio competência para 

regular, entre outros aspectos, a comercialização e o consumo de produtos 

geneticamente modificados no Brasil. A segurança alimentar, composição, 

forma de preparo e especificaç6es de rotulagem são requisitos básicos para 

a comercialização e consumo de qualquer produto alimentício, de acordo 

com as Normas Internacionais do Codex Alimetitafius da FAO. 

0 s  critérios de rotulagern de alimentos geneticamente modificados 

são distintos entre os países. Estados Unidos, Canadá, China e Argentina 

não determinam a obrigatoriedade de rotulagem de alimentos geneticamente 

modificados que forem idênticos aos Seus análogos convencionais, no que 

diz respeito a segurança e características nutricionais. Na consideração 

desses países, a informação no rótulo de que "O produto é geneticamente 

modificado" em nada contribui para O processo de informação e escolha do 



consumidor, uma vez que o consumidor desconhece o que isto representa 

para as características do alimento. 

Características específicas, entretanto, introduzidas no produto 

modificado, que alterem o aspecto nutricional ou introduzam componentes 

potencialmente alergênicos para determinadas populações, como proteínas 

do leite, peixe e crustáceos, devem constar do rótulo. 

A diretiva sobre rotulagem atualmente em vigor na Europa (lei 

139198) estabelece que deverá ser rotulado qualquer produto produzido com 

OGM, ou seja, dele derivado, desde que contenha DNAJRNA ou proteína 

geneticamente modificada detectável. Segundo essa diretiva, o óleo de soja 

refinado, por exemplo, não precisa ser rotulado na Europa, pois o processo 

de processamento industrial está isento de transgênicos. 

Problema ainda sem solução na Europa é a definição 

metodológica e os limites de aceitabilidade para análise dos produtos que 

contenham transgênicos. Estabeleceu-se, em caráter provisório, que todo 

produto que contenha soja e milho provenientes dos Estados Unidos ou 

Canadá deverá ser rotulado como "contém sojalmilho geneticamente 

modificado". 

Esse assunto está sendo discutido internacionalmente, no 

âmbito do Codex Alimentarius da FAO. A posição que vinha sendo 

internacionalmente defendida pelo Brasil era de rotulagem nos casos em 

que não houvesse equivalência essencial do produto transgênico com o 

produto convencional, semelhante a adotada pelos países da América do 

Norte e pela Argentina. A rotulagem só se faria para casos de serem 

identificadas características nutricionais ou aspectos relacionados a 
segurança do produto pela presença de componentes alergênicos ou 

distintos do alimento análogo convencional. 

Esta posição, entretanto, vem sendo questionada por órgãos de 

defesa do consumidor, que postulam a necessidade de informação ao 

consumidor sobre a origem dos componentes do produto. Como o tema 



ainda está em discussão interna, na ultima reunião do Codex o Brasil não se 

posicionou, tal como o fez aliás a maioria dos países. 

Face aos debates no Congresso Nacional e aos casos 

submetidos a apreciação judicial, envolvendo a rotulagem da soja 

transgênica aprovada pela CTNBio, esse assunto também vem sendo 

discutido pelo grupo interministerial encarregado da elaboração da Portaria 

do Ministério da Justiça sobre Rotulagem da Soja Geneticamente 

Modificada, do qual a CTNBio faz parte como representante do Ministério da 

Ciência e Tecnologia. 

De qualquer forma, o consumidor deverá ter informações claras 

se o produto disponibilizado para comercialização é transgênico ou deste 

derivado. A comercialização de produtos alergênicos ou tóxicos requer 

tratamento especial, sejam eles transgênicos ou convencionais. 

A escolha do consumidor, mediante todas as possíveis 

informações, é direito fundamental a ser respeitado. Deve haver, pois, 

informação ampla, eficaz e veraz, o que tanto mais se torna necessário 

quanto maior o grau de novidade e risco do produto em questão. 

Só um consumidor completamente informado pode bem exercer 

a liberdade volitiva, que é pressuposto do ato jurídico de consumo (o 

consumo consciente e refletido). Vale notar que a chamada relação de 

consumo já não é mais regida pela regra milenar (do caveat emptor) 

segundo a qual compete ao consumidor informar-se para se resguardar de 

eventuais danos. Sobretudo após o CDC, impera agora a regra moderna (do 

caveat venditor), ou seja, é ao vendedor, fornecedor (comerciante, 

fabricante, importador.. .) que compete, legalmente, prestar a mais ampla 

informação ao consumidor em potencial. 

É que só assim o consumidor pode desempenhar seu papel no 

ciclo econômico da produção, o papel de parceiro econômico e não de mera 

referência mercadológica. 



O direito do consum,idor no Brasil, vale dizer, repousa sua 

estrutura Ióg ico-jurídica nos seguintes princípios basilares e norteadores: 

I) Princípio da vulnerabilidade do consumidor (art.4OI I, 

CDC): este é o princípio dos princípios, não se trata de 

presunção legal (logo inadmissível prova em contrário), 

mas de pressuposto fático necessário a justa equação 

das relações de consumo. O consumidor já por definição 

é vulnerável, sendo, pois, esta a sua característica 

imanente, sua qualidade intrínseca e indissociável. É, 

enfim, a aplicação plena do princípio constitucional da 

isonomia (tratar desigualmente segundo as 

desigualdades); 

II) Princípio do dever governamental (art. 4O, II,VI e VII, 

CDC): é da responsabilidade do Estado, enquanto 

organizador e regulador da sociedade (poder de polícia, 

p.ex.), promover meios para a efetiva proteção do 

consumidor, inclusive diante do próprio Estado (enquanto 

fornecedor); 

111) Principio da garantia de adequação (art. 4O, caput): é 

direito do consumidor a plena adequação dos produtos e 

serviços ao binômio da segurança-qualidade; 

IV) Princípio da boa-fé nas relações de consumo (art.4OI III, 

perpassando vários dispositivos do CDC): antigo princípio 

geral de Direito, agora positivado. A transparência e a 

harmonia nas relações de consumo, enquanto meta da 

Política Nacional do setor (art. 4O, CDC), será resultante 

desta regra geral de comportamento entre os homens, 

verdadeira essência do regime do CDC; 

V) Princípio da ampla informação (arts. 4O; 6O, 111; 80; 

90;lO; 12;13; 18;19; 20; 30; 31; 35; 36; 37; 38; 56; 60; 63; 



64; 66; 67 e 72): pela presença deste principio 

expressamente em muitos dispositivos do CDC pode-se 

avaliar a sua relevância. Está diretamente ligado à 

educação do consumidor, a divulgação, à publicidade 

(afins) e ao conexo principio da veracidade (que baniu o 

dolus bonus). O princípio da ampla informação assume a 

relevância transcendental da afirmação da liberdade no 

ato de consumo, sendo, assim, importante aspecto do 

moderno conceito de cidadania (participação consciente 

na formulação de políticasldecisões governamentais e 

mesmo no simples ato de consumir). 

VI) Princípio do acesso efetivo e diferenciado a Justiça. (art. 

6O, VII, V111;5°, 1; 43, § 4O;I 17) é princípio que deriva 

necessariamente do micro-sistema protetivo determinado 

pela Constituição Federal (art.5OI XXXII; 170,V;48 IADCT) 

e recomendado pela Resolução 391248185 das Nações 

Unidas, item 3, "c". 

Como se vê, a ampla informação vai da informação do rótulo à 

abertura total e suficiente da informação Útil e eficaz ao consumidor, quanto 

à segurança, economicidade, desempenho, composição e precauções. Tal 

informação deve estar promovida por meio de publicidade, manuais, serviço 

direto e gratuito de informações telefônicas e sempre ao alcance do mais 

simples consumidor. 

A responsabilidade em face deste básico direito à informação 

do hipossuficiente na cadeia económica é do Estado, na condição de agente 

regulador e fiscal, e do próprio fornecedor, no exercício de seus deveres 

(boa-fé e transparência). 

Enfim, qualquer deficiência na concepção, na execução do 

dever de informar (alem, é claro. quanto a0 próprio produto) redundará em 

responsabilidade civil objetiva (independente de verificação de culpa, 

bastando o dano ao consumidor) do fabricante, do produtor (inclusive 



agrícola), do construtor, nacional ou estrangeiro, do importador (art. 12, 

CDC) e do comerciante quanto a responsabilidade subsidiária (secundária) 

daqueles fornecedores listados no art. I 2  (art. 13, CDC). 

O direito fundamental do consumidor informaç80, alem de 

tutelado na esfera civil, mediante indenizações, e na órbita administrativa 

(via estipulação de multas, apreensbes e contrapropaganda), também vem 

fortemente amparado por s ~ ~ Ç Õ ~ s  penais (penas privativas de liberdade e 

multas). 

Para assegurar, portanto, O alcance daqueles ideais normativos 

do CDC, foram também tipificadas como crime as condutas de omitir 

informações (dizeres, sinais.. .) sobre periculosidade de produto em rótulos e 

publicidades (art. 63, CDC); e fazer afirmação falsa ou enganosa acerca de 

produtos e serviços (art. 66, CDC). Alem disto, "deixar de comunicar 9 

autoridade e aos consumidores" riscos Ou efetividade de insegurança em 

geral de produto, sobre cujo conhecimento se soube posteriormente a 

colocação do mesmo no mercado, também é crime. 

Há, ainda, outros tipos penais protegendo, desta feita, a ampla 

e veraz informação: "Fazer ou promover publicidade que sabe ou deveria 

saber ser enganosa ou abusiva" (art.67. CDC); "Fazer ou promover 

publicidade que sabe ou deveria saber ser capaz de induzir o consumidor a 

se comportar de forma prejudicial ou perigosa a sua saúde ou segurança" 

(art. 68, CDC) e "Deixar de organizar dados fdticos, t6cnicos e científicos 

que dão base B publicidade" (art.69, CDC). 

Por fim, registre-se também que: 

Quem, de qualquer forma, Concorrer para os crimes referidos neste 
código, incide nas penas a eles cominadas, na medida de sua 
culpabilidade, bem Com0 o diretor, administrador ou gerente da 
pessoa jurídica que promover, permitir ou por qualquer modo 
aprovar o fornecimento, oferta, exposição à venda ou manutenção 
em depósito de produtos ou a oferta e prestaçao de serviços nas 
condições por ele proibidas. (art.75, CDC). 



6. LEI 8.974195 E OS ALIMENTOS TRANSGÊNICOS 

A Lei 8.974, de 5 de janeiro de 1995, regulamenta os incisos II e V do 

5 1°, do artigo 225, da Constituição Federal. 

Estabelecem-se normas de segurança e mecanismos de fiscalização 

na utilização das técnicas de engenharia genética na construçijo, cultivo, 

manipulação, transporte, comercialização, consumo, liberação e descarte de 

organismos geneticamente modificados (OGM), com o intuito de proteger a 

vida e saúde do homem, dos animais, das plantas e do meio ambiente. 

Tamanha a sua importância Para as presentes explanações que 

merece ser vista anteriormente, antes que se prossiga em qualquer outra 

consideração. O texto integral da lei vem anexado ao final. 

Tal lei trata dos ~ ~ C ~ S O S  11 e V do 9 1' do artigo 225 da Constituição 

Federal, estabelecendo normas Para O USO das técnicas de engenharia 

genética e liberação no meio ambiente de organismos geneticamente 

modificados. Autoriza também O Poder Executivo a criar, no âmbito da 

Presidência da República, a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, 

e dá outras providências. 

Regulamenta-a o Decreto no 1.752, de 20.12.1995, cujo conteúdo 

também consta do anexo. 

Seu artigo 1 .O vem assim redigido: 

Art. 1"- Esta Lei estabelece normas de segurança e mecanismos 
de fiscalizaç80 no USO das técnicas de engenharia genética na 
construç80, cultivo, manipulaç60, transporte, comercializaçgjo, 
consumo, liberaçgo e descarte de organismo geneticamente 
modificado (OGM), visando proteger a vida e a saúde do Homem, 
dos animais e das plantas, bem como o meio ambiente. 

Desde logo se percebe O espírito norteador da lei, ou seja, o de 

estabelecer regras de precaução com 0 fim de proteger os bens jurídicos 

que elenca. Para tanto, são previstas sanções civis, administrativas e penais 

às hipóteses de descumprimento das Suas disposições. 



Vejamos o texto de alguns desses artigos, a título de ilustração, uma 

vez que são analisados em outro tópico. 

Art. 12. Fica a CTNBio autorizada a definir valores de multas a 
partir de 16.1 10,80 UFIR, a serem aplicadas pelos órgãos de 
fiscalização referidos no artigo 7O, proporcionalmente ao dano 
direto ou indireto, nas seguintes infraçoes: 

I - não obedecer às normas e aos padrões de biossegurança 
vigentes; 

I1 - implementar projeto sem providenciar o previ0 cadastramento 
da entidade dedicada 21 pesquisa e manipulaçgo de OGM, e de seu 
responsável técnico, bem como da CTNBio; 

111 - liberar no meio ambiente qualquer OGM sem aguardar sua 
prévia aprovação, mediante publicação no Diário Oficial da UniBo; 

IV - operar os laboratórios que manipulam OGM sem observar as 
normas de biossegurança estabelecidas na regulamentação desta 
Lei; 

(.,.) IX - qualquer manipulação genética de organismo vivo ou 
manejo in vitro de ADNJARN natural ou recombinante, realizados 
em desacordo com as normas previstas nesta Lei e na sua 
regulamentação. 

9 10. No caso de reincidência, a multa seri4 aplicada em dobro. 

9 20. No caso de infração continuada, caracterizada pela 
permanência da açã0 ou Omissão inicialmente punida, será a 
respectiva penalidade aplicada diariamente ate cessar sua causa, 
sem prejuízo da autoridade competente, podendo   ar alisar a 
atividade imediatamente  OU interditar o laboratório ou a 
instituicão ou empresa respons8vel. 

Art. 13. Constituem crimes: 

(...) IV - a intervenção in vivo em material gen6tico de animais, 
excetuados os casos em que tais intervenções se constituam em 
avanços significativos na pesquisa científica e no desenvolvimento 
tecnológico, respeitando-se princípios éticos, tais como o principio 
da responsabilidade e O princípio da prudência, e com aprovaçgo 
prévia da CTNBio; 

Pena - detencão de três meses a um ano; 

V - a liberaçao ou o descarte no meio ambiente de OGM em 
desacordo com as normas estabelecidas pela CTNBio e constantes 
na regulamentação desta Lei; 

Pena - reclusão de um a três anos; 

5 40. Se a liberação, o descarte no meio ambiente ou a introdução 
no meio de OGM for C U ~ ~ O S O :  

Pena - reclus%o de um a dois anos. 

9 50. Se a liberação, o descarte no meio ambiente ou a introdução 
no Pais de OGM for culposa, a pena será aumentada de um terço 
se o crime resultar de inobservancia de regra técnica de profissão. 

Art. 14. Sem obstar a aplicação das penas previstas nesta Lei, 6 o 
autor obrigado, independente da existência de culpa, a indenizar 



ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, 
afetados por sua atividade. 

Como se pode constatar, esta lei contém as mesmas disposições 

abraçadas por outras Leis, estrangeiras. Vejam-se os exemplos constantes 

do anexo. São fixadas sanções das mais variadas, de modo que a tutela 

jurídica aos bens seja a mais eficiente possível. 

Nesse mister a lei buscou cumprir sua tarefa, embora nem todas as 

situações tenham sido previstas e a redação dos tipos penais incriminadores 

contenha imperfeições técnicas. 

Exatamente por não ser completa, deve ser aplicada em harmonia 

com outros diplomas legais em vigor. sempre a luz dos princípios 

norteadores do Biodireito já expostos. 

Este diploma didaticamente define a engenharia genética como sendo 

a atividade de manipulação de moléculas ADNIARN recombinantes. O termo 

quer significar, diga-se, com vistas cegas à perfeição conceitual, a 

manipulação modificativa do material genético. 

O legislador brasileiro foi muito feliz ao enunciar e catalogar como 

crime a manipulação genética de organismos vivos ou o manejo in vitro de 

ADNIARN, realizado em desacordo Com as normas desta lei. Tal postura 6 a 

que melhor resguarda o bem jurídico em questão. 

A liberação ou o descarte no meio ambiente de organismo 

geneticamente modificado. em contraste Com OS comandos do CTNBio e 

das normas legais e regulamentares. também constitui infraçáo penal. 

O Decreto 1.752, de 20 de dezembro de 1995, que revogou o Decreto 

1.520. de 20 de junho daquele n~esmo ano, regulamenta a Lei 8.974195. 

dispondo sobre a competência e funcionamento do CTNBio, as normas e 

disposições relativas as atividades e projetos relacionados com a OGM. 

Este decreto regula também a expedição do Certificado de Qualidade em 

Biossegurança, pelo CTNBio, como condição Para que as entidades 



nacionais, estrangeiras ou internacionais possam desenvolver atividades 

relativas aos OGMs. 

A par da responsabilização penal, a Lei 8.974195 prev8 as infrações 

de caráter administrativo e civil consistentes em multas e em obrigar o 

infrator a indenizar ou reparar 0s danos causados ao meio ambiente e a 

terceiros, independentemente da apuração da culpa. A paralisação da 

atividade e a interdição também vêm previstas. 

6.1. CTNBi0 E ORGANIZAÇAO ADMINISTRATIVA 

A Lei 9.784195, Lei de Biossegurança, estabelece as diretrizes 

para o controle das atividades e produtos originados pela moderna 

Biotecnologia, a tecnologia do DNA recombinante. 

A Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio) é 

definida pela Lei como o Órgão responsável pelo controle dessa tecnologia 

no Brasil. Essa Comissão, vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia, 

é composta por 36 membros, entre titulares e suplentes: oito especialistas 

de notório saber científico e técnico, em exercício no segmento de 

Biotecnologia, (dois da área humana, dois da área animal, dois da área 

vegetal e dois da área ambiental); um representante de cada um dos 

seguintes Ministérios - Ciência e Tecnologia, Saúde, Meio Ambiente, 

Educação, Relações Exteriores; dois representantes do Ministério da 

Agricultura, sendo um da área vegetal e 0 outro da área animal; um 

representante de órgão legalmente constituido da defesa do Consumidor; um 

representante de associações legalmente constituídas, representativas do 

setor empresarial de Biotecnologia e um representante de Órgão legalmente 

constituído de proteção a saúde do trabalhador. 

Entre as competências da CTNBio está a emissáo de parecer 

técnico sobre qualquer liberação de Organismo Geneticamente Modificado 

(OGM) no meio ambiente e acompanhar o desenvolvimento e o progresso 



tecnico e científico na Biossegurança e áreas afins. objetivando a segurança 

dos consumidores e da população em geral, com permanente cuidado à 

proteção do meio ambiente. 

Desta forma a CTNBio, na condição de órgão tecnico, deverá 

pronunciar-se sobre qualquer atividade com OGMs no pais, previamente à 

sua realização, diga-se. 

A Lei de Biossegurança estabelece ainda que compete aos 

órgãos de fiscalização do Ministério da Saúde. do Ministério da Agricultura e 

do Ministério do Meio Ambiente a fiscalização e monitorização das 

atividades com OGMs, no âmbito de suas competências, bem como a 

emissão de registro de produtos contendo OGMS OU derivados, a serem 

comercializados ou a serem liberados no meio ambiente. 

Desta forma, além do controle habitual que sofrem os produtos 

produzidos por outras tecnologias. 0s produtos transgênicos estarão sujeitos 

a um controle adicional feito pela CTNBio. sob O aspecto da Biossegurança. 

Esses procedimentos garantirão que ao ser colocado no 

mercado esses produtos tenham as mesmas características de segurança, 

inocuidade e eficácia exigidas também para OS produtos convencionais. 

No âmbito dessa Comissão, há comissões internas de 

biossegurança (CIBios) que são responsáveis pelas normas internas de 

biossegurança nas empresas. 0 relacionamento das empresas com a 

CTNBio ocorre pela CIBio. Incluirão pessoas Com conhecimento e 

experiência necessários (e também um leigo) para acessar, avaliar e 

supervisionar os trabalhos Com OGM que estão sendo conduzidos nas 

instituições ou empresas. 

6. I. I. Atribuições 

São atribuições da CTNBio: 



a. Propor a Política Nacional de Biossegurança; 

b. Acompanhar o desenvolvimento e o programa técnico 

e científico na Biossegurança e em áreas afins, objetivando a segurança dos 

consumidores e da população em geral, Com permanente cuidado & 

proteção do meio ambiente; 

c. Relacionar-se com instituições voltadas para a 

engenharia genética e a biossegurança a nível nacional e internacional; 

d. propor o Código de Ética de Manipulações Genéticas; 

e. Estabelecer normas e regulamentos relativos às 

atividades e projetos que contemplam construção, C U ~ ~ ~ V O ,  manipulação, uso, 

transporte, armazenamanto, comercialização, consumo, liberação e descarte 

relacionados a organismos geneticamente modificados (OGM); 

f. Classificar OS OGMS segundo o grau de risco, 

definindo os níveis de biossegurança a eles aplicados e as atividades 

consideradas insalubres e perigosas; 

g. Estabelecer os mecanismos de funcionamento das 

Comissões Internas de Biossegurançal CIBios, no âmbito de cada instituição 

que se dedique a ensino, pesquisa, desenvolvimento e utilização das 

técnicas de engenharia genética; 

h .  Emitir Parecer Técnico sobre os projetos relacionados 

a OGM pertencentes ao Grupo 11, conforme definido no Anexo 1 da Lei no. - 
8.974, de 1995, aos Órgãos Competentes; 

i. Apoiar tecnicamente OS órgãos competentes no 

processo de investigação de acidentes e de enfermidades verificadas no 

curso dos projetas e das atividades na área de engenharia genética, bem 

como na fiscalização e monitoramento desses projetos e atividades; 



j. Emitir parecer técnico prévio conclusivo sobre 

qualquer liberação de OGM no meio ambiente, encaminhando-o ao órgão 

competente; 

k. Divulgar no Diário Oficial da União, previamente ao 

processo de análise, extrato dos pleitos que forem submetidos a sua 

aprovação, referentes a liberação de OGM no meio ambiente, excluindo-se 

as informações sigilosas de interesse comercial, objeto de direito de 

propriedade intelectual, apontadas pelo Proponente e assim por ele 

consideradas; 

I. Emitir parecer técnico prévio conclusivo sobre registro, 

uso, transporte, armazenamento, comercialização, consumo, liberação e 

descarte de produto contendo OGM ou derivados encaminhando-o ao 6rgão 

de fiscalização competente; 

m. Divulgar no Diário Oficial da União o resultado dos 

processos que lhe forem submetidos a julgamento, bem como a conclusão 

do parecer técnico. 

6.2. ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 

A Lei no 6.938181, ou Lei da Política Nacional do Meio 

Ambiente (anterior a Carta Magna promulgada em 1988), já condicionava a 

realização de qualquer atividade potencialmente nociva ao meio ambiente 

ao prévio licenciamento dos Órgãos competentes, nos seguintes termos: 

Art. 10. A construção, instalaçao, ampliação e funcionamento de 
e atividades utilizadoras de recursos ambientais, 

efetiva ou poten~ialmente poluidores, bem como os 
capazes sob qualquer forma, de causar degradaçdo ambiental, 
dependerão de previ0 licenciamento por órgão estadual 
competente, integrante do SWJAMA, e do Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais - IBAMA, em caráter 
supletivo, sem prejuízo de outras licenças exigiveis. 



Por sua vez, a Resolução no 01/86 do CONAMA reafirma a 

exigência do Estudo de Impacto Ambienta1 em qualquer hipótese de risco 

potencial ao meio ambiente, prescrevendo que: 

(...) dependerá de elaboração de estudo de impacto ambiental e 
respectivo relatório de impacto ambiental - RIMA, a serem 
submetidos a aprovação do órgão estadual competente, e do 
IBAMA em cardter supletivo, o licenciamento de atividades 
modificadoras do meio ambiente, tais como (...). 

A mesma Resolução define O que vem a ser impacto 

ambiental, logo no seu dispositivo inaugural: 

para efeito desta Resolução, considera-se qualquer alteração das 
propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, 
causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das 
atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam: 

I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 

I1 - as atividades sociais e econdmicas; 

III - a biota; 

IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; 

V - a qualidade dos recursos ambientais. 

Para afastar qualquer dúvida quanto a obrigatoriedade do 

EIA/RIMA como condição para liberação de OGM no meio ambiente, foi 

editada a Resolução no 237 de 19/12/97 que, expressamente, exige a 

licença ambienta1 pautada em prévio estudo acerca dos impactos pela 

introdução de espécies geneticamente modificadas no meio ambiente. 

Vejamos: 

Art. 20. A localizaçao, construção, instalação, ampliação, 
m o d i f i c a ~ á ~  e operaçao de empreendimentos e atividades 
utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetiva ou 

poluidoras, bem como os empreendimentos 
capazes, sob qualquer forma, de causar degradaçâo ambiental, 
dependerão de prévio licenciamento do órgão ambienta1 
competente, sem prejuízo de outras licenças legalmente exigíveis, 

10.  Estão sujeitos ao licenciamento ambiental 0s 
e as atividades relacionadas no Anexo I, parte 

integrante desta Resoluçao. 



Dentre os itens descritos no Anexo I, encontra-se justamente a 

"introdução de espécies exbticas e/ou geneticamente modificadas" e o lluso 

da diversidade biológica pela biotecnologia". 

Com a Constituição Federal de 1988, passou a haver 

dispositivo constitucional apontando para a necessidade de EIA/RIMA nas 

hipóteses de atividade ou obra com possibilidade de causar impacto 

negativo ao meio ambiente. 

A Lei de Política de Meio Ambiente e as demais normas do 

CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente), que dispõem no mesmo 

sentido, foram recepcionadas pela nova ordem constitucional, portanto. 

O primeiro parecer técnico da CTNBio, aprovando a liberação 

da soja roundup ready revelou, in concreto, a inconstitucionalidade do art. 

2O, inciso XIV, do Decreto no 1752195 que, ao regulamentar as atribuições e 

competência da CTNBio, dispensou o empreendedor da obrigação legal de 

exigir das empresas de biotecnologia O Estudo de Impacto Ambienta1 (EIA) e 

Relatório de Impacto Ambienta1 (RIMA) de projetos que envolvam a 

liberação de OGM no meio ambiente, desobrigando, no caso em destaque, a 

empresa Monsanto de apresentar O EIA referente ao cultivo da soja roundup 

em território brasileiro. 

Tal inconstitucionalidade Se torna ainda mais nítida quando se 

analisa a questão da dispensa do estudo sob 0 prisma dos princípios já 

encartados anteriormente. Diga-se, nesse Passo, que esta questão da 

liberação da soja roundup ready, quanto 4 apreciação judicial que suscitou, 

vem descrita em pormenores em tópico próprio. 

0 dispositivo do Decreto 1.752195, que tornou facultativo o 

EIA, foi inicialmente previsto no art. 6' do projeto de lei aprovado na Câmara 

que, por sua vez, foi vetado pelo chefe do Executivo Federal, sob a 

alegação, observe-se, de que a matéria deveria Ser melhor examinada, 

tendo em vista que a criação, estruturação e atribuições de Órgãos públicos 



somente se realizam por meio de projetos de lei de iniciativa do presidente 

da República. 

A razão do veto deveria ser a inconstitucionalidade do 

dispositivo do projeto em face aos princípios de que já se falou, e não esta 

suposta inconstitucionalidade por vício na propositura do projeto, salvo 

melhor juízo. 

Em razão de veto presidencial, portanto, não constou da Lei 

8974185 o dispositivo que tornaria discricionária a decisão acerca do EIA. 

Por óbvio, repise-se, ainda que a veto não tivesse ocorrido, do dispositivo 

desse jaez não poderiam surtir efeitos, porque inconstitucional. 

