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“A experiência de se viver cada dia como se 
fosse um presente é que torna os homens 

capazes de vencerem a si mesmos, romperem 
barreiras, levantarem-se do pó e realizarem 
maravilhas. É o acreditar em si mesmo que 
faz a diferença entre o derrotado de ontem e 

o vencedor de hoje. Por isso, levante a cabeça, 
o horizonte é mais bonito para quem tem 

olhos de ver, e o sol te espera nessa estrada 
maravilhosa chamada vida, que se traduz 

pelo singelo nome de oportunidade”. 
 

Autor desconhecido 
 





 
 
 
 
 
 

Glossário 
 
 
Ácido desoxirribonucléico (DNA) uma classe das 
macromoléculas que consiste de duas cadeias longas de 
nucleotídeos. É a molécula que codifica a informação 
genética em todas as espécies, com exceção do vírus RNA, 
controla o funcionamento e a divisão celular e tem 
capacidade de se autoduplicar passando de uma geração para 
a seguinte. 
 
Ácido ribonucléico (RNA) molécula com estrutura 
semelhante ao DNA, geralmente apresentando uma cadeia 
simples de nucleotídeos, que contém açúcar ribose ao invés 
da desoxirribose. Colabora na execução das informações 
genéticas codificadas no DNA ou em raras espécies como o 
retrovirus, é a molécula que guarda a informação genética. 
Há três tipos de RNA: mensageiro, ribossômico e 
transportador. 
 
 Ácidos nucléicos moléculas orgânicas complexas, 
formadas pela polimerização de nucleotídeos. Há dois tipos 
de ácidos nucléicos: DNA e RNA. 
 



Adenina uma das bases nitrogenadas, abreviada como A, 
presente nos nucleotídeos que se unem para formar o DNA 
e RNA. Pareia com a tímida (T) no DNA e com a uracila 
(U) no RNA. 
 
Alelos formas alternativas de um gene em um dado lócus. 
 
Biocidas substância ativa com capacidade de destruição 
sobre organismos vivos. Exemplos: pesticidas, herbicidas, 
inseticidas. 
 
Células germinativas células reprodutivas que nos 
organismos com reprodução sexuado unem para formar um 
novo organismo. Na espécie humana e em enimais essas 
células são ovócito, nas fêmeas, e o espermatozóide, nos 
machos. 
 
Células somáticas todas as células do corpo, com exceção 
das que destinam formar os gametas. 
 
Células somáticas híbridas células formadas pela fusão de 
duas células de origens diferentes, com um único núcleo 
resultante da fusão. 
 
Células pluripotentes células indiferenciadas, na maioria 
das vezes de origem embrionária, que guardam a capacidade 
de originar vários outros tipos de células especializadas. 
 
Citoplasma a porção de célula que se estende da membrana 
celular até o núcleo e na qual ocorre a síntese das proteínas e 
grande parte das reações químicas. 
 
Citosina uma das bases nitrogenadas, abreviada como C, 
presente nos nucleotídeos que se unem para formar o Dna e 
o RNA. Clonagem genética o termo é usado em engenharia 
genética para descrever a sequência de eventos pela qual um 
fragmento de DNA (ou gene) é ligado a um vetor e 



duplicado em um grande número de cópias em uma célula 
hospedeira.  
 
Clone uma população de organismos, células ou moléculas 
duplicados de um simples progenitor e, portanto, idênticos. 
 
Código genético o código pelo qual a informação genética, 
contida na sequência de nucleotídeos do DNA, relaciona-se 
com a sequência de aminoácidos da proteína. Cada três 
bases do DNA (triplex) especificam um dos vinte 
aminoácidos na proteína.  
 
Cromossomos formados pela molécula de DNA muito 
longa empacotada com proteína; podem ser facilmente 
visualizados ao microscópio nas células em divisão.O 
numero de cromossomos é característico de cada espécie e 
na espécie humana é 46. 
 
Cromossomos homólogos os dois elementos que formam 
um par de cromossomos de origem materna e outro, 
paterna. Cromossomos homólogos tem os mesmos loci 
genéticos e na mesma ordem. 
 
Diagnostico pré-natal diagnostico e uma doença realizado 
antes do nascimento. 
 
Diferenciação celular processo pelo qual a célula adquire 
funções mais especializadas. 
 
DNA recombinante a molécula de DNA construída de 
segmentos de DNA de diferentes origens. 
 
Engenharia genética e tecnologia na qual os genes podem 
ser isolados, transferidos para outras células ou organismos, 
duplicados e ativados; permite a manipulação do material 
genético de um organismo, introduzindo ou eliminando 
genes específicos.  



 
Eugenia estratégia que tenta melhorar as qualidades 
humanas hereditárias por meio de casamentos seletivos, 
encorajando a transmissão de características “desejáveis” e 
inibindo a transmissão daquelas “indesejáveis”. 
 
Expressão gênica representa a ativação de um gene. A 
dupla hélice do DNA se desenrola e o mRNA 
correspondente é transcrito, o qual será posteriormente 
traduzido em proteína. 
 
Fenótipo as características observáveis em um organismo 
ao nível bioquímico, fisiológico ou morfológico, 
determinadas pela interação de sua constituição genética 
(genótipo) com fatores ambientais. 
 
Gene uma porção de DNA que contém em sua sequência 
de bases a informação específica para a síntese de uma 
cadeia polipeptídica. 
 
Genoma o conjunto completo de cromossomos haplóides 
que contém toda a informação genética de um indivíduo. 
 
Genótipo a constituição genética de um indivíduo, ou mais 
especificamente, os alelos presentes em um lócus gênico. 
Hemácias células vermelhas do sangue que transportam 
oxigênio e gás carbônico, e no processo de diferenciação 
celular perdem o núcleo. 
 
Hemofilia doença genética recessiva ligada ao cromossomo 
X, causada por mutação no gene do fator de coagulação 
VIII (hemofilia A) ou IX (hemofilia B), provocando a 
coagulação anormal do sangue. Apresenta expressão 
variável, podendo ser muito grave devido a recorrentes 
episódios de hemorragia nas articulações. 
 



Leveduras organismos unicelulares que possuem núcleo 
verdadeiro (eucarioto) e que tem propriedades bioquímicas 
muito semelhantes aos organismos superiores. 
Extensivamente utilizado em engenharia genética. 
 
Lócus (plural loci) uma precisa localização em um 
cromossomo, a qual pode ser ocupada por um gene ou por 
uma sequência de DNA não codificador. 
 
Mapeamento a determinação da localização física de um 
gene ou marcador genético em um cromossomo. 
 
Marcador genético lócus cujos alelos são facilmente 
detectáveis, utilizado em estudo genético. Pode ser um gene, 
um sítio de restrição ou qualquer outra característica do 
DNA que permita distinguir as diferentes versões naquele 
lócus. 
 
Mitose o processo de divisão celular que origina duas 
células-filhas geneticamente idênticas à célula parental. 
Ocorre nas células somáticas para o crescimento do 
organismo e a reposição celular. 
 
Modelo animal animal que tem uma doença genética, 
similar a uma doença humana, devido a uma mutação 
espontânea ou a transferência de um gene e que serve como 
modelo experimental. 
 
Molécula grupamento de átomos que juntos formam uma 
substância estável. 
 
Mutação mudança brusca na informação genética; 
normalmente refere-se à alteração de um simples par de 
base no DNA, mas o temo também inclui alterações 
maiores, visíveis ao microscópio, como as aberrações 
cromossômicas. 
 



Núcleo o centro de controle da célula onde o DNA reside; 
nos eucariotos aparece separado do citoplasma pela 
membrana nucleas. 
 
Nucleotídeo a unidade das moléculas de ácidos nucléicos 
(DNA e RNA), composto de uma molécula de açúcar, um 
grupo fosfato e uma base nitrogenada. 
 
Organismos multicelulares seres vivos formados por 
inúmeras células que cooperam entre si em apresentam 
diferentes especialidades, contribuindo para a sobrevivência 
do indivíduo. 
 
Organismos unicelulares seres vivos formados por uma 
única célula capaz de sobreviver, reproduzir-se e, algumas 
vezes, cruzar-se; por exemplo, a bactéria. 
 
Projeto Genoma Humano o maior projeto de pesquisa em 
andamento, desenvolvido em colaboração internacional, que 
tem como objetivo mapear e sequenciar todos os genes 
presentes nos 3 bilhões de pares de bases do genoma 
humano. 
 
Proteínas moléculas formadas por uma ou mais cadeias 
lineares de aminoácidos (cadeia polipeptídica). Realizam a 
maior parte das tarefas dentro das células e incluem enzimas, 
hormônios, anticorpos, moléculas receptoras e estruturais. 
 
Proteína heteróloga proteína estranha ao organismo 
resultante da expressão de um transgene. 
 
Pseudogene sequência de DNA muito semelhante a uma 
gene que se expressa, mas que se tornou inativa durante a 
evolução pelo acúmulo de mutações. 
 
Quimera indivíduo composto de duas linhagens celulares 
derivadas de zigotos independentes. Em camundongos, 



quimeras podem ser criadas experimentalmente por meio de 
transferência gênica. 
 
Substrato a substância alvo da ação de uma enzima. 
 
Terapia gênica o reparo ou substituição de um gene 
defeituoso visando ao tratamento e à cura de uma doença. 
 
Totipotência capacidade que algumas plantas apresentam 
de se regenerar a partir de uma única célula. 
 
Transferência gênica quando um gene é isolado de certas 
células e introduzido em outras, de espécies idêntica ou de 
espécie diferente. 
 
Transgene  o gene exógeno presente em organismos 
transgênicos. 
 
Transgênico termo usado para designar um organismo que 
carrega um gene exógeno incorporado de forma estável em 
seu genoma, tanto nas células somáticas como germinativas, 
o qual se expressa em um ou mais tecidos, e é transmitido 
para gerações futuras segundo as leis de Mendel. 
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Introdução 
 

  
O mundo inteiro discute a Biossegurança e no Brasil 

não é diferente. A biotecnologia não é uma tecnologia nova, 
há muito se vem desenvolvendo conhecimentos nessa área. 
Porém, como é um cenário dinâmico, temos a impressão de 
que se inicia uma nova tecnologia quando está apenas 
renovando-se, criando-se um método. 

 Essa inovação ou renovação altera os limites 
impostos pela natureza e isso acarreta questionamentos 
éticos e religiosos. 

Os benefícios do progresso científico são inegáveis, 
tanto para a saúde pública como para a agricultura, 
alimentação, meio ambiente, pecuária. A contribuição da 
biotecnologia para o abastecimento de água potável, esgoto, 
descoberta de vacina, o estudo com vacinas vegetais, como a 
introdução de genes/vitaminas para melhorar 
qualitativamente vegetais e frutas e até suprimir genes 
defeituosos do organismo humano ou introduzir genes 
saudáveis em organismos debilitados.  

Do ponto de vista econômico o avanço foi veloz e o 
conhecimento transformou-se em riqueza, trazendo para o 
Brasil e para o mundo lucro em curto prazo. A 
biotecnologia moderna pode contribuir para impactar o 
mercado de diversos setores da economia, tais como a 
agricultura e pecuária, a silvicultura, a indústria da 
transformação, a medicina e saúde e o meio-ambiente. Mas 
de todos estes setores, dois - agricultura e saúde humana – 
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se destacam pelo avanço das pesquisas, pelo volume de 
investimento e pelos impactos econômicos e sociais1. 

O mercado de produtos biotecnológicos representa 
3% do PIB nacional e estima-se que existam 304 empresas 
de base biotecnológica e cerca de 1700 grupos de pesquisa 
atuando nas mais diversas áreas2. 

A medicina humana é uma das áreas mais 
beneficiadas pelas novas descobertas tecnológicas e 
apresenta um dado da U.S. Food and Drug Administration 
(FDA)3 revelando que atualmente foram aprovados para 
comercialização 155 drogas, entre medicamentos e vacinas, 
produzidos pela moderna biotecnologia.  

Na área agrícola não é diferente e os avanços 
biotecnológicos representaram uma verdadeira revolução. 
Hoje o Brasil integra o quadro de principais produtores 
mundiais de commodities (soja, milho e algodão). Mas, esse 
progresso deve ser normatizado4 para que se garanta a 
segurança dos procedimentos e a segurança do ser humano 
e de seu habitat.  

Em 24 de março de 2005 o Presidente da República 
Luis Inácio Lula da Silva sancionou, com poucos vetos, a 
Lei de Biossegurança, originária do Projeto de Lei 

                                                 
1 SILVEIRA, José Maria Ferreira da. DAL POZ, Maria Ester. ASSAD, 
Ana Lucia. Biotecnologia e Recursos genéticos. Desafios e 
oportunidades para o Brasil. Campinas: Instituto de Economia/FINEP, 
2004, p.17.   

2 ASSAD. Ana Lucia D.; AUCÉLIO. José Gilberto. Biotecnologia no 
Brasil – Recentes Esforços. IN: SILVEIRA. José Maria F. J, DAL 
POZ. Maria Ester, ASSAD. Ana Lúcia D. (org.) Biotecnologia e 
Recursos Genéticos – desafios e oportunidades para o Brasil. Campinas: 
Instituto de Economia/FINEP, 2004, p. 33. 

3 Órgão americano de controle de alimentos e drogas. 

4 Quando se fala em normatização a pergunta é para que serve o Direito. 
Há uma corrente que considera o direito ao serviço do desenvolvimento 
humano 
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2.401/2003. A Lei criou normas de segurança e mecanismos 
de fiscalização para todas as atividades relacionadas com 
Organismos Geneticamente Modificados (OGM), 
reestrutura a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança 
(CTNBio) e cria o Conselho Nacional de Biossegurança 
(CNBS), além de permitir as pesquisas com células-tronco 
embrionárias. 

O presente trabalho tem a intenção de analisar o 
papel dos atores sociais nesta nova Lei de Biossegurança, 
Lei nº. 11.105 de 24 de março de 2005, ponderando os 
riscos reais especificamente com a liberação dos 
transgênicos e das pesquisas com células tronco 
embrionárias com os benefícios representados por esse 
avanço, tanto para o bem estar da população quanto para o 
desenvolvimento econômico do país. 

Mas, o objetivo específico consiste em discorrer 
sobre o processo legislativo de origem da Lei, passando pela 
fase de projeto de Lei e sistematicamente nomear os atores 
sociais que de alguma forma impulsionaram, pressionaram e 
colaboraram para sua aprovação. 

De forma precisa, analisar a importância das inter-
relações entre biossegurança e o direito e, a partir da técnica 
da análise de controvérsias, pretende-se avaliar o nível do 
debate, a participação dos atores sociais, a forma e conteúdo 
desse debate e os resultados que mostram na redação final.  

É intenção ainda, analisar os mecanismos de garantia 
de segurança e sua eficácia, mostrando o nível de 
desconhecimento, especialmente das questões técnicas 
envolvidas e as conveniências políticas, econômicas e 
técnicas tratadas. 

Poucos são os trabalhos jurídicos relacionados a esta 
Lei. No Brasil, esta questão de biossegurança é relativamente 
nova e a população começa a preocupar-se com o tema, 
dividindo-se em defensores e opositores quando, na 
verdade, ainda prepondera uma ignorância muito grande 
sobre o assunto. 
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Portanto, o objetivo principal desta pesquisa é 
desmistificar o tema. 

No capítulo I, faremos um resgate sobre os 
princípios da biotecnologia chegando à biotecnologia 
moderna, com o intuito primeiro de compreender o que 
vem a ser a biossegurança, como surge no Direito essa 
preocupação de defesa do patrimônio humano em relação 
aos avanços biotecnológicos. Estudaremos ainda, neste 
capítulo, como essa temática vem sendo tratada em algumas 
legislações internacionais. Discorreremos sobre as empresas 
de base biotecnológica, como se formaram, as dificuldades 
iniciais e atuais, como garantem os direitos de propriedade 
intelectual através de normativas nacionais e acordos 
internacionais. 

O segundo capítulo é dedicado a uma retrospectiva 
da Lei de Biossegurança revogada, Lei nº. 8.974/95, 
descortinando os reais motivos de sua ineficácia. 
Estenderemos o estudo aos Organismos Geneticamente 
Modificados, os transgênicos, que, afinal, são as grandes 
“estrelas” da Lei, ou pelo menos, o assunto motivador da 
norma, e às pesquisas com Células-tronco embrionárias 
humanas, que, embora incluídas de último momento, é 
assunto controverso e merece análise pela movimentação 
humana que desencadeou. A importância desse capítulo 
para a compreensão geral da pesquisa é no sentido de 
esclarecer que muitas reações contrárias à evolução 
biotecnológica provêem da falta de informação ou da falta 
de qualidade da informação ao alcance da população. 

O terceiro Capítulo será dedicado ao estudo central 
deste trabalho onde serão analisados os procedimentos 
formais que culminaram na promulgação da Lei 
11.105/2005, tais como os moldes nos quais foi elaborada, 
os pareceres das comissões, os vetos, pressões multilaterais, 
atores sociais, ou seja, quem propôs o Projeto de Lei 
2401/2003, que grupos econômicos estavam por trás 
defendendo interesses próprios. 
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Faremos ainda um estudo de compreensão da Lei, 
em seus principais pontos atendo-nos ao novo poder 
atribuído à CTNBio – Comissão Técnica Nacional de 
Biossegurança, à comissão formada para conceder 
autorizações relacionadas à Organismos Geneticamente 
Modificados(OGM). 

A partir da compreensão absoluta do tema, 
apresentaremos nosso posicionamento sobre a Lei de 
Biossegurança em vigor.  
 A metodologia utilizada no trabalho foi a do 
realismo jurídico5, que trabalha com análise de controvérsias, 
ou seja, partimos de diversos tipos de opiniões e sugestões 
dos mais diferentes grupos sociais para interpretar os reais 
interesses envolvidos. 
 A pesquisa empírica fundamentada no 
desenvolvimento analítico do trabalho que foi feita através 
documentos, sobretudo legislativos. Os documentos 
relativos ao processo de tramitação do Projeto de Lei nº. 
2.401/2003 que resultou na Lei de Biossegurança nº. 
11.105/2005 gerados no Congresso Nacional, entre eles, os 
relatórios de sessões parlamentares, emendas, aditivos e 
relatórios das Comissões Especializadas da Câmara dos 
Deputados e do Senado. Esses documentos a que nos 
referimos foram fornecidos diretamente pelo Congresso 
Nacional e analisados sistematicamente, obtendo, através 
destas análises o desenvolvimento dos argumentos 
apresentados neste trabalho e que estruturam a posição 
defendida. 

Os documentos coletados junto ao Congresso 
Nacional foram a base para a análise da parte formal da 
norma, mas foram também coletadas informações sobre 
entidades e grupos que de alguma forma contribuíram para 

                                                 
5 DWORKIN, Ronald.. "O império do direito". São Paulo: Martins 
Fontes.1999; LLOYD,  Dennis.  "A idéia de lei". São Paulo. Martins 
Fontes.1998. 
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moldar a Lei no formato em que foi aprovada. Foram 
coletados artigos e entrevistas de entidades representativas 
da sociedade civil, científica, ambiental, religiosa, à época da 
antiga Lei de Biossegurança nº. 8.974/95, durante o período 
do Projeto de Lei e também atuais, relativas ao primeiro ano 
de vigência da nova Lei de Biossegurança nº. 11.105/2005. 

 
Partimos de uma análise analítica jurídica e 

sóciopolítica sendo estas formas de análise complementares 
e até interligadas na medida em que uma provém da outra. 

A finalidade da pesquisa foi a de denunciar a 
inexistência de um processo democrático na elaboração da 
Lei onde focados interesses particulares em detrimento do 
objetivo maior que são os do país. A intenção primeira é 
demonstrar quais as influências que esses diversos grupos 
exerceram sobre a forma final da Lei. 
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I 
 
 

Propriedade Intelectual e 
empresas de base 

biotecnológica 
 
 
 
1.1 Biotecnologia e sua transição do padrão tradicional 
para o moderno 
 

De forma genérica a biotecnologia pode ser 
compreendida como um conjunto heterogêneo de técnicas 
habilitadoras de base biológica com aplicação em diversos 
setores da economia e sociedade. Estas técnicas sofreram 
uma evolução constante, mas nas últimas décadas acelerou e 
potencializou as perspectivas na área. 

O mapeamento das informações genéticas dos seres 
vivos trouxe a possibilidade de compreensão, utilização e 
manipulação dos organismos vivos, inclusive dos seres 
humanos. Abrem-se novos caminhos da ciência como 
microbiologia, engenharia química, biologia molecular e 
celular, fisiologia, imunologia e genética. 
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Essa rápida e ininterrupta evolução torna difícil 
definir de forma absoluta o que vem a ser biotecnologia e 
qual seu alcance. Então, pode-se afirmar que a definição de 
biotecnologia evolui na medida em que temas e áreas de 
pesquisa vão se “refinando e se sucedendo ao longo do 
tempo”6. 