Obviamente, também que a Lei e o Decreto que a regulamenta 

não poderiam extrapolar os limites traçados pelo art. 225, inciso, IV da 

Constituição Federal, haja vista que este incis0 obriga a realização de EIA 

para toda atividade potencialmente causadora de significativa degradaçáo 

do meio ambiente. 

Paulo Affonso Leme Machado, em parecer juntado aos autos 

da ação civil pública proposta pelo IDEC contra a liberação, em escala 

comercial da soja transgênica, afirmou que a CTNBio equivocou-se ao 

dispensar o Estudo de Impacto Ambienta1 previamente a emissão de parecer 

técnico conclusivo, pois "o Estudo de Impacto Ambienta1 não é discricionário 

diante da potencialidade de dano significativo ao meio ambiente." Ao 

contrário, somente a prova da inexistência de risco na introdução da soja 

roundup ready poderia isentar a exigência do EIA. 

Esse sentir, convém potencializar, encontra-se em absoluta 

consonância com tudo O quanto Já Se expôs acerca dos princípios que 

afetam 0 assunto especifico dos alimentos transgênicos. 

A controvérsia sobre a obrigatoriedade do EIA em relação aos 

transgênicos levou o IBAMA, na qualidade de órgão federal de proteçáo ao 

meio ambiente, a se aliar ao IDEC (Instituto de Defesa do Consumidor) na 

açáo judicial que este propôs contra a União Federal para que fosse exigida 



a realização do EIA antes de ser autorizado O plantio em escala comercial 

da soja roundup ready. 

O órgão executor da Política Nacional de Meio Ambiente, de 

fato, não poderia aceitar a inovação feita pelo Decreto no. 1752/95, que 

facultou à CTNBio dispensar o EIA quando entender conveniente. O EIA não 

é uma formalidade de menos; uma faculdade, arbítrio ou capricho que 

pudesse ser dispensado no exame tão delicado das conseqüências do 

descarte de OGM no meio ambiente e a exigência constitucional. a 

conseqüência prática, isso sim, de o Poder Público estar administrando 

coisa alheia e indisponível, CUJO interesse se sobrepõe a qualquer outro de 

esfera particular. 

~ ã o  se pode esquecer que 0 Estudo de Impacto Ambienta] é 

de suma importância para a efetivação do principio da precaução, já 

exposto. Com ele se tornam possíveis a previsão e a prevenção de 

eventuais riscos ambientais ocasionados pelo descarte de OGM no meio 

ambiente, o que é imperioso no ordenamento jurídico nacional. 

Além do mais, não basta a realização do EIA/RIMA para que a 

atividade ou consumo fiquem liberadas. e preciso que o estudo, com suas 

eventuais conclusões favoráveis a liberação, seja utilizado pela autoridade 

dos Ministérios governamentais correspondentes para fins de autorização. 

7. CASO JUDICIAL 

A autorização da soja roundup ready. já mencionada anteriormente, 

por ser o primeiro OGM a obter um parecer técnico favorável a sua 

comercialização pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, 

revelou-se um bom teste para verificar o cumprimento in concreto da 

Constituição e das normas regulamentares de biossegurança. 



Como o caso foi submetido a apreciação judicial, torna-se relevante 

confrontar as normas de biossegurança com o objeto de duas ações civis 

públicas ajuizadas, respectivamente, pela associação civil Greenpeace, em 

dezembro de 1997, e pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor - 
IDEC, em junho de 1998. 

As referidas ações têm em comum a mesma argumentação contrária à 

introdução de organismo geneticamente modificado no país, baseada no 

princípio da precaução e na aplicação do Código de Defesa do Consumidor. 

Ambas pretendem impedir o ingresso de soja transgênica no país. Naquela 

em que o Greenpeace ajuizou, O pedido consistiu na proibição da 

importação de soja norte-americana pela empresa Monsanto e, 

alternativamente, caso admitida a importação, que fosse ordenada a 

rotulagem dos produtos derivados de organismo geneticamente modificado. 

Na outra, ajuizada pelo IDEC, pleiteou-se a suspensão da autorização 

para o cultivo da soja geneticamente modificada com base em a) ausência 

de ~ s t u d o  Prévio de Impacto Ambienta1 (EIA) para autorizar a liberação da 

soja transgênica e b) falta de norma especifica sobre segurança alimentar e 

de informação adequada do novo produto aos consumidores. 

Depois de ultrapassada as preliminares arguidas pela União e pela 

empresa Monsanto, o ilustre juiz federal concedeu liminar, acolhendo 

parcialmente o pedido do Ministério Público Federal. Nessa decisão 

determinou-se a Monsanto que: 

ao vender sementes e mudas da soja transggnica, colha do 
comprador compromisso de que em todas as etapas (plantio, 
armazenagem e transporte) 0 produto seja mantido segregado, de 
modo a não se misturar aos grãos de soja natural, possibilitando a 
rotuiagem final (...) 

Em junho de 1999, o juiz federal da 6. Vara da Seção Judiciária do 

Distrito Federal, Dr. Antônio de Souza Prudente, ampliou os efeitos da 

liminar ao acolher o pedido formulado pelo douto representante do 

Ministério Público Federal, para determinar, em carater mandamental 

inibitório, sem prejuízo das medidas de natureza cautelar já adotadas pelo 

ilustre juiz substituto da 6' Varal que: 



I - as empresas promovidas, Monsanto do Brasil Ltda e Monsoy 
Ltda apresentem Estudo Previ0 de Impacto Ambiental, na forma 
preconizada pelo art. 225, IV, da Constituição Federal, como 
condição indispensável para o plantio, em escala comercial da soja 
roundup ready; 

11 - ficam impedidas as referidas empresas de comercializarem as 
sementes da soja geneticamente modificada, at6 que sejam 
regulamentadas e definidas, pelo poder público competente, as 
normas de biossegurança e de rotulagem de organismos 
geneticamente modificados; 

111 - fica suspenso o cultivo, em escala comercial do referido 
produto, sem que sejam suficientemente esclarecidas, no curso da 
instrução processual, as questdes t6cnicas suscitadas por 
pesquisadores de rmome, a respeito das possíveis falhas 
apresentadas pela CNTBio em relação ao exame do pedido de 
desregulamentação da soja roundup ready; 

VI - sejam intimados, pessoalmente, os Sr. Ministros da 
Agricultura, da Cigncia e Tecnologia, do Meio Ambiente e da 
Saúde, para que não expeçam qualquer autorização As 
promovidas, antes de serem cumpridas as determinações judiciais, 
aqui, contidas, ficando suspensas as autorizações que, porventura, 
tenham sido expedidas, nesse sentido; 

v11 - fica estabelecida a multa pecuniária de 10 (dez) salários- 
mínimos, por dia, a partir da data do descumprimento destas 
medidas, a ser aplicada aos agentes infratores, públicos ou 
privados (Lei no 7.347185, art. 11). 

posteriormente, em agosto de 1999, 0 Sr. juiz federal da 6a Vara de 

Brasilia-DF julgou procedente a medida cautelar ajuizada pelo IDEC, 

determinando que as empresas Monsanto do Brasil Ltda e Monsoy Ltda 

apresentassem Estudo Prévio de Impacto Ambiental, como condição 

indispensável para o plantio, em escala comercial, da soja roundup ready, 

ficando impedidas estas empresas de comercializar as sementes 

transgênicas, até que sejam regulamentadas e definidas, pelo poder público 

competente, as normas de biossegurança e de rotulagem de organismos 

geneticamente modificados. 

O ilustre juiz federal de Brasilia também determinou a suspensao do 

cultivo do referido produto at8 que sejam suficientemente esclarecidas, no 

curso da instru~ão processual, as questões técnicas suscitadas por 

pesquisadores de renome a respeito das ~ossiveis falhas apresentadas pela 



CTNBio em relação ao exame do pedido de liberação da soja roundup 

rea dy . 

Decidiu-se também que fossem intimados, pessoalmente, os senhores 

ministros da Agricultura, da Ciência e Tecnologia, do Meio Ambiente e da 

Saúde, para que não expedissem qualquer autorização 9s promovidas, 

antes de serem cumpridas as determinações judiciais mencionadas, ficando 

suspensas as autorizações que porventura tenham sido expedidas nesse 

sentido, mantendo-se, assim, os efeitos da tutela cautelar antecipadamente 

deferida. 

Ficou estabelecida, também, a multa de 10 (dez) salários mínimos, 

por dia, a partir da data do descumprimento destas medidas, a ser aplicada 

aos agentes infratores, públicos OU privados (Lei no 7.347185, art. 1 I). Por 

fim, a União e as empresas Monsanto e Monsoy foram condenadas ao 

pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais). cada qual. a título de honorários 

advocatícios e no reembolso das custas processuais expendidas. 

Contra a sentença proferida na medida cautelar acima mencionada, a 

União Federal e a empresa Monsanto recorreram pleiteando a suspensão 

dos seus efeitos, não tendo sido obtido, até então, 6xito junto ao Tribunal 

Regional Federal da Ia Região. 

Aguarda-se, por ora, 0 julgamento das apelações pelo Tribunal 

Regional Federal da 3' Região. 

Convém ressaltar que esta decisão judicial constitui o primeiro caso 

que se tem noticia de moratória judicial em relação a0 plantio, em escala 

comercial, de soja transgênica, sendo um teste importante para verificar 

concretamente a observância dos ditames constitucionais e legais acerca do 

assunto. 

Além disso, é importante notar e frisar que todos OS pressupostos 

jurídicos apontados pelo Ministerio Público Federal (e expressamente 

afirmados na sentença em tela), estão incor~orados no Protocolo de 

Cartagena sobre BiossegUranÇa, já analisada, a saber: a) Obrigatoriedade 



de Estudos de Impacto Ambienta1 ou Estudos de Avaliação de Riscos como 

condição à liberação de OGM no meio ambiente; b) a identificação e 

rotulagem de organismos transgênicos; c) respeitar o direito dos Estados 

soberanos (como é o caso do Brasil) de fixarem normas ambientais de 

prevenção de riscos mais rígidas do que aquelas admitidas no Protocolo. 

8. DIREITO COMPARADO 

AS discussões sobre normas reguladoras da biossegurança iniciaram- 

se na Europa, na década de 70. Em foruns internacionais oficiais apenas a 

partir da década de 80, quando da inclusão do tema no Relatório da 

Comissão Brund tland sobre desenvolvimento sustenfável, chamado "Nosso 

Futuro Comum". Após a Conferência Mundial sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento ocorrida no Rio de Janeiro em 1992, a questão passou a 

estar definitivamente incluída no direito internacional, ganhando relevo 

ímpar. 

O art. 16 (a) da Convenção Internacional sobre Diversidade Biológica, 

assinada e ratificada por mais de 170 países, reconhece a importância da 

biotecnologia para se alcançarem 0s objetivos da Convenção, ressaltando o 

relevante papel que têm o acesso e a transferência de tecnologia entre 0s 

países signatários da Convenção para 0 uso sustentável da biodiversidade, 

sem que 0s recursos genéticos venham a causar danos ambientais 

significativos. 

O art. 80, alínea g, da Convenção da Biodiversidade recomenda as 

partes, como medida de prevenção e conservação in sifu dos recursos 

naturais, que estabeleçam ou mantenham 0s meios para "regulamentar, 

administrar ou controlar OS riscos associados à utilização e liberação de 

organismos vivos modificados resultantes da biotecnologia que, 

provavejmente, provoquem impacto ambienta1 negativo que possa afetar a 

conservação e a sustentável da diversidade biológica, levando 

também em conta 0s riscos para a saúde humana". 



Os capítulos 15 e 16 da Agenda 21 reforçam a importância da 

biotecnologia para que se alcancem as metas de um desenvolvimento 

equilibrado e sustentado, que possa capacitar O desenvolvimento de melhor 

atendimento da saúde, maior Segurança alimentar por meio de praticas 

agrícolas sustentáveis, melhor aproveitamento da água potável e dos 

recursos h ídricos. 

Posteriormente, a 2' Conferência das Partes, visando à 

regulamentação da CDB, realizada em Jacarta, Indonésia, em novembro de 

1995, fixou regras relativas a biossegurança, ressaltando a importância de 

se implementar um Guia de Condutas Técnicas de Segurança em 

Biotecnologia, com o objetivo de promover a homogeneização legislativa 

internacional para melhor proteção do meio ambiente e da saúde humana. 

Um ponto importante que se deve enfocar é o da indicação dos 

diversos meios de informação ao público sobre os riscos biológicos, dentre 

os quais destacam-se: 

- o direito da população residente nos locais onde haverá liberação de 

organismo geneticamente modificado ser informada sobre este fato, 

recomendando-se ao poder público que Promova campanha informativa 

sobre o novo organismo nos jornais de grande circulação ou nos periódicos 

locais, ensinando os cuidados que devem ser tomados a partir do 

lançamento; 

- o direito de obter as informações necessárias sobre os produtos que 

contenham OGMs ou sejam feitos a partir dele. Neste caso, é de suma 

importância a indicação de que se trata de produto geneticamente 

modificado, principalmente no Caso de introdução de seqÜ6ncias de DNA de 

uma espécie em outra. 

A esse respeito e bom lembrar que a Diretiva no 901220 da 

Comunidade Européia, ao cuidar da liberação do Organismo geneticamente 

modificado no continente, reitera como principio geral O uso de regras 

preventivas para evitar quaisquer perigos de dano ao meio ambiente e 



saúde humana e estabelece, entre outras medidas, que o produto 

geneticamente modificado, se aprovado para consumo humano ou animal, 

deverá ter instruções precisas das condições de USO nos rótulos, garantindo 

que ele esteja contido em embalagens adequadas. A diretiva exige que 0s 

rótulos destes produtos explicitem a informação sobre a característica 

transgênica do produto, do mesmo modo que o faz o Código Brasileiro de 

Defesa do Consumidor, como já se abordou exaustivamente. 

Com base, portanto, nesses parâmetros mais gen6ricos, os países 

têm editado leis exatamente para conferir efetividade aos postulados das 

Convenções, e no que respeita as normas penais incriminadoras, não há 

muitas variações de conteúdo. 



PARTE IV 

ALIMENTOS TRANSGÊNICOS EM FACE DA SAÚDE DA 

PESSOA HUMANA 

Nesta parte, analisa-se o direito constitucional brasileiro com relação 

aos alimentos transgênicos e O respeito aos direitos fundamentais da 

pessoa humana, previstos no art. 5' da Constituição Federal de 1988. 

Inicialmente, efetua-se um estudo sobre 0s princípios que regem nossa 

Carta Magna, tendo em vista a tutela do fY'Iei0 ambiente e da dignidade da 

pessoa humana. 

1. PRINC~PIOS FUNDAMENTAIS DA CONSTITUIÇÃ0 DA REP~BLICA 

FEDERATIVA DO BRASIL 

Princípio deriva do latim "principiuns". significando origem ou começo. 

Juridicamente expressa o conjunto de regras OU preceitos fixados para 

servir de norma a qualquer espécie de ação jurídica. Os princípios jurídicos 

são 0s pontos básicos, o alicerce do Direito, entretanto nem todo principio 

se inscreve nas leis, como, por exemplo, viver honestamente, não lesar o 

semelhante, não matar, dar a cada um 0 que é seu, e assim 

sucessivamente. As normas sã0 extraídas dos princípios gerais de Direito e 

quando aplicadas regulam com~ortamentos, logo os princípios são 

superiores às regras. 

Desse modo, os princípios traçam condutas a serem seguidas nas 

relapóes sociais e operações jurídicas, representando a estruturação geral 

de idéias de um sistema. 0 principio é a razão de ser e objetiva determinado 

fim, o qual é o valor. OS princípios e 0s valores Se complementam para 

garantir a dignidade humana, visando sempre em primeiro lugar, o cidadão, 

a sociedade e posteriormente o Estado. 



Principio representa a causa primária, o elemento predominante na 

formação de um ordenamento jurídico. É o conjunto de preceitos, a razgo 

fundamental de ser das coisas jurídicas. É a estruturação das normas 

constitucionais e conseqüentemente do Estado. 

Princípios Constitucionais Fundamentais expressam a origem, a base 

do Direito Constitucional Positivo Brasileiro. É o direito posto com função 

ordenadora, integradora e interpretativa da ordem jurídica, traduzindo-se em 

normas-síntese, as quais possuem decisões políticas dos constituintes, 

envolvendo conceitos gerais, relações e objetos que servem de alicerce a 

estruturação do Estado, representando a realidade histórica, social e 

econômica do país. 

0 s  princípios constitucionais buscam definir a forma de Estado, a 

estrutura do País, o regime político, a forma de governo e a organização 

política. Neste sentido, José Afonso da Silva ao analisar os princípios 

fundamentais da Constituição Federal de 1988, discrimina-os da seguinte 

forma: 

. Principias relativos à existência, forma, estrutura e tipo de Estado: 

República Federativa do Brasil, soberania, Estado Democrático de Direito 

(artigo 1'); 

Princípios relativos a forma de governo e a organização dos 

poderes: República e separação dos poderes (artigos l0 e 20); 

. Princípios relativos a organização da sociedade: princípio da livre 

organização social, princípio de convivência justa e principio da 

solidariedade (artigo 3O, 1); 

. Princípios relativos a0 regime político: principio da cidadania, 

principio da dignidade da pessoa, princípio do pluralismo, princípio da 

soberania popular, principio da representação política e princípio da 

participação popular direta (artigo Ao, parágrafo único); 

. Princípios relativos a prestação positiva1 do Estado: principio da 

independência e do desenvolvimento nacional (artigo 3O, II), princípio da 

justiça social (art. 30, 111) e principio da não discriminação (artigo 30, IV); 



. Princípios relativos a comunidade internacional: da independência 

nacional, do respeito aos direitos fundamentais da pessoa humana, da 

autodeterminação dos povos, da não-intervenção, da igualdade dos 

Estados, da solução pacífica dos conflitos e da defesa da paz, do repúdio ao 

terrorismo e ao racismo, da cooperação entre OS povos e o da integracão da 

América Latina (artigo 4'). Observa-se, portanto, que os principias 

constitucionais fundamentais integram O Direito Constitucionall 

manifestando-se através de suas normas-matriz. São os elementos 

predominantes na constituição do corpo jurídico nacional, onde a norma 6 

espécie, enquanto os princípios, regras e valores, são os gêneros. 

A Constituição Federal de 1988 trouxe grandes inovações na esfera 

ambiental, sendo tratada por alguns com0 "Constituição Verde". 

Diferentemente da forma trazida pelas constituiçÕes anteriores, já abordada 

anteriormente, o constituinte de 1988 procurou dar efetiva tuteia ao meio 

ambiente, trazendo mecanismos para Sua proteção e controle. 

A Constituição Federal de 1988 enfatizou O meio ambiente saudável e 

ecologicamente equilibrado como direito fundamental. 

Conforme ensinamento de Celso Antonio Pacheco Fiorillo: 

A ConstituiçSlo Federal de 1988 consagrou de forma nova e 
importante a existhcia de um bem que não possui características 
de bem público e, muitos menos, privado, voltado B realidade do 
século XXI, das sociedades de massa, caracterizada por um 
crescimento desordenado e brutal avanço tecnológico. 47 

0 grande marco de nossa Constituição foi O impulso na mudança de 

concepção através de suas disposiç~es, trazendo um arcabouço legislativo 

superior ao das legisiaçóes do primeiro mundo. 

Nossa constituição traz a preocu~ação com as questões ambientais 

como fundamentais para continuidade da vida em nosso Planeta. Esta 

preocupação é de cunho global. Deve haver além de um bom aparato 

jurídico sobre o assunto, um envolviment0 de toda sociedade. 

47 Celso Antonio pacheco Fiorillo. Curso de Direito Ambienta1 Brasileiro, p. 11. 



Nos diversos artigos que Se referem ao meio ambiente na ordem 

constitucional, nota-se claro o caráter interdisciplinar desta questão, eis se 

referem a aspectos econômicos, sociais, procedimentais, abrangendo aínda 

natureza penal, sanitária, administrativa, entre outras. 

O artigo 225 do texto ~ ~ n ~ t i t ~ ~ i ~ n a i ,  assim prescreve: 

Art. 225. Todos t6m direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso COf-num do Povo e essencial à sadia 
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o 
dever de defendd-10 e preservá-lo para as presentes e futuras 
gerações. 

5 10 - para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao 
poder Público: 

I - preservar e restaurar OS processos ecológicos essenciais e 
prover o manejo ecológico das especies e ecossistemas; 

11 - preservar a diversidade e a integridade do patrimonio genbtico 
do País e fiscalizar as entidades dedicadas B pesquisa e 

de material genético; 

111 - definir, em todas as unidades da Federação, espaços 
territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, 
sendo a alteração e a supressão permitidas somente atraves de 
lei, vedada qualquer utilização que Comprometa a integridade dos 
atributos que justifiquem sua proteção; 

IV - exigir, na forma da lei, Para instalação de obra ou atividade 
potencialmente causadora de significativa degradação do meio 
ambiente, estudo previ0 de impacto ambiental, a que se dará 
publicidade; 

V - 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; 

VI - promover a educação ambienta1 em todos os níveis de ensino 
e a conscientizaçã~ pública para a preservação do meio ambiente; 

v11 - proteger a fama e a flora, vedadas, na forma da lei, as 
práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem 
a e x t i n ~ ã ~  de espbcies Ou submetam os animais a crueldade. 

5 20 - Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a 
recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução 
técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei. 

9 30 - AS condutas e atividades consideradas lesivas ao meio 
ambiente sujeitarão OS infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a 

penais e administrativas, independentemente da 
de reparar os danos causados. 

5 40 - A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do 
Mar, o pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimonio 

e sua utiliZaç%o far-se-á, na forma da lei, dentro de 
que assegurem a Preservação do meio ambiente, 

jncjusive quanto ao USO dos recursos naturais. 



§ 50 - SAo indisponiveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos 
Estados, por ações discriminatdrias, necessárias à proteção dos 
ecossistemas naturais. 

9 6 O  - As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua 
localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser 
instaladas. 

Observe-se que o disposto nos parágrafos do artigo 225 visa 

justamente dar efetividade ao disposto no caput, qual seja, que todos tem 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

O meio ambiente sadio e equilibrado é direito e dever de todos. 

Por "bens de uso comum" não Se pode entender somente os bens 

públicos, mas também os bens de domínio privado, podendo ser fixadas 

obrigações a serem cumpridas por Seus proprietários. Estes têm o dever de 

envidar esforços visando a proteçáo do meio ambiente. 

Como bem resume Celso Antonio Pacheco Fiorillo: 

Assim, temos que o aft. 225 estabelece quatro concepções 
fundamentais no ambito do direito ambiental: a) de que todos tdm 
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado; b) de que o 
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado diz respeito à 
existencia de um bem de USO comum do povo e essencial à sadia 
qualidade de vida, criando em nosso ordenamento o bem 
ambienta/; c) de que a Carta Maior determina tanto ao Poder 
Público como à coletividade o dever de defender o bem ambiental, 
assim como o dever de preservá-lo; d) de que a defesa e a 
preservaçao do bem ambiental esta0 viduladas n4o s6 AS 
presentes mas tamb6m às futuras gerações. 

Assim, nenhum de nós tem O direito de causar dano ao meio 

ambiente, pois estaríamos agredindo a um bem de todos causando, 

portanto, dano não só a nós mesmos, mas aos nossos semelhantes, 0 

Poder Público tem um papel relevante nesse processo e dele devemos 

cobrar atitudes condizentes com esse dispositivo constitucional. 

O direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado é direito 

indisponível e tem a natureza de direito público subjetivo, OU seja, pode ser 

exercitável em face do próprio poder público, a ele tamb6m incumbe a tarefa 

de protegê-lo. 

48 Celso Antonio Pacheco Fiorillo, OP. cit., P. 15. 



~ ã o  se pode olvidar ainda, que esse mesmo dever imposto ao Poder 

Público se estende também a todos 0s cidadãos. São titulares deste direito 

a geração atual e ainda as futuras gerações. 

É necessária e fundamental, a participação da comunidade, eis que 

muitas vezes ela é que constata a ocorrência de dano ambiental. 

A Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, em seu artigo 3O, define 

meio ambiente como "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". 

A Constituição Federal, no artigo já citado, trouxe a preocupação 

carater eminentemente social e humano. Ficou clara a inter-relação 

existente entre o direito fundamental a vida e O princípio da dignidade da 

pessoa humana e o meio ambiente. Todos eles são fundamentais e 

necessários a preservação da vida. 

De acordo com José Afonso da Silva: 

0 que é importante (...) 6 que se tenha a consciencia de que o 
direito A vida, Como matriz de todos os demais direitos 
fundamentais do Homem, 6 que há de orientar todas a formas de 
atuaçao no campo da tutela do meio ambiente. Cumpre 
~ompreender que ele 6 um fator preponderante, que hB de estar 
acima de quaisquer outras consideraçdes com as de 
desenvolvimefltO, com as de respeito ao direito de propriedade, 
com as da iniciativa privada. Tambem estes sãio garantidos no 
texto constitucional, mas a toda evidencia, nao podem primar 
sobre o direito fundamental 4 vida, que está em jogo quando se 
discute a tutela da qualidade do meio ambiente. É que a tutela da 
qualidade do meio ambiente é instrumental no sentido de que, 
atravds dela, o que se protege 6 um valor maior: a qualidade de 
vida.49 

4 jOSé Afonso da Silva. Direito Ambienta1 Constitucional. 4. ed. S ~ O  Paulo: Malheiros. 
p. 70. 



2. PRINC~PIOS FUNDAMENTAIS DO DIREITO AMBIENTAL BRASILEIRO 

E A DIGNIDADE DA PESSOA HUiMANA 

0 direito ao meio ambiente está direcionado para a satisfação das 

necessidades humanas, entretanto tal fato não impede que ele proteja a 

vida em todas as suas formas, como prevê a Lei n. 6.938181.~~ 

Esclarece FIORILLO, ainda que, se a Política Nacional do Meio 

Ambiente protege a vida em todas as suas formas, e não sendo apenas o 

homem a possuir vida, então todos que a possuem são abrangidos pelo 

direito ambiente. Além disso, até mesmo um bem que não seja vivo, pode 

ser considerado ambiente, desde que seja essencial à manutenção da 

qualidade de vida de outrem (bem material ou mesmo ir na teria^).^' 

De acordo com o Princípio no 1 da Declaração do Rio de Janeiro 

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento de 1992: 

"0s  seres humanos estão no centro das preocupações com o 

desenvolvimento sustentável. Têm direito a uma vida saudável e produtiva, 

em harmonia com a natureza". 

De acordo com FIORILLO, esta visão antropocêntrica contida na 

Constituição de 1988 leva a Um questionamento sobre qual seria o grau de 

valoração então, para os animais irracionais, uma vez que há uma ênfase 

apenas ao homem - animal racional. 

Para não estender demais O assunto, Por tratar-se de tema bastante 

polêmico, na questão dos animais, 0 importante é que não se deve tratar 

com crueldade os animais, m3smo que 0s mesflIos sejam destinados ao 

consumo. ~ t é  mesmo o abate deve respeitar as leis em vigor, a fim de não 

violar também as regras de proteção à saúde do próprio homem. 

50 Celso Antonio Pacheco Fiorillo, op. cit., p. 15. 
51 Celso Antonio Pacheco Fiorillo, OP. cit., P. 16. 



Em suma, o meio ambiente ecologicamente equilibrado é dever e 

direito fundamental de toda coletividade. 

Trata-se, pois de direito difuso, enquadrando-se como direito de 

terceira dimensão Ou geração- 

0 s  direitos de primeira geração são aqueles de cunho negativo, ou 

seja, uma conduta não positiva do Estado visando resguardar os direitos 

fundamentos ligados a liberdade, à vida, à propriedade. 

Já os direitos de segunda geração Possuem status positivo, ou seja, 

demandam comportamento ativ0 do Estado, visando a realização da justiça 

social. São conhecidos também como direitos prestacionais. Dentre estes 

direitos se incluem os direitos sociais, culturais e econômicos. 

Apesar da doutrina já acenar pela existência do direito de quarta 

geração, que estaria surgindo em face da globalização dos direitos 

fundamentais, interessa-nos neste estudo, a classificação do direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, que e tido pela maioria da doutrina 

como direito de terceira geração. 

Na terceira geração dos direitos fundamentais estariam presentes 0s 

direitos de fraternidade e solidariedade, de car6ter altamente humano e 

universal. Deçtarte, tais direitos fundamentais não têm por objetivo a 

proteçáo de interesses individuais, mas sim do próprio gênero humano. A 
titularidade dos direitos de terceira geração 6 coletiva, por vezes indefinida 

e indeterminada. 

0 meio ambiente caracteriza-se por interesse difuso, pois trata de 

interesses dispersas por toda a ~Cmunidade e apenas ela, enquanto tal, 

pode prosseguirl independentemente determinação de sujeitos. 

Além do direito a proteçg0 do meio ambiente, incluem-se em referida 

geração de direitos fundamentais. 0 direito à Paz, h autodeterminaçgo dos 
povos, a desenvolvimento, h qualidade de vida, o direito de comunicaçáo e 

direito de propriedade sobre O patrimônio Co~Um da humanidade. 



Faz-se necessário o envolvimento de cada indivíduo na luta por um 

meio ambiente ecologicamente equilibrado assim será possível o 

envolvimento e mudança de postura de toda sociedade em face do meio 

ambiente, dai a classificação como direito de terceira geração. que consagra 

o princípio da solidariedade. 

Por este princípio, nota-se clara a importância da cooperação 

buscando em conjunto a melhoria da qualidade de vida de todos. 

Destarte, nota-se que é fundamental a participaçáo da coletividade, 

visando a proteção e defesa do meio ambiente. 

Dentre os princípios do Direito Ambiental, como já mencionamos no 

decorrer deste trabalho, FIORILLO enumera os seguintes: 

a) Principio do Desenvolvimenfo Sustentável: tem como finalidade a 

das bases vitais da produção e reprodução do homem 

e de suas atividades, garantindo uma boa relação entre os homens 

e destes com o seu ambiente. para que as futuras gerações 

também possam desfrutar dos mesmos recursos que temos hoje. 

b) princjpio do Poluidor-Pagador: determina sanção pecuniária a 

quem causar danos ambientais. Cabe a ele arcar com as despesas 

de prevenção dos danos ao meio ambiente que a sua atividade 

possa ocasionar. Esse principio prevê também a responsabilidade 

civil dos danos ambientais, tais como; a responsabilidade civil 

objetiva, a prioridade da reparação específica do dano ambienta1 e 

a solidariedade para suportar 0s danos causados ao meio 

ambiente. 

C) Princjpio da Prevenção: Refere-se ao dever do Poder Público e da 

coletividade de proteger e PresenIaf O meio ambiente para as 

presentes e futuras gerações. Existem alguns instrumentos para 

análise de possíveis impactos ambientais causados por alguma 

atividadel tais Com0 o EIAlRIMA. 0 manejo ecológico, o 

tombamento, as liminares. as sanções administrativas etc. 



d) Princípio da Parficipação: Trata-se da necessidade de efetiva 

participação do Estado e da sociedade civil para a proteção e 

preservação do meio ambiente, enfatizando a atuação conjunta de 

organizações ambientalistas, sindicatos, indústrias, comércio, 

agricultura e outros organismos sociais comprometidos na defesa e 

preservação do meio-ambiente. 

e) Princípio da Ubiquidade: Enfatiza que o objeto de proteção do 

meio ambiente, como base dos direitos humanos, deve ser levado 

em consideração sempre que uma política, atuação, legislação 

sobre qualquer tema, atividade, obra etc. tiver que ser criada e 

desenvolvida. Tal fato deve-se ao preceito constitucional da 

proteção a vida e a qualidade de vida, ou seja, tudo que se 

pretende fazer, criar Ou desenvolver, deve considerar a 

preservação da vida e sua qualidade." 

Diante do exposto, pode-se observar que o novo tratamento 

constitucional em matéria ambienta1 foi um passo fundamental rumo a 

preservação do meio ambiente. 

A partir dai, novas leis ambientais foram promulgadas e jh tiveram 

uma concepção diversa daquela existente, ou seja, estamos deixando uma 

visão utilitarista do meio ambiente e partindo para uma visão mais 

preservacionista dos recursos naturais. 

NO entanto, é necessário que esta mudança atinja não só a legislação 

ambienta1 brasileira, mas que haja uma conscientização de toda 

coletividade, visto que os danos que estão ocorrendo no meio ambiente têm 

afetado também 0s seres humanos, Por vezes de forma violenta e trágica. 

Também é preciso haver uma mudança na postura do 

desenvolvimento económico, que deve estar aliado à preservação 

ambiental, criando mecanismos Para melhoria na qualidade de vida dos 

52 
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habitantes deste planeta, não se esquecendo da preocupaçáo com as 

gerações que estão por vir. 

Sem dúvida, houve uma grande abertura para a participação popular 

através da Carta Magna vigente. Faz-se necessário que cada um de n6s 

assuma seu papel tanto em defesa do meio ambiente, adotando atitudes 

concretas neste sentido. De nada valerá um arcabouço da legislação 

ambienta1 louvável, se este não for efetivamente colocado em prática. 

3. MEIO AMBIENTE E DIREITOS HUMANOS 

Desde a antiguidade, sempre existiram normas voltadas para a tutela da 

natureza, mas não de forma tão clara e abrangente como atualmente. E isto se 

deve ao desenvolvimento atual do t~~undo e 0s diversos problemas de destruição 

do meio ambiente, que fizeram com que as Nações tomassem um 

posicionamento para proteger a natureza, e~ab~rando legislações de proteção 

ambiental. 

Assim, o Direito Ambiental, sendo considerado um sistema de normas 

jurídicas que visam a preservação do meio ambiente, tem a finalidade a melhona 

da qualidade de vida humana. 

Na doutrina, a definição de Direito Ambienta1 tem sido em torno de ser "um 

direito fundamental que cumpre a fungo de integrar OS direitos a saudável 

qualidade de vida, ao desenvolvimento econômico e à proteÇ60 dos recursoç 

naturais(. . .)" 53. 

A do ambiente em que vivemos, influi ~onsideravelme~t~ na 

qualidade de vida, e as normas jurídicas visam a tutelar este direito fundamental 

do ser humano. portanto, a qualidade do meio ambiente passa a ser um bem ou 

patrimônio que deve ser preservado e recuperado, onde 0 Poder Público, pelo 

comando imperativo das normas, Passa a assegurar qualidade de vida, que 

implica em boas condições de trabalho. lazer, educação, saúde, segurança. 

" Paulo de Bessa Antunes, Direito Ambiental. p. 8 







Constata-se que os habitantes das populações tradicionais, excluídos do 

mercado de trabalho, ao buscar sua sobrevivência por meio de recursos extraídos 

do meio ambiente, acabaram perdendo condições materiais para exercer em toda 

sua plenitude seus direitos. 

A construção do Direito Ambienta!, na verdade, resulta da luta dos povos 

por uma nova forma e qualidade de vida, conforme pode ser vislumbrado pela 

procura do Judiciário para solucionar graves questões do meio ambiente. 

Sob este enfoque, vê-se que 0 meio ambiente pode ser entendido como 

um direito econômico que pode Ser usufruído Por todos. Daí resulta a natureza 

econômica do mesmo, visto que, refere-se à preservação da utilização racional 

dos recursos ambientais, que também são recursos econômicos, de forma a 

garantir a qualidade de vida do ser humano, que necessita dos recursos 

ambientaiç como garantia de sua sobrevivência na terra. 

Desta forma, infere-se que O meio ambiente é onde se expande a vida 

humana e o mínimo que o ser humano pode fazer, é preservá-lo. Por isto, todo o 

desenvolvimento econômico-social deve Ser compatibilizado com a presunção da 

qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico. 

0 s  direitos humanos estão cada vez mais se ampliando, e dentre os 

mesmos, pode-se atualmente vislumbrar, 0 direito à um meio ambiente sano, o 

que demonstra o anseio da sociedade por uma vida com qualidade. 

Aliás, bem acentua Norberto Bobbio, ao comentar sobre os direitos 

humanos, precisamente sobre 0 meio ambiente, aduzindo que "o mais importante 

deles é o reivindicado pelos movimentos ecológicos: O direito de viver num 

ambiente não poluido" 54. 

A proteção ao meio ambiente pode ser considerada como um meio para se 

conseguir o dos direitos humanos, pois na medida em que ocorre 

um dano ao ambiente, conseqüentemente. haverá infração a outros direitos 

fundamentais do homem, Como a vidal a saúde, 0 bem estar; direitos estes, 

reconhecidos internacionalmente. 

54 
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A Constituição Federal de 1988 foi a primeira a tratar expressamente da 

questão ambiental, precisamente no art. 225 e em outras normas constitucionais, 

seja de forma expressa ou implícita. Contudo, pela interpretação das normas. 

conclui-se que o Direito Ambiental é um dos direitos fundamentais da pessoa 

humana, o que reforça a posição de que se trata de direitos humanos. 

Assim, a Carta Magna tem como bem protegido o meio ambiente como um 

todo e não o recurso natural individual, pois o meio ambiente é um bem comum 

do povo. 

No Brasil, as Constituições anteriores à de 1988. não consagravam regras 

especificas sobre o meio ambiente. A Constituição Federal de 1946 foi a única 

que trouxe menção sobre o direito ambiental, estabelecendo a competência para 

a União legislar sobre a proteção da águal das florestas, da caça e pesca. 

Portanto, foi a Constituição Federal de 1988, a primeira a tutelar a questão 

do meio ambiente, em termos especificas e atuais, destinando um significante 

capitulo ao mesmo, além de outras mençóes no corpo do texto constitucional. 

O núcleo normativo do direito ambienta1 contido no artigo 225 da Carta 

Magna está dentro do titulo constitucional denominado da "Ordem Social", o que 

faz concluir, que o meio ambiente é um direito social do homem." Por este 

motivo, infere-se que o conteúdo da norma matriz inserida no mencionado artigo, 

é no sentido de que todos tem direito a um meio ambiente ecologicamente 

equilibrado. 

0 direito fundamental a prese~a!$o do meio ambiente e o direito g vida, a 

nível mundial, foi reconhecido pela Declaração do Meio Ambiente, adotada na 

Conferência das Nações Unidas, em Estocolmo. em 1972. 

A referida ~eclaração, Consagrou nos seus Primeiro e Segundo Princípios, 

que o ser humano tem direito fundamental à liberdade, à igualdade e a uma vida 

com condiç&s adequadas de sobrevivência. num meio ambiente que permita 

usufruir de uma vida digna, OU seja. com qualidade de vida, Com a finalidade 

José Afonso da Silva. Direito C o n ~ t i t ~ ~ i ~ n a l  Ambiental, p. 29. 







A função social da propriedade passa a ter que respeitar os valores 

ambientais, de forma que o seu desrespeito encerra o não cumprimento da 

função social. 

Na Constituição Federal, a necessidade de um meio ambiente saudável e 

ecologicamente equilibrado, foi exigida em direito fundamental pelo ordenamento 

jurídico. 

A Carta Constitucional reconhece que as questães ambientais são de 

importância relevante para a sociedade, para a preservação dos valores que não 

podem ser mensurados, porque a defesa ambienta1 é um princípio fundamental. 

Segundo Paulo Affonso Leme Machado, a respeito da questão da paridade 

dos direitos ambientais como direitos h~manos e suas conseqüências, ressalta a 

afirmação de Manguelonne Déjant-Pons: "O direito ao meio ambiente é um dos 

maiores direitos humanos do século XXI, na medida em que a humanidade se vê 

ameaçada no mais fundamental de seus direitos - O da própria 

A relação entre proteção dos direitos humanos e da proteção do meio 

ambiente é ainda mais evidente, não só pelo valor intrínseco e essencial que a 

diversidade biológica representa Para a vida na Terra, mas também pela perda 

dos recursos naturais e dos serviços ambientais vitais a0 homem. Nesse sentido, 

há um vínculo de dependência entre ambos. 

Na interpretação dos dispositivos da ConstituiÇão Federal vigente, no que 

se refere ao meio ambiente, tem-Se que buscar conhecimento em recursos que 

não são jurídicos, pois tem muitos termos técnicos e específicos referentes a 

ecologia, que não são termos muito conhecidos em direito. Destarte, é preciso 

levar em conta as diferentes conexões materiais e de sentido com outros ramos 

do direito e outras áreas do conhecimento, não devendo se restringir ao 

tecnicismo jurídico. 

Paulo ~ f f ~ ~ ~ ~  Leme Machado. Estudos de direito amblental, p. 25. 



A Constituição inseriu conteúdo humano e social nos dispositivos relativos 

ao meio ambiente, assegurando a todos O direito de que as condições que regem 

a vida não sejam mudadas de forma desfavorável, por serem essenciais. 

A preocupação da Carta Constitucional foi de preservar o ambiente para 

gerações futuras, preservando-o e recuperando as áreas já degradadas, 

preocupação esta, que tem sua origem na Declaração de Estocolmo, como 

mencionado alhures. Destarte, a Constitui@o impôs a todos, uma obrigação de 

zelo e respeito com o meio ambiente. 

O direito ao ambiente como Um dos direitos fundamentais da pessoa 

humana é um importante marco na construção de uma sociedade democrática, 

participativa e socialmente solidária. 

A Constituição Federal, com O intuito de tornar efetivo o exercício do direito 

ao meio ambiente sadio, estabeleceu direitos públicos subjetivos, que podem ser 

exercidos a qualquer momento, e que se Possa exigir do Estado e dos 

particulares a proteção devida ao ambiente. 

A preocupação com as gerações futuras, torna-se um grande desafio para 

o homem, pois este é o depositário da vida do planeta, e é quem deve buscar 

todos 0s esforços para dar condiç8es de composição de soluç8esl pois o 

ambiente é o patrimônio da humanidade, e a todos pertence. 

Aliás a própria disciplina de Direito Ambienta1 consagra como o principio 

mais importante, o principio do Direito Humano Fundamental, pois deste, 

decorrem todos OS outros. 

Por todos 0s argumentos expostos, infere-se que a preocupação geral é de 

forma a resguardar o meio ambiente, visto que, a sua destruição afetará todos 

indistintamente, independente de ter maiores OU menores condições financeiras. 

A proteção ao meio ambiente 6 relevante, na medida que 6 importante preservar 

a natureza como meio da própria subsistência e existência da vida humana. 
I 

A rnanifestaÇao dos doutrinadores a este respeito é relevante e precisa 

vez que a prote~ão ambienta1 abrange "a preservação da natureza em todos os 



seus elementos essenciais a vida humana e a manutenção do equilíbrio 

ecológico, visa tutelar a qualidade do meio ambiente em função da qualidade de 

vida, como uma forma fundamental da pessoa humana."63 

Segundo Alexandre de Moraes, a dignidade da pessoa humana é 

(...) um valor espiritual e moral inerente i~ pessoa, que se manifesta 
singularmente na autodeterminaMo consciente e responsável da própria 
vida e que traz consigo a pretensao ao respeito por parte das demais 
pessoas, constituindo-se um mínimo invulnerdvel que todo estatuto 
jurídico deve assegurar, de modo que, somente excepcionalmente, 
possam ser feitas limitaç6es ao exercicio dos direitos fundamentais, mas 
sempre sem menosprezar a neceszdria estima que merecem todas as 
pessoas enquanto seres humanos. 

A dignidade e atributo intrínseco da essência da pessoa humana, 

único ser que compreende um valor interno, superior a qualquer preço, que 

não admite substituição equivalente. 

A dignidade da pessoa humana na0 6 uma criaçio constitucional, pois 

é um desses conceitos a priori, um dado preexistente a toda experiência 

especulativa, tal como a própria pessoa humana. 

A Constituição, reconhecendo a sua existência e a sua eminência, 

transformou-a num valor supremo da ordem jurídica quando a declara como 

um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, constituída em 

Estado Democrático de Direito. Convém ressaltar que não se trata de um 

princípio constitucional fundamental. f3clarece O eminente Professor Afonso 

da Silva que, a partir da promulgação da Constitui~ão de 1988, a doutrina 

passou a tentar enquadrar tudo nesse conceito, Sem atentar que ele 6 um 

conceito que se refere apenas à estrutura~ão do ordenamento jurídico. 

0 valor da pessoa encontra a sua expressão jurídica nos direitos 

fundamentais do homem. 

Considera-se a dignidade da Pessoa humana Um "mínimo invulnerável" 

garantido constituciona~ment~l tudo o quanto mais Possa vir a abalar tal 

fundamento será inconstitucional, devendo as normas atentarem para tal 

proposição inevitavelmente. Com 0 meio ambiente não é diferente. O desrespeito 

José Afonso da Silva. Direito C o n ~ t i t u ~ i ~ n a l  Ambiental, p. 36. 
LU Alexandre de Moraes. Direito Constitucional, p. 47. 





no "velho continente", havendo interesse quando das viagens do Grend 
Tour em ter acesso a lugares que oferecessem banhos considerados 
medicinais, surgindo entre os viajantes muitos deficientes que 
procuravam tratamento no exterior buscando "a cura pela água". 

NO Brasil tanto o banho de mar quanto particularmente as visitas às 
estações de Bgua mineral sempre despertaram o interesse das pessoas 
visando curar sua eventuais doenças assim como sempre se registrou o 
interesse demonstrado por Outras destinadas a consumir o "ar da 
montanha" tudo no sentido destinado à importante atividade de 
ecoturismo explorado por diferentes fornecedore~.~ 

O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado está intimamente 

interligado com os direitos a vida, à saúde e à segurança. Não é por outro motivo 

que a Lei 6.938/81, ao definir o conceito de poluição, não deixa de considerar "a 

degradação da qualidade ambienta1 resultante de atividades que direta ou 

indiretamente prejudiquem a saúde, a segurança e 0 bem-estar da populaçãon. 

O do direito a um meio ambiente sadio configura-se como 

extensão do direito à vida, quer sob O enfoque da própria existência física e da 

saúde dos seres humanos, quer quanto ao aspecto da dignidade dessa existência 

- a qualidade de vida -, que faz com que valha a pena viver. 

Como ressalta Antonio A. Cançado Trindade: 

(...) o caráter fundamental do direito à vida torna inadequados enfoques 
restritos do mesmo em nossos dias; sob O direito à vida, em seu sentido 
prbprio e moderno, não só Se mantem a proteçâo contra qualquer 
privação arbitrária da vida, mas, alem disso, encontram-se os Estados no 
dever de buscar diretrizes destinadas a assegurar o acesso aos meios 
de sobreviv&ncia a todos OS indivíduos e todos os povos. Neste 

tgm os Estados a obrigação de evitar riscos ambientais serios 
A vida.66 

Por isso mesmo, pode-se afifmar que "o reconhecimento da necessidade 

do equilíbrio ecológico é pressuposto para que se possa efetivamente garantir a 

proteção da personalidade humana. 

O meio ambiente dispõe de recursos imprescindíveis para o 

desenvolvimento da personalidade humana, propiciando meios hábeis a 

assegurar 0s direitos físicos, psíquicos e nlorais do homem. 

65 celso Antonio pacheco Fiorillo, Tutela juridica do eCotlJriSm0 no direito ambientei 
brasileiro. httD:llwww.sadireit~.~~m/arti~oslambientallamb-023. htm. 19.122004, 
" Antonio A. Trindade. Direitos Humanos e meio ambiente: Paralelos do sistema de 
proteçao internacional. Porto Alegre: Fabris, 19931 P 75. 





Realmente, parece claro que Uma pessoa bem alimentada, com as 

necessidades básicas atendidas e com tempo para o lazer, reage em 

relação às questões ambientais de um modo diferente daquele que nada ou 

pouco possui. Aqueles que não detêm um mínimo patrimonial que Ihes 

permita satisfazer as necessidades básicas da sobrevivência, tendem a se 

concentrar primeiro em alcançar este mínimo patrimonial para 

posteriormente ter um agir ambientalmente correto. Em nosso pais, a 

preservação ambienta1 e a integração social Se Cruzam e é crucial obter 

condições básicas de alirnentaçã~, saúde, habitaçáo etc., para que a 

natureza seja protegida. 

A necessidade de concretização do direito ao ambiente saudável 

conduz, por outro lado, a reformulação de certos direitos personalíssimos, 

em especial o direito da propriedade, que Passa a estar sujeito não apenas 

& vontade soberana do titular, mas também a0 atendimento de sua funçao 

socioambiental. A concepção puramente individualista de propriedade, 

conferindo-lhe direito absoluto de Usar, fruir e dispor da coisa teve de ser 

revisto para que os interesses da sociedade não fossem prejudicados pelo 

poder indevidamente exercido pelo titular sobre O imóvel, em ofensa ao bem 

comum. 

Cabe a oponibilidade externa na defesa dos interesses individuais 

homogêneos, coletivos ou difusos, socialmente mais relevantes que 0s dos 

contratantes, como é o que sucede com a proteçã0 do consumidor e a 

proteção ambiental, que sã0 reguladas Por normas jurídicas de ordem 

pública. 

A evolução do Direito Ambienta1 também se reflete sobre a defesa do 

consumidor, enquanto titular de direitos ~ e r ~ o n a l i ~ ~ i m o s ,  revendo o papel 

deste na do equilíbrio ecológico. 

AO adquirir 0s produtos e 0s serviços de seu interesse, o consumidor 

encontra-se inserido no mercado de consumo quel Por Sua vez, integra o 

meio ambiente e com ele interage. Assim, 0s sujeitos que fazem parte da 

relação de consumo (o fornecedor imediato, 0 fornecedor mediato e o 



consumidor ou o ente a ele equiparado) são seres vivos que têm o direito ao 

meio ambiente qualitativamente adequado, na consecução de suas 

atividades economicas. Considerando-se O consumidor como um sujeito de 

direito que se encontra inserido em um meio ambiente natural ou artificial, 

responsabiliza-se o fornecedor por danos acarretados aos direitos 

personalíçsimos do destinatário final do produto e do serviço, com base no 

CDC. 

Nesse sentido, inserem-se, entre OS objetivos da Agenda 27: a 

produção e o consumo sustentáveis; a redução das pressões ambientais; o 

atendimento as necessidades básicas da humanidade; a redefinição do 

papel do consumo no novo contexto de conscienti~ação ambiental; a 

estabilização de preços ambientalmente saudáveis; a informação aos 

consumidores dos custos ambientais dos produtos, aí incluídos o consumo 

de energia, de matéria-prima e de recursos naturais em geral; enfim, a 

publicidade ambientalmente ética. 

6. ALIMENTOS TRANSGÊNICOS EM FACE DA SAÚDE DA PESSOA 

HUMANA 

O Tratado de Marrakesh. que criou a OMC. em Seu artigo XX permite 

que países adotem e imponham medidas necessárias a proteção da vida ou 

da saúde humana, de animal ou vegetal. bem como as relativas 6 

conservação de recursos naturais não-renováveis. Contudo, essas medidas 

devem ser efetivada~ em conjunção com restrições domésticas produção 

e ao consumo. 

Essas regras não devem Se constituir em discriminação arbitrária e 

injustificável, entre países, em que prevaleçam as mesmas condições, ou 

em restrição dissimulada a0 comércio. Ora. como Paul0 Affonso Leme 

Machado67, expressões com0 "discriminaçáo. "discriminação arbitrária e 

67 p.A,L Machado. Direito ambienta1 brasileiro 11. ed. Sao Paulo: Malheiros, 2003, p, 



injustificável" ou "restrições dissimuladas" são muito vagas e potencialmente 

problemáticas e, concluindo que "se a proteção do meio ambiente não deve 

servir como álibi para o protecionismo comercial, é preciso procurar, de 

forma exaustiva, os meios de prevenir a degradaçéo do meio ambiente que 

possa ocorrer através do comércio". A liberalização do comércio pode até 

ser um fator importante para o crescimento das economias dos Estados, 

mas isso não representa, necessariamente, a melhoria da qualidade de vida 

de seus cidadãos. Os governos dos países do Terceiro Mundo, denuncia 

Rattner, "ansiosos de atrair investimentos estrangeiros, e sob a pressão das 

corporações transnacionais, cedem aos interesses do capital, em detrimento 

da saúde de suas populaç~es."" 

Toda relação comercial deveria avaliar Custos ambientais presentes 

nas etapas produtivas, sem transferi-los 21s gerações futuras. 

A Organização Mundial do Comércio está matrizada em princípios 

neoliberais e é fortemente influenciada pelos países produtores de 

transgênicos. 

Alguns de seus agricultores e industriais defendem posições próximas 

às da desregulamentaçãO da produ~ão de OGMs e do rebaixamento dos 

níveis de biossegurança, vinculados ao principio da precaução. Como 

lembram Philippe Kourilsky e Geneviève vinefg, a lei francesa de 2 de 

fevereiro de 1995, denominada "Lei Barnier", forneceu uma definição de 

principio de extraída do arte L.200-1 do Código Rural, que dispôs 

que: 'a ausência de certezas, levando-se em conta OS conhecimentos 

científicos e técnicos do momento, não deve retardar a adoção de medidas 

efetivas e adequadas com 0 objetivo de prevenir 0 risco de danos graves e 

irreversíveis ao meio ambiente a Um custo economicamente aceitável". Esse 

68 H, Rattner. ~ ~ ~ c o s u l  e ALCA: o futuro incerto dos Países sul-americanos. sgo 

Paulo: Edusp, 2002, 2002, p. 216. In: Jorge Luiz Mialhe. Globalização, Direito 
Internacional e ~~~nsg&licOS. www.esm~u.~ov.brlDublicacoeslmeioambiente. Extraído 

20.12.2004. 
69 p. Kourilsky; G.Viney ~e pfincipe de prdcaution R ~ P P o ~ ~  au ~ rem ie r  ministre. paris: 
La Documenfation ~rançaiselEditions Odile Jacob. 2000. In: G l ~ b a l j ~ ~ ~ ~ ~ ,  ~ j ~ ~ i ~ ~  

Internacional e TransgQnicoS, de Jorge Luiz Mialhe. 
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principio tem sido cada vez mais invocado na análise de problemas relativos 

à alimentação e a saúde, tendo-se constituído como um dos pilares do 

desenvolvimento econômico sustentável. 

O princípio da precaução tem servido de escudo contra os abusos da 

técnica e do produtivismo Sem, contudo, representar um obstáculo à 

inovação. 

Nesse sentido, é importante esclarecer que o principio da precaução 

não deve ser interpretado Como uma recomendação sistemática de 

abstenção. Muito embora não seja percebido dessa maneira, ele deve ser 

entendido como uma incitação à ação. 

Essa atitude positiva, de ação mais do que inaçã0, corresponde ao 

objetivo undnime de reduzir OS riscos Para O homem e para o meio 

ambiente. 

O princípio da precaução não se resume na renúncia aos beneficias 

esperados do avanço tecnológico. Implica, na verdade, a adoção de 

algumas medidas no intuito de prevenir inconvenientes, possivelmente 

oriundos do desenvoivimefltO tecnológico, e que Seus riscos residuais sejam 

considerados como aceitáveis diante das vantagens comparativas. 