Alguns autores subdividem a evolução da 
biotecnologia em três níveis distintos: tradicional, 
intermediário e fronteiriço7. O primeiro dos níveis de 
desenvolvimento da biotecnologia é o tradicional, aquele 
onde técnicas e procedimentos de seleção são 
implementados através de cruzamento sexual. Características 
desejadas devem ser isoladas através de cruzamentos entre 
espécies compatíveis desconsiderando a herança indesejada. 
Outra técnica biotecnológica considerada primitiva ou 
tradicional é a técnica de fermentação, desenvolvida para 
produção de vinhos e pães, cerveja e álcool até antibióticos. 

O segundo estágio é o que emprega técnicas 
desenvolvimento e produção de microorganismos para 
controle de pragas e aperfeiçoamento de técnicas de 
fermentação. Culturas de tecidos em produção vegetal e a 
transferência de embriões em produção animal. 

O nível fronteiriço engloba técnicas mais complexas 
e situa-se após o surgimento da engenharia genética e 
biologia molecular com o descobrimento das novas técnicas 
do DNA recombinante. Neste novo nível de 

                                                 
6 VALLE, Marcelo Gonçalves do. O sistema nacional de inovação 
em biotecnologia no Brasil: Possíveis cenários. Tese de doutorado. 
Unicamp: Campinas, 2005, p.78. 

7 SALLES-FILHO, S.L. Competitividade em Biotecnologia – Nota 
Técnica Setorial, IN: Estudo da Competitividade da Indústria Brasileira. 
Campinas, 1993; CARVALHO, A. Biotecnologia. Ministério da 
Ciência e Tecnologia, Brasília, 1993; NAYLOR et alii, . Biotechnology 
in the Developing World: a case for increased investments in 
orphan crops. Food Policy. V. 29, 2004. 
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desenvolvimento da biotecnologia, é possível produzir 
espécies vegetais ou mesmo seres vivos animais ou 
humanos8 através de técnicas de engenharia genética. As 
novas técnicas de engenharia genética possibilitam que se 
subtraia de um determinado organismo uma única 
característica desejada e neste caso não precisa ser de espécie 
compatível. Através dessas técnicas, é possível a inserção de 
uma gene de peixe anticongelante em uma planta sujeita a 
geada. 

Paterniani9 assevera que a evolução das técnicas de 
engenharia genética não implica em uma ruptura com as 
técnicas tradicionais de manejo e melhoramento genético. 
Existe um espaço de coexistência entre ambas as técnicas. 

A biotecnologia, da forma como se apresenta 
atualmente, veio a corroborar para um novo paradigma 
técno-econômico e sua evolução alterou os saldos da 
balança comercial brasileira no setor agrícola de commodities. 

O desenvolvimento econômico mundial não 
aconteceu de forma simétrica uma vez que cada país sofre o 
ônus de sua condição geográfica, cultural, institucional e 
legislativa. 

Dentro da biotecnologia moderna, três áreas surgem 
e destacam-se: a genômica, a proteômica e a metabolômica. 
A genômica é o conjunto de técnicas que determina a 
posição e função dos genes de um determinado código 
genético10. A proteômica é o mesmo conjunto de técnicas 
utilizadas para mapear todas as proteínas existentes em um 
ser vivo. A metabolômica estuda o modo em que as 
operações metabólicas ocorrem no interior das células.  

                                                 
8 Em humanos as experiências são teóricas. 

9 PATERNIANI, Ernesto. Das Plantas Silvestres às Transgênicas. 
Cadernos de Ciência e Tecnologia. V. 18, 2001. 

10 CASPER, S. & WITHLEY, R. Managing Competences in 
entrepreneurial technology firms: a comparative institutional 
analysis of Germany, Sweden and the UK. Research Policy. V. 33. 
2004. 
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É fácil imaginar a aplicabilidade destes estudos para 
a medicina e saúde humana através da prévia identificação e 
conhecimento da estrutura genética e molecular de cada 
indivíduo. Mas, o ineditismo destas descobertas e possíveis 
implicações geram múltiplas controvérsias quanto à forma 
mais eficaz de garantir padrões suficientes de biossegurança. 

Analisando esta problemática a níveis 
eminentemente técnicos, podemos nos apoiar em dois 
princípios, quais seja o Princípio da Precaução e o Princípio 
da Equivalência Substancial. O Princípio da Precaução11 
recomenda que, diante da incerteza científica, a cautela e a 
imposição de medidas de prevenção do dano por parte do 
Poder Público às atividades capazes de gerar perigo ou risco 
ambiental, ainda que não haja certeza absoluta sobre o nexo 
causal entre o perigo/risco ou eventual dano e o exercício 
da atividade.  

O Princípio da Equivalência Substancial foi criado 
com o objetivo de desenvolver procedimentos para avaliar a 
segurança dos OGMs através da análise de sanidade de tais 
organismos sem se dissociar da avaliação de segurança dos 
organismos tradicionais. Desta forma, se um alimento ou 
ingrediente obtido através de técnicas derivadas da 
tecnologia do DNA recombinante, for considerado 
equivalente substancialmente a outro alimento ou 
ingrediente convencional, aquele poderá ser considerado tão 
seguro quanto este. Este princípio foi corroborado pelas 

                                                 
11 O Princípio da Precaução é um dos mais importantes princípios do 
Direito Ambiental Brasileiro, e foi normatizado na Declaração do Rio 
como resultado da Conferência das Nações Unidas sobre Meio 
Ambiente e Desenvolvimento – RIO/92 – Princípio 15:” com a 
finalidade de proteger o meio ambiente, os Estados devem aplicar 
amplamente o critério da precaução conforme às suas capacidades. 
Quando houver perigo de dano grave ou irreversível, a falta de uma 
certeza absoluta não deverá ser utilizada postergar-se a adoção de 
medidas eficazes para prevenir a degradação ambiental”, será muitas 
vezes mencionado durante este trabalho. 
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Nações Unidas em 1996, por meio da Food and Agriculture 
Organization (FAO) e Organização Mundial de Saúde (OMS). 

A seguir, demonstraremos que a opção dos grandes 
grupos econômicos mundiais relativas aos princípios de 
segurança adotados, tem estreita relação com o rigor com 
que tratam a matéria. Os países que são signatários da 
Convenção de Diversidade Biológica e consequentemente 
do Protocolo de Cartagena, que é um derivado desta, 
adotam o Princípio da Precaução como norteador de 
segurança e, talvez isso possa explicar o fato de países de 
grande expressão no comércio mundial de transgênicos não 
fazerem parte do Acordo Internacional. 

 
1.2 Biossegurança: Normativas nacionais e 
internacionais 
 

Concomitantes aos princípios da precaução e de 
equivalência substancial, podem ser mencionadas ainda a 
Convenção de Diversidade Biológica (CDB) e o Protocolo 
de Cartagena como importantes instrumentos na tentativa 
de homonegenização de práticas e procedimentos universais 
em biossegurança. 

Estes dois acordos internacionais atuais sobre a 
temática, a Convenção da Diversidade Biológica (CDB) que, 
por iniciativa da ONU (Organização das Nações Unidas) e 
do Banco Mundial, reconhecem os direitos nacionais dos 
Estados sobre a diversidade genética e prevê o uso e 
conservação. No contexto da CDB está o Protocolo de 
Biossegurança, também conhecido como Protocolo de 
Cartagena12 que teve sua última reunião de partes, em maio 
de 2006 e tem como um dos pilares fundamentais o 
“Princípio da Precaução”. 

                                                 
12 Protocolo de Cartagena – última reunião em Curitiba no mês de junho 
de 2006  tendo como preocupação principal a segurança nos 
movimentos de alimentos geneticamente modificados entre fronteiras 
para evitar riscos ambientais e sanitários.  
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A CDB surge do entendimento de que, embora os 
recursos naturais gerem riquezas para quem os transforma 
em bens comercializáveis e ainda proporcionem uma 
melhoria na qualidade de vida da humanidade, nem sempre 
introduzem qualquer tipo de benefício para quem os 
fornece. A intenção era de buscar um equilíbrio entre os 
países em desenvolvimento, que são detentores de recursos 
naturais, e os países desenvolvidos, que têm maiores 
condições de desenvolver a tecnologia. 

A CDB foi então, uma reunião de inicialmente 150 
países realizada no Rio de Janeiro em junho de 1992 e 
incorporada ao nosso ordenamento jurídico por intermédio 
do Decreto Legislativo nº. 2, de 8/2/1994. Atualmente 
ratificada por mais de 187 países, tem como maior objetivo 
a adoção de medidas para a conservação e o uso sustentável 
dos recursos biológicos, reduzindo a emissão de gases 
poluentes e acentuar a necessidade da gestão sustentável do 
meio ambiente.  

No âmbito internacional, esse tipo de compromisso 
não tem precedentes e demonstra a preocupação constante e 
crescente com a gestão do meio ambiente, regulamentando 
o acesso, a exploração e preservação dos recursos naturais 
globais. 

Para o Brasil, que é um dos maiores detentores da 
“megadiversidade”, a CDB confirmou os chamados 
“direitos soberanos” dos países-fontes de biodiversidade 
sobre seus recursos naturais e informações deles derivadas13. 

Como afirma Scholze isso gerou um conflito entre 
“o Norte geneticamente pobre, mas tecnologicamente rico e 
o Sul geneticamente rico, mas tecnologicamente pobre”14. 

                                                 
13 CARVALHO, S. Propriedade Intelectual na Agricultura. Tese de 
Doutorado. Departamento de Política Científica e Tecnológica. 
Universidade Estadual de Campinas. Campinas, 2004. 

14 SCHOLZE, Simone Henriqueta Cossetin. Patentes, transgênicos e 
clonagem : implicações jurídicas e bioéticas. Brasília: Editora 
Universidade de Brasília, 2002.  
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Alegam os países do Norte que o germoplasma vegetal seria 
um patrimônio da humanidade e deveria ser irrestritamente 
disponível. 

A preservação e proteção dos materiais in situ 
demandam elevados investimentos. Os países 
industrializados entendem que o produto gerado beneficiaria 
a toda a humanidade independentemente do local de 
obtenção do germoplasma e do local de desenvolvimento da 
tecnologia. No entanto, os países que detêm o habitat desses 
recursos frequentemente não dispõem de capacidade 
tecnológica para o desenvolvimento dos produtos nem 
condições de protegê-los adequadamente. 

Os elevados investimentos das inovações levaram a 
necessidade de se assegurar os direitos de propriedade 
intelectual tendo em vista o retorno desses investimentos. 

O Protocolo de Cartagena, por sua vez, é derivado 
da CDB e sua implementação se deu em 200015. Um dos 
pontos principais desta Reunião das Partes, como foi 
denominado, é a adoção do Princípio da Precaução como 
princípio norteador de segurança.  

Mas as discussões relativas aos riscos ao meio 
ambiente e à saúde humana influenciam indubitavelmente 
na receptividade dos mercados internacionais e isso explica 
o fato de que, embora ocorra diariamente um aumento de 
área de plantação de OGMs, são poucos os países que os 
cultivam.  

Os maiores produtores de OGMs são Estados 
Unidos, Canadá e Argentina. Estes países apoiaram-se na 
legitimação do princípio da equivalência substancial pela 
FAO e OMS confiando que seria suficiente para aplacar os 
temores e facilitar a inserção no mercado de commodities. 

                                                 
15 WILKINSON. J. Cadeia: Biotecnologia e Agronegócios – Nota 
Técnica Final. IN: Estudo de Competitividade por Cadeias Integradas 
no Brasil: Impactos das Zonas de Livre Comércio. Campinas, 2002. 
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Segundo Valle isso não se confirmou e ocasionou 
dificuldades em virtude dos altos investimentos feitos16. 

Estados Unidos, China, Índia, Filipinas e Indonésia 
adotam uma postura mais liberal e benevolente em relação 
produtos transgênicos. A União Européia e os demais países 
orientais são mais rigorosos e tradicionalistas e defendem a 
postura de “risco zero”17 em relação ao meio ambiente e à 
saúde humana. 

Além da preocupação com critérios de segurança 
existem os evidentes interesses econômicos, comerciais e 
técnicos. A regulamentação nos EUA é feita através do 
Coordinated Framework for Biotechnology (CFB), que é composto 
pelas agências agrícolas, de alimentos e fármacos e de 
preservação ambiental18, não possuindo órgão específico 
para a regulamentação de produtos e serviços derivados da 
biotecnologia. De acordo com a tese americana, se pode 
concluir que os produtos advindos das novas tecnologias 
não demandam cuidados adicionais relativos à segurança do 
que aqueles dispensados aos produtos tradicionais. 

A União Européia, segundo Craddock19, exige que 
qualquer alimento que contenha alteração genética seja 
rotulado. O rigor, segundo ele, deve-se além de interesses 
econômicos e comerciais, a uma sucessão de crises nos 
segmentos de saúde e alimentar que se impuseram no 
continente europeu nas últimas décadas, como a talidomida, 

                                                 
16 VALLE, Marcelo Gonçalves do. O sistema nacional de inovação 
em biotecnologia no Brasil: Possíveis cenários. Tese de doutorado. 
Unicamp: Campinas, 2005, p. 105. 

17 É importante salientar que o risco zero, na opinião de muitos, é uma 
utopia, impossível de se atingir. 

18 United States Departament of Agricuture; Food and Drug 
Administration; Environmental Protection Agency respectivamente. 

19 CRADDOCK, N. Flies in the soup – European GM labeling 
legislation. Nature Medicine. V. 10, 2004. 
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salmonela (contaminação dos ovos), listeria em alimentos 
congelados, dioxinas e, recentemente, a “bovine spongiform 
encephalopathy” (BSE), conhecida no Brasil como a “doença 
da vaca louca”. 

A partir de 2004 a entrada de organismos 
geneticamente modificados na União Européia passou a ser 
norteada basicamente pela Diretiva nº. 1829/2003, Diretiva 
nº. 1830/2003 e Regulamentação nº. 65/20004. 

No Brasil, o primeiro marco mais específico sobre a 
matéria foi a Lei nº. 8.974/199520 que estabelecia normas de 
segurança e mecanismos de fiscalização para o uso de 
técnicas de engenharia genética na concepção, cultivo, 
manipulação, transporte, comercialização, consumo, 
liberação e descarte de OGMs. Instituiu também a 
Comissão Técnica Nacional de Biossegurnça (CTNBio), 
vinculada ao MCT, oficializada pela Medida Provisória nº. 
2.137/2000, e dotou-lhe de um conjunto de atribuições no 
tocante à análise e liberação de cultivos transgênicos. 

As atribuições da CTNBio sempre foram objeto de 
críticas, desde a primeira Lei como ainda é hoje com a nova 
normativa. Retornaremos ao tema no próximo capítulo 
onde analisaremos detalhadamente todas as críticas 
referentes a este órgão, como por exemplo sua suposta 
inconstitucionalidade ao conceder à CTNBio poderes para 
licenciamento e dispensa de estudos de impacto ambiental 
sobre pesquisas e comercialização de OGMs. 

Não obstante estas críticas, a normativa não atendia 
às necessidades do país por ser demasiadamente lenta e 
burocrática o que imprimiu-lhe um caráter de ineficiência 
que teve, desde logo, que ser superado através de arranjos 
jurídicos. Daí as Medidas Provisórias editadas para 
regularizar as safras 2002/2003 (Lei nº. 10.668/2003), 

                                                 
20 Lei Federal nº. 8.974/95 estabelecia normas para o uso das técnicas de 
engenharia genética e liberação no meio ambiente de organismos 
geneticamente modificados, autorizava a criação da Comissão Técnica 
Nacional de Biossegurança. Revogada pela Lei 11.105/2005. 
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2003/2004 (Lei nº. 10.814/2004) e 2004/2005 (Lei nº. 
11.092/2005). 

O Governo Federal, na tentativa de conter as 
pressões e amenizar o clima de insegurança institucional e 
jurídica, constitui uma comissão para elaborar um novo 
projeto que originasse uma nova Lei de Biossegurança, desta 
vez, já capacitada a atender às novas exigências da nação. 
 
1.3 Empresas de base biotecnológica e problemas 
relacionados ao segmento 
 

As empresas de base tecnológica começaram a 
surgir, com maior destaque, a partir da década de 70 nos 
Estados Unidos, logo após as descobertas relativas ao DNA 
recombinante.  

Muitas delas foram criadas por professores e 
pesquisadores que intencionavam explorar os avanços 
tecnológicos na área. As dificuldades iniciais foram enormes 
e hoje ainda se deparam com problemas de ordem técnico-
científica, financeira, institucional e legal. Por ser um campo 
muito complexo, as empresas de base biotecnológica 
precisam de profissionais de diversas áreas do conhecimento 
e a questão técnica é ainda o maior entrave. 

O longo lapso temporal que existe entre o 
desenvolvimento do produto e sua liberação comercial 
dificulta o retorno financeiro e afasta os investidores.21 O 
atual cenário do desenvolvimento tecnológico no Brasil é 
uma das questões mais importantes ao se discutir os avanços 
da biotecnologia. Importante porque, é a partir dessa 
informação que entenderemos toda a preocupação 
normativa, os interesses que o Governo Brasileiro deve 

                                                 
21 SALLES FILHO, op.cit.1993; BONACELLI & SALLES FILHO, , S. 
As especificidades no Processo de Mudança Tecnológica: uma 
análise aplicada ao caso da Biotecnologia. IN: Anais do Congresso 
da Associação Nacional dos Centros de Pós-Graduação em Economia 
(ANPEC). Campinas, 1996.  
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assegurar diante de acordos internacionais e até as 
preocupações da população civil com sua saúde, meio 
ambiente, etc. 

O Brasil tem gradativamente aumentado a 
produtividade e demonstrado ser altamente competitivo 
tecnologicamente em muitas áreas. Além disso a pesquisa 
em biotecnologia no país vem atingindo um padrão 
científico, tecnológico e inovativo internacionalmente 
reconhecido. 

É também um dos maiores detentores de reservas 
biológicas do planeta e esses dois fatores, aliados, tornam 
ímpar a situação do país.22  

O desenvolvimento biotecnológico é dependente de 
outras áreas do conhecimento, Silveira afirma ainda que 
envolva relacionamentos comerciais, econômicos e 
normativos legais que garantam a segurança de investidores 
e da sociedade civil como um todo, de um setor produtivo 
bem estruturado, de gestão da tecnologia e, é claro, de uma 
forte base acadêmica e científica23. 

Á partir dos anos 90 a comunidade científica 
brasileira vem obtendo respeitáveis avanços nas pesquisas 
biotecnológicas ganhando notoriedade com algumas delas, a 
exemplo do Projeto Genoma.24 

Em 2001, o Ministério da Ciência e Tecnologia 
encomendou uma pesquisa à Fundação Biominas sobre as 
empresas de base biotecnológicas brasileiras e o relatório 

                                                 
22 SILVEIRA; José Maria Ferreira da. DAL POZ, Maria Ester. ASSAD, 
Ana Lucia. Biotecnologia e Recursos genéticos. Desafios e 
oportunidades para o Brasil. Campinas: Instituto de Economia/FINEP, 
2004. p. 18. 

23 SILVEIRA; op. cit. 2004. p. 165 – 179. 

24 O Projeto Genoma Brasileiro foi criado em dezembro de 2000 com 
apoio do Governo Brasileiro e ganhou notoriedade por tornar-se o 
primeiro do mundo a sequênciar um fitopatógeno causador do 
amarelinho em cítricos, bactéria denominada Xyllela fastidiosa. 
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apontou 304 empresas que, em sua grande maioria, são 
vinculadas às universidades e incubadoras de empresas.  

Destas 304 empresas listadas25, 80,9% delas ficam 
localizadas na região sudeste do Brasil, 8,9 % na região sul, 
5,3% na região centro-oeste e apenas 2,9 % nas regiões 
norte e nordeste. Em relação à segmentação, 24% saúde 
humana, 22% multinacionais, públicas, fármacos, genéricos, 
17% fornecedora de equipamentos e insumos, 4% saúde 
humana, animal e vegetal, 12% agronegócio, 4% meio 
ambiente, 4% saúde animal. 

As empresas concentram-se nos Estados de São 
Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, com 81% do parque 
nacional. Destacam-se ainda, Brasília, Porto Alegre, Recife e 
o interior do Paraná e Florianópolis. 