A precauçáo não pode Ser vista como uma exigência irrealista de risco 

zero. Ela deve avaliar a gravidade dos perigos e sua probabilidade de 

ocorrência. A partir dessas informações, impde-se uma vigiláncia especial, 

não apenas para preparar a decisão (de agir ou não), mas também para 

acompanhar as consequênciâ~ da escolha realizada. 

Enquadrada por conceitos explícitos, por regras práticas de 

procedimento e Como rTlodel0 Jurídico, O principio da precaução 

deve constituir um aporte benéfico Para 0 arsenal de instrumentos que 

permita um melhor gerenciamento do desenvolvimento tecnológico, 
minimizando 0s riscos a ele associados. 



Parcela considerável de consumidores, particularmente os europeus, 

encara com ceticismo o discurso dos países produtores de transgênicos 

sobre a inofensibilidade desses produtos à saúde humana. 

Certamente, de grande importância se procurar prever e evitar as 

inconveniências e os perigos, vale dizer, a prudência, observada nas 

disposições internacionais sobre 0 controle de organismos geneticamente 

modificados, notadamente no capitulo 16 da Agenda 21, no art. 8 O  da 

Convenpão sobre a Diversidade Biológica, de 1992, no art. 196 da 

Convenção de Montego Bay, de 1982, e no art. 22 da Convenção de Nova 

York, de 1997. 

Merece destaque, também, o Principio 15 da Declaração do Rio sobre 

Meio Ambiente e ~esenvolvimento, de 1992. que proclama: "o principio da 

precaução deverá ser amplamente observado pelos Estadosn. 

A é retomada no Protocolo de Cartagena sobre 

Biossegurança, de 2000. Esse Protocolo deverá ser implementado no 

espaço da União Europbia, pelo Regulamento relativo B transferência 

transfronteiriça de organismos geneticamente modificados, cuja proposta de 

redação afirma, em seu art. 1'. que, "de acordo com O principio da 

precauçãofi, seu objetivo é estabelecer um sistema comum de notificação e 

informação para as exportações Para países terceiros de OGM, contribuindo 

assim para garantir um nível adequado de proteção no que diz respeito 6 

transferência, 6 manipulação e 6 utilização seguras de OGM que possam ter 

efeitos adversos na e na utilização sustentável da diversidade 

biológica, tendo igualmente em conta 0s riscos Para a saúde humana. 

Deve ser mencionada, ainda, a Proposta de Regulamento do 

Parlamento Europeu e do Conselho relativo 6 rastreabilidade e rotulagem de 

organismos geneticamente modificados, 6 rastreabilidade de alimentos para 

consumo humano e animal produzidos a partir de organismos geneticamente 

modificados. 

No âmbito do ~ ~ r c o s u l ,  evidenciam-se a Declaração de Canela, de 

1992, e o Acordo Marco sobre Meio Ambiente, de 2001. Com0 bem lembrou 



Paulo Affonso Leme  achado". a Declaração de Canela destaca que "as 

transaçóes comerciais devem incluir 0s custos ambientais causados nas 

etapas produtivas sem transferi-los as gerações futuras". Todavia, a mesma 

Declaração adverte que "as normas de proteção ambienta1 devem orientar- 

se para sua finalidade especifica. sem transf~rmarem-se em práticas 

discriminatóriaç ou barreiras comerciais  dissimulada^"^'. 

Nesse sentido, seria interessante discutir em que condições o Brasil e 

a Argentina poderiam harmonizar suas legislaç6es sobre a produção de 

transgênicos, já que, aparentemente, nessa matéria, os principais parceiros 

do Mercosul têm optado por caminhos o~ostos. 

Como se pode perceber, 0 tema dos transgênicos 6 de grande 

interesse para o estudo dos desafios Para 0 Direito Internacional da 

Integração, tendo em vista. de um lado, a desarmonização da 

regulamentação da produção. comercializa~ão e consumo de alimentos 

transgênicos e, de outro lado. as alternativas propostas pelas Diretivas 

comunitárias, emanadas da Comissão Européia. 

A União Européia, diante das pressbes exercidas pelas ONGs e pelos 

cidadãos em geral, particularmente após a sindrome da "vaca louca", iniciou 

um processo de renovação de seus procedimentos. utilizando uma 

abordagem que deverá partir mais da base e não tanto do topo, em sintonia 

com 0s fundamentos de governança. 

Tais fundamentos foram indicados no Livro Branco sobre Governança 

Européia produto da assinatura do Tratado de Nice de 2000, e baseados 

em cinco políticos: abertural Participação, responsabilização, 

eficácia e coerência. 

Com base nesses pfincipios. a União Européia assumiu o 

compromisso de transparência na atuação dos órgãos Comunitários. 
estruturando um código de conduta aplicbvel ao Processo de consulta, 

70 Paulo Afonso Leme Machado, OP. cit.. P. 984. 
Paulo ~ f o n s o  Leme Machado, Op. cit.. P. 987. 



identificando responsabilidades de todos 0s parceiros, promovendo o 
diálogo com a sociedade civil organizada. 

Nesse sentido, iniciou-se um amplo debate acerca da necessidade de 

criação de uma legislação comunitária destinada ao rígido controle sobre a 

produção, a comercializaçã~ e O Consumo de alimentos transgênicos no 

espaço comunitário. Essa rica experiência pode e deve ser utilizada como 

parâmetro nas discussões sobre harmonização legislativa, em matéria de 

transgênicos e de biossegurança, no âmbito do Mercosul. 

Mais do que nunca, evidencia-se a necessidade de solidariedade 

entre 0s povos, moralizando o mercado, reconhecendo toda pessoa humana 

na sua inajjenávej dignidade e proclamando o direito ao desenvolvimento 

que atenda "equitativamente as necessidades de desenvolvimento e de 

meio ambiente das gerações presentes e futuras", conforme indicado no 

Principio 3 da ~ ~ ~ l a r a ç ã o  do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. 

7. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA EM FACE DE CONDUTAS E 
ATIVIDADES CONSIDERADAS LESIVAS AOS BENS AMBIENTAIS NO 

DIREITO AMBIENTAL BRASILEIRO 

A responsabilidade civil do Estado é aceita universalmente. Tendo como 

seu marco evolutivo o direito francês. Atualmente 0 Estado é obrigado a reparar 

0s danos que seus agentes Causarem aos administrados. A responsabilidade civil 

dos Estados evoluiu muito, passando Por diversas teorias. 

NO nosso ordenament~ jurídico ConsagrOU-se a teoria da responsabilidade 

objetiva, consagrada no artigo 37, 5 6' da Constitui@o Federal de 1988. Cabe 

ressaltar que a constituiçáo de 1946 a Carta Magna já previa tal teoria. 

De acordo com Celso Antonio Pacheco Fiorillo: 

O § 30 do art. 225 da Constituição Federal informa que as condutas e 
atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarao os 
infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções administrativas. 



Sanções administrativas ~ 4 0  penalidades impostas por órgãos 
vinculados de forma direta ou indireta aos entes estatais (Uniao, 
Estados, Municfpios e mesmo Distrito Federal), nos limites de 
competdncias estabelecidas em lei, com o objetivo de impor regras de 
conduta àqueles que tambem estão ligados à administração no 4mbito 
do Estado Democrático de Direito. As sanç8es administrativas, confome 
orientação de doutrina tradicionalmente vinculada ao denominado "direito 
público", est4o ligadas ao denominado poder de policiaq enquanto 
atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, 
interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato em 
raz4o de interesse público vinculado à segurança, à higiene, à ordem, 
aos costumes, à disciplina da produ@o e do mercado, ao exercicio de 
atividades econdmicas dependentes de concessao ou autorizaçao do 
poder Público, à tranquilidade pública ou mesmo o respeito à 
propriedade e aos direitos individuais e coletivos. 
Todavia cabe destacar que, Se tratando da tutela jurídica de bens 
ambientais e observando 0s fundamentos do Estado Democrático de 
Direito, o poder de policia n80 estaria vinculado a interesse público, e 
sim a interesse difuso. Daí 0 ~ o d e r  de ~ol fc ia em materia ambienta1 estar 
liaado, por via de conseaüdncia, a atividades da administracão pública 
destinadas a reaular a ~rát ica de atos ou mesmo fatos em razao da 
defesa de bens de USO comum do DovO re~utados constitucionalmente 
essenciais à sadia aualidade de vida (art. 225 da Constituicão Federal). 
Assim a Constituição Federal entendeu por bem autorizar os órgdos 
antes mencionados, observados evidpemente todos os par8metros 
previstos no conteúdo da Carta Magna e analisados sistematicamente 
com particular destaque para a cl4usula do due process (Arts. 50, LIV e 
LV), a impor sançbes as mais variadas (adverthncia, muitas, apreensao 
de bens, destruição ou mesmo inutilização de produtos, suspensao de 
venda e fabricação de produtos, embargo ou mesmo demoliç8o de 
obras, embargo ou mesmo suspensão parcial ou total de atividades, e 
ainda restritiva de direitos) destinadas a resguardar os bens ambientais 

ao uso Comum do Povo. 
Destarte importa registrar que condutas e atividades consideradas 
lesivas ao patrimbnio genetico, ao meio ambiente cultural, ao meio 
ambiente artificial, ao meio ambiente do trabalho e ao meio ambiente 
natural, sujeitam em princípio OS infratores (pessoa físicas e juridicas) 
n80 só a ~anções penais e à obrigação de reparar os danos causados, 
mas tambem a sanções derivadas da denominada responsabilidade 

2. Regime da responsabilidade administrativa em face de condutas 
e atividade~ consideradas lesivas ao meio ambiente. 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ b i l i d a d e  objetiva. Cláusula due process 
O poder de policia em materia ambiental, conforme j4 aduzido, visa n8o 
só defender como tambem preservar OS bens ambientais, tanto para as 
presentes como para as futuras gerafles. Da mesma forma, o dever de 
defender e preservar os bens ambientais tambern 6 imposto à 
coletividade, que evidentemente tem interesse em resguardar a vida em 
todas as suas formas. Destarte foi nossa Constituição que entendeu por 
bem estabelecer, exatamente em obediência ao conteúdo do art. 225, 
Critbrio racional destinado a assegurar 0 uso dos bens ambientaiç em 
proveito do POVO: delimitou a responsabilidade objetiva como regra 
jur;dica a ser seguida em face de qualquer violaç80 aos bens ambientais 
fundada na denominada teoria do risco - teoria absolutamente adaptada 
à ordem econdmica do capitalismo e às regras definidas pelos arts, 170 
e seguintes da Carta Magna - sendo irrelevante a conduta (dolo ou 
culpa) das pessoas físicas ou jurídicas que eventualmente se encontrem 
na  condi@^ de poluidoras. 



Devemos mssaltar, todavia que referida responsabilidade poder&, 
sempre como regra,.ser discutida no Ambito do Poder Judiciário que, conforme já tivemos oportunidade de aduzir, o fato de administração 
dever agir ~0fnente no sentido positivo da lei, isto é, quando lhe 6 por ela 
permitido, indica a incidencia da cláusula due process tambem no 
subsistema conhecido Com0 direito administrativo. A doutrina node- 
americana tem-se ocupado do tema, dizendo ser manifestação do 
princípio do devido processo legal o controle dos atos administrativos 
não só pela própria administraç80 mas também pela via judicial. Dai 0s 
limites do poder de policia da administração, principalmente em materia 
ambiental, sofrerem o controle da cláusula do due process. 

3. Sanções administrativas no âmbito infraconstitucional. A Lei n. 
9,605198, o conceito de infraç%o administrativa ambiental e o destino 
dos valores arrecadados em pagamento de multas 

Embora a Lei n. 9.605198 tenha procurado estabelecer um capítulo 
específico (Capítulo VI) destinado a regrar de maneira geral infraçbes 

ambientais, inclusive com a previsão de sançbes e 
critérios destinados a apurar infraçaes ambientais (processo 
administrativo), encontramos na verdade várias normas em nosso 
ordenamentO jurídico destinadas a estabelecer a denominada 
responsabilidade administrativa em face dos bens ambientais 
observados no plano do patrimonio genbtico, meio ambiente cultural, 
meio ambiente artificial, meio ambiente do trabalho e meio ambiente 
natural''. 

De qualquer maneira a Lei n. 9.605198, devidamente aplicada, configura- 
se atualmente como importante instrumento destinado a defender e a 
preservar os bens ambientais. 

Trazendo definição de infração administrativa ambiental com finalidade 
puramente "didática" (art. 70 - "Considera-se infraçáo administrativa 
ambjental toda açáo ou omiss80 que viole regras jurídicas de uso, gozo, 

proteçáo e recuperaH0 do meio ambiente"), a Lei n. 9.605198 
aplica-se a qualquer poluidor, a saber, pessoa física ou jurídica, de 
direito público ou privado, que Por OU Omissão viole a tutela jurídica 
dos bens ambientais (USO, gozo, promoção, proteção e mesmo 

desses bens). 

Referido poluidor, visando defender-se em decorrgncia de processo 
instaurado (ad. 70, Eis 1' a do), tem assegurado não só o 

contraditório como também ampla defesa (art. 5', LV e LVI), observando 
os prazos fixados no art. 71 da norma antes citada. 

os arrecadados em pagamento de multas por infraçáo ambienta1 
(a,ts, 73 e 75). na medida em que se destinam d tutela de bens 
ambientais de natureza jurídica difusa, sã0 revertidos para o Fundo 
~ ~ ~ j ~ n a l  do Meio Ambiente, Fundo Naval, fundos estaduais, ou mesmo 
municipais, visando resguardar, diante de casos concretos, a tutela 
jurídica dos bens essenciais d sadia qualidade de vida. 

A responsabilidade administrativa em matbria ambiental, em resumo 
tem como finalidade obrigar 0s órgãos vinculados, de forma direta 
indireta, aos entes estatais (União, Estados, Municípios e Distrito 
~ ~ d ~ ~ a l )  a defender e preservar 0s bens ambientais para as presentes e 
futuras em face da ~rote@o indicada pela Constituiç60 Federal 
aos interesses difusos e coletivos em Proveito da dignidade da pessoa 
humana.72 

~aos/ambientallamb-019.htm. Extraido em 20.72.2004. 
72 htfD~I IWwSadirei t~.~~mla~f~ 



A responsabilidade administrativa decorre de regras próprias e implica um 

procedimento, in casu um "processo administrativo" próprio. Nenhuma rela@o 

direta tem, portanto, com a responsabilidade pena ou civil, até porque o 

fundamento das obrigações, embora relacionado a Um fato comum, pode não ser 

O mesmo. 

As infrações administrativas encontram um largo espectro de ocorrencia, 

pois nos termos do artigo Art. 70 da Lei no 9.605198: "Considera-se infra@o 

administrativa ambienta1 toda ou omissão que viole as regras jurídicas de 

uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.". 

A constatação e apuração das infraçbes ambientais será levada a efeito 

pelas autoridades referidas no parágrafo 'i0 da Lei no 9.605198, que são: lPos 

funcionários de órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional de Meio 

Ambiente - SISNAMA, designados para as atividades de fiscalização, bem como 

0s agentes das Capitanias dos Portos, do Ministério da Marinha". 

Normalmente, a partir da constatação do dano pelos órgãos de 

fiscalização ambiental, com a respectiva lavratura do Boletim de Ocorrência 

Ambienta1 e do Auto de Infra@o. já se inicia a apuração das responsabilidades 

civil e penal, pois cópias destes documentos são encaminhados ao Ministério 

Público para abertura do competente inquérito civil. e cópias são remetidas, por 

este órgão, para a autoridade policial instaurar 0 pertinente procedimento. 

Na seara administrativa, a constata@o da infraçã0 pode dar margem 

tomada de medidas administrativa prévias como a apreensao de coisas e 

animais, Mas ,somente após O processamento do feito na esfera administrativa, 

sob o pálio do contraditdn~ e da ampla defesa, é licita a imposição de penalidade. 

Não há previsão especifica de que o resultado de eventual processo civil 

ou criminal venha a interferir na responsabilidade administrativa, que é 

independente. 

A aplica@o de sanções administrativas também pode encontrar esteio em 

normas estaduais e municipais, que é competência comum da União, Estados 

Distrito Federal e Municípios a proteção ao meio ambiente (CF188, artigo 23, jnc. 

VI e VI]), havendo competência legislativa concorrente para as questces 

ambientajs (CFl88, artigo 241 inc. V'). 



A competência legislativa concorrente permite que Estados e Municípios 

legislem no "vácuo" da legislação de esfera mais abrangente. Tal competência 

abrange, inclusive, a para legislar sobre procedimentos administrativos. 

Por fim, é de se lembrar que não devemos confundir a competência para 

constatação e autuação (que é dos agentes públicos encarregados) com a 

competência para processamento administrativo (que é da autoridade 

administrativa). 

O direito ambienta1 ainda é uma disciplina desconhecida por muitos. Trata- 

se de um ramo a ciência jurídica que tem uma dinâmica e princípios próprios, e 

que se enquadra dentro do direito público. 

Poucas são as atividades humanas que não demandam incidência do 

Direito Ambiental. Sua abrangência é, portanto, muito extensa. 



Na apresentação deste trabalho foi exposta a funçgo básica do Direito 

na vida social, realçando-se que por intermédio do devido processo o 

Estado, por órgãos próprios. aplica'as leis aos casos concretos. 

Em decorrência aos fundamentos apontados no art. 1°, a Constituição 

Federal em vigor tratou de resguardar basicamente a vida da pessoa 

humana, não só no tocante ao direito material constitucional fundamental 

mas também por fundamento do Estado Democrático de Direito, que 

estabelece a pessoa humana portadora de dignidade (art. 1°, III), sendo a 

destinatária de todas as normas ~ ~ n s t i t u c i o n a i s . ~ ~  

Como se abordou no decorrer deste trabalho, o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações é um 

direito da pessoa humana, Para a manutenção da vida, firmando-se a parte 

antropocêntrica do homem. 

Também foram efetuadas diversas consideraç6es acerca dos 

alimentos transgênicos, seja na seara biológica, seja no âmbito de outras 

ciências, seja sob o prisma do Direito, 6 chegada a hora de realizar o 

enquadramento do tema nesse suporte básico constante da apresentação. 

De fato, a questão dos alimentos transgênicos enseja conflitos de 

interesses que merecem, por parte do Estado, solução, tarefa em que, como 

já se disse, a lei é aplicada é ao caso concreto. 

Nessa atividade jurisdicional, ao Estado não é dado senão se 

submeter ao império da legalidade, e nesse particular sobreleva a 

importância da observância dos ditames da Carta Maior. 

Por isso se cuidou, à exaustão, dos princípios aplicáveis ao assunto 

dos alimentos transgênicos. São esses princípios. justamente, o que de 

Celso Antonio Pacheco Fiorillo. Principias do Processo Ambiental, p.  29. 



mais importante se pode considerar quando o assunto toca ao Direito. Toda 

a atividade, estatal e privada, se submete a esses ditames. Assim, incumbe 

ao Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário dar-lhes efetividade, a cada 

ato praticad.~, bem assim os particulares, sob pena de afronta ao Estado de 

Direito. 

Encartou-se, em tópico própf'io e a título exemplificativo, caso prático 

em que se pronunciou o Poder Judiciário, e no que pertine aos Poderes 

Executivo e Legislativo, foram tecidas as considerações necessárias acerca 

das leis e atos correspondentes. 

Há no nosso sistema um tipo bastante aberto para interpretação, no 

sentido da difusão da competência legislativa, de modo a não se cometer apenas 

a um órgão do Poder Executivo central a tarefa de legislar sobre o meio ambiente 

e sobre biodiversidade. Há a Lei da Engenharia Genética - Lei n. 8.974195; o 

Decreto da Biossegurança n. 1.520, de 12 de junho de 1995; a Lei de Crimes 

Ambientais - Lei n. 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e outras normas 

infralegais, como resoluções e portarias - como, por exemplo, a Resolução n. 

196196 do Çonselho Nacional de Saúde, que traça diretrizes e normas 

regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. Há, ainda, a 

Instrução Normativa n. 08/97, do Ministério da Ciência e Tecnologia, que cria e dá 

competências para a Comissão Técnica Nacional de Biosseguranp - a CTNBio. 

Isso não significa que esses órgãos federais que editaram essas normas sejam 

aqueles destinados, e ~ ~ l ~ ~ i v a m e n t e ,  à proteção do meio ambiente. 

Entende-se que a prbpria no@o de biodiversidade indica pluralismo e 

diferenças regionais, culturais e sociais entre as regiões no Brasil. Um País de 

dimensão continental como O Brasil não pode ter uma legislação ambienta1 

centralizada. É preciso que existam na Constituição Federal alguns preceitos 

básicos, traçando normas de proteção geral do meio ambiente e dizendo quais 

são as áreas de proteção ambienta1 tratadas pela Constituição, como os 

manguezais, a Serra do Mar, a Mata Atlântica etc. Isso é apenas um piso; são 

garantias mínimas e genéricas das quais a Constituição trata. Ficaria mesmo aos 

Estados e até aos Municípios o regulamento mais específico a respeito do meio 

ambiente regional, no que tange à biodiversidade. 





individual homogêneo. Não se pode analisar o meio ambiente nem o consumidor 

de forma estanque. Ambos têm uma ligação indissociável. 

Mesmo com a autorização para a produção de alimentos transgênicos no 

Brasil, como'ocorreu em dezembro (2004), já sancionada pelo atual Presidente da 

República, Luís Inácio Lula da Silva, através da Lei no 11.092 de 12.01.2005, o 

Poder Público pode autorizar a produção e a comercialização de alimentos 

transgênicos. 

Ainda que não haja a prova científica de todas as conseqüências que 

podem advir da ingestão de alimentos transgênicos, o perigo é iminente e existe. 

Sabemos que há antídotos Para vet-ienos de serpentes, porém, para o glifosato, 

que é utilizado no plantio de transgênicos, ainda não. 

Produtos herbicidas, como 0 glifosato, foram criados exatamente para ser 

tóxicos e biocidas, isto é, Para eliminar algumas espécies de seres vivos, cuja 

ação é danosa aos interesses do h~mem. Eles são encontrados por toda parte, 

porque sua ação vai mais além daquela para o qual ele foi originalmente 

fabricado: contamina 0 solo, 0 ar, a água (até mesmo as águas subterrâneas), a 

chuva, as plantas e tudo que estiver no ambiente. Seus resíduos exercem açáo 

contaminadora sobre aves, peixes, animais e plantas silvestres, animais 

domésticos, até chegar nos seres humanos. 

AS pessoas mais diretamente atingidas têm sido as que vivem nas áreas 

agrícolas. Se inalado ou ingerido, 0 glifosato causa intoxicações graves, que 

podem até ter seus efeitos minimizados se o atendimento for imediato. 

A ação do glifosato, segundo 0 Centro de Controle de Intoxicação da 

Unicamp, é cumulativa e O grau de intoxicação depende também do tempo de 

contato. 

Para aumentar a controvérsia entre os interessados em manterem o 

glifosato no mercado e OS que alertam sobre 0s danos que ele pode causar ao 

homem, as regras sobre Seu USO, 0 controle gOvernamental e os avisos à 

população, principalmente nas embalagens, ainda não ocorre como deveria ser. 





Para ser esclarecido, ele tem o direito básico de educação, não s6 de 
rotulagem, mas tem de se explicar o que significa. Ainda ngo há comprovação 

científica se esse alimento transgênico faz mal ou não para a saúde. Portanto, o 

risco é por, conta de quem o ingere. O consumidor tem de ter esses 

esclarecimentos. Isso está diretamente ligado à questão da biodiversidade, já que 

a mutação transgênica é um daqueles níveis que encerram o conceito da 

biodiversidade. 

Segundo o texto aprovado, as sementes de soja geneticamente 

modificadas da safra de 2004 e reservadas pelos agricultores para uso próprio 

poderão ser plantadas até 31 de dezembro de 2004. A medida provisória, já 

convertida em Lei, desobriga da necessidade de parecer da CTNBio e de 

licenciamento ambienta1 o plantio e a comercialização da soja geneticamente 

modificada da safra a ser colhida em 2005. 

A comercialização da safra de soja transgênica a ser colhida no próximo 

ano devera ocorrer até 31 de janeiro de 2006. Esse prazo ainda poderá ser 

prorrogado por mais 180 dias pelo Executivo. A alteração foi feita na Câmara dos 

Deputados, ja que a MP original previa uma prorrogação de no máximo de 60 

dias. Outra alteração feita naquela Casa foi a de incluir permissão para que 

agricultores que não tenham assinado O termo de compromisso e 

responsabilidade relativo ao plantio da safra de 2004 poderem usar a semente 

derivada dessa plantação para a safra de 2005, Se cumprirem o disposto na atual 

Lei 1 1.09212005. 

A Câmara também incluiu dispositivo que vincula a cobrança de royalties 

sobre sementes patenteadas à apresentação de nota fiscal de venda, para evitar 

a tentativa de cobrança sobre a produ@o.. Outro ponto alterado foi a retirada do 

texto da determinação de que 0 estoque existente após a data final de 

comercialização deve ser destruído, com limpeza dos espaços de armazenagem 

para o recebimento da safra seguinte. 

Ao defender a aprovação do PLV (Projeto de Lei de Conversão), Delcídio 

informou que o governo federal destacou na defesa da medida provisória O fato 



de que, se não houvesse um dispositivo legal para amparar o plantio da soja 

transgênica, haveria risco de uma perda integral das sementes estocadas. 

Durante a discussão da matéria, o senador Osmar Dias (PDT-PR) lembrou 

que se o congresso tivesse aprovado 0 projeto da Lei de Biossegurança, não 

seria necessário analisar de forma emergencial a legalização da safra de soja de 

2005. Já o senador Jonas Pinheiro (PT-MT) pediu o veto do artigo 7 O  do projeto, 

que prevê a cobrança de royalties se houver apresentação das respectivas notas 

fiscais da venda das sementes. Ele considerou que cargas de soja podem ser 

apreendidas por estarem usando tecnologia desenvolvida pela empresa 

Monsanto sem pagar direitos de propriedade tecnológica. 

Já o senador Arthur Virgílio (PSDB-AM), mesmo defendendo a aprovação 

da MP, lamentou que não tenha havido tempo hábil para uma análise mais 

detalhada da matéria. O senador Ramez Tebet (PMDB-MS) comentou que a 

transgenia não pode ser debatida de forma ideologizada, mas sim à luz da razão 

e da economia globalizada. Para Antero Paes de Barros (PSDB-MT), a 

importância de aprovar a MP estaria em retirar da ilegalidade os estados que já 

plantaram soja transgênica. 

0 senador Heráclito b ' t e s  (PFL-PI) constatou que o PT, que antes de 

assumir o governo federal era radicalmente contra os transgênicos, hoje é 

ferrenho defensor desses produtos. Por sua vez, a senadora Heloísa Helena 

disse que da mesma forma que dados científicos podem ser usados para 

defender o uso dos transgênicos, 0 contrário também pode ser feito. Ela 

considerou falsa, por exemplo, a afirmação de que os organismos geneticamente 

modificados não causaram prejuízos à saúde dos norte-americanos. Como não 

existe rotulagem naquele país, explicou, não há como avaliar se quem consumiu 

transgênicos sofreu danos na sua saúde. 

Nesse sentido, lembramos que diversos países proibiram o cultivo e a 

importação de variedades geneticamente modificadas, porque, ao usar a 

polinização, um transgênico pode misturar-se com variedades nativas, gerando 

uma situaçáo difícil com variedades nativas. 





própria CTNBio, que acabou assumindo uma responsabilidade muito 

complexa por um período longo, sendo que a mesma tem sido acusada de 

não possuir pessoal técnico qualificado e responsável para analisar a 

situação. 0s cargos não são remunerados e o pessoal é colocado através 

de conchavos políticos, havendo inclusive pessoas ligadas aos próprios 

laboratórios de Biotecnologia fazendo parte desse grupo. Com isso, a 

CTNBio tem tido um papel bastante limitado, não atendendo as 

necessidades de precaução, previstas na Constituição. 

Por outro lado, as sementes são caríssimas, tornando os agricultores 

dependentes de grandes monopólios, como já acontece com as sementes 

dos tomates que vêm de Israel. 

Salientamos que, na0 ~OmoS contra os alimentos transgênicos, mas 

sim, contra a forma como se está sendo conduzido o processo que consta 

na Carta Maior, que deveria se valer do Principio da Precaução, que é o 

princípio mais importante quando se trata de biotecnoiogia e OGM. 

AO final, como síntese concl~siva, vem a lume a explicitaçao de 

determinadas posições sobre 0 assunto, cujos fundamentos encontram 

guarida no t ido  quanto Se expôs durante o discorrer do trabalho. 

Em conclusã0, portanto, vale dizer que qualquer atividade que 

envolva os alimentos transgênicos sempre se deve atentar, juridicamente, a 

proteção dos seres humanos e do ambiente, amplamente considerado. 

Valores da seara científica, econômica, OU de qualquer outra área estranha 

a jurídica devem ceder Passo em face da manutenção do equilíbrio 

ecológico e da proteçáo das pessoas. 

Infelizmente, contudo, a legislação brasileira vigente n8o é expressa, 

a ponto de afastar eventuais contrariedades a esse postulado maior, no 

sentido de se garantir a efetiva proteção ao meio e ao ser humano. 

Embora não expresso, por isso é inexistente o tratamento 

jurídico. Chega-se a soluções adequadas a qualquer questão que envolva o 

assunto, por meio mais difícil, e ainda jurídico, interpretando-se o texto 

constitucional conforme proposto anteriormente. 



O assunto é recente e de importância ímpar. Convém se lhe empreste 

0 adequado tratamento, em prol da humanidade e do ambiente. Esperamos, 

com esse trabalho, poder ter contribuído, ainda que minimamente, para esse 

fim. AS futuras gerações, por certo, agradecerão, em vez de lamentar, caso 

se afaste a possibilidade de danos, talvez irreversiveis e imprevisiveis, que 
o USO irresponsável e descontrolado dos alimentos transgênicos pode 

causar. 



BIBLIOGRAFIA 

ALMEIDA, Fernando Barcellos de. Teoria Geral dos Direitos Humanos. ia 

edição, Porto Alegre, Sergio Antonio Fabris Editor, 1996. 

ANTuNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. Ia edi@o, Rio de Janeiro: Editora 

Lumen Juris, 1996. 

BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos, tradução de Carlos Nelson Coutinho. 4a 

reimpressáo, Rio de Janeiro: Campus, 1992. 

Boletim Informativo no O11 CTNBio. 

BONAVIDE~, Paulo. Curso de Direito Constituciona~. l o a  ed. São Paulo: 

Malheiros. 2000. 

CANOTILHO, J. J. Gomes- Direito Constitucional e teoria da 

Constituição. 3a ed. Coimbra: Ed. Almedina. 1999. 

CARRAZA, Roque Antonio, Curso de Direito Constitucional Tributário, 9: 

ediç30, Malheiros Editora. 

CARMO, Aurélio Hipólito. Tutela Ambienta1 da Mata AtlBntica, com vistas, 

principalmente ao Estado de São Paulo. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2003. 

CEVALLOS. Milho transgênico cresce na América Central. 

http://www.tierramerica. net12004/04 1 OI~articulo. shtml. Extraído em 26.1 2.2004. 

DE PLÁCIDO E SILVA, Vocabulário Jurídico, (indivisibilidade). 

DI PIETRO; Maria Silvia Zanella, Direito Administrativo, 12.a edi@o, Editora 

Atlas. 

FERREIRA, Ivette Senise. Tutela penal do patrim6nio cultural. São Paulo: RT, 

1995. 



FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Responsabilidade administrativa em 

matéria ambiental. httw://www.sadireito.com/artiaos/ambientaI/amb- 

019.htm. 19.12.2004. 

. Curso de Direito Ambienta1 brasileiro. 5' ed. São Paulo: Saraiva. 

2004. 

-1 Tutela jurídica do ecoturismo no direito ambienta1 brasileiro. 
htt~://www.sadireito.com/artiaos/ambientaI/am b-023. htm. 19.12.2004 

- RODRIGUES, Marcelo Abelha; e NERY, Rosa Maria de Andrade. Direito 
-8 

processual ambiental brasileiro. Belo Horizonte: De1 Rey, 1996. 

. A Constituição Federal e a efetividade das normas ambientais. 

2a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2002. 

. Direito Administrativo e Meio Ambiente. Ia edição, 2a tiragem, Curitiba: 

Juruá, 1995. 

. Crimes contra a natureza. Ga ed. São Paulo: RT, 2000. 

-I DIAF~RIA, Adriana. Biodiversidade e patrimbnio genbtico. São Paulo: 
Max Limonad, 1999. 

- . Princípios do Processo Ambienta[. Sá0 Paulo: Saraiva, 2004. 

GORGEN, Frei Sérgio Antônio, ef a//. Riscos dos transgdnicos. Ia ed. 

Petrópolis: Vozes, 2000. 

IDEC. Mobilizações realizadas pelo IDEC, 

h t t w : / / s e n / e r . d i a i w r o n t 0 . ~ 0 ~ . b ~ ~ ~ d ~ ~ . ~ ~ ~ . ~ ~ ~ ~ ~ ~ a o  iudicial.asr, 12004, Out. 

LEITE, Marcelo. Os alimentos transgenicos. 1' ed. São Paulo: Publifolha, 2000. 

LEITE, José Rubens Morato. Dano Ambiental: do individual ao coletivo 

extrapatrimonial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. 



146 

LIMA NETO, Francisco Vieira. Responsabilidade civil das empresas de 

engenharia genética - em busca de um paradigma bioetico para o Direito 
Civil. São Paulo: Editora do Direito, 1997. 

MACHADO,' Paulo Affonso Leme. Direito ambienta1 brasileiro. 1 Ia ed. São 

Paulo: Malheiros, 2003. 

- . Estudos de Direito Ambiental. São Paulo: Malheiros, 1994. 

MEIRELES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 25.' edição, São 

Paulo: Editora Malheiros. 

MELLO, Celso Antonio Bandeira de, Curso de Direito Administrativo, 8.a 

edição, Editora Malheiros. 

MEZZOMO, Marcelo Colombelli. Responsabilidade ambiental. Jus 

Navigandi, Teresina, a. 9. n. 523. 12 dez. 2004. Disponível em: 

< h t t p : / / w ~ ~ l  .jus.com. br/doutrina/texto.asp?id=5981>. Acesso em: 19 dez. 

2004. 

MILARÉ, Edis. Direito do ambiente: doutrina, prática e jurisprudência, 

glossário. 28 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2001. 

MIRABETE, Julio Fabrini, Manual de Direito Penal, 12: edição, Editora Atlas. 

MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional, 6' ed., Silo Paulo: Atlas, 1999. 

OMMATI, ~ o s é  Emílio Medauar. Biodtica e Direito, I I .09.2001. 

PAIVA, Mário Antônio Lobato de. Direitos Humanos e TributaçBo. Revista 

Jurídica "A Priori". 03/03/98. 

PIVA, Rui Carvalho. Bem Ambiental. São Paulo: Max Limonad, 2000. 

PRADO, Luiz Régis. Direito Penal Ambienta1 (problemas fundamentais), são 

Paulo: RT, 1992. 



PRETTO, Adão e CHOINACKI, Luci. Soja transgênica: fracasso no campo 

e no mercado. 0 s  donos das sementes transgênicas. Brasilia: Gabinete dos 

deputados Adão Pretto e Luci Choinacki, p. 14, rnarçol2003. 

RATTNER, 'H. Mercosul e ALCA: o futuro incerto dos países sul- 

americanos. São Paulo: Edusp, 2002. 

REALE JUNIOR, Miguel. Parte Geral do Código Penal, Nova Interpretação. 

SILVA, José Afonso da. Direito Ambienta1 Constitucional. 5a ed. São 

Paulo: Malheiros, 2004. 

Revista Consulex, Ano 31, no 5, maio de 1997, p. 19. 

SMANIO, Gianpaolo Poggio. Tutela Penal dos Interesses Difusos, São Paulo: 

Atlas, 2000. 

- . Interesses difusos e coletivos. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1999. 

TRINDADE, Antonio A. Cançado. Direitos humanos e meio ambiente: 

paralelos dos sistemas de ~roteçao internacional. Porto Alegre: Fabris, 

1993. 



ALERGIA - Sensibilidade aumentada a um antígeno criada por exposiçao 

previa. 

ANTICORPO - Proteínas (imunoglobulinas) sintetizadas pelo sistema 

irnunológico que se unem especificamente aos antigenos e os neutraliza. 

ANTICORPO MONOCLONAL - Anticorpo que é derivado de um clone de 

células de hibridoma e reconhece Somente um sítio antigênico. 

ANT~GENO - Qualquer molécula cuja entrada no organismo de um 

vertebrado A capaz de estim.~lar a Produção de anticorpos neutralizantes 

(imunoglobulinas). 

BIODIVERSIDADE - Diversidade de espécies vivas: animais vertebrados e 

invertebrados, plantas, algas e microorganismos. Por estimativas 

conservadoras, haveria de 5 a 10 milhões de espécies no mundo; outras 

fontes indicam 30 milhões. Mas só uma Pequena parte foi descrita pela 

Ciência como espécies condenadas à extinção, devido a destruiçao dos 

habitats. 

BIOÉTICA - Um conjunto de normas propostas em conseqüência de 

importantes avanços nas ciências biológicas objetivando garantir a 

sobrevivência humana e a qualidade de vida. Ramo da Ciência que discute 

ética da manipulação genética. 

BIOMA - A ~nidade biótica de maior extensão geográfica, compreendendo 



várias comunidades em diferentes estAgios de evolução, porem denominada 

de acordo com o tipo de vegetação dominante: mata tropical, campo etc. 

BIOMASSA, - É o peso vivo, conjunto constituído pelos componentes 

bióticos de um ecossistema: produtores, consumidores e desintegradores. 

BIOTA - Conjunto de componentes vivos (bióticos) de um ecossistema. 

Todas as plantas e animais existentes dentro de uma determinada área. 

BIOTECNOLOGIA - Ciência multidisciplinar relacionada a aplicação 

integrada de conhecimento nos campos de biologia, bioquímica, genética, 

microbiologia e engenharia química. 0 USO de microorganismos, plantas, 

células humanas ou de animais Para a produção de algumas substâncias 

em escala industrial. 

BIOTIPO - Grupo de indivíduos iguais, dentro de uma dada espécie animal 

ou vegetal. , 

B I ~ T O P O  - O biótopo é uma área geográfica de superfície e volume 

variável, submetida a condiç6es cujas dominantes sso homogêneas. 

CEPICOMITÊ DE ÉTICA E PESQUISA - De acordo com a resolução 

n0196/96 do Conselho Nacional de Saúde, toda pesquisa envolvendo seres 

humanos deverá obrigatoriamente Ser submetida a apreciação de um CEp 

constituído em instituições de pesquisa. 

~ 1 ~ 1 0  - Comissão Interna de Biossegurança. Cada instituição que trabalha 

com OGM, ao requerer o certificado de Qualidade de Biossegurança (CQB) 

deve nomear essa comissão reguladora de suas próprias atividades. 

CLASSE DE RISCO - Grau de risco associado ao organismo receptor ou 



parenta1 (hospedeiro) o qual originará o organismo geneticamente 

modificado (OGM) a ser utilizado em trabalho de contenção. 

CLONAGEM - Processo de engenharia genética que utiliza vetores para se 

obter múltiplos cópias de uma sequ6ncia de nucleotídeos (gene). 

CLONE - Um grupo de genes, células ou organismos, descendentes de um 

mesmo ancestral. Em engenharia genética refere-se a inserçÊio de 

sequências de DNA um veiculo de clonagem (plasmídeos ou vírus, por 

exemplo com a finalidade de gerar réplicas de DNA). Ver vetor de clonagem. 

C ~ D I G O  GENÉTICO Informação genética de um organismo resultante da 

organização de códons. 

CONAMA - Conselho Nacional de Meio Ambiente. 

CONSTRUÇAO DO ORGANISMO - a atividade genética implica na 

verdadeira fabricaçb de um novo ser vivo. Como na edificação de uma 

casa, junta-se as informações, as características necessárias pouco a 

pouco, formando o novo ser, do fmdo desejado, aspirado pelo pesquisador. 

CONTROLE BIOLÓGICO - Controle de pragas e doenças por meio de 

inimigos naturais. 

CROMOSSOMO - Estrutura linear que contém genes de um dado 

organismo. 

C T N B ~ ~  I COMISSAO TÉCNICA NACIONAL DE BIOSSEGURANÇA - Lei 

Nacional de BiosseguranÇa no 8.974 (publicada no Diário Oficial da União - 

DOU em 05 de janeiro de 1995) autorizou 0 Poder Executivo criar no âmbito 

da Presidência da República a CTNBio, instalada em junho de 1996 



DESOXIRRIBUNUCLEICO (DNA) E ÁCIDO RIBONUCLÉICO 

RECOMBINANTES (ARN), ADN ou DNA, como mais conhecido no meio 

científico internacional, significa o material genético de um ser vivo, seja ele 

um simples microorganismo, seja ele o homem. Este material genético 

contém as informações determinantes dos caracteres hereditários 

transmissíveis à descendência. o material genético que informa à prole, 

quais serão as suas características, como a cor dos olhos, dos cabelos, o 

sexo, a formação do corpo. No caso do homem, o material genético se 

encontra em 46 pares de cromossomos. 

DNA - Polimero de desoxirribonucleotideos. e o principal responsável pela 

informação genética dos seres vivos. 

DRAW BACK - forma de importação de um dado OGM que após ser 

beneficiado deve voltar ao Seu destino de origem. 

EIAIRIMA - Estudo e Relatório de Impacto Ambienta1 - Estudo obrigatório 

nos empreendimentos de maior porte, onde se avaliará o ambiente antes da 

implantação, prevenindo possíveis impactos ambientais, positivos e 

negativos, durante e após as obras1 Propondo minimizar os negativos. Se o 

EIAIRIMA for reprovado pelo Conselho de Meio Ambiente Estadual, 

dependendo da abrangência do empreendimento, a obra não será permitida. 

ENGENHARIA GENÉTICA - a atividade de manipulaião de moléculas de 

ácido . 

FAST TRACK - Procedimento simplificado de notificação para certos grupos 

de plantas modificadas geneticamente de baixo risco. 



FENÓTIPO - características observáveis de um organismo. Resulta da 

interação do genótipo com o ambiente. 

GENE - Segmento de DNA envolvido na produção de uma cadeia 

polipept ídica. 

GENOMA - É todo material genético contido nos cromossomos de um 

determinado organismo. 

GENÓTIPO - Constituição genética de um organismo. 

GLIFOSATO - Herbicida utilizado no cultivo, sendo absorvido por folhas e 

caules. 

INSERTO - Sequência de í3NA ou RNA inserida no organismo através de 

técnicas de engenharia genética. 

MANIPULAÇAO GENÉTICA EM HUMANO - Conjunto de atividades que 

permite manipular 0 genoma humano, no todo ou em suas partes 

isoladamente ou Como parte de compartimentos artificiais ou materiais (ex. 

transferência nuclear) excluindo-se 0s ProcesSo~ citados no art. 3, inciso V, 

parágrafo único e no art. 4 da Lei 8.974195. 

MOLÉCULAS DE DNAIRNA - recombinantes são aquelas manipuladas fora 

das células vivas, mediante a multiplicação de segmentos de DNAIRNA 

natural ou sintético que Possam multiplicar-se em uma célula viva, ou ainda, 

as moléculas de DNAIRNA resultantes dessa multiplicação. O conceito legal 

abrange também 0s segmentos de DNAIRNA sintetizados em laboratório, 

desde que equivalentes aos segmentos naturais. 

MUTAÇAO - ~ l teraçã0 gênica OU cromossômica de caráter hereditário. 



N~VEL DE BIOSSEGURANÇA - Nível de contenção necessário para permitir 

o trabalho em laboratório com OGMs de forma segura e com risco mínimo 

para o opergdor e para o ambiente. 

N~VEL DE BIOSSEGURANÇA EM GRANDE ESCALA (NBGE) - Série de 

procedimentos para assegurar controle adequado e permitir o trabalho com 

OGMs usando-se volumes de cultivo superiores a 10 litros. 

ORGANISMO - Toda entidade biológica capaz de reproduzir e/ou transferir 

materiai genético, incluindo vírus, Prions e outras classes que venham a ser 

conhecidas. 

ORGANISMO GENETICAMENTE MODIFICADO (OGM) - é aquele que tem 

o seu genoma modificado, Por meio da inserção de genes provenientes de 

outras espécies. Para se obter um organismo transgênico, primeiro o gene 

de interesse ,é identificado e, a seguir, multiplicado pela técnica de PCR 

(ReaçHo em cadeia de Polimerase). Depois, a partir de m6todos 

apropriados, e preciso inseri-lo no animal Ou vegetal que se deseja 

modificar. Esta planta ou animal é. então, denominado de "geneticamente 

modificado". possível alterar, adicionar ou remover. 

V~RUS - Agentes infecciosos menores que as bactérias que podem causar 

infecçgo ou tumor e requerem células hospedeiras para sua proliferação. 

são por DNA OU RNA e um capsíde~. 



ANEXOS 

1. LEI No 8.974, DE 05 DE JANEIRO DE 1995 

Regulamenta os ~ ~ C ~ S O S  11 .e V do parágrafo 1" do art. 225 da 
Constituiç2lo Federal, estabelece normas para o uso das t6cnicas de 
engenharia genética e liberação no meio ambiente de organismos 
geneticamente modificados, autoriza o Poder Executivo a criar, no âmbito da 
Presidência da República, a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, 
e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Faço saber que 0 Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei: 

Art. 1"- Esta Lei estabelece normas de segurança e mecanismos de 
fiscalização no uso das t6cnicas de engenharia genética na construção, 
cultivo, manipulação, transporte, comercializaçao, consumo, liberação e 
descarte de organismo geneticamente modificado (OGM), visando proteger 
a vida e a saúde do Homem, dos animais e das plantas, bem como o meio 
ambiente. 

Art. 2"- As atividades e projetas, inclusive os de ensino, pesquisa 
científica, desenvolvimento tecnológico e de produção industrial que 
envolvam OGM no território brasileiro, ficam restritos ao âmbito de 
entidades de direito público ou privado, que serão tidas como responsáveis 
pela obediência aos preceitos desta Lei e de sua regulamentaçao, bem 
como pelos eventuais efeitos ou cOnsequ6ncias advindas de seu 
descumprimento. 

g 1 O- para os fins desta Lei consideram-se atividades e projetos no 
âmbito de entidades como sendo aqueles conduzidos em instalações 
próprias ou os desenvolvidos alhures sob a sua responsabilidade técnica ou 
científica. 

5 20- AS atividades e projetas de que trata este artigo são vedados a 
pessoas físicas enquanto agentes autônornos independentes, mesmo que 
mantenham vínculo empregaticio ou qualquer outro com pessoas.jurídicas. 

§ 30- AS organizações públicas e privadas, nacionais, estrangeiras ou 
internacionais, financiadoras ou patrocinadoras de atividades ou de projetas 
referidos neste artigo, deverão certificar-se da idoneidade técnico-científica 
e da plena adesgo dos entes financiados, patrocinados, conveniados ou 
contratados às normas e mecanismos de salvaguarda previstos nesta Lei, 
para o que deverão exigir a apresentação do Certificado de Qualidade em 
Biossegurança de que trata 0 art. 6'1 inciso XIX, sob pena de se tornarem 
coresponsávei~ pelos eventuais efeitos advindos de seu dêscumprimento. 

Art. 30- Para os efeitos desta Lei, define-se: 



I - organismo - toda entidade biológica capaz de reproduzir elou de 
transferir material genético, incluindo vírus, prions e outras classes que 
venham a ser conhecidas; 

11 - ácido desoxirribonucléico (ADN), ácido ribonucléico (ARN) - 
material genético que contém informações determinantes dos caracteres 
hereditários transmissiveis a descendência; 

111 - moléculas de ADNIARN recombinante - aquelas manipuladas fora 
das c6lulas vivas, mediante a modificação de segmentos de ADNIARN 
natural ou sintético que possam multiplicar-se em uma célula viva, ou ainda, 
as moiéculas de ADNIARN resultantes dessa multiplicação. Consideram-se, 
ainda, os segmentos de /4DN/ARN sintéticos equivalentes aos de ADNIARN 
natural; 

IV - organismo geneticamente modificado (OGM) -organismo cujo 
material genético (ADNIARN) tenha sido modificado por qualquer técnica de 
engenharia genética; 

V - engenharia genética - atividade de manipulação de moléculas 
ADNIARN recombinante. 

Parágrafo único. Não são considerados como OGM aqueles 
resultantes de técnicas que impliquem a introdução direta, num organismo, 
de material hereditário, desde que não envolvam a utilização de moléculas 
de ADNIARN recombinante ou OGM, tais como: fecundação in vitro, 
conjugação, transdução, transforma~ão, induç%o poliplóide e qualquer outro 
processo natural; 

Art. 4"- Esta Lei não se aplica quando a modificação genética for 
obtida através das seguintes técnicas. desde que não impliquem a utilização 
de oGM como receptor ou doador: 

I - mutagênese; 
11 - formação e utiliza~ão de células sornáticas de hibridoma animal; 

111 - fusão celular, inclusive a de Protoplasma. de células vegetais, que 
possa ser produzida mediante métodos tradicionais de cultivo; 

IV - autoclonagem de organismos não-patogênicos que se processe 
de maneira natural. 

Art. 5"- (VETADO) 

Art. 6'- (VETADO) 
Art. 70- Caberá, dentre outras atribuições, aos órgãos de fiscalização 

do Ministério da Saúde, do Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da 
Reforma Agraria e do Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal, 
dentro do campo de suas com~etências~ observado o parecer técnico 
conclusivo da CTNBio e 0s mecanismos estabelecidos na regulamentação 
desta Lei: 

I - (VETADO) 
11 - a fiscalizaç80 €2 a monitorização de todas as atividades e projetas 

relacionados a OGM do Grupo 11; 



111 - a emissão do registro de produtos contendo OGM ou derivados de 
OGM a serem comercializados para uso humano, animal ou em plantas, ou 
para a liberação no meio ambiente; 

IV - a expedição de autorização para o funcionamento de laboratório, 
instituição op empresa que desenvolvera atividades relacionadas a OGM; 

V - a emissão de autorização para a entrada no País de qualquer 
produto contendo OGM ou derivado de OGM; 

VI - manter cadastro de todas as Instituições e profissionais que 
realizem atividades e projetos relacionados a OGM no território nacional; 

VII - encaminhar à CTNBio, para emissão de parecer técnico, todos os 
processos relativos a projetos e atividades que envolvam OGM; 

VIII - encaminhar para publicação no Diário Oficial da União resultado 
dos processos que lhe forem submetidos a julgamento, bem como a 
conclusão do parecer técnico; 

IX - aplicar as penalidades de que trata esta Lei nos artigos 1 I e 12. 

~ r t .  8"- É vedado, nas atividades relacionadas a OGM: 

I - qualquer manipulação genética de organismos vivos ou o manejo in 
vitro de ADNIARN natural ou recombinante, realizados em desacordo com 
as normas previstas nesta Lei: 

11 - a manipulação genética de células germinais humanas; 

111 - a intervenção em material genético humano in vivo, exceto para o 
tratamento de defeitos genéticos1 respeitando-se princípios éticos tais como 
o principio de autonomia e 0 princípio de beneficência,de acordo com o art. 
6". inciso IV, e com a aprovação prévia da CTNBio; 

IV - a produçãol armazenamento OU manipulaç80 de embri8es 
humanos destinados a servir como material biológico disponível; 

V - a intervenção in vivo em material genético de animais, excetuados 
0s casos em que tais intervenções se constituam em avanços significativos 
na pesquisa científica e no desenvolvimento tecnológico, respeitando-se 
princípios éticos, tais como 0 princípio da responsabilidade e o principio da 
prudência, e com aprovação prévia da CTNBio; 

VI - a liberação ou 0 descarte no meio ambiente de OGM em 
desacordo com as f10rmas estabelecidas pela CTNBio e constantes na 

desta Lei. 

g 1"- OS produtos contendo OGM, destinados à comercialização ou 
industrializa~ão, provenientes de outros países, SÓ poderão ser introduzidos 
no Brasil após o parecer prévio conclusivo da CTNBio e a autorização do 
órgão de fiscalização competente, levando-se em consideração pareceres 
técnicos de outros países, quando disponíveis. 

§ 20- 0 s  produtos contendo OGM1 Pertencentes ao Grupo II conforme 
definido no Anexo I desta Lei, só poderão ser introduzidos no Brasil após o 
parecer prévio conclusivo da CTNBio e a autorização do órgão de 
fiscalização competente. 



9 3"- (VETADO) 

Art. 9"- Toda entidade que utilizar técnicas e métodos de engenharia 
genética deverá criar uma Comissio Interna de Biossegurança (CIBio), além 
de indicar um técnico principal responsável por cada prójeto específico. 

Art. 10"- Compete Comissão Interna de Biossegurança (CIBio) no 
âmbito de sua InstituiçGo: 

I - manter informados OS trabalhadores, de qualquer pessoa e a 
coletividade, quando suscetíveis dê serem afetados pela atividade, sobre 
todas as questbes relacionadas com a saúde e a segurança, bem como 
sobre os procedimentos em caso de acidentes; 

11 - estabelecer programas preventivos e de inspeção para garantir o 
funcionamento das instalações sob sua responsabilidade, dentro dos 
padrões e normas de biossegurança, definidos pela CTNBio na 
regulamentação desta Lei; 

111 - encaminhar à CTNBio 0s documentos cuja relação será 
estabelecida na regulamentação desta Lei, visando a sua analise e a 
autorização do órgão competente quando for o caso; 

IV - manter registro do acompanhamento individual de cada atividade 
OU projeto em desenvolvimento envolvendo OGM; 

V - notificar à CTNBio, às autoridades de Saúde Pública e &s 
entidades de trabalhadores, 0 resultado de avaliações de risco a que estão 
submetidas as pessoas ex~os tas~  bem como qualquer acidente ou incidente 
que possa provocar a disseminação de agente biológico; 

VI - investigar a ocorrência de acidentes e as enfermidades 
possivelmente relacionados a OGM, notificando suas conclusões e 
providências à CTNBio. 

~ r t .  1 1"- Constitui infração. Para OS efeitos desta Lei, toda açáo ou 
omissão que importe na inobservhncia de Preceitos nela estabelecidos, com 
exceção dos parágrafos 1" e 2' e dos incisos de 11 a VI do art. 8", ou na 
desobediência as determinações de carater normativo dos órgáos ou das 
autoridades administrativas competentes. 