Dessas 304 empresas 50 foram contatadas em 
particular e responderam a um questionário eletrônico o que 
forneceu informações mais precisas e detalhadas sobre 
como anda o desenvolvimento biotecnológico no Brasil e 
quais são os principais obstáculos para a dinamização deste 
quadro de desenvolvimento. 

O primeiro problema, como já mencionado, é o fato 
de que empresas de base biotecnológica dificilmente são 
capazes de abarcar, sozinhas, todas as necessidades que a 
entidade terá como um todo. Explicando: As empresas de 
biotecnologia, em geral, tem um modelo organizacional de 
“arquitetura aberta” na medida em que funções essenciais 
devam ser providas externamente.  

São muitas as áreas de especialidades que tornam 
quase impossível tê-las internamente. Como pesquisa 
científica, tecnológica, testes clínicos, propriedade 
intelectual, financiamento, capitalização, manufatura e 
distribuição.26 

                                                 
25 Listadas no Diretório Nacional de Empresas de Biotecnologia 2001, 
versão Biominas. Disponível em: www.biominas.org.br. 

26 BIOMINAS; Parque Nacional de Empresas de Biotecnologia. 
Belo Horizonte. Dez. 2001. p.24. 
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Essas Empresas de Biotecnologia necessitam de 
parcerias externas e, na maioria das vezes, buscam 
cooperação em universidades e centros de pesquisa 
nacionais e internacionais. 

A pesquisa apurou que 98% das empresas mantêm 
parcerias externas com universidades mas que, não obstante 
as parcerias, 90% das empresas tem P&D internalizado, ou 
seja, desenvolvem internamente a tecnologia. 

No dia 04 de julho de 2006, o Governo Federal 
divulgou a “Estratégia Nacional de Biotecnologia – Política 
de Desenvolvimento da Bioindústria”, documento que 
resulta de discussões feitas entre o governo, a sociedade 
científica e o setor empresarial durante os últimos dezoito 
meses no âmbito do Fórum de Competitividade em 
Biotecnologia, instalado em 2004 pelo Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC). 
Esta “Estratégia” ainda deve ser analisada pelo Presidente 
da República, mas prevê investimento expressivo no setor 
de inovação. Objetiva criar um ambiente propício à 
inovação estabelecendo alvos estratégicos, ou seja, aqueles 
em que há um grande potencial de mercado a curto e médio 
prazo e prevê investimentos da ordem de R$ 7 bilhões de 
reais dos setores público e privado, contando com as 
parcerias do Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES) e a Financiadora de Estudos 
e Projetos (FINEP). 

O próprio Secretário de Políticas e Programas de 
Pesquisa e Desenvolvimento do MCT considera as metas 
audaciosas e critica a regulamentação da matéria por sua 
ineficácia. Critica a Lei de acesso à biodiversidade e também 
a Lei de Biossegurança que, segundo ele, é muito burocrática 
e lenta. Afirma em entrevista à Agência Inovação Unicamp27 
que “Em dez anos aprovamos apenas três produtos 

                                                 
27 www.inovacao.unicamp.br/report/news-estrategia-biotec.shtml. em 
06.09.2006 

http://www.inovacao.unicamp.br/report/news-estrategia-biotec.shtml


40 
O papel dos atores sociais na 

construção da Lei de Biossegurança 

modificados geneticamente. Isso precisa mudar se 
quisermos atrair investimentos. Nenhuma empresa vai 
esperar dez anos para lançar um produto no Brasil se pode 
fazer o mesmo em outros mercados de forma mais 
rápida”28. 

 
1.3.1 Obstáculos ao progresso biotecnológico no Brasil 
 

Em termos de obstáculos ao desenvolvimento 
empresarial de Biotecnologia no Brasil, são citados 
frequentemente a falta de investimentos, alta carga tributária 
e a imprecisão normativa29.  

É surpreendente constatar que o fator humano, ou 
seja, a capacitação tecnológica do profissional é 
absolutamente compatível com o mercado, sendo que a 
única área com poucos profissionais especializados é a de 
nanotecnologia. Mesmo porque este não é um fator nem 
sequer mencionado como limitante ou impeditivo do 
progresso biotecnológico no Brasil. 

Iniciaremos a análise pelo fator investimento. É 
sabido que esforços governamentais têm sido feitos pela 
pesquisa científica nas últimas décadas. 

 

                                                 
28 A média de tempo que se leva entre a entrada do pedido de proteção e 
a concessão nos Estados Unidos é de 4 a 5 anos. 

29 BARRAL, Weber. . Direito e Desenvolvimento: Análise da ordem 
jurídica brasileira sob a ótica do desenvolvimento. São Paulo: Editora 
Singular, 2005. Acrescenta como obstáculo também a ausência de um 
tratamento equitativo aos cidadãos, a falta de uma participação 
democrática e a ineficiência do Judiciário. 
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O quadro 1.2 mostra que houve um crescimento 

bastante tímido e instável nos investimentos públicos 
relativos à atividades de P&D, mas os investimentos do 
setor privado também são restritos embora crescentes. 

Estes investimentos tiveram origem por meio do 
PADCT Biotecnologia30 e do PRONEX31, nas agências 
financiadoras, tais como Finep e nas agências estaduais 
(FAPESP, FAPERJ).32 O apoio foi dado principalmente 
através de aquisição de equipamentos de grande porte e 
foram evoluindo também para a capacitação profissional. 

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
(EMBRAPA) foi fundada, entre outros, com o objetivo de 
dar suporte e promover a pesquisa e o desenvolvimento de 
novas tecnologias para o setor agrícola. 

Outras tantas empresas foram beneficiadas por 
programas governamentais entre eles o de maior relevância, 
foi o RHAE- Programa de Recursos Humanos para 
atividades estratégicas com o foco na capacitação 
profissional e as empresas usuárias do programa, pouco a 

                                                 
30 Programa de apoio ao desenvolvimento científico e tecnológico. 

31 Programa de apoio a núcleos de excelência. 

32 COURI; Sonia. Infra-estrutura de Serviços e equipamentos em 
biotecnologia no Brasil. Biotecnologia e recursos genéticos: 
Desafios e oportunidades para o Brasil. IN: SILVEIRA, DAL POZ 
e ASSAD. – Campinas: Instituto de Economia/FINEP, 2004. 
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pouco ampliaram sua capacidade inovativa tecnológica 
envolvendo a participação do setor acadêmico e empresarial. 

A própria criação do Ministério da Ciência e 
Tecnologia em 1985 foi um importante passo para a 
construção do sistema de C&T&I no Brasil.33 Investimentos 
privados também têm aumentado gradativamente, atraídos 
pelos resultados financeiros que o setor vem efetivamente 
conquistando. E esse aumento de investimentos é 
diretamente proporcional às conquistas na área sendo que a 
principal missão governamental seria a divulgação da 
mensagem de que as vantagens competitivas na disputa por 
mercados mais sofisticados apontam para um novo cenário 
de atividades produtivas que abre novas oportunidades de 
crescimento e competitividade.  

Ainda em relação aos incentivos, ainda uma tentativa 
do Governo Federal foi a edição da Lei 10.332/2001 e 
posteriormente a Lei 11.196/05 que busca melhorar as 
condições de crédito à empresas em processo inovativo. 

O segundo fator a ser analisado é o tributário. O 
elevado valor de impostos e taxas é fator impeditivo do 
progresso industrial como um todo, mas para as empresas 
biotecnológicas que dependem da importação de insumos e 
equipamentos (in puts) a questão tributária é particularmente 
limitante, haja visto que a política de internalização de 
componentes e insumos é absolutamente inviável porque 
jamais seríamos competitivos se produzidos aqui.34 

                                                 
33 ASSAD; Ana Lucia D.; AUCÉLIO. José Gilberto. Biotecnologia no 
Brasil – Recentes Esforços. IN: SILVEIRA. José Maria F. J, DAL 
POZ. Maria Ester, ASSAD. Ana Lúcia D. (org.) Biotecnologia e 
Recursos Genéticos – desafios e oportunidades para o Brasil. Campinas: 
Instituto de Economia/FINEP, 2004. p.33. 

34 FONSECA; Ana Lucia D.; AUCÉLIO. José Gilberto. Biotecnologia 
no Brasil – Recentes Esforços. IN: SILVEIRA. José Maria F. J, DAL 
POZ. Maria Ester, ASSAD. Ana Lúcia D. (org.) Biotecnologia e 
Recursos Genéticos – desafios e oportunidades para o Brasil. Campinas: 
Instituto de Economia/FINEP, 2004. p. 165. 
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Em relação à alta carga tributária nacional, duas 
medidas foram tomadas no sentido de redução de tributos 
através de incentivos fiscais. Uma foi a Lei 10.637/2002 que 
possibilita a dedução de valores investidos e a outra  a MP 
225 que concede prazos para o pagamento de tributos 
relativos à compra de equipamentos. A Lei 10.973/2004 
refere-se a subsídios, incentivos à inovação e à pesquisa 
científica e tecnológica no ambiente produtivo. 

O terceiro obstáculo é o normativo, ou seja, a 
regulamentação. Como já vimos, o caso brasileiro é um caso 
especial porque, além de estar capacitado e concorrendo 
tecnologicamente a nível internacional, é também detentor 
de uma das maiores reservas biológicas do mundo. 

Portanto, é muito importante que a regulamentação 
da questão referente ao acesso à biodiversidade brasileira 
seja clara e precisa primeiramente para evitar a apropriação 
clandestina (biopirataria) do patrimônio nacional e também 
para garantir que a propriedade intelectual não saia de 
nossas mãos. 

A questão da evasão de patentes é um fato 
preocupante, o sistema brasileiro de concessão de patentes 
funciona através do INPI – Instituto Nacional de 
Propriedade Industrial que oferece um serviço de baixa 
qualidade com custo e tempo elevadíssimos. O investidor 
não se sente motivado sem garantias de um retorno 
financeiro. 

Em entrevista concedida este ano à revista Com 
Ciência35 o presidente do Instituto Roberto Jaguaribe 
afirmou que em breve o prazo para concessão de marcas e 
patentes será reduzido pela metade devido à informatização 
do sistema. Afirmou que já iniciaram a informatização no 
departamento de registro de marcas por estarem com um 

                                                 
35 Revista Com Ciência, Flávia Gouveia. Informatização agilizará 
registros de marcar e patentes. Disponível em: www.serpro.gov.br em 07 
jul. 2006. 

http://www.serpro.gov.br/
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acúmulo maior de pedidos e também por serem mais 
simples de analisarem. 

Este ano o departamento de registro de patentes tem 
um acúmulo de 600 mil processos para análise e o de 
patentes 130 mil e levam de 5 a 10 anos para conclusão. 

Além destes três fatores limitantes do progresso 
tecnológico mencionados acima, através das informações 
obtidas no Boletim BIOMINAS, podemos ainda enumerar: 

a. Regulamentação do estatuto do professor e 
pesquisador universitário tendo em mente a importante 
questão e necessidade de estímulo ao “Empresário cientista” 
e demais aspectos relativos à atividade acadêmica e 
empresarial, aos moldes do “Bayh Dole Act” Norte 
Americano. 

 
b. Integração de atividades coordenadas pelos diversos 
ministérios envolvidos (Ciência e Tecnologia, 
Saúde,Agricultura). 
 
c. Legislação de transgênicos – liberação de licenças de 
plantio e comercialização; 
 
d. Decisões mais rápidas tendo em vista que os mercados 
globalizados já têm resolvido estes aspectos e os 
concorrentes internacionais conseguem melhor penetração 
em mercados. 
 
1.3.2 Caso EMBRAPA. 
 

A partir de 1951, com a criação do Sistema Nacional 
de Ciência e Tecnologia, o Governo Federal começa a 
perceber a necessidade do incentivo à pesquisa científica e, 
assim, o CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico) passa a existir, inicialmente com 
outro nome e à partir de 1965 efetivam-se as possibilidades 
de financiamentos através da FINEP ( Financiadora de 
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Estudos e Projetos) , facilitando e desenvolvendo o setor 
industrial ligado ao tecnológico. 

A EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisas 
Agronômicas) foi criada na década de 70 e deu suporte para 
o desenvolvimento e aplicação de novas técnicas 
biotecnológicas ao setor agrícola.  Desde a sua criação, em 
1973, e no decorrer da década de 80 quando da sua 
reorganização interna e até os dias atuais vem inovando em 
relação ao agronegócio brasileiro inclusive em relação aos 
transgênicos, a EMBRAPA está na frente de muitos países 
desenvolvidos com suas pesquisas nos laboratórios e de 
campo, sempre procurando encontrar o equilíbrio entre o 
agronegócio sustentável e os aspectos de segurança que 
envolve tal tema. 

Na década de 80, a EMBRAPA instalou o primeiro 
laboratório de engenharia genética e desenvolveu o 
Programa Nacional de Biotecnologia. A década de 80 foi 
marcada com o surgimento do primeiro programa 
governamental de apoio à biotecnologia e com a criação das 
primeiras empresas de bases biotecnológicas. Num futuro 
algumas dessas empresas uniram-se e formaram a ABRABI 
(Associação Brasileira das Empresas de Biotecnologia). 

Hoje, a EMBRAPA, que é uma estatal subordinada 
ao Ministério da Agricultura, teve alteração total de diretoria 
e o novo diretor-presidente, Silvio Crestana, tem uma visão 
mais próxima do atual governo que é a de priorizar o 
agronegócio. 

O diretor-presidente anterior julgava interessante 
replanejar a agricultura familiar, investir no pequeno 
produtor, dar condições para que as famílias voltem para o 
campo e garantir o comércio interno de produtos naturais, 
em matéria veiculada pela imprensa nacional, onde também 
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defendia a necessidade de maiores estudos e pesquisas antes 
de uma liberação total dos transgênicos.36 

 
1.3.3 Caso FIOCRUZ – Fundação Oswaldo Cruz37  

 
 Nos últimos anos do século XIX surge, no Brasil, a 
primeira grande pandemia de peste bubônica e o governo 
federal designou Oswaldo Cruz, recém-chegado de longo 
estágio em Paris, no Instituto Pasteur, para juntamente com 
Adolpho Lutz e Vital Brazil, que haviam sido designados 
pelo governo da cidade de São Paulo, verificar a etiologia 
que havia se iniciado na cidade de Santos, em função dos 
portos. Foram instituídos laboratórios para produção de 
vacina e soro, como Instituto Butantan em São Paulo e o 
Instituto Soroterápico no Rio de Janeiro. 

Instalados em laboratórios, iniciaram os trabalhos 
em 25 de maio de 1900, com três profissionais, o Coronel-
médico Ismael da Rocha, bacteriologista do Serviço de 
Saúde do Exército; o médico Henrique de Figueiredo 
Vasconcellos, assistente do Instituto Vacínico; e o 
veterinário Henri Carré; um estudante de medicina, Ezequiel 
Caetano Dias além do corpo de diretores e administradores. 
A Prefeitura do Rio de Janeiro teve dificuldade em fazer a 
manutenção do laboratório então a instituição foi transferida 
para a Diretoria de Saúde Pública do Ministério da Justiça e 
Negócios Interiores, e inaugurada oficialmente em 23 de 
julho como Instituto Soroterápico Federal. 

                                                 
36 MEDINA; Humberto. Novo diretor da Embrapa apóia 
agronegócio. Folha de São Paulo. São Paulo:19 fev. 2005. Disponível 
em http://www.folha.uol.com.br. Acesso em 16 ag. 2005. 

37 SALLES-FILHO, Sérgio (org). Ciência, tecnologia e inovação. A 
reorganização da pesquisa pública no Brasil. Campinas: Editora Komedi, 
2000. p.185. 

 

 

http://www.folha.uol.com.br/
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Oswaldo Cruz, com a experiência na seção de soros 
do Instituto Pasteur, entendeu que seria necessário isolar o 
bacilo da doença encontrado na Cidade de Santos e 
aperfeiçoando os métodos conhecidos desenvolver vacina e 
soro. Após seis meses da fundação o Instituto produziu uma 
vacina e soro que foram, posteriormente, reconhecidos 
internacionalmente. 

Uma visão diretiva mais abrangente entendeu que o 
Instituto Soroterápico deveria ampliar o conhecimento 
científico e tecnológico e, de posse desse know-how, em um 
empreendimento que abrangesse outros campos da 
patologia nacional. Com o desenvolvimento científico 
nivelado aos mais altos padrões da época, associado à 
transmissão de conhecimento através do Curso de Aplicação 
e à produção de vários agentes profiláticos, terapêuticos e 
diagnósticos, já em 1909 o Instituto Oswaldo Cruz havia 
assumido, numa sequência inversa, as tarefas que hoje 
caracterizam a moderna Universidade: ensino, pesquisa e 
extensão. 

As atividades de pesquisa pura e aplicada e de 
produção conferem à FIOCRUZ um potencial diferenciado 
no desenvolvimento de novas tecnologias. Destaca-se como 
um dos centros mais capacitados do país em biotecnologia 
aplicada à saúde e em tecnologias para a área farmacêutica, 
além de tecnologias de controle de qualidade, de ecologia e 
meio ambiente, entre outras. O desenvolvimento de 
tecnologia para produção de insumos para a saúde está 
associado à produção de medicamentos e imunobiológicos. 

Foi implantado um Programa de Inovação e 
Desenvolvimento Tecnológico em Insumos em Saúde 
(PDTIS) e também o Programa de Desenvolvimento e 
Inovação Tecnológica em Saúde Pública (PDTSP) com o 
objetivo de apoiar e incentivar a pesquisa estratégica no 
desenvolvimento de novas tecnologias. 
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Ambos têm em sua essência a formação de redes 
cooperativas para interação de pesquisadores e promovem 
ampla discussão de interesses, tanto no aspecto acadêmico 
quanto no institucional. 

Entre 1989 e 2004 a FIOCRUZ deu entrada a 100 
(cem) pedidos de patentes, entre nacionais e internacionais e 
destas, foram concedidas 49 (quarenta e nove).  

 
Na tabela, as patentes e as áreas de atividade: 

 

 
Patentes 

Requeridas Concedidas 

Setor de Atividade Projetos Brasil Exterior Total Brasil Exterior Total 

Medicamentos 16 14 12 26 02 12 14 

Vacinas/Processo de 
Produção de 

Antígenos e Vacinas 
07 05 29 34 01 18 19 

Diagnóstico de 
Doenças/Kits 

10 07 14 02 02 04  

Equipamentos/ 
Dispositivos 

10 07 --- 07 03 --- 03 

Bioinseticidas 03 02 08 10 01 03 04 

Método ou Composição 
para a 

Identificação/Detecção 
de Organismos 

Unicelulares e/ou 
Pluricelulares 

04 03 01 04 01 01 02 

Outros* 04 02 03 05 04 --- 04 

Total 55 40 60 100 14 35 49 

 
Fonte: www.fiocruz.com.br 

  
* Repelentes de insetos, jogos educativos, meios de cultura 
para verificação da eficácia de esterilização, tratamento de 
efluentes, monitorização de tratamento e da 
biodisponibilidade de drogas. 
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1.3.4 Legislação brasileira de propriedade intelectual 
especificamente sobre a biotecnologia. 
 

Os direitos de propriedade intelectual no Brasil 
contam com quatro instituições: direitos autorais, 
propriedade industrial (marcas, patentes, denominações 
geográficas) e direitos sobre obtenções vegetais (cultivares), 
ainda conta com a Lei de Proteção de Programas de 
Computador nº. 9.609/98. 

Trataremos aqui apenas da possibilidade de garantia 
dos direitos de propriedade intelectual – patente - sobre 
produtos e processos biotecnológicos. 

Internacionalmente já foram mencionados, no 
tópico 1.2. deste capítulo, a CDB e o Protocolo de 
Biossegurança, também conhecido como Protocolo de 
Cartagena que fixa regras sobre a matéria. A OMC – 
Organização Mundial do Comércio não fixa regras 
específicas para produtos da biotecnologia, assim como não 
existem regras sobre nenhuma outra opção tecnológica ou 
científica.38 Explica Silveira39 que “as regras de comércio 
internacional dirigem sua atenção para o comércio de 
produtos e não aos processos e métodos de produção, a não 
ser que o processo produtivo afete a segurança dos recursos 
naturais e da saúde humana e animal”. 

No âmbito da OMC existem três acordos que 
estabelecem normas aplicáveis à biotecnologia. Acordos 
sobre Medidas Sanitárias e Fitosanitárias, Acordos sobre 
Barreiras Técnicas ao Comércio e o Acordo sobre os 
Direitos de Propriedade Intelectual relacionados com o 
Comércio40 (TRIPS).  

                                                 
38 RAMOS; Silvia. O papel das ONGs na construção de políticas de 
saúde: a Aids, a saúde da mulher e a saúde mental. Ciência, Saúde 
coletiva. V.9, n. 4. Rio de Janeiro. out.dez.2004. 

39 SILVEIRA; op. cit. 2004, p.17-31. 

40 LARACH, M. El Comercio de los produtos transgênicos: el estado 
Del debate internacional. CEPAL- Série Comércio Internacional. n. 10. 
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O sistema brasileiro de DPI procurou atender então, 
à partir de 1996, às exigências do TRIPS41. O Acordo TRIPS 
da OMC veda exclusões legais de qualquer área da 
tecnologia do campo da proteção - exceto em poucos casos 
específicos. À luz do Acordo os países membros apenas 
podem excluir patentes das invenções: 

 
a) contrárias à ordem pública ou a moralidade, inclusive 
para proteger a vida e saúde humana, animal ou vegetal, ou 
para evitar sério prejuízo ao meio ambiente.  
b) métodos de diagnóstico, de tratamento e de cirurgia, 
animal ou humana. 
c) animais que não sejam microorganismos. 
d) plantas que não sejam microorganismos, mas quanto às 
variedades de plantas deve haver um sistema de proteção 
específica. 
e) processos essencialmente biológicos para produção de 
animais e de plantas, exceto processos não biológicos ou 
microbiológicos.42 

                                                                                              
Chile, 2001.; RAMOS, Silvia. O papel das ONGs na construção de 
políticas de saúde: a Aids, a saúde da mulher e a saúde mental. Ciência, 
Saúde coletiva. V.9, n. 4. Rio de Janeiro. out.dez.2004; SILVEIRA, Op. 
Cit. 2004. 

41 Como resultado das negociações internacionais da Rodada Uruguai, 
vige desde abril de 1994, e se aplica desde janeiro de 1995, o novo texto 
do GATT, incluindo, entre dezenas de outros documentos multi ou 
plurilaterais, a criação da Organização Mundial de Comércio (OMC), 
regras sobre agricultura e têxteis, o Acordo sobre Serviços, o Acordo 
sobre Propriedade Intelectual (TRIPS), o Acordo sobre Investimentos 
(TRIMS) e versões renovadas de vários Códigos da safra de 1979. Vide 
BARBOSA, D.B. (1995a:33). Dizem ÁVILA, URRUTIA e MIER (1994: 
191) quanto à natureza do TRIPS: “Es un Acuerdo de ‘mínimos’ (art. 
1.1), ya que se permite a los miembros establecer una protección más 
amplia que la ofrecida por el Acuerdo, a condición de que tal protección 
no infrinja las disposiciones del mismo”. 

42 BARBOSA; Denis Borges. Biotecnologia e Propriedade 
Intelectual. II Seminário sobre rotas tecnológicas da biotecnologia: 
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Assim o TRIPS estabelece uma obrigatoriedade, 

ainda que limitada, à concessão de patentes em 
biotecnologia, ao vedar exclusões legais de qualquer área da 
tecnologia do campo da proteção.  

Atualmente, a situação jurídica patentária varia 
muito de país para país, mas são frequentes as disposições 
jurídicas que vedam o patenteamento de variedades de 
plantas ou animais, mas raramente são aceitos os pedidos de 
proteção de matéria viva. 

Um grande número de países, inclusive por força de 
acordos internacionais em vigor, exclui da patenteabilidade 
os processos essencialmente biológicos para a produção de 
plantas e animais, mas também, nestes casos, é frequente a 
manutenção de um sistema paralelo de proteção das 
variedades de plantas resultantes de processos biológicos 
tradicionais43. 

Após a ratificação do TRIPS pelo Brasil ficou o 
compromisso de se proteger as variedades vegetais, quer 
fossem por patentes ou por outro sistema. Em janeiro de 
1996 foi encaminhado ao Congresso Nacional o Projeto de 
Lei nº. 1.457/96 que propunha a proteção das variedades 
vegetais que ficaram excluídas da Lei de Propriedade 
Industrial no quesito de patenteabilidade. Foi aprovado em 
28/04/97. 

A Lei de Proteção de Cultivares, resumidamente, 
define a cultivar como sendo a variedade de qualquer gênero 
ou espécie vegetal superior, que seja claramente distinguível 
de outras cultivares conhecidas por margem mínima de 
descritores, por sua denominação própria, que seja 
homogênea e estável quanto aos descritores através de 
gerações sucessivas e seja de espécie suscetível de uso pelo 

                                                                                              
Oportunidades de Investimentos e Inovações, Ribeirão Preto: São 
Paulo, 2006. 

43 No Brasil Lei de Cultivares nº. 9.456/97. 
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complexo agroflorestal, descrita em publicação 
especializada, bem como a linhagem competente de 
híbridos. 

 E a nova cultivar é aquela, segundo a Lei, que não 
tenha sido oferecida à venda no Brasil há mais de doze 
meses em relação à data do pedido de proteção e que, 
observado o prazo de comercialização no Brasil, não tenha 
sido oferecida à venda em outros países, com o 
consentimento do obtentor, há mais de seis anos para 
espécies de árvores e videiras e há mais de quatro anos para 
as demais espécies. 

O titular do cultivar protegido terá o direito de 
autorizar o uso por outros mediante remuneração, com duas 
exceções previstas que são, o privilégio do agricultor e o 
direito à pesquisa. Essa flexibilidade difere do instituto das 
patentes que não permite o acesso ao material protegido 
senão mediante o pagamento de royalties.44 

 Os direitos de melhorista, conferidos pela Lei, são 
dados por 15 anos, a contar da data da concessão, exceto 
para espécies perenes e semiperenes (frutíferas, ornamentais, 
florestais e os respectivos porta-enxertos), cujo prazo de 
proteção é de 25 anos. 

A outra forma de proteção é dada pela Lei de 
Propriedade Industrial que ficou conhecida como Lei de 
Patentes, promulgada em 1996, a Lei 9.279/96 entrou em 
vigor em 15 de maio de 1997 e lista claramente o que não 
pode ser patenteado. Mesmo que seja invento não será 
sujeito a proteção patentária legal. Está excluído o que for 
contrário à moral, aos bons costumes45 e à segurança, à 
ordem e à saúde públicas. 

                                                 
44 SCHOLZE; Simone Henriqueta Cossetin. Patentes, transgênicos e 
clonagem : implicações jurídicas e bioéticas. Brasília: Editora 
Universidade de Brasília, 2002. p.157. 

45 A Comunidade Européia 44/98 exemplifica em seu art. 6º o que é 
contrário à moral e à ordem pública: “Artigo 6º 1. As invenções cuja 
exploração comercial seja contrária à ordem pública ou aos bons 
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A Lei brasileira também veda categoricamente o 
privilégio: 

 
a) das substâncias (ou processos de obtenção ou 
modificação), resultantes de transformação do núcleo 
atômico;  
b) dos métodos diagnósticos, terapêuticos e cirúrgicos 
para o tratamento de seres humanos ou de animais.  
c) do todo ou parte dos seres vivos. 
 

 
E, em relação ao conceito de invenção: 
Art. 10. Não se considera invenção nem modelo de 
utilidade: 
 IX - o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais 
biológicos encontrados na natureza, ou ainda que 
dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de 
qualquer ser vivo natural e os processos biológicos 
naturais. 

 
A exceção é para microganismos transgênicos que 

atendam aos requisitos do artigo 8º da Lei – novidade, 
atividade inventiva e aplicação industrial e podem ser 
patenteados desde que não sejam mera descoberta. 

Para a Lei de biossegurança46 a definição de 
microorganismo transgênico é aquele organismo que, não 

                                                                                              
costumes são excluídas da patenteabilidade, não podendo a exploração 
ser considerada como tal pelo simples fato de ser proibida por 
disposição legal ou regulamentar. 
2. Nos termos do disposto no nº. 1, consideram-se não patenteáveis, 
nomeadamente: a) Os processos de clonagem de seres humanos; b) Os 
processos de modificação da identidade genética germinal do ser 
humano; c) As utilizações de embriões humanos para fins industriais ou 
comerciais; d) Os processos de modificação da identidade genética dos 
animais que lhes possam causar sofrimentos sem utilidade médica 
substancial para o Homem ou para o animal, bem como os animais 
obtidos por esses processos. 

46 Lei 11.105/2005 artigo 3º, V. 
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sendo o todo ou parte de plantas e animais (o produto final), 
ao sofrer intervenção humana em sua composição genética, 
transforma-se em espécie que não seria alcançada em 
condições naturais.  

O conceito de microorganismo foi dividido em 
“matéria biológica” e “processo microbiológico”. A matéria 
biológica é qualquer matéria que contenha informações 
genéticas e seja auto-replicável ou replicável num sistema 
biológico e no processo é a utilização dessa matéria.47 

A patente biotecnológica é especial e deve seguir 
procedimentos específicos uma vez que devem ser 
analisados os interesses dos donos da tecnologia, dos 
usuários, da utilidade da tecnologia para a sociedade como 
um todo. 

Além dos requisitos da novidade, criação humana, 
utilidade industrial e atividade inventiva, é exigido também o 
requisito da publicação pelo qual as invenções da 
biotecnologia devem estar possíveis para acesso público. 

Para evitar apropriação desleal da tecnologia 
depositada, a legislação prevê que instituições especializadas 
façam o depósito, no caso de microorganismos, assegurando 
o acesso ao novo ente e também que atenda ao quesito de 
forma segura, oferecendo apenas algum tipo de acesso ao 
público. 

Os direitos de propriedade intelectual protegidos 
através do instituto da patente objetiva incentivar a 
produção de novas tecnologias porque através da 
exclusividade de seu uso garante-se o retorno esperado pelo 
investidor. 

Mas a realidade brasileira é que muitos setores de 
notável renovação tecnológica tem se negado à proteção 
patentária por julgá-la insuficiente ou excessivamente 
exigente para os requisitos do setor (caso dos 

                                                 
47 Definido pelo artigo 2º da Diretriz baixada pela Comunidade 
Européia em vigor desde 1997.  
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semicondutores e antes, no setor da engenharia genética a 
insulina e o interferon que foram desenvolvidos sem 
qualquer incentivo de patentes).48 

Uma crítica feita por Silveira relativa à demora e 
rigor na concessão de patentes é o fato de a Lei não 
possibilitar, na prática, a patente sobre procedimentos 
biotecnológicos porque, segundo ele, a “Lei não alcança o 
nível de caracterização científica suficiente para que tais 
procedimentos pudessem ter a solicitação de proteção 
patentária julgada”. Afirma ainda que é incompreensível o 
fato de que, apesar de nossa legislação proibir tais proteções, 
o país continue a investir em geração de pesquisa de cunho 
científico para o desenvolvimento tecnológico. E a 
comercialização dessas biotecnologias acaba sendo possível 
em um país que não prevê proteção para elas. É o caso dos 
kits diagnósticos de doenças que dependem do mapeamento 
de genes. Os kits como produtos podem ser patenteados, 
mas os processos não. Para se evitar a apropriação desta 
tecnologia utiliza-se da proteção ofertada por outras 
legislações. Isto é a evasão de patentes, prejuízo para o país 
e o contraditório é o fato de que a tecnologia é desenvolvida 
aqui, o produto final é comercializado aqui e o processo 
utilizado não pode ser protegido através de patente pela 
legislação nacional vigente. 

A impossibilidade técnica de patenteamento de 
processos e produtos farmacêuticos e alimentares (embora 
legalmente permitidos) exclui a maior fatia das invenções do 
âmbito da patente e, buscando alternativas, o país busca 
proteção em outras legislações mais abertas. 

Mas o extremo também deve ser rejeitado. O 
“ceticismo intransponível” é o cenário onde a desconfiança 
e insatisfação com os avanços e instituições da moderna 
biotecnologia gera um freio ao desenvolvimento. 

                                                 
48 O mesmo se dirá da insulina brasileira, desenvolvida pela BIOBRÁS, 
sem qualquer proteção. 
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A dinâmica biotecnológica e suas nuances de 
proteção devem ser esclarecidas e exaustivamente estudadas 
analisando não apenas os riscos, mas as possíveis conquistas 
e benefícios por ela proporcionados. 
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II 
 

 

 

 

Aspectos controversos na Lei 
de Biossegurança 

 

 

 
 
2.1 Lei de biossegurança nº. 8.974/95 
  

A Lei de biossegurança 8.974/95 originou-se de uma 
proposta feita pelo Senado Federal, Projeto de Lei nº. 
114/1991 apresentado pelo senador Marco Maciel que 
justificou a iniciativa do projeto o fato de que a engenharia 
genética será a grande revolução do final do milênio e que o 
Brasil não poderia ficar alheio ao progresso tecnológico. 
Afirma serem “inimagináveis as perspectivas de construção, 
manipulação, circulação e liberação de moléculas de DNA – 
recombinante de organismos e vírus que os contenham 
incidentes nos setores vitais de produção agropecuária, 
controle e prevenção de doenças, produção de 
medicamentos, controle ambiental, dentre muitos outros”. 

A Lei objetivava estabelecer normas de segurança 
das atividades relacionadas aos transgênicos e autoriza o 
Poder Executivo a criar, no âmbito da Presidência da 
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República, a Comissão Técnica de Biossegurança49, 
regulamentando as características biológicas a que a Lei 
referia-se. O projeto de Lei foi aprovado pelo congresso 
nacional e transformado em Lei após cinco anos de 
tramitação. 

Esta Lei sofreu diversas interferências através de 
decretos e medidas provisórias na tentativa de adaptá-la e 
sanar os conflitos existentes entre Lei Ambiental, a Lei de 
Agrotóxicos e as competências entre os órgãos federais. 

O Deputado Federal Darcísio Perondi, em 
entrevista pessoal50 afirmou que os conflitos entre normas 
foi um dos principais fatores que impulsionaram o Governo 
Federal ao encaminhamento de um projeto de uma nova Lei 
de biossegurança. 

As pressões diziam respeito ao poder dado à 
CTNBio de faculdade sobre o licenciamento ambiental51, a 
Lei determinou a obrigação de que a CTNBio verificar, em 
todo e qualquer caso, a identificação da necessidade de se 
elaborar o Estudo de Impacto Ambiental (EIA), devendo 
ser esta verificação fundamentada tecnicamente.  

 
Baseados na defesa da obrigatoriedade do EIA com 

fundamento na Constituição Federal (art. 225 § 1º, V), na 
Lei nº. 6.938/81, art. 8º e Resoluções CONAMA 2/86 e 
237, o Ministério Público Federal juntamente com o IDEC 
move uma Ação Civil Pública envolvendo a Empresa 
Monsanto do Brasil Ltda., que contesta, repelindo a 
obrigatoriedade baseado na discricionariedade do órgão 
(CTNBio) prevista no artigo 8º da Lei 8.078/90 e Resolução 
do CONAMA nº. 237/9752. 

                                                 
49 Criada através da MP 2.191-9/2001. 

50 Mensagem recebida por si.toledo@gmail.com em 06 set. 2006 às 
18:50 hs. 

51 Esta faculdade foi conferida pelo Decreto 1.752/95. 

52 Resolução que alterou a 001/86. 
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Em setembro de 1998 a Justiça Federal concede 
liminar ao IDEC, proibindo o plantio da soja transgênica 
RR e obrigando a realização do EIA/RIMA. Declara o art. 
2º, XIV do Decreto 1.752/95 inconstitucional alegando que 
matéria constitucional não pode ser alterada por um 
Decreto. 

Todos estes embates legais culminado com a 
suspensão dos pareceres pela CTNBio, além de obrigar a 
edição de três medidas provisórias para autorizar a colheita 
da safra de soja da empresa Monsanto, no Rio Grande do 
Sul, obrigou também à constituição de uma comissão 
formada por nove ministérios e encabeçada pela Casa Civil 
para analisar a questão da biossegurança e formular nova 
normativa, que complementasse a vigente, pondo fim à 
polêmica. 

A sociedade científica protestava pelo mal-
funcionamento da norma e o atraso no desenvolvimento 
científico brasileiro lembrando que em 2000 mais de 900 
processos de pesquisa foram parados por decisão judicial53. 

 
2.2 Lei de biossegurança nº. 11.105/2005.  
 

Em 24 de março de 2005 o Presidente da República 
Luis Inácio Lula da Silva sancionou, com poucos vetos, a 
Lei de Biossegurança, originária do Projeto de Lei 
2.401/2003, aprovado pela Câmara dos Deputados por 352 
votos favoráveis, 60 contrários e uma abstenção. A Lei criou 
normas de segurança e mecanismos de fiscalização para 
todas as atividades relacionadas com Organismos 
Geneticamente Modificados (OGM), reestrutura a 
Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio) e 
cria o Conselho Nacional de Biossegurança (CNBS), além 
de permitir as pesquisas com células-tronco embrionárias. 

                                                 
53 Dados fornecidos pela ANBIO – Associação Nacional de 
Biossegurança. Disponível em: www.anbio.org.br. 
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Sua regulamentação ocorreu em 22 de novembro de 
2005 por meio do Decreto nº. 5.591/05 e como já 
mencionamos, tem gerado muitas controvérsias em torno 
dos quatro assuntos principais. Primeiramente em relação à 
formação do Conselho Nacional de Biossegurança – CNBS 
e sua organização, segundo, a competência, estrutura e o 
poder atribuídos à CTNBio, o terceiro assunto polêmico é 
em relação aos transgênicos, relativas à segurança humana, 
animal e do meio ambiente e o último refere-se às pesquisas 
com células-tronco retiradas de embriões humanos. 

Outra crítica feita à Lei54, além de seu caráter 
fragmentário, é o fato de agrupamento de três matérias 
diferentes que se dissociam do quarto tema que seria de 
ética médica e que permeia a discussão relativa às pesquisas 
com células-tronco embrionárias. Entende-se que este artigo 
foi incluído, de última hora, atendendo a pressões diversas, 
mais especificamente da sociedade científica e de parte da 
sociedade civil engajada no tratamento de doenças 
degenerativas.  

A Lei, no entanto, objetiva estabelecer normas de 
segurança e mecanismos de fiscalização no uso das técnicas 
de Engenharia Genética. Obviamente, a Engenharia 
Genética, como já mencionamos e voltaremos a mencionar 
diversas vezes neste trabalho, oferece risco e são estes riscos 
necessitam ser geridos. 

A nova lei estabelece ainda, que as atividades 
relativas a OGM e seus derivados que serão abarcadas pela 
Lei são a construção, o cultivo, a produção, a manipulação, 
o transporte, a transferência, a importação, a exportação, o 
armazenamento, a pesquisa, a comercialização, o consumo, 
a liberação no meio ambiente e o descarte. 

                                                 
54 Crítica feita pelo Deputado Mendes Thame mensagem pessoal 
recebida em si.toledo@gmail.com, 27.09.06. 

mailto:si.toledo@gmail.com
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A primeira expressão determinada pelo artigo 1º 
“construção” de OGM, como explicado por Machado55 
refere-se a manipulação genética ou a intervenção humana 
no genótipo do organismo. 

O artigo 2º parágrafo 2º da Lei nº. 11.105/05, proíbe 
o exercício da Engenharia genética a pessoas físicas mesmo 
que tenha vínculo empregatício ou qualquer outro com 
pessoas jurídicas. 

 
As atividades e projetos de que trata este artigo são 
vedados a pessoas físicas em atuação autônoma e 
independente, ainda que mantenham vínculo 
empregatício ou qualquer outro com pessoas jurídicas. 

 
A justificativa desta proibição seria pela dificuldade 

em fiscalizar atividades individuais pelo Poder Público. As 
atividades de Engenharia Genética são essencialmente caras, 
ou seja, exige-se alto investimento para a montagem de um 
laboratório que disponha de recursos mínimos para a 
manipulação genética. O acesso do profissional é restrito e 
depende de colaboradores, investidores normalmente 
ligados a grandes multinacionais de biotecnologia. 

Sobre essa proibição recai a dúvida da 
constitucionalidade uma vez que, o artigo 5º XIII da CF 
estipula que “é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício 
ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a 
Lei estabelecer”.  

E mais, o artigo 170, IV CF determina a livre 
concorrência entre pessoas físicas e jurídicas e elas entre si e 
no parágrafo único deste mesmo artigo, foi determinado que 
independentemente de autorização de órgãos públicos, é 
livre o exercício de qualquer atividade econômica a todos.   

                                                 
55 MACHADO; Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 
13ª ed. São Paulo: Malheiros, 2005. 
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Esta proposta também foi defendida através de 
emendas oferecidas ao Projeto de Lei nº. 2.401/200356 pelos 
Deputados Celso Russomanno e Francisco Turra, ambos do 
Partido Progressista, que sugeriam a exclusão do parágrafo 
2º do artigo 3 que proíbe a atividade e projetos relacionados 
ao ensino com manipulação de OGMs, pesquisa científica, 
desenvolvimento tecnológico e de produção industrial, para 
as pessoas físicas enquanto agentes autônomos 
independentes, mesmo que mantenham vínculo 
empregatício ou qualquer outro com pessoas jurídicas, 
justificando pelo preconceito e desprezo à livre iniciativa. 
Afirmaram que “ciência não é exclusividade de empresas”. 
Não foi acatado e manteve-se com a redação similar 
renumerada, artigo 2º parágrafo 2º. 