Art. 12"- Fica a CTNBio autorizada a definir valores de multas a partir 
de 16.110,80 UFIR, a serem aplicadas Pelos 6rgHos de fiscalização 
referidos no art. 7", ~ro~orcionalmente ao dano direto ou indireto, nas 
seguintes irilrações: 

I - n8o obedecer hs nOrmas e aos Padrões de biossegurança vigentes; 

11 - implementar prdjeto sem Providenciar o prévio cadastramento da 
entidade dedicada a pesquisa e manipulaçáo de OGM, e de seu responsável 
técnico, bem como da CTNBio; 

111 - liberar no meio ambiente qualquer OGM sem aguardar sua prbvia 
mediante publicação no Diário Oficial da União; 

IV - operar 0s laboratórios que manipulam OGM sem observar as 
normas de biossegurança estabelecidas na regulamentação desta Lei; 



V - não investigar, ou fazê-lo de forma incompleta, os acidentes 
ocorridos no curso de pesquisas e prójetos na área de engenharia genética, 
ou não enviar relatório respectivo à autoridade competente no prazo máximo 
de 5 (cinco) dias a contar da data de transcorrido o evento; 

VI - iqplementar projeto sem manter registro de seu acompanhamento 
individual; 

VI1 - deixar de notificar, ou fazê-lo de forma não imediata, à CTNBio, e 
às autoridades da Saúde Pública,- sobre acidente que possa provocar a 
disseminação de OGM; 

VI11 - não adotar os meios necessários a plena informação da CTNBio, 
das autoridades da Saúde Pública, da coletividade, e dos demais 
empregados da instituição ou empresa, sobre os riscos a que estão 
submetidos, bem como 0s procedimentos a serem tomados, no caso de 
acidentes; 

IX - qualquer manipulação genética de organismo vivo ou manejo in 
vitro de ADNIARN natural ou recombinante, realizados em desacordo com 
as normas previstas nesta Lei e na sua regulamentação. 

g 1 '-NO caso de reincidência, a multa será aplicada em dobro. 

g 20- No caso de infração continuada, caracterizada pela permanência 
da ação ou omissão inicialmente punida, será a respectiva penalidade 
aplicada diariamente ate cessar sua causa, sem prejuízo da autoridade 
competente, podendo paralisar a atividade imediatamente elou interditar o 
laboratório ou a instituição OU empresa responsável. 

Art. 430- Constituem crimes: 

I - a manipulação genética de células germinais humanas; 

11 - a intervenção em material genético humano in vivo, exceto para o 
tratamento de defeitos geneticos, respeitando-se princípios éticos tais como 
o principio de autonomia e 0 princípio de beneficência, e com a aprovação 
prévia da CTNBio; 

Pena - detenção de trQs mes8s.a um ano. 

g 10- Se resultar em: 

a) incapacidade para as o c u p a ~ õ e ~  habituais por mais de trinta dias; 

b) perigo de vida; 
c) debilidade permanente de membro, sentido ou função; d) 

aceleração de parto; Pena - reclusão de um a cinco anos. § 2"- Se resultar 
em; a) incapacidade permanente Para 0 trabalho; b) enfermidade incurável; 
C) perda ou inutiliZaçá0 de membro, sentido OU função; d) deformidade 
permanente; e) aborto; Pena - reclusão de dois a oito anos. 1 3"- Se resultar 
em morte; pena - reclusão de seis a vinte anos. 

111 - a produção, armazenamento OU manipulação de embriões 
humanos destinados a servirem COmo material biológico disponível; Pena - 
reclusão de seis a vinte anos. 



IV - a intervenção in vivo em material genético de animais, excetuados 
0s casos em que tais intervenções se constituam em avanços significativos 
na pesquisa científica e no desenvolvimento tecnológico, respeitando-se 
princípios éticos, tais como 0 principio da responsabilidade e o princípio da 
prudência, e com aprovação prévia da CTNBio; Pena - reclusão de três 
meses a um'ano. 

V - a liberação ou o descarte no meio ambiente de OGM em 
desacordo com as normas estabelecidas pela CTNBio e constantes na 
regulamentação desta Lei. Pena - reclusão de um a três anos. 

5 I O-  Se resultar em: 

a) lesões corporais leves; 

b) perigo de vida; 

C) debilidade permanente de membro, sentido OU função; 

d) aceleração de parto; 
e) dano à propriedade alheia; 

f) dano ao meio ambiente; 

Pena - reclusão de dois a cinco anos. 
Cj 2"- Se resultar em: 

a) incapacidade permanente para o trabalho; 

b) enfermidade incurável; 
c) perda ou inutilizaçáo de membro, sentido ou funçgjo; 

d) deformidade permanente; 

e) aborto; 

f) inutilização da propriedade alheia; 

g) dano grave ao meio ambiente; 

Pena - reclusão de dois a oito anos; 

g 3"- Se resultar em morte; 

Pena - reclusão de seis a vinte anos. 
§ 40- Se a liberação, 0 descarte no meio ambiente ou a introdução no 

meio de OGM for CU~~OSO: 

Pena - reclusão de um a dois anos. 
g 50- Se a liberação. O descarte no meio ambiente ou a introdução no 

Pais de OGM for culposa, a Pena será aumentada de um terço se o crime 
resultar de inobservância de regra técnica de profissão. 

g 6"- 0 Ministério Público da unia0 e dos Estados terá legitimidade 
para propor ação de responsabilidade civil e criminal por danos causados ao 
homem, aos animais. às plantas e ao meio ambiente, em face do 
descumprimentO desta Lei. 



Art. 14"- Sem obstar a aplicação das penas previstas nesta Lei, é o 
autor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou 
reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua 
atividade. Disposiç6es Gerais e Transitórias 

Art. 15"- Esta Lei será regulamentada no prazo de 90 (noventa) dias a 
contar da data de sua publicação. 

Art. 16"- As entidades que estiverem desenvolvendo atividades 
reguladas por esta Lei na data de-sua publicação, deverso adequar-se às 
suas disposições no prazo de cento e vinte dias, contados da publicaçao do 
decreto que a regulamentar, bem como apresentar relatório circunstanciado 
dos produtos existentes, pesquisas ou prójetos em andamento envolvendo 
OGM. 

Parágrafo único. Verificada a existência de riscos graves para a saúde 
do homem ou dos animais, Para as plantas ou para o meio ambiente, a 
CTNBio determinará a paralisação imediata da atividade. 

Art. 17"- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 18"- Revogam-se as disposições em contrhrio. 

Brasilia, 5 de janeiro de 1995; 174' da Independência e 107" da 
República 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 

Nelson Jobim 

José Eduardo De Andrade Vieira 

Paulo Renato Souza 

Adib Jatene 

José Israel Vargas 

Gustavo Krause 

ANEXO I - DA LEI 9.874195 

Para efeitos desta Lei, 0s organismos geneticamente modificados 
classificam-se da seguinte maneira: 

Grupo I: compreendem 0s organismos que preenchem os seguintes 
critérios: 

A, organismo receptor ou parenta1 
- não-patogênico; 
c isento de agentes adventícios; 
- com amplo histórico documentado de utilizaçao segura, ou a 

incorporação de barreiras biológicas que, sem interferir no crescimento 
ótimo em reator OU fermentador, permita uma sobrevivência e multiplicação 
limitadas, sem efeitos negativos para O meio ambiente, 

6. Vetorlinserto 



- deve ser adequadamente caracterizado e desprovido de sequências 
nocivas conhecidas; 

- deve ser de tamanho limitado, no que for possível, as sequências 
genéticas necessárias para realizar a função projetada; 

- não deve incrementar a estabilidade do organismo modificado no 
meio ambierlte; 

- deve ser escassamente mobilizável; 
- não deve transmitir nenhum marcador de resistência a 
organismos que, de acordo com os conhecimentos disponíveis, não o 

adquira de forma natural. 
C. Organismos geneticamente modificados: 
- não-patogênicos; 
- que ofereçam a mesma segurança que o organismo receptor ou 

parenta1 no reator ou fermentador, mas com sobrevivência elou 
multiplicação limitadas, sem efeitos negativos para o meio ambiente. 

D. Outros organismos geneticamente modificados que poderiam 
incluir-se no Grupo 1. desde que reúnam as condições estipuladas no item 
C anterior: 

- microorganism~S construidos inteiramente a partir de um Único 
receptor procariótico (incluindo ~lasmideos e vírus endógenos) ou de um 
único receptor eucariótico (incluindo seus cloroplastos, mitocôndrias e 
plasmideos, mas excluindo 0s vírus) e organismos compostos inteiramente 
por sequências genéticas de diferentes esp6cies que troquem tais 
sequências mediante processos fisiológicos conhecidos. 

Grupo II: todos aqueles não incluídos no Grupo 1. 
Publicada no D.0.U. de 06.01.95, seção 1, pág. 337. 

ANEXO I I  - DECRETO No 1.752, DE 20.12.95 

Regulamenta a Lei no 8.974, de 5 de janeiro de 1995, dispõe sobre a 
vinculaçã~, competência e com~osi@o da Comissão Técnica Nacional de 
BiosseguranÇa - CTNBio, e dá outras providências. 

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo de 
Presidente da República. usando das atribuições que lhe confere o art. 84, inciso 
[V e VI, da C0nstitui@oI e tendo em vista 0 disposto na Lei no 8.974, de 5 de 
janeiro de 1995, 

DECRETA: 

Capítulo I 
DA VINCULAÇÃO DA CTNBio 

~ r t .  l0 A Comissão Técnica Naciona! de Biossegurança - CTNBio vincula- , g Secretaria Executiva do Ministério da Ciência e Tecnologia. 

parágrafo único. A CTNBio contará com Uma Secretaria Executiva, que 
proverá o apoio técnico e administrativo a Comissão. 



Capítulo II 

DA COMPETÊNCIA DA CTNBio 

Art. 2 O  Compete a CTNBio: 

I - propor a Política Nacional de Biossegurança; 

11 - acompanhar o desenvolvimento e o progresso técnico e científico na 
biossegurança e em áreas afins, objetivando a segurança dos consumidores e da 
população em geral, com permanente cuidado a proteção do meio ambiente; 

111 - relacionar-se com instituições voltadas para a engenharia genética e a 
biossegurança a nível nacional e internacional; 

[V - propor o Código de Ética de Manipulações Genéticas; 

V - estabelecer normas e regulamentos relativos as atividades e projetos que 
contemplem constru@ol cultivo. manipulação, uso, transporte, armazenamento, 
comercialização, consumo, liberação e descarte relacionados a organismos 
geneticamente modificados (OGM); 

VI - classificar os OGM segundo 0 grau de risco, definido os níveis de 
biosseguranp a eles aplicados e as atividades consideradas insalubres e 
perigosas; 

v11 - estabelecer os mecanismos de funcionamento das Comissões Internas de 
Biossegurança - CTNBio, no âmbito de cada instituição que se dedique a ensino, 
pesquisa, desenvoivimento e utilização das técnicas de engenharia genética; 

v111 - emitir parecer técnico sobre 0s ~ ro~e tos  relacionados a OGM pertencentes 
ao ~ r u p o  II, conforme definido no Anexo I da Lei no 8.974. de 1995, 

aos Órgãos Competentes; 

I)( - apoiar tecnicamente 0s Órgãos competentes no processo de investigação de 
acidentes e de enfermidades verifi~adas no curso dos projetos e das atividades 
na área de engenharia genéticas bem como na fiscalização e monitoramento 
desses projetos e atividades; 

X - emitir parecer técnico prévio conclusivo sobre qualquer liberaflo de OGM no 
meio ambient,e, encaminhando-o ao órgão competente; 

XI - divulgar no Diário Oficial da União1 Previamente ao processo de análise, 
extrato dos pleitos que forem submetidos a sua aprovação, referentes à liberação 
de OGM no meio ambiente, excluindo-se as informaçbes sigilosas de interesse 
comercial, objeto de direito de propriedade intelectual, apontadas pelo 
proponente e assim por ela consideradas; 

XII - emitir parecer técnico prévio conclusivo sobre registro, uso, transporte, 
armazenamento, c~ rne r~ ia l i za~~o .  consumo, liberação e descarte de produto 
contendo OGM ou derivados, encaminhando-o a0 órgão de fiscaliza@o 
competente; 



XIII - divulgar no Diário Oficial da União o resultado dos processos que lhe forem 
submetidos a julgamento, bem como a conclusão do parecer tecnico; 

XIV - exigir como documentação adicional, se entender necessário, Estudo de 
Impacto Ambienta1 (EIA) e respectivo Relatório de Impacto no Meio Ambiente 
(RIMA) de projetos e aplicaçáo de envolvam a liberação de OGM no meio 
ambiente, além das especificadas para o nível de risco aplicável; 

xv - emitir, por solicitação do prpponente, Certificado de Qualidade em 
Biossegurança - CQB, referente as instalações destinadas a qualquer atividade 
ou projeto que envolva OGM ou derivados; 

XVI - recrutar consultores "ad-hoc" quando necessário; 

XVII - propor modificações na regulamentação da Lei no 8.974. de 1995; 

XVIII - elaborar e aprovar seu Regimento Interno no prazo de trinta dias, após 
sua instalação. 

Capítulo III 

~ r t .  3 O  A CTNBio, composta de membros efetivos e suplentes, designados pelo 
Ministro de Estado da Ciencia e Tecnologia, será constituida por: 

( ~ ~ 9 0 ,  "caputf~ com redação dada pelo Decreto no 2.577, de 30.04.98 - DOU de 
04.05.98) 

I - oito especialistas de notório saber científico e técnico, em exercício no 
segmento de biotecnologia, sendo dois da área humana, dois da área animal, 
dois da área vegetal e dois da área ambiental; 

11 - um representante de cada um dos seguintes Ministérios, indicados pelos 
respectivos titulares: 

a) da CiBncia e Tecnologia; 

b) da Saúde; 

c) do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal; 

d) da EducaÇao e do Desporto; 

e) das Relações Exteriores. 

111 - dois representantes do Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da 
Reforma Agrária. sendo um da área vegetal e outro da área animal, indicados 
pelo respectivo titular; 

IV - um representante de Órgão legalmente constituído de defesa do consumidor; 

V - um representante de associatões legalmente Constituídas, representativas do 
setor de biotecnologia, a ser escolhido pelo Ministro de Estado da 



Ciência e Tecnologia, a partir de listas triplices encaminhadas pelas associações 
referidas; 

(Incjso V, com redação dada pelo Decreto no 2.577, de 30.04.98 - DOU de 
04.05.98) 

VI - um representante de órgão legalmente constituído, de proteção a saúde do 
trabalhador. 

g l0 Os candidatos indicados para a composição da CTNBio deverão apresentar 
qualificação adequada e experiência profissional no segmento de biotecnologia, 
que deverá ser comprovada pelos respectivos "curriculum vitaeu. 

§ 2 O  0 s  especialistas referidos no inciso I serão escolhidos pelo Ministro de 
Estado da Ciência e Tecnologia, a Partir de nomes de cientistas com grau de 
Doutor, que lhe forem re~~mendados Por instituições e associações científicas e 
tecnológicas relacionadas ao segmento de biotecnologia. 

(5 24 com redação dada pelo Decreto no 2.577, de 30.04.98 - DOU de 04.05.98) 

g 30 A indicação de que trata 0 parágrafo anterior será feita no prazo de trinta 
dias, contado do recebimento da consulta formulada pela Secretaria Executiva da 
CTNBio, a ser feita no mesmo Prazo, a partir da ocorrência da vaga. 

§ 40 No caso de não aprovação dos mmes propostos, o Ministro de Estado da 
Ciência e Tecnologia poderá solicitar indicação alternativa de outros nomes. 

g 50 o representante de que trata 0 inciso IV deste artigo será escolhido pelo 
Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia. a partir de sugestões, em lista 
triplice, de instituições públicas ou nã~-CWernamentais de proteção e defesa do 
consumidor, observada a mesma sistemática de consulta e indicação prevista no 
§ 3O. 

(§ 50, com redaçao dada pelo Decreto no 2.577, de 30.04.98 - DOU de 04.05.98) 

9 60 Consideram-se de defesa do consumidor as instituições públicas ou privadas 
cadastradas no Departamento de Proteç%o e Defesa do Consumidor da 
Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça. 

g 70 Cada uma das associações representativas do setor empresarial de 
biotecnologia, legalmente constituida e cadastrada na Secretaria Executiva da 
CTNBio, encaminhará lista tri~lice Para escolha do representante de que trata o 
inciso V, ~bservada a mesma sistemática de consulta e indicação prevista no § 
3 O .  

5 80 O representante de que trata o inciso VI deste artigo será escolhido pelo 
Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia, a Partir de sugestões dos Ministros 
da Saúde e do Trabalho e de organizações não-governamentais de proteç8o g 
saúde do trabalhador. 0bsefVada a mesma sistemática de consulta e indicação 
prevista no 3 3'. 
6 80, com redaç60 dada pelo Decreto no 2.577, de 30.04.98 - DOU de 04.05.98) 







I - no Ministério da Saúde, a Secretaria de Vigilância Sanitária; 

II - no Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hidricos e da Amazônia Legal, 
a Secretaria de Coordenação de Assuntos do Meio Ambiente; 

111 - no Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária, a 
Secretaria de' Defesa Agropecuaria. 

~ r t .  12. A fiscalização e o monitoramento das atividades de que trata o artigo 
anterior serão conduzidas pelas Comissões Setoriais Específicas nos respectivos 
Ministérios, em consonância com OS Órgãos de fiscalização competentes. 

Parágrafo único. As atividades relacionadas a pesquisa e desenvolvimento com 
OGM e derivados terão os mecanismos de fiscalização definidos pela CTNBio. 

~ r t .  13. Caberá a CTNBio o encaminhamento dos pleitos as Comissões Setoriais 
Específicas incumbidas de elaborar parecer conclusivo, que os enviará ao órgão 
competente referido no artigo 12 deste Decreto, para as providdncias cabíveis. 

Parágrafo único. Procedido ao exame necessário, as Comissões setoriais 
Especificas devolverão OS processos CTNBio, que informará ao interessado o 
resultado do pleito e providenciará sua divulgação. 

~ r t .  14. A CTNBio se instalará e deliberará com a presença de, no mínimo, 213 de 
seus membros. 

Capitulo VI1 

DA DIVULGAÇÃO DOS PROJETOS 

~ r t .  15. Ao promover a divulgação dos projetas referentes a liberação de OGM no 
meio ambiente, submetidos a sua a~rovação, a CTNBio examinará os pontos que 
o proponente considerar sigilosos e que, Por isso, devam ser excluídos da 
divulgação. 

g 10 NSO concordando com a exclusão. a CTNBio, em expediente sigiloso, fard 
comunicação a respeito ao ~ro~onente, que, no prazo de dez dias, deverá 
manifestar-se a respeito. 

§ 20 A CTNBio, se mantiver seu entendimento sobre a não exclusão, submeterá 
a matéria A deliberação do ~ ~ t ' ~ s e l h o  Nacional de Ciência e Tecnologia do 
Ministério da Ciência e Tecnologia. em expediente sigiloso, com parecer 
fundamentadol devendo a decisão final ser proferida em trinta dias. 

§ 30 0 s  membros da CTNBio deverão manter sigilo no que se refere às matérias 
submetidas ao plenário da Comissão. 

Capítulo V111 

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS 

~ r t .  16. As instituições que estejam desenvolvendo atividades e projetas com 
OGM ou derivados na data da ~ublica@o deste Decreto terão prazo de noventa 
dias para requerer O CQB à CTNBio. 







questões com as quais tenham algum relacionamento de ordem profissional ou 
pessoal, na forma do regulamento. 

~ r t .  iO-C. A CTNBio constituirá, dentre seus membros efetivos e suplentes, 
subcomissões setoriais especificas na área de saúde humana, na área animal, 
na área vegetal e na área arnbiental, para análise prévia dos temas a serem 
submetidos ao plenário da C O ~ ~ S S ~ O .  

Art. 1 O - D .  Compete, entre outras atribuições, a CTNBio: 

I - aprovar seu regimento interno; 

11 - propor ao Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia a Política Nacional de 
Biossegurança; 

111 - estabelecer critérios de avalia~áo e monitoramento de risco de OGM, visando 
proteger a vida e a saúde do homem, dos animais e das plantas, e o meio 
ambiente; 

IV - proceder a avalia@o de risco, caso a caso, relativamente a atividades e 
projetos que envolvam OGM, a ela encaminhados; 

V - acompanhar o desenvolvimento e 0 progresso técnico-científico na 
biossegurança e em áreas afins, objetivando a segurança dos consumidores, da 
população em geral e do meio ambiente; 

VI - relacionar-se com instituições voltadas para a engenharia genética e 
bioçsegurança em nível nacional e internacional; 

VI1 - propor o código de ética das manipulações genéticas; 

v111 - estabelecer normas e regulamentos relativamente às atividades e aos 
projetos relacionados a OGM; 

I)(- propor a realizaçáo de pesquisas e estudos científicos no campo da 
biossegurança; 

)( - estabelecer os mecanismos de funci~namento das Comissões Internas de 
Biossegurança (CIBios), no âmbito de cada instituição que se dedique ao ensino 

pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico e a produção industrial que 
envolvam OGM; 

XI - emitir Ceitificado de Qualidade em Biossegurança (CQB); 

- classificar OS OGM segundo 0 grau de risco, observados 0s critérios 
estabelecidos no anexo desta Lei; 

XIII - definir o nível de bio~segurang a ser aplicado ao OGM e seus usos, e os 
respectivos procedimentos e medidas de segurança quanto ao seu uso, 
conforme as normas estabelecidas na regulamentação desta Lei; 

XIV - emitir parecer técnico prévio conclusivo, Caso a caso, sobre atividades 
consumo ou qualquer liberação no meio ambiente de OGM, incluindo sua 
classifica~áo quanto a0 grau de risco e nível de biossegurança exigido, bem 









5 30 Poderão participar da Comissão, como colaboradores, profissionais e 
representantes de órgãos públicos e entidades cujas funções estejam 
relacionadas aos trabalhos a serem por ela desenvolvidos. 

5 40 A Comissão adotará sistemática de trabalho que possibilite a participação 
da sociedade, mediante consultas públicas ou outras medidas que levem em 
conta 0s principais grupos de interesses envolvidos. 

g 50 A Comissão será instalada no prazo máximo de sessenta dias, contados da 
publicação deste Decreto. 

~ r t .  40 Os Ministérios representados na Comissão, em suas esferas de 
competência, serão os responsáveis pela fiscalização e pelo controle das 
informações fornecidas aos consumidores. 

Art. 50 Este Decreto entrará em vigor em 31 de dezembro de 2001 

Brasília, 18 de julho de 2001 ; 1800 da Independência e 1130 da República. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 

José Gregori 

Marcus Vinicius Pratini de Moraes 

José Serra 

Benjamin Benzaquen Sicsú 

Ronaldo Mota Sardenberg 

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. 19.7.2001 



2. PROTOCOLO DE CARTAGENA 

CARTAGENA PROTOCOL ON BIOSAFETY 
to the convention on biological diversity 

The Parties to this Protocol, 

Beina Parties to the Convention on Bidogical Diversity, hereinafter referred to as 
"the Convention", 

Recallinq Article 19, paragraphs 3 and 4, and Articles 8 (g) and 17 of the 
Convention, 

Recallinq also decision 1115 of 17 November 1995 of the Conference of the Parties 
to the Convention to develop a Protocol on biosafety, specificslly focusing on 
transboundary movement of anY living modified organism resulting from modern 
biotechnology that may have adverse effect on the conservation and sustainable 
use of biological diversity. setting out for consideration, in particular, appropriate 
procedures for advance informed agreement, 

Reaffirminq the pre~autionary approach contained in Principie 15 of the Rio 
Declaration on Environrnent and Development, 

Aware of the rapid expansion of fmdern biotechnology and the growing public 
concern over its potential adverse effects on biological diversity, taking also into 
account risks to human health, 

Recoqnizinq that modern biotechnolog~ has great potential for human well-being 
if developed and used with adequate safet~ measures for the environment and 
human health, 

Recognizing also the crucial im~ortance to humankind of centres of origin and 
centres of genetic diversity, 

Taking into account the limited ca~abilities 0f many countries, particularly 
developing countries, to CoPe with the and sa ia  of known and potential 
risks associated with living modified organisms, 

Recoanizinq that trade and environment agreements should be mutually 
çupportive with a view to achieving sustainable development, 

Emphasizinq that this P ~ O ~ O C O ~  shall not be interpreted as impiying a change in the 
rights and obligations of a Party under any existing internationai agreements, 

Understandinq that the above recital is not intended to subordinate this Protocol 
to other internationa1 agreements, 

Have agreed as follows: 



Article 1 

OBJECTIVE 

In accordance with the precautionary approach contained in Principie 15 of the 
Rio Declaration on Environment and Development. the objective of this Protocol is 
to contribute to ensuring an adequate leve1 of protection in the field of the safe 
transfer, handling and use of living modified organisms resulting from modern 
biotechnology that may have adverse effects on the conservation and sustainable 
use of biological divenity, taking also-into account risks to human health, and 
specifically focusing on transboundary movements. 

Article 2 

GENERAL PROVISIONS 

1. Each Party shall take necessary and appropriate legal, administrative and other 
measures to implement its obligations under this Protocol. 

2. The Parties shall ensure that the develo~ment, handling, transport, use, 
transfer and release of any living mdified organisms are undertaken in a manner 
that prevents or reduces the risks to biological diversity, taking also into account 
risks to human health. 

3. Nothing in this Protocol shall affect in anY WaY the sovereignty of States over 
their territorial sea established in accordance with international law, and the 
sovereign rights and the jurisdiction which states have in their exclusive economic 
zones and their continental shelves in xxm'dance with international law, and the 
exercise by ships and aircraft 0f States of navigational rights and freedoms as 
provided for in international law and as reflected in relevant internationa1 
instruments. 

4. Nothing in this Protocol shall be interpreted as restricting the right of a Party to 
take action that is more protective of the COnServation and sustainable use of 
biological diversity than that called for in this Protocol, provided that such action is 
consistent with the objective and the provisions of this Protocol and is in 
accordance with that Party's other obligations under international law. 

5. The Parties are encouraged to take into account, as appropriate, available 
expertise, instruments and work undedaken in international forums with 
competente in the area of risks to human health. 

Article 3 

USE OF TERMS 

For the purposes of this Protocol: 

(a) "Conferente of the Parties" means the Conferente of the Parties to the 
Convention; 

(b) wcontajned use" means any o~eration. undertaken within a facility, installation 
or ~ t h e r  ~hysical struct~re, which involves living modified organisms that are 



controlled by specific measures that effectively limit their contact with, and their 
impact on, the externa1 environment; 

(c) "Export" means intentional transboundary movement from one Party to 
another Party; 

(d) "Exporter" means any legal or natural person, under the jurisdiction of the 
Party of export, who arranges for a living modified organism to be exported; 

(e) "Import" means intentional transboundary movement into one Party from 
another Party; 

(9 "lmporter'' means any legal or natural person, under the jurisdiction of the Party 
of import, who arranges for a living modified organism to be impoded; 

(g) "Living modified organism" means anY living organism that possesses a nove1 
combination of genetic material obtained through the use of modern 
biotechnology; 

(h) "Living organism" means anY biological entity capable of transferring or 
replicating genetic material, including sterile organisms, viruses and viroids; 

(i) "Modern biotechnology" means the application of: 

a. In vitro nucleic acid techniques, including recombinant deoxyribonucleic acid 
(DNA) and direct injection of nucleic acid into ceils or organelles. or 

b. Fusion of cells beyond the taxonomic family, 

that overcome *natural physiological reproductive Or recombination barriers and 
that are not techniques used in traditional breeding and selection; 

(i) "Regional economic integration organization" means an organization 
constituted by sovereign States of a given region. to which its member States 
have transferred competente in respect of matters governed by this Protocol and 
which has been duly authorized. in accordance with its interna1 procedures, to 
sign, ratify. accept. approve or accede to it; 

(k) "Transboundary movement" means the movement of a iiving modified 
organism from one Party to an0ther Party. save that for the purposes of Articles 
17 and 24 transboundary movement extends to movement between Parties and 
non-Parties. 

Article 4 

SCOPE 

This protowl shall 2pply to the transbounda~ movement, transit, handling and 
of ali living modified organisms that may have adverse effects on the 

conservation and sustainable use of biological diversity, taking also into account 
risks to human health. 



Article 5 

PHARMACEUTICALS 

Notwithstanding Article 4 and without prejudice to any right of a Party to subject 
ali living modified organisms to risk asseSSment prior to the making of decisions 
on import, this Protocol shall not apply to the transboundary movement of Iiving 
modified organisms which are pharmaceuticals for humans that are addressed by 
other relevant international agreements or organisations. 

Article 6 

TRANSIT AND CONTAINED USE 

1. Notwithstanding Article 4 and without prejudice to any right of a Party of transit 
to regulate the transport of living modified organisms through its territory and 
make available to the Biosafety Clearing-House, any decision of that Party, 
subject to Article 2, paragraph 3, regarding the transit through its territory of a 
specific living modified organism, the ~rovisions of this Protocol with respect to 
the advance informed agreement procedure shall not apply to living modified 
organisms in transit. 

2. Notwithstanding Article 4 and without prejudice to any right of a Party to subject 
ai] living modified organisms to risk assessment prior to decisions on import and 
to set standards for contained use within its jurisdiction, the provisions of this 
Protocol with respect to the advance informed agreement procedure çhall not 
apply to the transbounda~ movement of living modified organisms destined for 
contained use undertaken in accordance with the standards of the Party of import. 

Article 7 

APPLICATION OF THE ADVANCE INFORMED AGREEMENT PROCEDURE 

I. Subject to Articles 5 and 6, the advance informed agreement procedure in 
Articles 8 to 10 and 12 shall ~ P P ~ Y  prior to the first intentional transboundary 
moijement of living modified organisms for intentional introduction into the 
environment of the Party of importe 

2. wlntentional introduction into the envit-onment" in paragraph I above, does not 
refer to living modified organisms intended for direct use as food or feed, or for 
processing . 

3. Article 11 shall apply prior to the first transboundar-y movement of living 
rnodified organisms intended for direct use as food Or feed, or for processing. 

4. The advance informed agreement procedure shall not apply to the intentional 
transboundary movement 0f living modified organisms identified in a decision of 
the Conferente of the Parties serving as the meeting of the Parties to this 
Protocol as being not likely to have adverse effects on the conservation and 
sustainable use of biological dive~ity, taking ais0 into account risks to human 
health. 



Article 8 

NOTIFICATION 

1. The Party of export shall notify, or require the exporter to ensure notification to, 
in writing, the ,competent national authority of the Party of import prior to the 
intentional transboundary movement of a living modified organism that falls within 
the scope of Article 7, paragraph 1. The notification shall contain, at a minimum, 
the information specified in Annex I. 

2. The Party of export shall ensure that there is a legal requirement for the 
accuracy of information provided by the exporter. 

Article 9 

ACKNOWLEDGEMENT OF RECEIPT OF NOTIFICATION 

I. The Party of import shall acknowledge receipt 0f the notification, in wnting, to 
the notifier within ninety days of its receipt. 

2. The acknowledgement shall state: 

(a) The date of receipt of the notification; 

(b) Whether the notification, prima facie, contains the information referred to in 
Article 8; 

(C)  Whether to proceed according to the domestic regulatory framework of the 
Party of import or according to the procedure specified in Article 10. 

3. The domestic regulatory framework referred to in paragraph 2 (c) above, shall 
be consistent with this Protocol. 

4. A failure by the Party of import to acknowledge receipt of a notification shall not 
imply its consent to an intentional transboundary movement. 

Article 10 

DECISION PROCEDURE 

I. Decisions taken by the Party of import shall be in accordance with Article 15. 

2. The Party of import shall, within the period of time referred to in Article 9, inform 
the notifier, i n  writing, whether the intentional transboundary movement may 
proceed: 

(a) Only after the Party of import has given its written consent; or 

(b) After no less than ninety days without a subsequent written consent. 

3. Within two hundred and seventy days of the date of receipt of notification, the 
Party of import shall communicate, in writing, to the notifier and to the Biosafety 
Cleanng-House the decision referred to in paragraph 2 (a) above: 



(a) Approving the import, with or without conditions, including how the decision 
will apply to subsequent imports of the same living modified organism; 

(b) Prohibiting the import; 

(c) Requesting additional relevant information in accordance with its domestic 
regulatory framework or Annex I; in calculating the time within which the Party of 
import is to respond, the number of days it has to wait for additional relevant 
information shall not be taken into account; or 

(d) Informing the notifier that the period specified in this paragraph is extended by 
a defined period of time. 

4. Except in a case in which consent is unconditional, a decision under paragraph 
3 above, shall set out the reasons on which it is based. 

5. A failure by the Party of import to CO~municate its decision within two hundred 
and seventy days of the date of receipt of the notification shall not imply its 
consent to an intentional transboundary movement. 

6. Lack of scientific certainty due to insufficient relevant scientific information and 
knowledge regarding the extent of the Potential adverse effects of a living 
modified organism on the conservation and sustainable use of biologia1 diversity 
in the Party of import, taking ais0 into account risks to human health, shall not 
prevent that Party fr0m taking a decision, as appropriate, with regard to the import 
of the living modified organism in question as referred to in paragraph 3 above, in 
arder to avoid or minimize such potential adverse effects. 

7. The Conferente of the Parties sewing as the meeting of the Parties shall, at its 
first meeting, decide upon ap~ro~riate  roced dures and mechanisms to facilitate 
decision-making by Parties 0f import. 

Article 11 

PROCEDURE FOR LIVING ViODIFIED ORGANISMS INTENDED FOR DIRECT 
USE AS FOOD OR FEED, OR FOR PROCESSING 

1. A Pa* that makes a final decision regarding domestic use, including placing 
on the market, of a living modified organism that may be subject to transboundary 
movement for direct use as food or feed, or for processing shall, within fifteen 
days of making that decision, inform the Partias through the Biosafety Clearing- 
House. This information shall contain, at a minimum. the information specified in 
Annex 11. The Party shall provide a coPY of the information, in writing, to the 
nationa1 focal point of each Pady that informs the Secretariat in advance that it 
does not have access to the Biosafety Clearing-HOUS~. This provision shall not 
apply to decisions regarding field trials. 

2. The Pady making a decision under ~ a r a g r a ~ h  1 above, shall ensure that there 
is a legal requirement for the accuracy of information provided by the applicant. 

3, Any Party may request additional information fr0m the authority identified in 
paragraph (b) of Annex 11. 



4. A Party may take a decision on the import of living modified organisms 
intended for direct use as food or feed, or for processing, under its domestic 
regulatory framework that is consistent with the objective of this Protowl. 

5. Each Party shall make available to the Biosafety Clearing-House copies of any 
national laws, regulations and guidelines applicable to the import of living modified 
organisms intended for direct use as food or feed, or for processing, if available. 

6.  A developing country Party or a Party with an economy in transition may, in the 
absence of the domestic regulatory framework referred to in paragraph 4 above, 
and in exercise of its domestic jurisdiction, declare through the Biosafety Clearing- 
House that its decision prior to the first import of a living modified organism 
intended for direct use as food or feed, or for processing, on which information 
has been provided under paragraph 1 above, will be taken according to the 
following: 

(a) A risk assessment undertaken in accordance with Annex III; and 

(b) A decision made within a ~redictable timeframe. not exceeding two hundred 
and seventy days. 

7. Failure by a Party to cor?Imunicate its decision according to paragraph 6 above, 
shall not imply its consent or refusal to the import 0f a living modified organism 
intended for direct Use as food or feed. or for processing, unless otherwise 
specified by the Party. 

8, Lack of scientific certainty due to insufficient relevant scientific information and 
knowledge regarding the extent of the ~otential adverse effects of a living 
modified organism on the conservation and sustainable use of biological diversity 
in the Party of import, taking also into account risks to human health, shall not 
prevent that Party from taking a decision, as appropriate, with regard to the import 
of that living modified organism intended for direct use as food or feed, or for 
processing, in order to avoid or minimize such potential adverse effects. 

9, ,A Party may indicate its needs for financia1 and technical assistance and 
capacity-building with respect to living modified organisms intended for direct use 
as food or feed, or for pro~ssing. Parties shall Cooperate to meet these needs in 
accordance with Articles 22 and 28. 

REVIEW OF DECISIONS 

1. A Party of import may, at anY time, in light of new scientific information on 
potential adverse effects on the conservation and sustainable use of biologia\ 
diversityl taking ais0 into account the risks to human health, review and change a 
c-eciçion regarding an intentional transboundary movement. In such case, the 
Party shall, within thirty days, inform anY notifier that has previously notified 
rnovements of the living modified organism referred to in such decision, as well as 
the Biosafety Clearing-HOUS~, and shall set  OU^ the reasons for its decision. 



2. A Party of export or a notifier may request the Party of import to review a 
decision it has made in respect of it under Article 10 where the Party of export or 
the notifier considers that: 

(a) A change in circurnstances has occurred that may influente the outcome of 
the risk assessment upon which the decision was based; or 

(b) Additional relevant scientific or technical information has become available. 

3. The Party of import shall respond in writing to such a request within ninety days 
and set out the reasons for its decision. 

4. The Party of import may, at its discretion, require a risk assessment for 
subsequent imports. 

Article 13 

SIMPLIFIED PROCEDURE 

I, A Party of import may, provided that adequate measures are applied to ensure 
the safe intentional transboundary movement 0f living modified organisms in 
accordance with the objective of this Pfotocol, specify in advance to the Biosafety 
Clearing-House: 

(a) Cases in which intentional transboundary movement to it may take place at 
the same time as the movement is notified to the Party of import; and 

(b) Imports of living modified organisms to it to be exempted from the advance 
informed agreement procedure. 

Notifications under subparagraph (a) above, may apply to subsequent similar 
movements to the same Party. 

2. The information relating to an intentional transboundary movement that is to be 
provided in the notifications referred to in paragraph 1 (a) above, shall be the 
information specified in Annex I. 

Article 14 

BILATERAL, REGIONAL AND MULTILATERAL AGREEMENTS AND 
ARRANGEMENTS 

I. Parties rnay enter into bilateral, regional and multilateral agreements and 
arrangements regarding intentional transboundary movements of living modified 
organisms, consistent with the objective of this Protocol and provided that such 
agreements and arrangements do n0t result in a i0wer levei of protection than that 
provided for by the Protocol. 

2. The Parties shall inform each other, through the Biosafety Clearing-House, of 
any such bilateral, regional and multilateral agreements and arrangements that 
they have entered into before or after the date of entry into force of this Protocol. 



3. The provisions of this P ~ O ~ O C O ~  shall not affect intentional transboundary 
movements that take place pursuant to such agreements and arrangements as 
between the parties to those agreements or arrangements. 

4. Any Party may determine that its domestic regulations shall apply with respect 
to specific imports to it and shall notify the Biosafety Clearing-House of its 
decision. 

Article 15 

RISK ASSESSMENT 

1. Risk assessments undertaken Pursuant to this Protocol shall be carried out in a 
scientificaliy sound manner. in accordance with Annex lll and taking into account 
recognized risk assessment techniques. Such risk assessments shall be based, 
at a minimum, on information provided in accordance with Article 8 and other 
available scientific evidence in arder to identify and evaluate the possible adverse 
effects of living modified organisms on the conservation and sustainable use of 
biological diversity, taking ~ I S O  int0 account risks to human health. 

2. The Party of import shall ensure that risk aSSeSSments are carried out for 
decisions taken under Article 10. It maY require the exporter to carry out the risk 
assessment. 

3. The cost of risk assessment shall be borne by the notifier if the Party of import 
so requires. 

Article 16 
, 

RISK MANAGEMENT 

1. The Parties shall, taking into account Article 8 (g) of the Convention, establish 
and maintain appropriate mechanisms, ~easures and strategies to regulate, 
manage and control risks identified in the risk assessment provisions of this 
ProtocoI associated with the use, handling and transboundary movement of living 
modified organisms. 

2. Measures based on risk assessment shall be imposed to the extent necessary 
to prevent adverse effects 0f the living modified organism on the conservation and 
sustainable use of biological diversity, taking also into account risks to human 
health, within the territory of the Party of import. 

3. Each Party shall take appropriate rm€iSureS to prevent unintentional 
transboundaiy movements of living modified organisms, including such measures 
as requiring a risk assessment to be carried out prior to the first release of a living 
modified organism. 

4. Without prejudice to paragraph 2 above, each Party shall endeavour to ensure 
that any living modified organism. whether imported or locally developed, has 
~~de rgone  an appropriate period of observation that is COmmenSurate with its life- 
cycle or generation time before it is put to its intended use. 

5. Parties shall cooperate with a view to: 



(a) Identifying living modified organisms or specific traits of living modified 
organisms that may have adverse effects on the conservation and sustainable 
use of biological diversity, taking also into account risks to human health; and 

(b) Taking appropriate measures regarding the treatment of such living modified 
organisms or specific traits. 

Article 17 

UNINTENTIONAL TRANSBOUNDARY MOVEMENTS AND EMERGENCY 
MEASURES 

1. Each Party shall take appropriate measures to notify affected or potentially 
affected States, the Biosafety Clearing-House and, where appropriate, relevant 
international organizations, when it knows of an occurrence under its jurisdiction 
resulting in a release that leads, or may lead, to an unintentional transboundary 
movement of a living modified organism that is likely to have significant adverse 
effects on the conservation and sustainable use of biological diversity, taking ais0 
into account risks to human health in such States. The notification shall be 
provided as soon as the Party knows of the above situation. 

2. Each Party shall, no later than the date of entry into force of this Protocol for it, 
make available to the Biosafety Clearing-Hou~e the relevant details setting out its 
point of contact for the purposes of receiving notifications under this Article. 

3. Any notification arising from paragraph 1 above, should include: 

(a) Available relevant information on the estimated quantities and relevant 
characteristics andlor traits of the living modified organism; 

(b) Information on the circumstances and estimated date of the release, and on 
the use of the living modified organism in the originating Party; 

(C) ~ n y  available information about the possible adverse effects on the 
conservation and sustainable use of biological diversity, taking also into account 
risks to human health, as well as available information about possible risk 
management measures; 

(d) Any other relevant information; and 

(e) A point of contact for further information. 

4. In arder to minimize any ~ignificant adverse effects on the conservation and 
sustainable use of biological diversity, taking ~ I S O  into account risks to human 
health, each Party, under whose jurisdiction the relesse of the living modified 
organism referred to in paragraph 1 above, occurs, shall immediately consult the 
affected or potentially affected States to enable them to determine appropriate 
responses and initiate necessary action, including emergency measures. 



Article 18 

HANDLING, TRANSPORT, PACKAGING AND IDENTIFICATION 

I. In order to avoid adverse effects on the conservation and sustainable use of 
biological diversity, taking also into account risks to human health, each Party 
shall take necessary measures to require that living modified organisms that are 
subject to intentional transboundary movement within the scope of this Protocol 
are handled, packaged and transporteci under conditions of safety, taking into 
consideration relevant international rules and standards. 

2. Each Party shall take measures to require that documentation accompanying: 

(a) Living modified organisms that are intended for direct use as food or feed, or 
for processing. clearly identifies that they "may contain" living modified organisms 
and are not intended for intentional introduction into the environment, as well as a 
contact point for further information. The Conferente of the Parties serving as the 
meeting of the Parties to this Protocol shall take a decision on the detailed 
requirements for this purpose, including specification of their identity and any 
unique identification, no Iater than two YearS after the date of entry into force of 
this Protocol; 

(b) Living modified organisms that are destined for contained use clearly identifies 
them as living modified organisms; and specifies any requirements for the safe 
handling, storage, transport and use, the contact p0int for further infonation, 
including the name and address of the individual and institution to whom the Iiving 
modified organisms are consigned; and 

(c) Living modified organisms that are intended for intentional introduction into the 
environment of the Party 0f impod and anY other living modified organisms within 
the scope of the Protocol, clearly identifies them as iiving modified organisms; 
specifies the identity and relevant traits andlor characteristics, any requirements 
for the safe handling, storage, transpod and use, the contact point for further 
information and, as appropriate, the name and address of the importer and 
exporter; and contains a declaration that the movement is in conformity with the 
requirements of this Protocol applicable to the exporter. 

3. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this 
protocol shall consider the need for and modalities of developing standards with 
regard to identification. handling. packaging and transpor? practices, in 
consultation with other relevant international bodies. 

Article 19 

COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES AND NATIONAL FOCAL POINTS 

1. Each Party shall designate one nationa1 focal point to be responsible on its 
behalf for liaison with the Secretariat. Each Pãrty shall also designate one or more 
competent national authorities. which shall be rasponsible for performing the 
administrative functions required by this Protocol and which shall be authorized to 
act on its behalf with respect to those functions. A Party may designate a single 
entity to fulfil the functions 0f both focal point and competent national authority. 



2, Each Party shall, no Iater than the date of entry into force of this Protocol for it, 
notify the Secretariat of the names and addresses of its focal point and its 
competent national authority or authorities. Where a Party designates more than 
one competent national authority, it shall convey to the Secretariat, with its 
notification thereof, reievant information on the respective responsibilities of those 
authorities. Where applicable, such information shall, at a minimum, specify which 
competent authority is responsible for which type of living modified organism. 
Each Party shall forthwith notify the Secretariat of any changes in the designation 
of itç national focal point or in the name and address or responsibilities of its 
competent national authority or authorities. 

3. The Secretariat shall forthwith inform the Parties of the notifications it receives 
under paragraph 2 above, and shall ais0 make such information available through 
the Biosafety Clearing-House. 

Article 20 

INFORMATION SHARING AND THE BIOSAFETY CLEARING-HOUSE 

I .  A Biosafety Clearing-Hou~~ is hereby established as part of the clearing-house 
mechanism under Article 18, paragraph 3, of the Convention, in order to: 

(a) Facilitate the exchange of scientific. technical, environmental and legal 
information on, and experience with, living modified organisms; and 

(b) Assist Parties to implement the Protocol, taking into account the special needs 
of developing country Padies, in particular the least developed and small island 
developing States among them, and countries with economies in transition as well 
as countries that'are centres of origin and centres of genetic diversity. 

2. The Biosafety Clearing-House shall serve as a means through which 
information is made available for the PurPoses of paragraph 1 above. It shall 
provide access to information made available by the Parties relevant to the 
implementation of the Protocol. It shall ais0 provide access, where possible, to 

internationa1 biosafety information exchange mechanisms. 

3. Without prejudice to the protection of confidential infonation, each Party shall 
make available to the Biosafet~ Clearing-House any information required to be 
made available to the Biosafety Clearing-HOUS~ under this Protocol, and: 

(a) Any existing laws, regulations and guidelines for implementation of the 
protocol, as well as information required by the Parties for the advance informed 
agreement procedure; 

(b) Any bilateral, regional and multilateral agreements and arrangements; 

(C) Summaries of its risk assessments or environmental reviews of living modified 
organisms generated by its regulator~ Process, and carried out in accordanw with 
Article 15, including, where appropriate, relevant information regarding products 
thereof, namely, processed materiais that are 0f living modified organism origin 
containing detectable nove1 combinations 0f replicable genetic material obtained 
ttlrough the use of rnodern biotechnology; 



(d) Its final decisions regarding the importation or release of living modified 
organisms; and 

(e) Reports submitted by it pursuant to Article 33, including those on 
implementation of the advance informed agreement procedure. 

4. The modalities of the operation 0f the Biosafety Clearing-House, including 
reports on its activities, shall be considered and decided upon by the Conferente 
of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol at its first 
meeting, and kept under review thereafter. 

Article 21 

CONFIDENTIAL INFORMATION 

1. The Party of import shall permit the notifier to identify information submitted 
under the procedures of this Protocol or required by the Party of import as part of 
the advance informed agreement procedure 0f the Protocol that is to be treated 
as confidential. Justification shall be given in such cases upon request. 

2. The Party of import shall consult the notifier if it decides that information 
identified by the notifier as confidential does n0t qualify for such treatment and 
shall, prior to any disclosure, inform the notifier 0f its decision, providing reasons 
on request, as well as an o~portunity for consultation and for an interna1 review of 
the decision prior to disclosure. 

3. Each Party shall protect confidential information received under this Protocol, 
including any confidential information received in the context of the advance 
informed agreement procedure of the Protocol. Each Party shall ensure that it has 
procedures to protect such information and shall protect the confidentiality of such 
information in a manner no less favourable than its treatment of confidential 
information in connection with domestically produced living modified organisms. 

4. The Party of import shall n0t use such information for a commercial purpose, 
except with the written consent of the notifier. 

5. ~f a notifier withdraws or has withdrawn a notification, the Party of import shall 
respect the confidentiality of ~~n'lmercial and industrial information, including 
research and development information as well as information on which the Party 
and the notifier disagree as to its confidentiality. 

6. Without prejudice to paragraph 5 above, the following information shall not be 
considered confidential: 

(a) The name and address of the notifier; 

(b) A general description of the living modified organism or organisms; 

(c) A summary of the risk assessment of the effects on the conservation and 
çustainable use of biological diversity, taking ais0 int0 account risks to human 
health; and 

(d) Any methods and plans for emergency response. 



Article 22 

CAPACITY-BUILDING 

I. The Parties shall cooperate in the development andlor strengthening of human 
resources and ipstitutional capacities in biosafety, including biotechnology to the 
extent that it is required for biosafety, for the purpose of the effective 
implementation of this Protocol, in developing country Parties, in particular the 
least developed and small island developing States among them, and in Parties 
with economies in transition, includiiig through existing global, regional, 
subregional and national institutions and organizations and, as appropriate, 
through facilitating private sector involvement. 

2. For the purposes of implementing paragraph 1 above, in relation to 
cooperation, the needs of developing country Parties, in particular the least 
developed and small island developing States among them, for financia1 
resources and access to and transfer of technology and know-how in accordance 
with the relevant provisions of the Convention, shall be taken fully into account for 
capacity-building in biosafety. Cooperation in Capacity-building shall, subject to 
the different situation, capabilities and requirements of each Party, include 
scientific and technical training in the ProPer and safe management of 
biotechnology, and in the use of risk assessment and risk management for 
biosafety, and the enhancement of technological and institutional capacities in 
bioçafety. The needs of Parties with ec~nomies in transition shall also be taken 
fully into account for such capacity-building in biosafety. 

Article 23 

'PUBLIC AWARENESS AND PARTICIPATION 

I. The Parties shall: 

(a) Promote and facilitate public awareness, education and participation 
concerning the safe transfer, handling and use of living modified organisms in 
relation to the conservation and sustainable use 0f biological diversity, taking also 
into account risks to human health. In doing so, the Parties shall cooperate, as 
appropriate, with other States and international bodies; 

(b) Endeavour to ensure that public awareness and education encompass access 
to information on living modified organisms identified in accordance with this 
Protocol that may be imported. 

2. The Parties shall, in accordance with their respective laws and regulations 
consult the public in the decision-making process regarding living rnodified 
organisms and shall make the results 0f S U C ~  decisions available to the public 
while reçpecting confidential information in accordance with Article 21. 

3. Each Party shall endeavour to infot-m its public about the means of public 
access to the Biosafety Clearing-House. 



Article 24 

NON-PARTIES 

1. Transboundary movements of living modified organisms between Parties and 
non-Parties shall be consistent with the objective of this Protocol. The Parties may 
enter into bilateral, regional and multilateral agreements and arrangements with 
non-Parties regarding such transboundary movements. 

2. The Parties shall encourage non-parties to adhere to this Protocol and to 
contribute appropriate information to the Biosafety Clearing-House on living 
modified organisms released in, or moved int0 or out of, areas within their national 
jurisdictions. 

Article 25 

ILLEGAL TRANSBOUNDARY MOVEMENTS 

1. Each Party shall adopt appropriate domestic measures aimed at preventing 
and, if appropriate, penalizing transbounda~ movements of living modified 
organisms carried out in contravention of its domestic measures to implement this 
ProtocoI. Such movements shall be deemed illegal transboundary movements. 

2. In the case of an illegal transboundary movement, the affected Party may 
request the Party of origin to dispose, at its own expense, of the living modified 
organism in question by repatriation or destruction. as appropriate. 

3. Each Party shall make available to the Biosafety Clearing-House information 
concerning cases,of illegal transboundar~ movements pertaining to it. 

Article 26 

SOCIO-ECONOMIC CONSIDERATIONS 

1. The Parties, in reaching a decision on import under this Protocol or under its 
domastic measures implementing the Protocol, may take into account, consistent 
with their international obligations, S O C ~ O - ~ C O ~ O ~ ~ C  considerations arising from the 
impact of living modified organisms on the conservation and sustainable use of 
biological diversity, especially with regard to the value of biological diversity to 
indigenous and local cornmunities. 

2. The Parties are encouraged to cooperate on research and information 
exchange on an) socio-economic impacts of living modified organisrns, especially 
on indigenous and local communities. 

Article 27 

LIABILITY AND REDRESS 

The Conferente of the Parties serving as the meeting of the Parties to this 
protocol shall, at its first meeting, adopt a process with respect to the appropriate 
elaboratiori of international rules and procedures in the field of liability and redress 
for damage resulting from transboundaw mOVements of living modified 
organisms, analysing and taking due account of the ongoing processes in 



international law on these matters, and shall endeavour to complete this process 
within four years. 

Article 28 

, FINANCIAL MECHANISM AND RESOURCES 

1. In considering financial resources for the implementation of this Protocol, the 
Parties shall take into account the provisions of Article 20 of the Convention. 

2. The financial mechanism established in Artide 21 of the Convention shall, 
through the institutional structure entrusted with its operation, be the financial 
mechanism for this Protocol. 

3. Regarding the capacity-building referred to in Article 22 of this Protocol, the 
Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol, in 
providing guidance with respect to the financia1 mechanism referred to in 
paragraph 2 above, for consideration by the Conferen~e of the Parties, shall take 
into account the need for financial resources by developing country Parties, in 
particular the least developed and the small island developing States among 
them. 

4. In the context of paragraph 1 above, the Parties shall also take into account the 
needs of the developing c o u n t ~  Parties, in particular the ieast developed and the 
small island developing States among them, and of the Parties with economies in 
transition, in their efforts to identifY and implement their capacity-building 
requirements for the purposes of the implementation of this Protocol. 

5. The guidance* to the financia1 mechanism of the Convention in relevant 
decisions of the Conference 0f the Parties, including those agreed before the 
adoption of this Protocol, shall ~ P P ~ Y ,  mutatis mutandis, to the provisions of this 
Article. 

6. The developed country Parties ma)' also provide, and the developing countiy 
Parties and the Parties with economies in transition avail themselves of, financia1 
and technological resources for the implementation of the provisions of this 
Protocol through bilateral, regional and multilateral channels. 

Article 29 

CONFERENCE OF THE PARTIES SERVING AS THE MEETING OF THE 
PARTIES TO THIS PROTOCOL 

1. The Conference of the Parties shall Serve as the meeting of the Parties to this 
Protocol. 

2.  Parties to the Convention that are not Parties to this Protocol may participate 
as observers in the proceedings 0f any meeting 0f the Conference of the Parties 
serving as the meeting of the Parties to this Protocol. When the Conference of the 
Parties serves as the meeting 0f the Parties to this Protocol, decisions under this 
Protocol shall be taken only by those that are Parties to it. 



3. When the Conference of the Parties serves as the meeting of the Parties to this 
~rotocol, any member of the bureau of the Conference of the Parties representing 
a Party to the Convention but, at that time, not a Party to this Protocol, shall be 
substituted by a member to be elected by and from among the Parties to this 
Protocol. 