 
2.2.1.  Conselho Nacional de Biossegurança – CNBS 
 

O CNBS foi criado pelo artigo 8º da Lei nº. 
11.105/2005 e vincula-se à Presidência da República. É um 
órgão de assessoramento superior para a implementação da 
Política Nacional de Biossegurança. 

É de competência do CNBS: I - fixar princípios e 
diretrizes para a ação administrativa dos órgãos e entidades 
federais com competências sobre a matéria; II - analisar, a 
pedido da CTNBio, quanto aos aspectos da conveniência e 
oportunidade socioeconômica e do interesse nacional, os 
pedidos de liberação para uso comercial de OGM e seus 
derivados; III- avocar e decidir, em última e definitiva 
instância, com base em manifestação da CTNBio, e quando 
julgar necessário, dos órgãos e entidades referidos no art. 16 
da Lei, no âmbito das suas competências, sobre os 
processos relativos a atividades que envolvam o uso 

                                                 
56 Justifica-se a diferença na numeração por ter tido alteração quando da 
aprovação da Lei.  
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comercial dos OGMs e seus derivados (§ 1º do art. 8º da Lei 
11.105/2005). 

É salutar explicar que a deliberação favorável à 
realização de uma atividade, deve ser encaminhada pelo 
CNBS aos órgãos e entidades de registro e fiscalização 
definidos no art. 16 da Lei 11.105/0557 e, em caso de 
deliberação negativa ou contrária à atividade analisada, 
deverá encaminhar ao CTNBio para informação ao 
requerente58. 

O Conselho Nacional de Biossegurança foi instalado 
pelo Ministro Chefe da Casa Civil em 27 de maio de 2005. 
Inicialmente foi composto pelos ministros José Dirceu 
(Casa Civil), Eduardo Campos (Ciência e Tecnologia), 
Miguel Rossetto (Desenvolvimento Agrário), Roberto 
Rodrigues (Agricultura, Pecuária e Abastecimento), Marcio 
Thomaz Bastos (Justiça), Humberto Costa (Saúde), Marina 
Silva (Meio Ambiente), Luiz Fernando Furlan 
(Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior), Celso 
Amorim (Relações Exteriores), José Alencar Relações 
Exteriores (Defesa) e José Fristch (Secretário Especial de 
Aquicultura e Pesca).  

Atualmente, é composto por Dilma Viana Rousseff 
(Casa Civil), Sérgio Machado Rezende (Ciência e 
Tecnologia), Guilherme Cassel (Desenvolvimento Agrário), 
Luis Carlos Guedes (Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento), Saraiva Felipe (Saúde), Marina Silva (Meio 
Ambiente), Luis Fernando Furlan (Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior), Celso Amorim Relações 
Exteriores, Valdir Pires (Defesa), Altemir Gregolin 
(Aquicultura e Pesca).  

                                                 
57 Lei 11.105/2005 redação completa nos anexos desta. 

58 §§3º e 4º do art. 8º da Lei 11.105/2005. 
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Como já foi dito, o CNBS não apenas fixou 
princípios e diretrizes para o funcionamento e atuação dos 
órgãos e entidades federais competentes, mas, também, 
deve se pronunciar sobre o uso comercial de OGM e seus 
derivados, ao analisar pedidos de liberação, e ao proferir 
decisão em processos, como última e definitiva instância. 
Deve decidir, a pedido da CTNBio, sobre os aspectos de 
conveniência e oportunidade sócio-econômica e do 
interesse nacional na liberação para o uso comercial de 
OGM e derivados.Pelo Decreto 5.591/2005, ficou 
estipulado o prazo de 60 (sessenta dias) à partir da data do 
protocolo, para decidir o pedido. Mas, o processo poderá 
ser suspenso para cumprimento de diligências ou emissão 
de pareceres por consultores ad hoc, conforme decisão do 
próprio órgão. 

A CTNBio tem competência normativa e 
deliberativa, ao normatizar a segurança dos processos e 
procedimentos e ao autorizar atividades de pesquisa e uso 
comercial dos OGMs e derivados. Todas as decisões 
tomadas pela CTNBio tem caráter vinculante porque, 
apesar de ainda dependerem de análise do CNBS, o parecer 
técnico já foi dado pela CTNBio esgotando-se a 
possibilidade de novos questionamentos técnicos, cabendo 
aos outros órgãos a função de registro e fiscalização das 
atividades. As polêmicas relativas à CTNBio serão vistas 
detalhadamente no próximo tópico. 

Fundo de Incentivo ao Desenvolvimento da 
Biossegurança e da Biotecnologia para agricultores 
familiares – FIDBio, é uma tentativa de inclusão do 
pequeno produtor nas novidades que são de seu uso diário, 
esse fundo proverá universidades e entidades públicas de 
recursos para projetos de biotecnologia e genética.  
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Cria-se a Comissão Interna de Biossegurança - 
CIBio59 com o objetivo de fiscalizar e orientar as instituições 
que utilizar técnicas e métodos de engenharia genética ou 
pesquisa com OGMs e derivados e o Sistema de 
Informações em Biossegurança - SIB60, que se destina à 
gestão de informações decorrentes das atividades de análise, 
autorização, registro, monitoramento e acompanhamento 
das atividades que envolvam OGMs e seus derivados.- 
Ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia. 
 
2.2.2. Rotulagem dos organismos geneticamente 
modificados ou transgênicos 
 

 A rotulagem dos transgênicos é obrigatória, prevista 
na nova Lei 11.105/05 art. 40, sendo exigência do Governo 
Federal, com a finalidade de não ferir os direitos dos 
consumidores, e a oportunidade de livre escolha no 
consumo dos transgênicos. Desta forma, todo organismo 
geneticamente modificado que seja para consumo humano 
ou animal, deve, obrigatoriamente, vir rotulado com o 
símbolo específico dos transgênicos. 

A Lei ainda não estabeleceu o limite imposto para a 
rotulagem nem tampouco a forma do rótulo, mas através do 
Protocolo de Cartagena ficou estabelecido para padrões 
internacionais o limite de 1% (um por cento) de transgenia 
para que seja obrigatória a rotulação. 

A rotulagem dos alimentos também está prevista no 
Código de Defesa do Consumidor - Lei nº. 8078 de 
11/09/9061. 

                                                 
59  Artigo 17 e 18 da Lei nº. 11.105/05. 

60 Artigo 19 da Lei nº. 11.105/05. 

61 A rotulagem dos alimentos está prevista no Código de defesa do 
Consumidor (Lei nº. 8.078, de 11/09/90 – art. 6º, III e art. 8º). Trata-se 
de uma norma para garantir ao cidadão a informação sobre um 
produto, permitindo-lhe o direito de escolha. Além disso, ela possibilita 
a rastreabilidade, pois, em casos de efeitos na saúde humana, os 
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A questão da rotulagem também foi aventada por 
Thame62 e outros parlamentares. Foi inclusive sugerido por 
Moacir Micheletto63 a alteração do artigo22 do Projeto de 
Lei para essa redação: 

 
Os produtos embalados que contenham ou sejam 
produzidos com organismos geneticamente modificados 
ou seus derivados e que tenham recebido parecer técnico 
prévio conclusivo favorável à respectiva liberação 
comercial da CTNBio, desde que nos mesmos seja 
possível detectar a presença do Ácido 
Desoxirribonucléico – ADN inserido ou da nova 
proteína expressada em decorrência do ADN inserido, 
deverão conter informação nesse sentido em seus 
rótulos, sem prejuízo do cumprimento da legislação de 
rotulagem vigente. 
 

Justificando pela necessidade de ser rotulado aqueles 
produtos onde seja possível a identificação do ADN (Ácido 
Desoxiribonucleico) ou da proteína expressada, a sugestão 
não foi aceita e o artigo foi mantido com a redação inicial 
apenas renumerado, passando a ser o artigo 40 da Lei. 

A questão da rotulagem foi mencionada muitas 
vezes, pelos Deputados Antonio Carlos Mendes Thame, 
Sarney Filho, e um dos palestrantes da audiência pública da 
Comissão Especial, Monteiro lembrou que este já é um 
assunto superado. Essa discussão teve seu momento 
polêmico quando os Estados Unidos determinou que o 
critério a ser utilizado fosse o da equivalência substancial, 
denominado também biossemelhança, o que tornaria 
desnecessária a rotulagem diferenciada. Monteiro afirmou 

                                                                                              
produtos rotulados seriam facilmente identificados e recolhidos. No 
Brasil, a fiscalização sobre a rotulagem está a cargo da Vigilância 
Sanitária. 

62 Deputado Antonio Carlos Mendes Thame, Emenda 112/2003. 

63 Emenda 241/2003. 
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que hoje, a rotulagem é matéria de Lei aceita por todos, “é 
inclusive questão de cidadania, direito de o consumidor 
saber o que está comprando”.  

 
2.2.3. Interferência na Lei de agrotóxicos 
 
 A preocupação de sanar os problemas da antiga Lei 
faz com que seja incluído o artigo 39 º na Lei nº. 
11.105/200564. As regras da Lei 7.802/89, que trata de 
agrotóxicos, não se aplicará mais aos organismos 
geneticamente modificados e seus derivados, exceto nos 
casos em que eles sejam desenvolvidos para servirem de 
matéria prima para a produção de agrotóxicos. 
 O problema que existia anteriormente65 era porque a 
Lei de Agrotóxicos (Lei nº. 7.802/89), regulamentada pelo 
Decreto nº. 4.074/2002, em seu artigo 2º ao definir o que 
são agrotóxicos incluía alguns dos novos produtos frutos da 
transgenia, aqueles com características biopesticidas. Nestes 
casos, para sua liberação, o produto deveria ser registrado de 
acordo com estas normas. Entre outras exigências, 
estabelece a exigência do Registro Especial Temporário – 
RET- para realizar pesquisas com agrotóxicos e afins, pois 
antes dependiam da liberação do Comitê Técnico de 
Assessoramentos para Agrotóxicos que não dispunha de 
regras claras quanto aos organismos geneticamente 
modificados.. 
 

                                                 
64 Artigo 39: Não se aplica aos OGM e seus derivados o disposto na Lei 
nº. 7.802, de 11 de julho de 1989, e suas alterações, exceto para os casos 
em que eles sejam desenvolvidos para servir de matéria-prima para a 
produção de agrotóxicos. 

65 Com a Lei nº. 8.974/1995. 
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2.2.4. Comissão Técnica Nacional de Biossegurança – 
CTNBio 
 

A CTNBio foi criada, como já mencionado, logo 
após a edição da Lei nº. 8.974/95 pela MP 2.191-9/2001, e 
desde então, provoca muita polêmica. As polêmicas giram 
principalmente em torno de sua composição, dos poderes a 
ela auferidos e do quorum exigido para deliberação. 

A CTNBio é um órgão essencialmente técnico e, 
desde o início foi denominada de Comissão Técnica. O 
órgão deve ser composto por I - 12 (doze) especialistas de 
notório saber científico e técnico, em efetivo exercício 
profissional, sendo 3 da área de saúde humana, 3 da área 
vegetal e 3 da área ambiental; II - 1 (um) representante de 
cada um dos Ministérios, indicados pelos titulares: 
Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ministério da Saúde, 
Ministério do Meio Ambiente, Ministério do 
Desenvolvimento Agrário, Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior, Ministério da Defesa, 
Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Aqicultura 
e Pesca da Presidência da República, III - 1 (um) especialista 
em defesa do consumidor, indicado pelo Ministro da Justiça, 
IV - 1 (um) especialista na área de saúde, indicado pelo 
Ministro da Saúde, V - 1 (um) especialista em meio 
ambiente, indicado pelo Ministro do Meio Ambiente, VI - 1 
(um) especialista em Biotecnologia, indicado pelo Ministro 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, VII - 1 (um) 
especialista em agricultura familiar, indicado pelo Ministro 
do Desenvolvimento Agrário, VIII - 1 (um) especialista em 
saúde do trabalhador, indicado pelo Ministro do Trabalho e 
Emprego. 

O artigo 11 preconiza que todos, os 27 membros 
devam ter grau acadêmico de doutor e destacada atividade 
profissional. Os profissionais especificados no inciso I serão 
escolhidos à partir de uma lista tríplice elaborada com a 



69 Simone Seghese de Toledo 

participação da sociedade científica. Os profissionais 
relativos ao inciso II a VIII do mesmo artigo, serão 
escolhidos a partir de lista tríplice elaborada por 
organizações da sociedade civil. 

Machado66 explica que a diferença entre sociedade 
científica e sociedade civil é que a primeira é composta de 
integrantes com a mesma especialidade e a segunda é 
composta de pessoas unidas pelo mesmo objetivo ou ideal. 

Uma das preocupações relativas à composição da 
CTNBio seria a isenção de interesse nos pareceres, ou 
melhor explicando, garantir que os pareceres dos membros 
da CTNBio  sejam isentos de interesses pessoais. Dentre os 
especialistas técnicos escolhidos para membros sugeriu-se 
desde a elaboração do Projeto de Lei, um cuidado para que 
estivessem fora de projetos e desvinculados de empresas ou 
pelo menos das empresas postulantes de autorizações junto 
ao órgão. Essa isenção ou distanciamento foi julgada por 
muitos, utópica. O mesmo se questiona sobre a relação 
entre o parecer de um Ministro e de seu indicado. 

A emenda 34/03 do Deputado Walter Pinheiro 
demonstra esta preocupação em seu texto que não foi 
adicionado à versão definitiva da Lei. 
 
Emenda 34/03. 

Art. 10............... 

 3º  A escolha dos membros da  CTNBio deverá recair 
em profissionais que não tenham desenvolvido, 
individualmente ou em equipe, pesquisas de OGM em 
projetos que hajam recebido recursos de empresas 
privadas.  

Justificativa: A intenção da emenda é permitir que as 
análises da CTNBio sejam realizadas por 

                                                 
66 MACHADO; op. cit. 2005. 
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pesquisadores ou cientistas sem vínculos com os 
interesses econômicos envolvidos. 

Ou ainda: 
                                        

Emenda 166/03. 
Art. 10.  ................... 

§ 1º.  O representante com especialidade em 
biotecnologia referido no caput não poderá ser industrial 
da área de biotecnologia, nem ter interesses pessoais ou 
profissionais relacionados à área, devendo neste caso 
declarar-se suspeito ou impedido nos termos do 
parágrafo 4º deste artigo (antigo § 3º). 

Justificativa: No caso acima referido o especialista se 
enquadrará em situação que possa vir a comprometer sua 
ética, devendo, portanto, ser substituído imediatamente 
pelos motivos já explicitados no inciso IV deste mesmo 
artigo. 

Emenda 46/03. 

Art. 10 ..................... 

§ 3º. Os membros da CTNBio deverão pautar sua 
atuação pela observância estrita dos conceitos ético-
profissionais, declarando-se suspeitos ou impedidos de 
participar em deliberações que envolvam interesses de 
ordem pessoal ou profissional, sob pena de perda de 
mandato e consequente abertura de processo legal, na 
forma da Lei. 

Tal dispositivo manteve-se no artigo 11 § 6º com 
igual redação. 

Quando se menciona o caráter técnico do órgão, 
surge a preocupação de muitos parlamentares e estudiosos 
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da sociedade científica e civil, de que, ao analisar um pedido 
o órgão pondere também o caráter ideológico e econômico. 

O Deputado Edson Duarte alega entender que os 
cientistas, na ânsia de desenvolverem seu trabalho, 
esquecem dos procedimentos relativos à segurança 
envolvida. A CTNBio, como é representada por técnicos, 
terá papel fundamental, mas não pode, em sua opinião, ter a 
última palavra nem ser a única entidade a ser ouvida67. 

Durante o processo legislativo, outro tema de maior 
discussão foi justamente a competência da CTNBio. Uma 
corrente defendia a autonomia e insubordinação do órgão e 
outra corrente, mais conservadora, entendia que os pedidos 
submetidos ao órgão fossem também analisados por outras 
fontes de inteligência. Um dos maiores defensores da 
autonomia e centralização dos poderes na CTNBio foram os 
Deputados Onyx Lorenzoni68, Leonardo Vilela e Darcísio 
Perondi69, justificando que a desburocratização agilizaria as 
deliberações, favorecendo a pesquisa científica e 
viabilizando, consequentemente, o desenvolvimento 
econômico nacional. 

O Trâmite dos processos foi definido pelo Decreto 
regulamentador70 em seu art. 27 e seguintes determinando 
que, após ser protocolado na Secretaria-Executiva da 
CTNBio, o requerimento deve ter seu extrato prévio 
publicado no Diário Oficial da União e divulgado no 
Sistema de Informações em Biossegurança – SIB. Depois 
deve ser distribuído aos membros, titulares ou suplentes, 

                                                 
67 Opinião dada em plenário audiência pública realizada em 27 nov. 
2003. 

68 Deputado Estadual (PFL/RS), apresentou 15 emendas ao Projeto de 
Lei nº. 2.401/2003 todas elas relativas aos poderes auferidos à CTNBio. 

69 As emendas oferecidas pelo Deputado foram 44 modificativas e 2 
substitutivas. Em todo o processo legislativo foi muito participativo, os 
principais temas abordados em suas emendas serão discutidos 
futuramente quando abordamos as demais sugestões. 

70 Decreto 5.591/2005. 
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para relatoria e elaboração de pareceres. Este parecer deve 
ser submetido a uma ou mais subcomissões setoriais 
permanentes ou extraordinárias para formação de um 
parecer final. Feito isso, o processo é encaminhado para 
deliberação em plenário da CTNBio71.  

Os processos de solicitação de autorização pela 
CTNBio correm com garantia de sigilo, até decisão final em 
contrário. 

A decisão da CTNBio vincula, se favorável, aos 
demais órgãos e entidades da administração. Para os casos 
de uso comercial, são acionados os órgãos de registro e 
fiscalização que devem observar, quanto aos aspectos de 
biossegurança em OGMs e seus derivados, a decisão técnica 
da CTNBio. 

Toda análise técnica da CTNBio deverá ser 
fundamentada de forma a deixar claro as medidas de 
segurança e restrições de uso. É importante que esta análise 
leve em consideração as condições particulares das 
diferentes regiões do país72. 

O requerimento de audiência pública poderá ser 
feito por qualquer um dos membros da CTNBio, desde que 
aprovado por maioria absoluta, e, em caso de liberação 
comercial, por parte interessada na matéria objeto de 
deliberação, também mediante maioria absoluta.  O objetivo 
da audiência pública é o de garantir a participação da 
sociedade civil e o esgotamento da matéria de forma a não 
restar dúvidas sobre a relevância e segurança do objeto de 
análise. 

Por parte interessada, determina a Lei, o requerente 
do processo ou pessoa jurídica cujo objetivo social seja 

                                                 
71 Arts. 28 a 31 do Decreto 5.591/2005. 

72 Art. 40 do Decreto nº. 5.591/2005 
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relacionado às áreas previstas no caput e nos incisos III, VII 
e VIII do art. 3º do Regimento Interno73. 

 
Art.3:.....  
III um especialista em defesa do consumidor, indicado 
pelo Ministro de Estado da Justiça; 
VII - um especialista em agricultura familiar, indicado 
pelo Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário; 
VIII - um especialista em saúde do trabalhador, indicado 
pelo Ministro de Estado do Trabalho e Emprego. 
 

 No caso específico da CTNBio essa relevância ganha 
uma proporção significativa, pois qualquer pessoa jurídica 
de direito público ou privado só poderá realizar pesquisas 
que envolvam organismos geneticamente modificados – 
OGMs, após aprovação, pela CTNBio, da estrutura material 
e humana que dispõe e que é apresentada por meio do 
pedido de Certificado de Qualidade em Biossegurança – 
CQB e de aprovação de sua Comissão Interna de 
Biossegurança – CIBio. Entretanto, a aprovação pela CIBio 
e a concessão do CQB não habilita automaticamente a 
instituição para a realização de pesquisas. Para cada pesquisa 
que pretender realizar, o interessado deverá encaminhar um 
projeto à Comissão para análise, podendo ser aprovado ou 
não. Sendo aprovado o projeto, o Colegiado autoriza a 
realização da pesquisa. 

Até março de 2006 a CTNBio tinha emitido 215 
CQB para diversas universidades, empresas e institutos de 
pesquisa e os projetos experimentais a serem desenvolvidos 
por estas instituições certificadas estão diretamente ligados à 
formação acadêmica e inovação tecnológica no âmbito da 
engenharia genética.  

O acúmulo de trabalho é evidente e para o bom 
funcionamento da CTNBio não basta que seus membros 

                                                 
73 Regimento Interno aprovado através da Portaria 146 em 6 de março 
de 2006. 
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sejam competentes e qualificados. Suas instituições de 
origem devem oferecer-lhes efetivamente o apoio técnico e 
administrativo necessário ao trabalho na Comissão. O 
trabalho na Comissão não é remunerado e, portanto, os 
integrantes devem abarcar suas funções cotidianas e as da 
comissão.  

 
Minaré74 afirma que: 
 
Pouco ou nada adiantará a simples dispensa do 
representante para a participação nas reuniões mensais do 
Colegiado. O trabalho de um representante na CTNBio 
não se resume na participação em reuniões mensais. 
Nessa oportunidade, via de regra, ele apresentará seu 
entendimento a respeito de determinados projetos que 
estudou durante o período que separa uma reunião da 
outra. Conclui-se, portanto, que da boa execução do 
regimento interno e do adequado funcionamento do 
Colegiado, depende o trabalho das instituições que atuam 
na área. Não obstante a atividade da CTNBio seja 
finalística, já que visa garantir a biossegurança das 
atividades no âmbito da engenharia genética, essa 
finalidade não se encerra na própria Comissão. 

 
2.2.5. Quórum 
 

Quanto ao quórum, o Projeto de Lei nº. 2.401/03 
previa em seu artigo 10 parágrafos 4º75 e 5º76 para 
deliberação, a necessidade de 17 (dezessete) votos favoráveis 
e para reunião, de 17 (dezessete) membros presentes. O 

                                                 
74 MINARÉ, 2006. Disponível em: www.anbio.org.br.  

75 Art. 10 § 4º: “O quorum de deliberação da CTNBio é de dezessete 
votos favoráveis.” 

76 Art. 10 § 5º: “O quorum de reunião da CTNBio é de dezessete 
membros presentes, incluindo, necessariamente, a presença de, pelo 
menos, um representante de cada uma das áreas referidas no inciso I 
deste artigo.” 
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substitutivo oferecido pelo Deputado Aldo Rebelo, alterou, 
do artigo 9 os parágrafos 5º e 6º77 e propôs uma diminuição 
no quorum, de 17 para 14,   para reuniões. Para deliberação 
a alteração adotava a maioria absoluta dos membros 
presentes, ou seja, metade mais um.  Apesar da proposta de 
alteração feita, o parágrafo 8º do renumerado art. 11, não foi 
alterado e assim foi aprovado o Projeto que, encaminhado 
para promulgação, foi vetado justamente esse parágrafo (8º) 
justificando ser inviável por estabelecer uma espécie de 
“ditadura do voto contrário”, ou seja, em reuniões de 
quorum mínimo todas as deliberações só teriam validade se 
aprovadas de forma consensual e, um voto contrário, por 
mais frágil argumentação e fundamentação, prevaleceria 
sobre os demais. A polêmica funda-se no fato de que o 
Decreto regulamentador nº. 5.591/05, alterou78, com 
excessivo rigor, essa determinação e então impôs que para 
os casos de liberação comercial de OGMs e derivados sejam 
necessários votos favoráveis de pelo menos dois terços dos 
membros. 
 Oportuno acrescentar que a maioria simples, como a 
maioria absoluta exige a participação de metade mais um 
dos componentes da casa, no entanto, o que diferencia uma 
da outra é que na maioria simples se exige a metade dos 

                                                 
77 Art. 9º § 6o : “A reunião da CTNBio poderá ser instalada com a 
presença de catorze de seus membros, incluído pelo menos um 
representante de cada uma das áreas referidas no inciso I do caput.Art. 9º 
§ 7o  A CTNBio deliberará por meio do voto da maioria absoluta, 
entendida como metade mais um, dos membros presentes à reunião, 
observado o quorum estabelecido no parágrafo anterior.” 

78 Decreto 5.591/05 “Art. 19: A reunião da CTNBio poderá ser instalada 
com a presença de catorze de seus membros, incluído pelo menos um 
representante de cada uma das áreas referidas no inciso I do art. 6º.  
Parágrafo único. As decisões da CTNBio serão tomadas com votos 
favoráveis da maioria absoluta de seus membros, exceto nos processos 
de liberação comercial de OGM e derivados, para os quais se exigirá que 
a decisão seja tomada com votos favoráveis de pelo menos dois terços 
dos membros.” 
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membros presentes à sessão e não o total do grupo que 
compõe a Casa.79 

Reinach80 assevera que na prática, o novo quórum 
nada mais é que um direito de veto concedido aos 
representantes de grupos que desejam um "Brasil Livre de 
Transgênicos". Desabafa dizendo que “o governo, ao 
permitir a paralisia da CTNBio, ao mesmo tempo viola a Lei 
de biossegurança e está pondo em risco a segurança da 
população e o progresso da agricultura. Para que a segurança 
dos produtos biotecnológicos seja avaliada tecnicamente, 
com base em critérios científicos, esse direito de veto, 
travestido de quórum, precisa ser revogado”. 
 
2.3 Organismos Geneticamente Modificados (OGM) 
ou Transgênicos 
 

Todo ser vivo é composto por células que se 
reproduzem para o desenvolvimento daquele organismo. Os 
fatores hereditários que aquele organismo carrega de seus 
ancestrais são armazenados em “genes”. 

Os cromossomos são organismos transportadores 
dos genes. A espécie humana possui 23 pares de 
comossomos. Dois ácidos exercem a função de 
comunicação ou transmissão de informações, que são ARN 
(Ácido Ribonucléico) e o ADN (Ácido 
Desoxirribonucléico). Descobriu-se o ADN em 1944 e 
também sua função em relação ao transporte de 
informações genéticas nas espécies de seres vivos. 

A partir de então, tornou-se possível a manipulação 
dos genes, modificando sua estrutura, criando novas 
espécies, até chegarmos aos transgênicos. 

                                                 
79 Disponível em: www.politicaparapoliticos.com.br/glossario 
em 17 out. 2006. 

80 REINACH; 2006. 

http://www.politicaparapoliticos.com.br/glossario
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Watson e Crick81 descobriram as hélices do DNA e a 
partir de então, os cientistas passaram a buscar uma forma 
de manipulá-lo, modificando sua estrutura e interferindo na 
formação dos seres vivos. Finalmente em 1973 Stanley 
Cohen e Herbert Boyer, recombinaram trechos do DNA de 
uma bactéria e incluíram os genes de sapo, demonstrando 
que o código genético é universal, em razão de espécies 
distantes serem compatíveis entre si. Essa técnica recebeu a 
denominação técnica de “DNA recombinante” que permitiu 
a transferência de material genético de um organismo para 
outro com superação das barreiras da compatibilidade sexual 
entre as espécies, terminologia essa que posteriormente foi 
substituída por “engenharia genética”82. 

Paterniani, da Escola Superior de Agricultura Luis 
de Queiroz - ESALQ define: 

 
Biotecnologia corresponde a uma tecnologia que permite 
a introdução numa espécie dos genes que estão presentes 
numa espécie diferente produzindo então as plantas 
chamadas de transgênicas ou geneticamente modificadas. 
Ela retira o gene de uma espécie e enxerta esse gene na 
planta que queremos modificar, ela tem a vantagem do 
cientista utilizar todos os genes em qualquer espécie que 
se encontre. Então, quando o gene for considerado bom 
pode ser utilizado 83. 

                                                 
81 MOREIRA; 2001, p. 234. James Watson e Francis Crick, em 1953 
descobriram a dupla hélice do DNA ou ADN e receberam o Prêmio 

Nobel de Medicina em 1962 por esta descoberta. 

82 Segundo definição dada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia 
(MCT), na obra editada pela CTNBIO (Comissão Técnica de 
Biossegurança), intitulada “Transgênicos”, p. 30, Engenharia Genética é 
“uma tecnologia recente (1970) utilizada para modificar o material 
genético das células ou organismos com o objetivo de fazê-lo capaz de 
produzir novas substâncias ou realizar novas funções”. 

83 Os benefícios da Biotecnologia para os consumidores: a segunda 
geração das plantas geneticamente modificadas. Produção de Ministério 
da Agricultura e do Abastecimento, Embrapa – Recursos Genéticos e 
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Organismos genéticamente modificados (OGM) são, 
portanto, organismos formados deste tipo de manipulação 
gênica, ou seja, são organismos formados através da 
moderna biotecnologia que utilizando-se de técnicas de 
engenharia genética, altera, recombina, isola genes de 
organismos diferentes. 

Alimentos transgênicos vêm sendo desenvolvidos 
desde então e a partir da década de 90 começaram a ser 
liberados para consumo humano84. Desde o início, a 
liberação dos OGM foi cercada de polêmicas e ecologistas 
preocupavam-se com os possíveis danos ao meio ambiente. 
A preocupação é em manter a sadia qualidade de vida das 
gerações humanas e a continuidade da natureza existente no 
planeta e não, imobilizar as atividades humanas. 

No Brasil, as primeiras discussões se seguiram à Rio 
92, que expõe algumas fragilidades da legislação ambiental à 
época necessitando de uma adaptação à Lei de Propriedade 
Industrial cumulada com a importância de se implementar 
uma Lei para acesso aos recursos genéticos85. 

Os defensores de plantas transgênicas apresentam 
inúmeras razões para sua produção em larga escala, como 
menor custo de produção, menor preço, maior valor 
nutricional e durabilidade do produto e até erradicação da 
fome no mundo, uma vez que consideram que a produção 
de alimentos convencionais não acompanhará o crescimento 
populacional, mas, segundo Capra86, a principal razão é a 
financeira. Alega que em sua opinião, todas as alterações 

                                                                                              
Biotecnologia e Revista de Biotecnologia. Brasília: Fator 3 Vídeo 
Produções, Novembro de 2000. VHS. 

84 1990 enzima para fazer queijo e em 1994 tomates com 
amadurecimento mais lento. Estados Unidos da América. 

85 Posteriormente, o que mais se aproximou do pretendido foi um 
projeto da Senadora Marina Silva (PT/AC) de nº. 306/98. 

86 CAPRA, Fritjof. As conexões ocultas. Ciência para uma vida 
sustentável. São Paulo: Ed. Cultrix Amana Key, 2002. p. 196/198. 
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alimentares desenvolvidas pela moderna biotecnologia 
“foram motivadas pelo lucro e não pela necessidade”. 

Além dos direitos de propriedade intelectual, as 
empresas detentoras da patente cobram taxas de tecnologia 
sobre o preço das sementes. Capra denuncia que as dez 
maiores empresas agroquímicas controlam 85 por cento do 
mercado mundial, as cinco maiores controlam praticamente 
todo o mercado de sementes geneticamente modificadas.87

  
 
As causas radicais da fome no mundo não tem relação 
alguma com a produção de alimentos. É a pobreza, a 
desigualdade e a falta de acesso aos alimentos e a terra. 
As pessoas ficam com fome porque os meios de 
produção e distribuição de alimentos são controlados 
pelos ricos e poderosos. A fome no mundo não é um 
problema técnico, mas político.88 

 
 Existem pesquisas, no entanto, onde foram 

desenvolvidas culturas que antes necessitavam de grandes 
áreas de terra para o cultivo em espaços bem menores.  Essa 
redução de área de cultivo possibilita a introdução de 
culturas em pequenas propriedades rurais. 

Além disso, Pierre le Hir, escrevendo para o Jornal 
Francês “Le Monde” afirma que estima-se que em 50 anos a 
população mundial atingirá 10 (dez) bilhões de habitantes89. 

Na área alimentar, as novas biotecnologias já 
provaram conseguir um aproveitamento total das colheitas 
evitando o desperdício de 30% em relação às culturas 
convencionais, em virtude da resistência a pragas, insetos e 
também a ambientes hostis, tornando desnecessário o 
aumento de áreas para cultivo. 

                                                 
87 CAPRA; op. cit. p. 196/198.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

88 CAPRA; op. cit. p. 196/198.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

89 Disponível em:www.fundep.ufmg. Acesso em 26.06.06 às 17:31 hs. 

http://www.fundep.ufmg/
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Segundo Prakash90, renomado especialista em 
biotecnologia agrícola, o de alimentos, se estrategicamente 
dirigido, pode ajudar a nutrir os habitantes de países em 
desenvolvimento, afirma ainda que cientistas que defendem 
os OGMs costumam citar os seguintes benefícios advindos 
da alteração genética: minimizar as perdas das lavouras 
causadas por pragas e doenças; reduzir as quantidades de 
fertilizantes e pesticidas usados; evitar a destruição de 
florestas tropicais e aprimorar a biodiviersidade; aumentar a 
vida útil dos alimentos ao diminuir a sua deterioração; 
melhorar a qualidade dos alimentos e da nutrição e 
consequentemente melhorar a saúde do consumidor; 
fortalecer as lavouras para melhor tolerância a condições 
adversas, tais como secas e solo de baixa fertilidade; 
dinamizar a produção de alimentos e, dessa maneira, 
combater o problema da fome mundial; aumentar a 
lucratividade da agricultura por meio de produtos novos, 
inclusive os industriais e farmacêuticos91. 

 
“A ciência trouxe grandes benefícios à humanidade, 
especialmente no século passado, e dobrou a expectativa 

                                                 
90 C. S. Prakash, "Genetically modified crops," McGraw Hill 2005 
Yearbook of Science and Technology (New York: McGraw Hill, 2005) C. 
S. Prakash and Gregory Conko, 2005 "Caught Between the War of Giants: 
How Can Less Developed Countries Benefit from Ag-Biotech?" in 'Let 
Them Eat Precaution,' John Entin, Ed. pp 35-55, (Washington, D.C.: AEI 
Press, American Enterprise Institute, 2005). http://www.aei.org Gregory 
Conko and C.S. Prakash, 2004 Can GM Crops Play A Role In Developing 
Countries?- PBI Bulletin, 'Biotechnology and Developing Countries: The 
potential and the challenge' Issue 2 http://www.pbi-ibp.nrc-
cnrc.gc.ca/en/bulletin/2004issue2/page4.htm Gregory Conko and C.S. 
Prakash, Can Developing Countries Benefit from Agricultural 
Biotechnology? Chapter 6: In 'Discovery to Delivery'. Ed. Ismail 
Serageldin and Gabriell Perseley. Bibliotheca Alexandrina, Egypt 
http://www.bibalex.org/bioalex2004conf/ 

91 Essas informações foram apresentadas em uma coletiva de imprensa 
promovida pela American Medical Association (Associação Médica 
Americana) sobre a biotecnologia de alimentos, em 4 de outubro de 2001. 

http://www.aei.org/
http://www.pbi-ibp.nrc-cnrc.gc.ca/en/bulletin/2004issue2/page4.htm
http://www.pbi-ibp.nrc-cnrc.gc.ca/en/bulletin/2004issue2/page4.htm
http://www.bibalex.org/bioalex2004conf/
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de vida das pessoas, até mesmo nos países mais pobres. 
As contínuas aplicações da ciência, principalmente 
aquelas cujo alvo são as nações em desenvolvimento em 
sua capacidade de produzir mais alimentos de maneira 
ambientalmente sustentável, serão vitais no futuro,” 
assegura Prakash.92 
 

A biotecnologia pode eliminar parcialmente a fome, 
simplesmente pelo aumento da disponibilidade de alimentos 
acessíveis, cultivados localmente. A tecnologia também pode 
ajudar a reduzir a pobreza, a desnutrição e as deficiências de 
micronutrientes e, ao mesmo tempo, melhorar a qualidade 
de vida das populações. Afirma que por si só, a 
biotecnologia não eliminará a fome ou a pobreza sendo 
apenas uma ferramenta que, associada a outras opções, pode 
ser um poderoso elemento de mudança, ajudando a catalisar 
o avanço das nações em desenvolvimento. 

A devastação ambiental, ou seja, o uso de florestas 
para a introdução da agricultura ou pecuária não é mais 
tolerada pelo homem moderno como era pelos nossos 
antepassados, e mesmo que esse não fosse o problema, as 
reservas florestais são limitadas. 

O homem moderno parece finalmente ter entendido 
que a questão ambiental é uma questão de vida ou morte 
para as gerações futuras. As tragédias naturais que 
atualmente varreram o planeta colocaram o homem em 
estado de alerta. O aumento da produção agrícola sem a 
devastação da natureza, com a otimização dos recursos 
humanos e tecnológicos, visando o aproveitamento integral 
da colheita, é um objetivo imposto pela Biotecnologia. 

                                                 
92 A pesquisa de Prakash é apoiada por doações do Departamento de 
Agricultura dos Estados Unidos, Agência Americana para o 
Desenvolvimento Internacional e do Programa Espacial Aeronáutico 
Nacional (NASA). Foi consultor da Demgen, Inc. e também dirige a 
AgBioWorld Foundation. Acesso em:http://www.ama-
assn.org/ama/pub/article/4197-5322.html 

http://www.ama-assn.org/ama/pub/article/4197-5322.html
http://www.ama-assn.org/ama/pub/article/4197-5322.html
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A preocupação estende-se também ao meio 
ambiente, ao desequilíbrio ambiental e poluição genética, 
referente ao que podem trazer para o planeta. Vieira93 
enumera outros tantos como a possibilidade de transmissão 
de traços genéticos que se implantem em nichos específicos; 
a criação de resistência ao uso de pesticidas com 
consequente aumento do uso de agrotóxicos; a proliferação 
de novos tipos de vírus, fruto de recombinação genética e 
resistentes aos antibióticos disponíveis; os desconhecimento 
dos efeitos dos produtos geneticamente manipulados; e 
ainda implicações sócio-econômicas negativas como a 
dependência tecnológica e aumento do desemprego rural; as 
inovações biotecnológicas consolidariam o papel já 
hegemônico das grandes corporações transnacionais -  
criação de monopólios e elevação de preços; investimento 
em pesquisa somente em decorrência de interesse mercantil; 
patenteamento gera segredo comercial, inibindo a livre 
circulação de informação científica; a pesquisa 
biotecnológica é cara e inviável para países de terceiro 
mundo, abrindo espaço para a venda de tecnologias pelas 
transnacionais, inviabilizando a pesquisa e evitando a 
formação de mão-de-obra especializada. 

Os opositores à essa tecnologia afirmam que ainda 
não são conhecidas as consequências do consumo de 
alimentos transgênicos para a saúde humana e para o meio 
ambiente. Entre os riscos para a saúde preocupa a 
possibilidade de ocorrer um aumento das alergias e de 
resistência aos antibióticos. Quando se insere um gene de 
um ser em outro, novos compostos podem ser formados 
nesses organismos, como proteínas e aminoácidos. Se esse 
organismo modificado geneticamente for um alimento, as 

                                                 
93 VIEIRA; A., BUAINAIN, A. Propriedade Intelectual, 
biotecnologia e proteção de cultivares no âmbito agropecuário. IN: 
SILVEIRA, DAL POZ e ASSAD. – Campinas: Instituto de 
Economia/FINEP, 2004. p.248. 
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substâncias modificadas podem provocar alergias em 
parcelas significativas da população. 

No entanto, há mais de dez anos populações vêm 
consumindo alimentos transgênicos sem que se possa 
realmente comprovar qualquer mal decorrente da ingestão 
desses novos produtos. 

Em relação ao meio ambiente, a preocupação com a 
inserção de genes de resistência a agrotóxicos em certos 
produtos transgênicos e que as pragas e as ervas daninhas 
poderão desenvolver a mesma resistência, tornando-se 
“super” pragas e “super” ervas. Isso vai exigir aplicação de 
maiores quantidades de agrotóxicos nas plantações 
resultando no aumento de resíduos tóxicos dos alimentos e 
maior poluição da água e do solo. 

Farah94 nos tranquiliza afirmando que, embora todos 
reconheçam a necessidade de testes que comprovem a 
segurança de uma planta transgênica, é importante evitar 
que conceitos errôneos sejam estabelecidos na sociedade, 
simplesmente devido à repetição de argumentos sem 
qualquer base científica. 

E ainda, entende que a prevenção é a melhor 
alternativa e antecedendo à liberação do produto para 
plantio, criação em caso de animais ou consumo, são 
necessários testes de campo, em pequena e grande escala 
para comprovar sua segurança. 