4. The Conference of the Parties s e ~ i n g  as the meeting of the Parties to this 
Protocol shall keep under regular review the implementation of this Protocol and 
shall make, within its mandate, the decis-ions necessary to promote its effective 
implementation. It shall perform the functions assigned to it by this Protocol and 
shall: 

(a) Make recommendations on any matters necessary for the irnplementation of 
this Protocol; 

(b) Establish such subsidiary bodies as are deemed necessary for the 
implementation of this Protocol; 

(C) Seek and utilize, where appmpriate, the semices and cooperation of, and 
information provided by, com~etent internationa1 organizations and 
intergovernmental and non-governmental bodies; 

(d) Establish the form and the intervals for transmitting the information to be 
submitted in accordance with Article 33 of this Protocol and consider such 
information as well as reports submitted by any subsidiary body; 

(e) Consider and adopt, as required, amendments to this Protocol and its 
annexes, as well as any additional annexes to this Protocol, that are deemed 
necessary for the+implementation of this Protocol; and 

(9 Exercise such other functions as may be required for the implementation of this 
Protocol. 

5. The rules of procedure of the Confet-ence of the Parties and financia1 rules of 
the Convention shalt be applied, mutatis mutandis, under this Protocol, except as 
may be otherwise decided by consensus by the Conference of the Parties serving 
as the meeting of the Parties to this P~o~oco~.  

6. The first meeting of the Conference of the Parties serving as the meeting of the 
Parties to this Protocol shall be convened by the Secretariat in conjunction with 
the first meeting of the Conference of the Pafties that is scheduled after the date 
of the entry info force of this P ro to~ l .  Subçequent ordinary mgeting~ of mo 
Conferente of the Pattl&a ~ e h l i n ~ t  às the meetina o+ the Parties te, thi; P ~ O ~ O C O I  
shall be held in conjunction with ordinary meetings of the GOnfe3i-en~e of the 
Partien iinless otherwise decided by the Conference of the Parties serving as the 

7 Extraordinary rneetinss of the Con-renc~ of the Parties s ~ r ~ i n g  as the meettng 
of *he parties to this ~rotocol shall be held at such other times as may be deemed 

necessary by the Conferente of lhe ~afl ies SeivinQ a5 th8 meeting of the Parti08 
ia this pro~acal, Or O\ the writkn MN8b\ 01 enu p d y .  prov\ded that, within si>< 
months of the request being ~~r-nmunicated to the Parties by the Secretariat, it is 
supported by at least one third of the Parties. 



8. The United Nations, its specialized agencies and the International Atomic 
Energy Agency, as well as any State member thereof or obsewers thereto not 
party to the Convention, may be represented as observers at meetings of the 
Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol. 
Any body or agency, whether national or intemational, governmental or non- 
governmental, that is qualified in matters covered by this Protocol and that has 
informed the Secretariat of its wish to be represented at a meeting of the 
Conferente of the Parties serving as a meeting of the Parties to this Protocol as 
an observer, may be so admitted, unless.at least one third of the Parties present 
object. Except as otherwise provided in this Article, the admission and 
participation of observers shall be subject to the rules of procedure, as referred to 
in paragraph 5 above. 

Article 30 

SUBSIDIARY BODIES 

I. Any subsidiary body established by or under the Convention may, upon a 
decision by the ConferenCe of the Parti89 serving as the meeting of the Parties to 
this Protocol, serve the Protocoll in which case the meeting of the Parties shall 
specify which functions that body shall exercise. 

2. Parties to the Convention that are not Parties to this Protocol rnay participate 
as observers in the proceedings of anY meeting 0f any such subsidiary bodies. 
When a subsidiary body 0f the (hnvention serves as a subsidiary body to this 
protocol, decisions under the Protocol shall be taken only by the Parties to the 
Protocol. 

3. When a subsidiary body 0f the Convention exercises its functions with regard to 
matters concerning this Protocol, anY member of the bureau of that subsidiary 
body representing a Party to the Convention but, at that time, not a Party to the 
Protocol, shall be substituted by a member to be elected by and from among the 
Parties to the Protocol. 

Article 31 

SECRETARIAT 

I. The Secretariat established by Article 24 of the Convention shall serve as the 
secretariat to this Protocol. 

2. Article 24, paragraph 1, 0f the Convention on the functionç of the Secretariat 
çhall apply, mutatis mutandis, to this Protocol. 

3. To the extent that they are distinct, the CoSts 0f the secretariat services for this 
ProtocoI shall be met by the Parties hereto. The Conference of the Parties serving 
as the meeling of the ?arties to this P ~ O ~ O C O ~  shall, at its first meeting, decide on 
the necessaiy budgetary arEmgements to this and. 



Article 32 

RELATIONSHIP WITH THE CONVENTION 

Except as otherwise provided in this Proto~ol, the provisions of the Convention 
relating to its protocols shall apply to this Protocol. 

Article 33 

MONITORING AND REPORTING 

Each Party shall monitor the implementation of its obligations under this Protocol, 
and shall, at intervals to be determined by the Conference of the Parties serving 
as the meeting of the Parties to this Protocol, report to the Conference of the 
Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol on measures that it 
has taken to implement the P~o~oco~.  

Article 34 

COMPLIANCE 

The Conference of the Parties serving as the meeting of the Partieç to this 
protocol shall, at its first meeting, ~onsider and approve cooperative procedures 
and institutional mechanisms to promete ~0mpl ian~e with the provisions of this 
Protocol and to address cases of non-mmpliance. These procedures and 
mechanisms shall include provisions to offer advice or assistance, where 
appropriate. They shall be separate from, and without prejudice to, the dispute 
settlement procedures and mechanisms established by Article 27 of the 
Convention. 

Article 35 

ASSESSMENT AND REVIEW 

The Conference of the Parties servi% as the meeting of the Parties to this 
Protacol shall undertake, five years after the entry into force of this Protocol and 
at least every five years thereafier, an evaluation of the effectiveness of the 
Protocol, including an assessment of its procedures and annexes. 

Article 36 

SIGNATURE 

This protocol shall be open for signature at the United Nations Office at Nairobi by 
States and regional economic integration organizations from 15 to 26 May 2000 
and at United Nations Headquaders in New York from 5 June 2000 to 4 ~~~e 
2001. 

Article 37 

ENTRY INTO FORCE 

1 This protocol shall enter into force on the ninetieth day after the date of deposit 
of the fiffieth instrument of ratification, acceptance, approvai or accession by 



States or regional economic integration organizations that are Parties to the 
Convention. 

2. This Protocol shall enter int0 force for a State or regional economic integration 
organization that ratifies, a ~ ~ e p t s  or approves this Protocol or accedes thereto 
after its entry into force pursuant to paragraph 1 above, on the ninetieth day after 
the date on which that State or regional economic integration organization 
deposits its instrument 0f ratifcation, acceptance, approval or accession, or on 
the date on which the Convention entels into force for that State or regional 
economic integration organization, whichever shall be the later. 

3. For the purposes of paragraphs 1 and 2 above, any instrument deposited by a 
regional economic integration organization shall not be counted as additional to 
those deposited by member States of such organization. 

Article 38 

RESERVATIONS 

No reservations may be made to this Protocol. 

Article 39 

WITHDRAWAL 

1. any time after two years from the date on which this Protocol has entered 
into force for a Party, that Party may withdraw from the Protocoi by giving written 
notification to the Depositary. 

2. Any such withdrawal shall take place UPon expiry of one year after the date of 
its receipt by the Depositary, or on such Iater date as may be specified in the 
notification of the withdrawal. 

Article 40 

AUTHENTIC TEXTS 

The original of this Protocol. of which the Arabic, Chinese, English, French, 
Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the 
~ecretary-General of the United Nations. 

IN WITNESS WHEREOF the undenigned, being duly authorized to that effect, 
have signed this Protocol. 

DONE ai Montreal on this twenty-ninth day of January, two thousand. 

Annex l 

INFORMATION REQUIRED IN biOTFICATIONS UNDER ARTICLES 8, 10 AND 
13 

(a) Name, address and contact details of the exporter. 

(b) Name, address and contact details of the importer. 



(c) Name and identity of the living modified organism, as well as the domestic 
classification, if any, of the biosafety level of the living modified organism in the 
State of export. 

(d) Intended date or dates of the transboundary movement, if known. 

(e) Taxonomic status, common name, point of collection or acquisition, and 
characteristics of recipient organism or parenta1 organisms related to biosafety. 

(f) Centres of origin and centres of genetic diversity, if known, of the recipient 
organism andlor the parenta1 organisms and a description of the habitats where 
the organisms may persist or proliferate. 

(g) Taxonomic status, common name, point of collection or acquisition, and 
characteristics of the donor 0rganism or organisms related to biosafety. 

(h) Description of the nucleic acid or the modification introduced, the technique 
used, and the resulting characteristics 0f the living modified organism. 

(i) Intended use of the living mdified organism or products thereof, namely, 
processed materials that are of living modified organism origin, containing 
detectable nove1 combinations of re~licable genetic material obtained through the 
use of modern biotechnology. 

(j) Quantity or volume of the living modified organism to be transferred. 

(k) A previous and existing risk assessment report consistent with Annex 111. 

(I) Suggested methods for the safe handling, storage, transport and use, including 
packaging, labelling, documentation, disposal and contingency procedures, where 
appropriate. 

(m) Regulatory status of the living modified organism within the State of export 
(for example, whether it is prohibited in the State of export, whether there are 
0 t h  restrictions, or whether it has been aP~roved for general release) and, if the 
living modified organism is banned in the State of export, the reason or reasons 
for the ban. 

(n) Result and purpose of anY notification by the exporter to other States 
regarding the living modified organism to be transferred. 

(O) A declaration that the above-mentioned information is factually correct. 

Annex I1 

INFORMATION REQUIRED CONCERNING LIVING MODIFIED ORGANISMS 
INTENDED FOR DIRECT USE AS FOOD OR FEED, OR FOR PROCESSING 

UNDER ARTICLE 11 

(a) The name and contact details of the applicant for a decision for domestic use. 

(b) The name and ~ ~ n t a c t  details of the authority responsible for the decision. 

(C) Name and identity of the living modified organism. 



(d) Description of the gene modification, the technique used, and the resulting 
characteristics of the living modified organism. 

(e) Any unique identification of the living modified organism. 

(f) Taxonomic $tatus, commOn name, point of collection or acquisition, and 
characteristics of recipient organism or parenta1 organisms related to biosafety. 

(g) Centres of origin and centres of genetic diversity, if known, of the recipient 
organism andlor the parenta1 organisms and a description of the habitats where 
the organisms may persist or proliferate. 

(h) Taxonomic status, common name, point of collection or acquisition, and 
characteristics of the donor organism or 0rganisms related to biosafety. 

(i) Approved uses of the living modified organism. 

(j) A risk assessment report consistent with Annex III. 

(k) Suggested methods for the safe handling, storage, transport and use, 
including packaging, labelling, documentation. disposal and contingency 
procedures, where appropriate. 

Annex 11 

RISK ASSESSMENT 

O biective 

i. The objective, of risk assessment, under this Protocol, is to identify and 
evaluate the potential adverse effects of living modified organisms on the 
conservation and sustainable use of biological diversity in the likely potential 
receiving environment, taking ~ I S O  into account risks to human health. 

Use of risk assessment 

2. Risk. assessment is, inter alia, used by Competent authorities to make informed 
decisions regarding living modified organisms. 

General princi~les 

3. Risk assessment should be carried out in a scientifically sound and transparent 
manner, and can take into account exPed advice of, and guidelines developed by, 
relevant international organizations. 

4. Lack of scientific knowledge or scientific consensus should not necessarily be 
interpreted as indicating a particular leve1 0f risk, an absence of ri&, or an 
acceptable risk. 

5. Risks associated with living modified OrganismS Or products thereof, namely 
processed materials that are of living r-nodified organism origin, containing 
detectable nove1 combinations of replicable genetic material obtained through the 
use of modern biotechnology, should be considered in the context of the risks 



posed by the non-modified recipients or parental organisms in the likely potential 
receiving environment. 

6. Risk assessment should be carried out on a case-by-case basis. The required 
information may vary in nature and level of detail from case to case, depending on 
the living modified organism concerned, its intended use and the likely potential 
receiving environment. 

Methodoloav 

7. The process of risk assessment may on the one hand give rise to a need for 
further information about specific subjects, which may be identified and requested 
during the assessment process, while on the other hand information on other 
subjects may not be relevant in some instantes. 

8. To fulfil its objective, risk assessment entails, as appropriate, the following 
steps: 

(a) An identification of anY nove1 9enotypic and phenotypic characteristics 
associated with the living modified organism that may have adverse effects on 
biological diversity in the likely potential receiving environment, taking also into 
account risks to human health; 

(b) An evaluation of the likelihood of these adverse effects being realized, taking 
into account the level and kind of exposure of the likely potential receiving 
environment to the living modified organism; 

(c) An evaluation of the ConSequences should these adverse effects be realized; 

(d) An estimation of the overall risk posed by the living modified organism based 
on the evaluation of the likelihood and ConseqUenCes of the identified adverse 
effects being realized; 

(e) A recommendation as to whether or not the risks are acceptable or 
manageable, including, where necessary, identification of strategies to manage 
these risks; and 

(f) Where there is uncertainty regarding the leve1 of risk, it may be addressed by 
requesting further information on the specific issues of concern or by 
implementing appropriate risk management strategies andtor monitoring the living 
modified organism in the receiving environment. 

Points to consider 

9. Depending on the case, risk assessment takes int0 account the relevant 
technical and scientific details regarding the characteristics of the following 
subjects: 

(a) Recipient organism or parenta1 omanisms. The biological characteristics of the 
recipient organism or parental organisms, including information on taxonomic 
status, common name, origin, centres of origin and centres of genetic diversity, if 
known and a description of the habitat where the organisms may persist or 
proliferate; 



(b) Donor omanism or oraanisms. Taxonomic status and common name, source, 
and the relevant biological characteristics of the donor organisms; 

(C) Vector. Characteristics of the vector, including its identity, if any, and its source 
or origin, and its host range; 

(d) Insert or ins&s andlor characteristics of modification. Genetic characteristics 
of the inserted nucleic acid and the function it specifies, andlor characteristics of 
the modification introduced; 

(e) Livina modified orflanism. Identity of the living rnodified organism, and the 
differences between the biological characteristics of the livlng modified organism 
and those of the recipient organism or parental organisms; 

(9 Detection and identification of the livina modified oriaanism. Suggested 
detection and identification methods and their specificity, sensitivity and reliability; 

(g) Information relatina to the intended use. Information relating to the intended 
use of the iiving modified organism, including new or changed use compared to 
the recipient organism or parental organisms; and 

(h) Receivina environment. Information On the location, geographical, climatic and 
ecological characteristics, including relevant information on biological diversity 
and centres of origin of the likely potential receiving environment. 















b) Desenvolver, se necessário, diretrizes para a seleção, estabelecimento e 
administração de áreas protegidas ou áreas onde medidas especiais precisem 
ser tomadas para conservar a diversidade biológica; 

c) Regulamentar ou administrar recursos biológicos importantes para a 
conservação da diversidade biológica, dentro ou fora de áreas protegidas, a fim 
de assegurar sua conservação e utilização sustentável; 

d) Promover a proteção de ecossistemas, habitats naturais e manutenção de 
populações viáveis de espécies em seu meio natural; 

e) Promover o desenvolvimento sustentável e ambientalmente sadio em áreas 
adjacentes as áreas protegidas a fim de reforçar a proteção dessas áreas; 

9 Recuperar e restaurar ecossistemas degradados e promover a recuperaçh de 
espécies ameaçadas, mediante, entre outros meios, a elaboração e 
implementação de planos e outras estratégias de gestão; 

g) Estabelecer ou manter meios para regukmentar, administrar ou controlar 0s 
riscos associados a utilização e liberação de organismos vivos modificados 
resultantes da biotecnologia que provavelmente provoquem impacto ambientar 
negativo que possa afetar a conservação e a utilização sustentável da 
diversidade biológica, levando também em conta os riscos para a saúde 
humana; 

h) Impedir que se introduzam, controlar ou erradicar espécies exóticas que 
ameacem os ecossistemas, habitats ou espécies; 

i) Procurar proporcionar as condições necessárias para compatibilizar as 
utilizações atuais com a conservação da diversidade biológica e a utilizado 
sustentável de seus componentes; 

j) Em conformidade com sua legislação nacional, respeitar, preservar e manter o 
conhecimento, inovações e práticas das comunidades locais e populaçõeç 
indígenas com estilo de vida tradicionais relevantes à conservação e a utilização 
sustentável da diversidade biológica e incentivar sua mais ampla aplicação com a 
aprovação e a participação desse conhecimento, inovações e práticas; e 
encorajar a repartição equitativa dos beneficias oriundos da utilização desse 
conhecimento, inovações e práticas; 

k) Elaborar ou manter em vigor a legislação necessária elou outras disposições 
regulamentares para a proteçáo de espécies e populações ameaçadas; 

1) Quando se verifique um sensível efeito negativo a diversidade biológica, em 
conformidade com o Artigo 7, regulamentar Ou administrar os processos e as 
categorias de atividades em causa; e 

m) Cooperar com o apode de apoio financeiro e de outra natureza para a 
conservação in-situ a que se referem as alíneas (a) a (1) acima, particularmente 
aos países em desenvolvimento. 





Artigo I I 

Incentivos 

Cada Parte Contratante deve, na medida do possível e conforme o caso, adotar 
medidas econôqica e socialmente racionais que sirvam de incentivo à 
conservação e utilização sustentável de componentes da diversidade biológica. 

Artigo 12 

Pesquisa e Treinamento 

As Partes Contratantes, levando em conta as necessidades especiais dos paises 
em desenvolvimento, devem: 

a) Estabelecer e manter programas de educa@o e treinamento científico e 
técnico sobre medidas para a identificação, conservação e utilização sustentável 
da diversidade biológica e seus componentes, e proporcionar apoio a esses 
programas de educação e treinamento destinados as necessidades específicas 
dos países em desenvolvimento; 

b) Promover e estimular pesquisas que contribuam para a conservação e a 
utilização sustentável da diversidade biológica, especialmente nos países em 
desenvolvimento, conforme, entre outras, as decisões da Conferência das Partes 
tomadas em conseqüência das recomendações do Orgdo subsidiário de 
Assessoramento Cientifico, Técnico e tecnológico, e 

c) Em conformidade com as disposições dos Artigos 16, 18 e 20, promover e 
cooperar na utilização de avanços científicos da pesquisa sobre diversidade 
biológica para elaborar métodos de conservado e utilização sustentável de 
recursos biológicos. 

Artigo 13 

Educação e Conscientização Pública 

As Partes Contratantes devem: 

a) Promover e estimular a compreensão da importância da conservação da 
diversidade biológica e das medidas necessárias a esse fim, sua divulgação 
pelos meios de comunicação, e a inclusão desses temas nos programas 
educacionais; e 

b) Cooperar, conforme o caso, com outros Estados e organizações internacionais 
na elaboração de programas educacionais de conscientização pública no que 
concerne a conservação e a utilização sustentável da diversidade biológica. 

Artigo 14 

Avaliação de Impacto e Minimização de Impactos Negativos 

i. Cada Parte Contratante, na medida do possível e conforme o caso, deve: 



a) Estabelecer procedimentos adequados que exijam a avaliação de impacto 
ambienta1 de seus projetos propostas que possam ter sensíveis efeitos negativos 
na diversidade biológica, a fim de evitar ou minimizar tais efeitos e, conforme o 
caso, permitir a participação pública nesses procedimentos; 

b) Tomar providências adequadas para assegurar que sejam devidamente 
levadas em conta as conseqüências ambientais de seus programas e políticas 
que possam ter sensíveis efeitos negativos na diversidade biológica; 

c) Promover, com base em reciprocidade, notificação, intercâmbio de informaç3o 
e consulta sobre atividades sob sua jurisdição ou controle que possam ter 
sensíveis efeitos negativos na diversidade biológica de outros Estados ou áreas 
além dos limites da jurisdição nacional, estimulando-se a adoção de acordos 
bilaterais, regionais ou multilaterais, conforme o caso; 

d) Notificar imediatamente, no caso em que se originem sob sua jurisdiçao ou 
controle, perigo ou dano iminente ou grave a diversidade biológica em área sob 
jurisdição de outros Estados ou em áreas além dos limites da jurisdição nacional, 
os Estados que possam ser afetados por esse perigo ou dano, assim como tomar 
medidas para prevenir ou minimizar esse perigo ou dano, e 

e) Estimular providências nacionais sobre medidas de emergência para o caso 
de atividades ou acontecimentos de origem natural ou outra que representem 
perigo grave e iminente a diversidade biológica e promover a cooperação 
internacional para complementar tais esforços nacionais e, conforme o caso e em 
acordo com os Estados ou organizações regionais de integração economica 
interessados, estabelecer planos conjuntos de contingência. 

2. A Conferência das Partes deve examinar, com base em estudos a serem 
efetuados, as questões da responsabilidade e reparação, inclusive restauração e 
indenização, por danos causados a diversidade biológica, exceto quando essa 
responsabilidade for de ordem estritamente interna. 

Artigo 15 

Acesso a Recursos Genéticos 

1. Em reconhecimento dos direitos soberanos dos Estados sobre seus recursos 
naturais, a autoridade para determinar o acesso a recursos genéticos pertence 
aos governos nacionais e está sujeita à legislação nacional. 

2. Cada Parte Coritratante deve procurar criar condições para permitir o acesso a 
recursos genéticos para utilização ambientalmente saudável por outras Partes 
Contratantes e não impor restrições contrárias aos objetivos desta Convenção. 

3. Para 0s propósitos desta Convenção, 0s recursos genéticos providos por uma 
Parte Contratante, a que se referem este Artigo e OS Artigos 16 e 19, são apenas 
aqueles providos por Partes Contratantes que sejam países de origem desses 
recursos ou por Partes que os tenham adquirido em conformidade com esta 
Convenção. 

4. O acesso, quando concedido, deverá sê-10 de comum acordo e sujeito ao 
disposto no presente Artigo. 



5. O acesso aos recursos genéticos deve estar sujeito ao consentimento prévio 
fundamentado da Parte Contratante provedora desses recursos, a menos que de 
outra forma determinado por essa Parte. 

6. Cada Parte Contratante deve procurar conceber e realizar pesquisas 
científicas baseadas em recursos genéticos providos por outras Partes 
Contratantes com sua plena participação e, na medida do possível, no território 
dessas Partes Contratantes. 

7. Cada Parte Contratante deve adotar medidas legislativas, administrativas ou 
políticas, conforme o caso e em conformidade com os Artigos 16 e 19 e, quando 
necessário, mediante o mecanismo financeiro estabelecido pelos Artigos 20 e 21, 
para compartilhar de forma justa e equitativa os resultados da pesquisa e do 
desenvolvimento de recursos genéticos e OS beneficias derivados de sua 
utilização comercial e de outra natureza com a Parte Contratante provedora 
desses recursos. Essa partilha deve dar-se de comum acordo. 

Artigo 36 

Entrada em Vigor 

1. Esta Convenção entra em vigor no nonagésimo dia após a data de depósito do 
trigésimo instrumento de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão. 

2. Um protocolo deve entrar em vigor no nonagésimo dia após a data do depósito 
do numero de instrumentos de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão 
estipulada nesse protocolo. 

3. Para cada Parte* Contratante que ratifique, aceite ou aprove esta Convenção 
ou a ela adira após o depósito do trigésimo instrumento de ratificação, aceitação, 
aprovação ou adesão, esta Convenção entra em vigor no nonagésimo dia após a 
data de depósito pela Parte Contratante do seu instrumento de ratificação, 
aceitação, aprovação ou adesão. 

4. Um protocolo, salvo se disposto de outro modo nesse protocolo, deve entrar 
em vigor para uma Parte Contratante que o ratifique, aceite ou aprove ou a ele 
adira após sua entrada em vigor de acordo com o parágrafo 2 acima, no 
nonagésimo dia após a data do depósito do instrumento de ratificação, aceitação, 
aprovação ou adesão por essa Parte Contratante, ou na data em que esta 
Convenção entre em vigor para essa Parte Contratante, a que for posterior. 

5. Para os fins dos parágrafos 1 e 2 acima, os instrumentos depositados por uma 
organização de integração econômica regional não devem ser contados como 
adicionais àqueles depositados por Estados- membros dessa organização. 

Artigo 37 

Reservas 

Nenhuma reserva pode ser feita a esta Convenção. 



Anexo l 

Identificação e Monitoramento 

1. Ecossistemas e habitats: compreendendo grande diversidade, grande número 
de espécies endêmicas ou ameaçadas, ou vida silvestre; os necessários às 
espécies migratórias; de importância social, e~~nomica, cultural ou científica; ou 
que sejam representativos, únicos ou associados a processos evolutivos ou 
outros processos biológicos essenciais; 

2. Espécies e comunidades que: estejam ameaçadas; sejam espécies silvestres 
aparentadas de espécies domesticadas ou cultivadas; tenham valor medicinal, 
agrícola ou qualquer outro valor econômico; sejam de importância social, 
científica ou cultural; ou sejam de importância para a pesquisa sobre a 
conservação e a utilização sustentável da diversidade biológica, como as 
espécies de referência; e 

3. Genomas e genes descritos como tendo importância social, científica ou 
econômica. 

O Texto da Convenção sobre Diversidade Biológica foi publicado no D.C.N. de 
04.02.94, Seçáo 11.. 



4. LEI No 11.092, DE 12 DE JANEIRO DE 2005 

Estabelece normas para o plantio e 
comercializaçáo da produçáo de soja geneticamente modificada da safra de 2005, altera a Lei nQ 
10.81 4, de 15 de dezembro de 2003, e dá outras providgncias. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional 
decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. IQ As sementes da safra de soja geneticamente modificada de 2004, 
reservadas pelos agricultores para uso próprio, consoante os termos do art. 2O, 
inciso XLIII, da Lei no 10.71 1. de 5 de aaosto de 2003, e que sejam utilizadas para 
plantio até 31 de dezembro de 2004, não se aplicam as disposições: 

I - dos incisos I e I1 do art. 8' e do ca~u t  do art. 10 da Lei no 6.938, de 31 de 
aaosto de 1981, relativamente as espécies geneticamente modificadas previstas 
no código 20 do seu Anexo VIII; 

I I  - da Lei no 8.974, de 5 de ianeiro de 1995, com as alterações introduzidas 
pela Medida Provisória n". 191-9, de 23 de agosto de 2001 ; e 

111 - de vedação de plantio de que trata o art. 5' da Lei no 10.814. de 15 de 
dezembro de 2003. 

Parágrafo Único. É vedada a comercialização do grao de soja geneticamente 
modificada da safra de 2004 como semente, bem como a sua utilização como 
semente em propriedade situada em Estado distinto daquele em que foi 
produzido. 

Art. 2"plica-se a soja colhida a partir das sementes de que trata o art. 1" 
desta Lei o disposto na Lei n" 0.688, de 13 de junho de 2003, restringindo-se sua 
comercialização até 31 de janeiro de 2006. 

Parágrafo único. O prazo de comercialização de que trata o caput deste 
artigo poderá ser prorrogado por até 180 (cento e oitenta) dias mediante ato do 
Poder Executivo. 

Art. 3"s produtores abrangidos pelo disposto no art. lQ desta Lei, 
ressalvado o disposto nos arts. 3' e 4' da Lei no 10.688. de 13 de iunho de 2003, 
somente poderão promover o plantio e comercialização da safra de soja do ano 
de 2005 se subscreverem Termo de Compromisso, Responsabilidade e 
Ajustamento de Conduta, conforme regulamento, observadas as normas legais e 
regulamentares vigentes. 

5 IQ O Termo de Compromisso, Responsabilidade e Ajustamento de 
Conduta, de uso exclusivo do agricultor e dos Órgãos e entidades da 
administração pública federal, será firmado até o dia 31 de janeiro de 2005 e 
entregue nos postos ou agências da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, 
nas agências da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil S.A., nas 
Delegacias Federais de Agricultura OU em locais autorizados pelo Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 
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