Em relação aos riscos, uma grande corrente de 
cientistas95 entende que a maior parte desses riscos são 
hipotéticos, ou seja, na prática não se sabe o que 
efetivamente ocorrerá. Os riscos referentes às novas 
características, potencialmente perigosas, introduzidas, como 
toxinas, vírus ou agentes infecciosos, devem ser analisados 

                                                 
94 FARAH; Solange Bento. DNA Segredos e Mistérios. São Paulo: 
Ed. Sarvier, 2002.  

95 FARAH; op. cit. 1997, p. 188. 



84 
O papel dos atores sociais na 

construção da Lei de Biossegurança 

caso a caso e se o agente danoso for detectado o produto 
deve ser rejeitado. 

O país não pode fechar-se a novas tecnologias ditas 
'limpas' que surgem neste final de século, é notória a 
responsabilidade dos cientistas e dos políticos que detêm a 
tarefa de encaminhar adequadamente o assunto de forma a 
garantir a evolução e a segurança ao mesmo tempo96. 

A bioética vem caminhando na formulação de um 
acordo entre o avanço inquestionável dos transgênicos e a 
ética entre os conflitos existentes, para não relevarmos 
somente os valores econômicos e esquecermos do ser 
humano, dos animais e do meio ambiente para não haver 
prejuízo para as partes e que as pesquisas realizadas tenham 
sempre como cerne principal visar ao progresso consciente 
e não momentâneo97. 

As novas tecnologias têm aberto um grande abismo 
axiológico que exige respostas quando se confrontam 
posições inconciliáveis entre os que são favoráveis ao cultivo 
massivo dos transgênicos como sendo uma solução  para os 
problemas da fome e os que consideram que ainda não é 
possível liberar essa cultura por não existir suficientes 
estudos que asseguram que o meio ambiente não será 
definitivamente afetado e a própria sobrevivência da espécie. 
Nesse sentido a bioética tenta minimizar as fronteiras entre 
as correntes contra e a favor aos transgênicos para que se 
chegue a um consenso, a um meio termo aceito por ambas 
as partes, ou seja, que não se impessa o progresso científico, 
mas que se garanta a inexistência de riscos. 

 Os riscos ao meio ambiente são delimitados por 
Rubens Onofre Nodari e Miguel Pedro Guerra: 

 

                                                 
96 GARRAFA; V. Biotecnologia, Ética e controle social. IN: 
Cadernos de Ciência e Tecnologia. V. 17, n. 2. Brasília, 2000. p.171. 

97 OMETTO, Vanessa; TOLEDO, S. S. Transgênicos e Embrapa. 
Anais do XIV Congresso Nacional do CONPEDI. Florianópolis: 
Fundação Boiteux, 2005.p. 91. 
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A ameaça à diversidade biológica pode decorrer das 
propriedades intrínsecas do OGM ou de seu potencial 
transferência a outras espécies. A adição de novo 
genótipo em uma comunidade de plantas pode 
proporcionar efeitos indesejáveis, como o deslocamento 
ou eliminação de espécies não domesticadas, a exposição 
de espécies a novos patógeno ou agentes tóxicos, a 
poluição genética, a erosão de diversidade genética e a 
interrupção da reciclagem de nutrientes e energia98. 

 
Entretanto, os defensores dos transgênicos afirmam 

que os organismos geneticamente modificados (OGM) não 
geram riscos ao meio ambiente e tão pouco à saúde humana. 
Afirmam que qualquer organismo geneticamente 
modificado foi mais estudado, em relação ao benefícios ou 
danos à saúde humana e ao meio ambiente, do que os 
alimentos convencionais.  

Recentemente o Greenpeace, organização sem fins 
lucrativos envolvida nas questões ambientais, denunciou o 
aumento de uso de agrotóxicos em lavouras transgênicas em 
relação às lavouras tradicionais99. Beever, em uma entrevista 
concedida ao visitar o Brasil e ser indagado sobre o assunto, 
respondeu: 

 
Não. O cultivo dessas plantas tem demonstrado 
exatamente o contrário, ou seja, elas reduzem o uso de 
herbicidas na lavoura. Os grupos ativistas é que tentam 
‘plantar’ a informação de que as plantas tolerantes a 
herbicidas podem aumentar o uso de produtos químicos 
na agricultura. É melhor ter o gene de resistência a 
herbicidas no genoma da planta do que aplicar 
maciçamente produtos químicos para combater as ervas 
daninhas, já que o impacto ambiental dos transgênicos, 
neste caso, é expressivamente menor. Em minha opinião, 

                                                 
98  OMETTO, op. cit. p. 108. 

99 GREENPEACE. Disponível em www.greenpeace.org.br. Acesso em 
07 mai. 2005. 

http://www.greenpeace.org.br/
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essa tecnologia da engenharia genética é extremamente 
positiva na produção de alimentos e deveria ser utilizada 
por todos os países em desenvolvimento, em especial, 
devido às taxas de crescimento da população”100.   

 
 Paterniani ao ser questionado sobre a segurança dos 

transgênicos, com toda convicção e respeito, respondeu que: 
“Avaliados com muito mais rigor do que os alimentos 
utilizados rotineiramente. Em cinco anos, cinco milhões de 
pessoas consomem alimentos transgênicos, e estão 
comprovados que são tão ou mais seguros que outros 
alimentos”. E sobre causas de problemas ao meio ambiente, 
assegurou que: “Elas devem ser mais favoráveis ao meio 
ambiente, porque uso menos agroquímicos, evita erosões, 
mostra que não trazem problemas ao meio ambiente”101. 

E como exemplos de Organismos Geneticamente 
Modificados (OGMs) podemos citar: 1) a insulina, desde o 
começo da década de 80; 2) bananas, com grande 
porcentagem de vitamina ‘A’, utilizada para tratamento de 
cegueira; 3) tomate ‘longa-vida’, maior resistência depois da 
colheita; 4) batata, com menor absorção de óleo durante o 
processo de fritura; 5) soja; 6) brócolis; 9) milho, entre 
outros102.  

Os transgênicos surgem como um benefício, uma 
“tábua de salvação” para o agronegócio sustentável, tanto 
no Brasil, como no mundo, hoje e nas próximas décadas. 
Mas será verdadeira essa assertiva?  

                                                 
100 BEEVER; David. Os transgênicos e o futuro da agricultura. 
Biotecnologia Ciência & Desenvolvimento, p. 04-08, Entrevista 
concedida a Maria Fernanda Diniz Ávidos e Lucas Tadeu Ferreira. p.07. 
Disponível em 
<http://biotecnologia.uol.com.br/revista/bio15/entrevista.pdf>, 
acessado em 30 de Jul. de 2004.p. 04-08. 

101 EMBRAPA; 2000.  

102 Disponível em: www.ctnbio.gov.br. 

http://biotecnologia.uol.com.br/revista/bio15/entrevista.pdf
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Uma ameaça real, caso o Brasil não se integre ao 
restante do mundo, no que tange a evolução biotecnologia 
dos organismos geneticamente modificados (OGMs), estará 
dependente, no setor agrícola, de outros países, seria sua 
exclusão do pólo comercial de produtos agrícolas. Além de a 
agricultura nacional deixar de ser um agronegócio 
sustentável internamente e externamente, e não ter a mesma 
competitividade que se calcou com passos vagarosos, com 
dinâmica e luta.  

Faz-se necessário a intervenção jurídica para que se 
assegurem os menores riscos relativos ao meio ambiente e 
os mecanismos utilizados são: o princípio da precaução, o 
estudo de impacto ambiental e relatório respectivo, a 
responsabilização civil e criminal dos agentes públicos 
impositores da normativa de segurança, informação à 
população, coibição de práticas comerciais abusivas e 
desobediência ou descumprimento da Lei, fiscalização de 
cumprimento de requisitos prévios para o exercício da 
atividade biotecnológica. 

O cumprimento dessas imposições legais garante-
nos o mínimo de segurança e conforto. Os acordos 
internacionais em que o Brasil é signatário exercem a função 
importante de uniformizar as práticas em biossegurança no 
mundo. No Capítulo I deste trabalho discorremos 
detalhadamente sobre todos eles e aqui voltaremos a citar de 
forma a direcionar especificamente ao OGMs. 

O Protocolo de Cartagena, documento com a 
finalidade de estipular normas ou melhor, regras 
internacionais de biossegurança e normatiza os riscos com 
relação ao movimento de organismos vivos modificados 
(OVM) entre fronteiras. 

Artigo 1º - OBJETIVO 

De acordo com a abordagem de precaução contida no 
Princípio 15 da Declaração do Rio sobre Meio Ambiente 



88 
O papel dos atores sociais na 

construção da Lei de Biossegurança 

e Desenvolvimento, o objetivo do presente Protocolo é 
de contribuir para assegurar um nível adequado de 
proteção no campo da transferência, da manipulação e do 
uso seguros dos organismos vivos modificados 
resultantes da biotecnologia moderna que possam ter 
efeitos adversos na conservação e no uso sustentável da 
diversidade biológica, levando em conta os riscos para a 
saúde humana, e enfocando especificamente os 
movimentos transfronteiriços. 

Através deste princípio, todos os OGMs devem ser 
identificados para que o país importador tenha a faculdade 
de rejeitá-los antes da entrada dos mesmos em seu território 
nacional. 

O princípio da precaução no Direito Ambiental, 
lembrando, visa proteger o meio ambiente de maneira 
antecipada, prevenindo a sua degradação. Esta preocupação 
se alicerça pela máxima de que a natureza é lenta em sua 
formação e, às vezes, leva séculos para se recompor. 

A Rio 92 consagrou este princípio e a Convenção da 
Diversidade Biológica de 1998 também previu. 

O ônus de provar que sua atividade não é prejudicial 
ou potencialmente agressiva ao meio ambiente é do 
requerente da autorização, ou seja, do empreendedor e por 
ele correm todas as despesas decorrente do processo de 
licenciamento. 

Nossa Constituição Federal103 estabelece a 
obrigatoriedade do estudo prévio de impacto ambiental para 
o plantio de organismos geneticamente modificados OGMs, 
para fins comerciais, mas, com o advento da Nova Lei de 
Biossegurança, e respectivo decreto regulamentador, deixa à 
CTNBio um poder discricionário para exigir ou dispensar o 
estudo de impacto ambiental e respectivo relatório.  

                                                 
103 Art. 225, parágrafo 1º, inc. IV, da Constituição Federal, Decreto 
Federal 5.591/2005 que regulamenta a Lei de Biossegurança 
11.105/2005. 
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O Rio Grande do Sul foi o primeiro Estado 
brasileiro a legislar sobre a matéria determinando que todas 
as atividades envolvendo engenharia genética notificassem o 
Poder Público. 

Em 1998 a Empresa Monsoy Ltda., subsidiária da 
Monsanto do Brasil Ltda, solicitou ao Estado 
credenciamento para o plantio de soja transgênica. O 
Estado, de acordo com o Decreto 39.314/99 (ainda não 
havia sido regulamentada a Lei 9.453/91), notificou à 
empresa da necessidade da notificação ao Poder Público e 
do estudo prévio de impacto ambiental e relatório. Assim 
procedeu em outros diversos casos de pedido de 
credenciamento. 

Assim, uma série de mandados de segurança foram 
impetrados pelas empresas solicitantes do credenciamento 
visando a prosseguir suas pesquisas, testes, experiências e 
plantios, sem a necessidade de atender às normas estaduais. 

Na maioria expressiva dos casos o Tribunal de 
Justiça manteve a decisão inicial proibindo as empresas 
solicitantes de seguir seus trabalhos sem as práticas 
condicionantes. O que ocorreu então foi a plantação ilegal 
de soja geneticamente modificada. 

Na tentativa de sanar o problema, alguns dos 
Municípios envolvidos, promulgaram Leis municipais onde 
mediante somente parecer da CTNBio  seria permitido o 
plantio  de espécies transgênicas em seu território. Tais Leis 
foram consideradas inconstitucionais por estarem em 
desacordo com a Constituição Estadual. 

Mas, embora existam inquéritos civis e criminais em 
andamento no Estado, as plantações foram prosperando até 
que o Governo Federal estendeu sua mão para regularizar a 
situação. O Estado do Rio Grande do Sul foi o único a 
exigir, em sua Constituição, o estudo prévio de impacto 
ambiental mas não tem obtido sucesso ao coibir os 
descumpridores.   
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Empresas fabricantes de OGMs entendem ser 
suficiente o parecer técnico conclusivo da CTNBio para se 
introduzir OGMs ao meio ambiente. Há controvérsias em 
relação à aplicabilidade dessa faculdade dada à CTNBio 
através do decreto regulamentador da Lei de Biossegurança, 
uma vez que a Resolução 1/86 do CONAMA obriga a 
elaboração de EIA/RIMA para toda atividade envolvendo 
descarte de OGMs e produtos transgênicos sob pena de 
ofensa à Constituição Federal104 . 

E, assim foi o entendimento da Câmara Judiciária do 
Distrito Federal ao obrigar a empresa Monsanto do Brasil 
Ltda. e Monsoy Ltda. à apresentação e apreciação do estudo 
de impacto ambiental perante o IBAMA105.  

Outros mecanismos jurídicos referentes à saúde 
humana e animal são: 

 
“a) obtenção do certificado de biossegurança – CQB – 
emitido pela CTNBio como atestado de idoneidade 
técnica, científica e financeira para o funcionamento de 
laboratório, empresa ou instituição que desenvolva 
atividades em biotecnologia (art. 2º, inc. XV, do Decreto 
1.752/95); 
b) autorização para experimentos dos Ministérios 
competentes – Agricultura, Saúde e Meio Ambiente (art. 
7º, inc. IV, da Lei 8.974/95); 
c) parecer técnico conclusivo favorável da CTNBio para 
a liberação comercial do OGM (Decreto 1.752/95, art. 
2º, inc.X); 
d) obtenção do registro de produtos contendo OGMs ou 
derivados (art. 7º, inc. III, da Lei 8.974/95) a partir da 
avaliação dos Ministérios da Agricultura – avaliação de 
eficácia agronômica e registro no Serviço Nacional de 

                                                 
104 CAPELLI; Silvia. Transgênicos: o impacto da nova tecnologia e 
seus reflexos jurídicos. Direito ambiental em evolução. 2ª ed. Curitiba: 
Juruá, 2002. 334 p.  

105 Em 10.08.99, processo 1998.34.00.027681-8 da 6ª Vara da Seção 
Judiciária do Distrito Federal. 
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Proteção de Cultivares, se for o caso, Ministério da Saúde 
– avaliação de segurança alimentar (pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária);”106 
 

O Decreto 5.591, de 22.11.2005, em seu anexo, fez 
uma classificação dos OGMs segundo o critério de riscos 
que cada um deles representa para o ambiente natural.  

 
2.4. Célula-tronco embrionária 

 
Como já foi mencionado anteriormente, a liberação 

das pesquisas com células-tronco provenientes de embriões 
humanos foi um assunto incluído subitamente na Lei de 
Biossegurança e, por isso, ficou em desarmonia com a 
temática central da norma. 

Sentimo-nos impelidos a apresentar o assunto, 
mesmo que sumariamente, apesar de entendê-lo paria da 
discussão principal. 

Então, para melhor compreensão do assunto, faz-se 
necessária uma breve definição do que vem a ser uma célula-
tronco(CT), bem como célula-tronco embrionária (CTE), 
como ela é obtida e qual é sua potencialidade. 

 
O art. 3º da Lei 11.105/2005 define: 
XI – células-tronco embrionárias: células de embrião que 
apresentam a capacidade de se transformar em células de 
qualquer tecido de um organismo. 

 
Segundo Junqueira107, as CT podem ser classificadas 

como: totipotentes, pluripotentes, multipotentes ou 
unipotentes e funcionam como curingas, ou seja, células 
neutras que ainda não possuem características definidas que 

                                                 
106 CAPELLI;  op. cit. 2002, p. 311/312. 

107 JUNQUEIRA; , Luís Carlos Uchoa; CARNEIRO, José. Biologia 
celular e molecular. 8 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan S/A., 
2005, p. 352. 
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as diferenciem como uma célula da pele ou do músculo, ou 
ainda produtores de insulina, por exemplo. 

As totipotentes, que são como as CTs embrionárias, 
podem originar qualquer tipo de célula do corpo humano108, 
inclusive anexos embrionários (placenta e cordão umbilical). 
São adquiridas a partir do embrião de até três dias. 

 As CTs unipotentes dão origem a um tipo de célula 
específica, e as pluripotentes, a vários tipos celulares, mas 
não são capazes de formar os anexos embrionários. São 
encontradas no blastocisto. 

As células-tronco têm a função de produzir células 
que se diferenciarão, mantendo a população celular de um 
tecido estável e permitindo sua constante renovação.109 
Podem renovar-se de forma ilimitada e prolongada, 
mantendo ou não o tipo celular inicial. Entretanto, podem 
também transformar-se em tipos celulares específicos e 
extinguir-se. 

Após a divisão de uma CT, formam-se grupos de 
células progenitoras caracterizadas pela grande capacidade 
de proliferação e pelo comprometimento com a manutenção 
da população celular de um determinado tecido, de forma 
irreversível. Portanto, não podem retornar à sua forma 
original. As células-mãe permanecem iguais como 
originalmente e, quando deixam de reproduzir, morrem. 110  

Ao serem retiradas do organismo humano, as 
células-tronco já identificadas, conservadas adequadamente 
e estimuladas, iniciam um processo de divisão e podem ser 
induzidas à transformação para que se adapte às deficiências 

                                                 
108 JUNQUEIRA; CARNEIRO; 2005, p.352. Elas já expressam genes 
que determinam seus destinos, conforme os tecidos onde estão 
localizadas. 

109 ALBERTS; Bruce; BRAY Dennis, et.al. Biologia molecular da 
célula. 4. ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 2004. p. 864. 

110 KENNEDY, Donald. A célula viva. Scientific American. Periódico. 
Tradução Ana Clara Schemberg Francisco et alii. São Paulo: Polígono, 
(Universidade de São Paulo), 1969. p. 209.  
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de determinado organismo humano. A capacidade de 
plasticidade, ou seja, de diferenciar-se originando outros 
tecidos e tipos celulares, é a maior importância desse tipo de 
terapia. 

Pranke111, presidente do Instituto de Pesquisa com 
Célula-tronco, alega que as pesquisas com células-tronco 
adultas (CTA), hoje, surpreendem, e alguns tipos de CTs 
apresentam resultados de plasticidade muito superiores aos 
imaginados inicialmente pelos cientistas. 

 Cada vez mais pesquisas mostram que as células-
tronco podem recompor tecidos danificados e tratar 
infindável número de problemas, como alguns tipos de 
câncer, o mal de Parkinson e o de Alzheimer, doenças 
degenerativas e cardíacas ou até mesmo fazer com que 
pessoas que sofreram lesões na coluna voltem a andar. 

Basicamente, há dois tipos de células-tronco: as 
extraídas de tecidos maduros de adultos e crianças (CTA) ou 
as de embriões (CTE).112  No caso das extraídas de tecidos 
maduros, por exemplo, do cordão umbilical, da medula 
óssea, da córnea, da retina, da polpa dentária, do fígado, da 
pele, entre outras especializadas e que dão origem a apenas 
alguns tecidos do corpo. 

 As células-tronco embrionárias, por outro lado, 
cada vez se mostram mais eficazes para formar qualquer 
tecido do corpo. Esta é a razão pela qual os cientistas 
desejam tanto pesquisar estas células para possíveis 
tratamentos.  

Segundo a comunidade científica, seriam usados 
apenas embriões descartados pelas clínicas de fertilização e 

                                                 
111 Atual Professora da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (UFRGS) e Pontifícia Universidade Católica 
(PUC-RS) 

112 PRANKE; Patrícia. A importância de discutir o uso de células-
tronco embrionárias para fins terapêuticos. Ciência e Cultura – 
Temas e Tendências. Revista da Sociedade Brasileira para o Progresso da 
Ciência. Ano 56. n. 3 . 2004. p. 20. 
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que, mesmo se implantados no útero de uma mulher, 
dificilmente resultariam em uma gravidez. São embriões que, 
provavelmente, nunca se desenvolverão. A favor desta 
teoria, há também o fato de existirem estudos que afirmam 
que, com o uso dessa terapia, os gastos governamentais com 
saúde pública diminuiriam sensivelmente, uma vez que 
transplantes e internações seriam evitados. 113 

A idéia do uso de embriões em pesquisa científica 
esbarra na oposição de setores religiosos e grupos anti-
aborto, os quais consideram que a vida se inicia no 
momento da concepção. O fato é que, com a retirada das 
células-tronco dos embriões, torna-se impossível a posterior 
implantação no útero materno, e os mesmos devem ser 
descartados.  

Juridicamente, segundo Aníbal Bruno114, a 
preocupação funda-se nos novos conhecimentos científicos 
e no senso cultural: 

 
 A proteção que o Direito concede à vida humana vem 
desde o momento em que o novo ser é gerado. Formado 
o ovo, depois embrião e feto, já sobre ele se exerce, para 
resguardá-lo, a ação da norma penal, tornando-se desde 
então por um ser humano esse homem em formação. A 
destruição da vida nascente, até o momento em que 
começa o processo do parto, constitui o aborto. A partir 
do instante em que se inicia o nascimento, o crime passa 
a ser de homicídio, salvo quando ocorrem as 
circunstâncias particulares que dele fazem a figura 
privilegiada do infanticídio. O conceito de aborto e a sua 
posição no Direito Penal tinha necessariamente de variar 
de acordo com os conhecimentos científicos e o sentido 

                                                 
113 COLLAVIT; Fernanda. Os alvos da nova medicina: células especiais 
salvam órgãos e poupam pacientes de cirurgias drásticas e drogas 
debilitantes. Doenças marcadas para morrer. Revista Galileu. São 
Paulo, ano 12, n. 134, p. 14-21, mensal, set. 2002. 

114 BRUNO; Aníbal. Direito Penal: Parte Geral Tomo I. 5ª ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2003. p 156. 
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que se atribui em cada fase da cultura ao ser humano em 
formação.115 

 
Existem três correntes dentro da área biológica que 

divergem entre si quanto ao momento exato do início da 
vida. São elas: teoria da fecundação, teoria da nidação e 
teoria da formação dos rudimentos do sistema nervoso 
central.  

A teoria da fecundação, fertilização ou formação do 
genótipo é a que estabelece que o momento inicial da vida 
seja aquele em que o espermatozóide e o ovócito (óvulo), 
respectivamente gametas masculino e feminino, unem-se 
formando uma célula denominada zigoto.  

Essa célula, altamente especializada, totipotente, 
marca o início de cada um de nós como um indivíduo único. 
O zigoto, visível a olho nu como uma pequenina mancha, 
contém cromossomos e genes (unidades de informação 
genética) provenientes da mãe e do pai. Este organismo 
unicelular, o zigoto, divide-se muitas vezes e transforma-se 
progressivamente em um ser humano multicelular através da 
divisão, migração, crescimento e diferenciação celular. 

O momento exato da fertilização ou da concepção 
não pode ser determinado com precisão, pois é impossível 
observar sua ocorrência dentro do corpo feminino. In vitro, 
entretanto, este processo dura entre 10 e 25 horas. 

 
É um processo consubstanciado em uma complexa 
sequência de eventos moleculares coordenados que 
começa com o contato de um espermatozóide com um 
ovócito e termina com a mistura de cromossomas 

maternos e paternos.116 

                                                 
115 BRUNO;op. cit. 2003, p.155-156. 

116 MOORE, K. L, PERSAUD, T. V. N. E SHIOTA, K. Color atlas of 
clinical embryology. Chapter 1: “The First Two Weeks of Human 
Development”. WB Saynders Company. Philadelphia, London. New 
York, St. Louis, Sydney, Toronto, p. 1-12. 2000. 
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O zigoto é um “embrião unicelular” com 46 

cromossomos derivados dos 23 cromossomos enviados por 
cada pronúcleo (feminino e masculino). Os que se 
posicionam dentro desta corrente entendem que o zigoto é 
uma nova entidade biológica e, por isso, uma nova vida 
individual.  

De acordo com Sgreccia, essa nova combinação 
confere ao zigoto uma nova estrutura e atividade (genótipo). 
É esse genoma que identifica o embrião unicelular como 
único e individual e também confere a ele potencialidades 
morfogenéticas, que faz com que se desenvolva, interagindo 
tanto com o ambiente celular quanto com o extracelular, dos 
quais recebe sinais e materiais.117 

A teoria da nidação refere-se ao momento em que o 
óvulo fecundado fixa-se ao útero materno. Os defensores 
dessa teoria apegam-se ao fato de que apenas 50% dos 
zigotos acabam por se fixar, perdendo-se o restante em 
razão de anomalias e após a nidação, apenas em 20% dos 
casos, a gestação é interrompida. Portanto, pela 
probabilidade de sucesso antes dessa etapa, consideram que 
a vida humana deveria ser reconhecida a partir desse 
momento118. 

A terceira teoria leva em conta o início do 
desenvolvimento neurológico, ou seja, o início da atividade 
elétrica no cérebro que ocorre na oitava semana do 
desenvolvimento embrionário. Essa corrente apóia-se na 
idéia de que o momento final da vida humana seria o da 
cessação da atividade cerebral e, ao contrário, portanto, o 
início desta atividade o início da vida humana. 

                                                 
117 SGRECCIA, Elio. Manual de Bioética: fundamentos e ética 
biomédica. Trad. Orlando Soares Moreira. 2ª ed. São Paulo: Loyola, 
2002. p. 686. 

118BADALOTTI, M. Uso de embriões humanos na clínica e na pesquisa. 
In: Kipper, D. J. Marques, C. C, Feijó, A. Ética em pesquisa: reflexões. 
Porto Alegre: Edipucrs, 2003. p. 89-105. 
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Importante ainda a classificação adotada pela 
comunidade científica quando se trata dos embriões 
denominados extra-uterinos, ou seja, aqueles concebidos em 
laboratório e possuem três estágios distintos: embrião pré-
implantatório, embrião e feto.  

O embrião pré-implantatório ou pré-embrião é o 
fruto da concepção, junção do gameta masculino com o 
feminino, até o 14º dia de desenvolvimento 
aproximadamente119. O Comitê Warnock120, ao incorporar 
essa terminologia, ganhou a concordância, implícita ou 
explícita, da maioria dos países e legalmente passou-se a 
aceitar experimentações com embriões humanos nesse 
primeiro estágio de desenvolvimento. 

Em certos países como Grã Bretanha, permite-se a 
pesquisa até quatorze dias depois da fecundação. A 
justificativa científica dada pelo Comitê Warnock seria na 
intenção de limitar a pesquisa a não mais do que os 14 
primeiros dias de desenvolvimento, considerando-se que a 
implantação e a formação do disco embrionário marcam o 
começo do desenvolvimento individual do embrião. 

Este argumento baseia-se nos seguintes fatos 
biológicos: 1. A dificuldade no processo de implantação, 
crítico para o desenvolvimento, pois a divisão celular do 
zigoto nem sempre resulta em um embrião. Entretanto, 
existe alta porcentagem de não desenvolvimento em função 
de falhas no processo de implantação. 2. O pré-embrião se 
encontra no estado de dependência genética, necessitando 
de informação externa para poder desenvolver-se. As células 
do pré-embrião possuem plena capacidade de 
desenvolvimento por não estarem diferenciadas e são 

                                                 
119 MCLAREN – embriologista inglesa – Membro do Comitê Warnock.  

120 Comitê Warnock de Investigação sobre a Fecundação e Embriología 
Humana na Grã Bretanha, presidido pela inglesa Mary Warnock - 
baronesa e filósofa que coordenou no parlamento britânico o Estatuto do 
Pré-Embrião que permite, desde a década de 80, a  manipulação em 
laboratório de embriões de até 14 dias, para fins terapêuticos. 
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capazes de desenvolver-se tanto como células fetais como 
extra-embrionárias, dependendo da informação externa, de 
maneira que não são todas as células que se convertem em 
embriões121. 3. A possibilidade de formação de gametas 
antes da implantação. Norman Ford122 argumenta que cada 
uma das células do pré-embrião são totipotentes e capazes 
de formar seres humanos idênticos, o que já é suficiente 
para dizer que um ser humano individualizado só se formará 
a partir da implantação.  

Silva123 entende que, após o 14º dia, o ser em 
formação já passa a ser denominado embrião pós-
implantatório, pois inicia-se a constituição de órgãos e se 
estende por dois meses e meio. Após esse período, tem-se o 
feto. 

Habermas124 questiona: “Podemos dispor livremente 
da vida humana para fins de seleção? Outra questão 
semelhante se faz quanto ao aspecto do “consumo” de 
embriões para suprir a vaga esperança de um dia poder-se 
produzir e enxertar tecidos transplantáveis, sem ter que 
enfrentar o problema de transpor as barreiras da rejeição a 
células estranhas”. 

Claramente não podemos dispor de vidas humanas 
sob qualquer pretexto. Porém, a questão é mais complexa 
quando se pensa neste lapso temporal entre a união do 
espermatozóide com o óvulo e a consolidação de vida, única 
e completa. 

                                                 
121 COUGHLAN, M. The Vatican.The Embryo and the Law. Iowa 

City: University of Iowa Press, 1990. p. 58-77. 

122 FORD. Norman M. When did I Begin?: Conception of the Human 
Individual in History, Philosophy and Science. Cambridge: Cambridge 
University Press, 1988. p. 139-145. 

123 SILVA, Reinaldo Pereira e. Introdução ao biodireito: investigações 
político-jurídicas sobre o estatuto da concepção humana. São Paulo: 
LTr, 2002. p. 38.  

124 HABERMAS, Jurgen. O futuro da Natureza Humana: a caminho 
de uma eugenia liberal? São Paulo: Martins Fontes, 2004. p. 29.  
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A questão da compatibilidade também é um fator 
negativo sobre as pesquisas com células-tronco 
embrionárias, uma vez que, mesmo que cientificamente os 
trabalhos sejam bem sucedidos, na prática ficariam inviáveis 
pelo problema da rejeição.  

Considerando-se que o banco de CT embrionárias é 
uma utopia, longe de concretizar-se, principalmente em 
países como o Brasil, por seu alto custo, alta capacidade 
tecnológica, uma possibilidade a se considerar é a do 
implante de células-tronco extraído de um embrião clonado 
do próprio paciente. A clonagem terapêutica é proibida pela 
legislação vigente. 

O primeiro dos riscos, já previsto pela ciência, diz 
respeito à segurança dessas células. Quando injetadas em seu 
estado nativo em camundongos, as CTs embrionárias 
podem se transformar em teratomas.125 

 Antes que estas células sejam injetadas em 
pacientes, homens ou animais devem ser induzidos à 
multiplicação, em laboratório, para transformarem-se no 
tipo celular desejado. O ritmo de proliferação destas células 
é uma incógnita e é temida que sua reprodução desenfreada 
possa causar tumores no organismo receptor. Assim, as 
células-tronco precisam reproduzir-se em número suficiente 
apenas para resgatar determinada função orgânica. 

Uma segunda questão importantíssima diz respeito à 
compatibilidade entre as CT embrionárias e o paciente. Ora, 
em qualquer transplante é necessário existir compatibilidade 
entre doador e receptor, para que os órgãos não sejam 
rejeitados. O mesmo deve acontecer com o transplante. 
Como garantir que teremos CT embrionárias compatíveis 
com todos os pacientes? Uma forma seria criar um banco 

                                                 
125 Teratoma é um tumor complexo, formado de muitos tecidos. 
Extraído do Dicionário Michaelis. Acesso em 
www2.uol.com.br/michaelis. Em 16.05.2006 às 17:30 horas. 
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dessas células, cada uma derivada de um embrião diferente 
e, assim, garantir uma compatível com o paciente. No 
entanto, nossa experiência com bancos de medula óssea 
demonstrou que isso é extremamente difícil de conseguir. 

Uma alternativa seria, então, criar-las “sob medida”, 
ou seja, geneticamente idêntica ao paciente. Com as técnicas 
de clonagem, podemos criar um embrião clonado do 
paciente e dele extrair as CT’s. Estas poderiam, então, gerar 
tecidos 100% compatíveis com o paciente. Essa técnica 
chama-se clonagem terapêutica e foi realizada pela primeira 
vez em seres humanos na Coréia no início de 2004. 

É importante ressaltar que, apesar de a clonagem 
terapêutica resolver a questão da compatibilidade das CT 
embrionárias, infelizmente ela não poderia ser utilizada em 
indivíduos com doenças genéticas. Geradas a partir das 
células desses pacientes também carregariam a doença. Por 
isso, não seriam capazes de gerar tecidos sadios para 
transplante. Assim, para o tratamento de doenças genéticas 
com CT – sejam embrionárias, sejam da medula ou do 
sangue do cordão umbilical – a melhor alternativa é 
conseguir um doador aparentado, que tem maior chance de 
ser compatível com o paciente. 

Em 1999, com o financiamento da FAPESP, um 
grupo da UNICAMP estabeleceu as primeiras linhagens de 
CT embrionárias de camundongo totalmente feito no Brasil, 
implantando a tecnologia no país, disponibilizando-a para 
outros grupos de pesquisa. Atualmente, pelo menos cinco 
grupos trabalham com essas células, estudando sua 
capacidade de transformação em diferentes tecidos, e já 
estão capacitados a trabalhar com as CT embrionárias 
humanas dependendo somente da aprovação da Lei de 
Biossegurança. Para que essas pesquisas avancem no país, 
será fundamental um financiamento consistente por parte 
dos governos estadual e federal.126 

                                                 
126 SILVA, op. cit. 2002. 
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Tradicionalmente, o termo terapia gênica envolve 
diversas tecnologias que têm, em comum, um novo conceito 
terapêutico, ou seja, a introdução de material genético para 
atuar na causa fundamental da doença, o gene.127   
 Terapia Gênica (TG) também denominada 
geneterapia e consiste na transferência de informação 
genética, ou melhor, de genes de um organismo para outro, 
com o intuito de curar ou amenizar distúrbios, moléstias 
genéticas ou mesmo não genéticas.128 A TG pode ser 
realizada de duas formas: ex vivo: transferência de genes 
clonados para as células que se multiplicam em culturas, 
com posterior introdução no alvo de interesse; in vivo: a 
transferência do gene diretamente ao órgão lesado do 
paciente.129  

Essa terapia pode ser aplicada de duas maneiras: 1. 
Terapia gênica germinativa: é a introdução de células 
transgênicas no tecido germinativo. Neste caso, 
teoricamente o indivíduo seria curado, mas pode haver 
mudança em alguns gametas com a alteração do genótipo. 2. 
Terapia gênica somática: removem-se células do indivíduo 
com o gene defeituoso (por exemplo a oncogene – 
responsável pelo câncer) e altera-se geneticamente as células, 
tornando-as transgênicas, o que é feito por meio da 
introdução de cópias do gene selvagem (forma normal) e a 
retirada ou inativação do gene defeituoso. 

No caso das terapias ex vivo, as células transgênicas 
são introduzidas no paciente, desempenhando sua função 

                                                 
127 FARAH, Solange Bento. DNA Segredos e Mistérios. São Paulo: 
Ed. Sarvier, 20021997. p. 191. 

128 DINIZ, Maria Helena. O estado atual do biodireito. São Paulo: 
Saraiva, 2001.p.387. 

129 STRACHAN, Tom; READ, Andrew P. Genética Molecular 
humana. 2.ed. Porto Alegre: Artmed, 2002.p. 521-2. 
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normal130 A escolha do tipo da técnica depende da região 
que deverá ser tratada, não se devendo esquecer que ambas 
têm vantagens e desvantagens. 

No Brasil, desde a Lei 8.974/95, em seu art. 8º, 
inciso II e III, é defeso esse tipo de terapia, ou seja, as 
atividades de OGM somente são permitidas para a correção 
de defeitos físicos graves, com a aprovação da CTNBio.  

Art. 8° É vedado, nas atividades relacionadas a 
OGM:  

II - a manipulação genética de células germinais humanas;  

III - a intervenção em material genético humano in vivo, 
exceto para o tratamento de defeitos genéticos, 
respeitando-se princípios éticos, tais como o princípio de 
autonomia e o princípio de beneficência, e com a 
aprovação prévia da CTNBio;” 

A nova Lei 11.105/2005 revogou esta Lei anterior e 
mantém a proibição, porém dando nova redação ao 
artigo, passa a ser o artigo 6º. A saber: 

“Art. 6º Fica proibido: 

II- engenharia genética em organismo vivo ou o manejo 
in vitro de ADN/ARN natural ou recombinante, 
realizado em desacordo com as normas previstas nesta 
Lei; 

III- engenharia genética em célula geminal humana, 
zigoto humano e embrião humano. 

                                                 
130 GRIFFITHS Antony J. F.; MILLER, Jeffrey H. et aIIl. Tradução 
Paulo Armando Mota. Introdução à genética. Rio de Janeiro: 
Guanabara  Koogan S. A., 1996.  p. 453. 



103 Simone Seghese de Toledo 

Embora seja uma possibilidade teórica muito 
promissora para o tratamento das doenças genética, muitas 
dificuldades técnicas ainda deverão ser superadas antes que a 
transferência de genes para células somáticas humanas, com 
fins terapêuticos, torne-se rotina. Obstáculos inclusive 
legais. 

Outro processo alternativo seria a reprogramação 
celular que teve início em 1951 quando dois cientistas norte-
americanos realizaram o primeiro experimento de troca de 
núcleo de uma célula animal. Até então só realizada em 
amebas, seres rudimentares. A partir de então, as pesquisas 
avançaram para a direção da clonagem animal e em 2005 
Douglas Melton e Kevin Eggan da Universidade de Harvard 
nos Estados Unidos da América, desenvolveram uma nova 
técnica para criar células-tronco embrionárias humanas 
através da fusão de células da pele com células-tronco 
embrionárias. Isso lhes permitiu obter células pluripotentes 
sem a necessidade de usar embriões humanos. 

Essa fusão faz com que as células sejam 
reprogramadas e tornem-se pluripotentes sem a necessidade 
de usar embriões humanos. 

Dois fatores prejudicam a eficiência deste 
procedimento, um deles é que o processo de fusão entre as 
células-tronco embrionárias humanas e células da pele é 
muito difícil e leva muito tempo e a indução através do uso 
de drogas. O segundo é que, em decorrência da fusão, a 
célula resultante apresenta um número quadruplicado de 
cromossomos (tetraploidia) e assim, pode-se ponderar que 
os cromossomos provenientes das células-tronco 
embrionárias ainda estejam exercendo suas atividades na 
nova célula.  

Um estudo desenvolvido no Maria Infertility 
Hospital Medical Institute em Seoul, na Coréia, comprovou 
que as células-tronco retiradas de embriões congelados, no 
caso de ratos, apresentaram similar desenvolvimento e 
qualidade do que as retiradas de embriões frescos. 
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Essa pesquisa foi rechaçada por um grupo de 
pesquisadores da Universidade de Nottingham e publicada 
no mesmo jornal médico alguns meses depois, afirmando 
que as CT extraídas de embriões congelados não apresentam 
a mesma qualidade das frescas. A forma de congelamento 
também vem sendo estudada e aperfeiçoada para que sejam 
minimizado o problema da qualidade das CT congeladas.131 

Além disso, questiona-se a quantidade de embriões 
necessários para o transplante de apenas um doente. É 
preciso saber quantos embriões humanos  seriam 
necessários para cada transplante. Por exemplo, na terapia 
com autotransplante de células-tronco adultas provenientes 
da medula óssea, é necessário um total de 40 milhões de 
células-tronco, vale dizer, haveria a necessidade de 300 mil a 
400 mil embriões, pois não se pode expandir o número 
dessas células em placas por motivo de contaminação.    

O jornal médico The Lancet132 trouxe, em maio de 
2005, artigo que afirma já existirem cultivos de células 
tronco sem soro e feeder-layer, as fontes de contaminação 
com patógenos, e que as células mantém suas características 
normais. 

Comércio de fetos vivos. Feeder layers são camadas de 
tecidos retiradas de fetos vivos em qualquer estágio, 
vendidas em dólares nos Estados Unidos, as quais estão 
sendo utilizadas para garantir a qualidade do cultivo das 
células-tronco embrionárias.  

 Revista Science publicou artigo de Diane Schaub133, 
de forma a demonstrar sua preocupação com o comércio de 
embriões nos Estados Unidos, afirma que “estamos frente à 

                                                 
131 In:Biotech. Bioeng. 88:299-312; Stem Cell Dev. 13:295-305 

132 KLIMANSKAVA, I et al. Human embryonic stem cells derived 
without feeder cells.  The Lancet – v.. 365, Issue 9471, 7 maio 
2005, pages 1636-1641. 

133 SCHAUB, Diana. Science. 18 June 2004 304: 1742 [DOI: 
10.1126/science.304.5678.1742.   
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nova forma de escravidão, com o espectro da criação de 
embriões humanos para a pesquisa e interesses dos mais 
ricos”. 

De encontro a estes argumentos, cita-se a opinião de 
Lílian Piñero Eça134, no sentido de que considera a rejeição 
um dos principais obstáculos pois, em transplantes 
heterólogos, “à medida que as células se diferenciam para substituir 
as lesadas num tecido degenerado, elas começam a expressar as 
proteínas responsáveis pela rejeição”, e ainda denuncia a 
inviabilidade deste tipo de terapia por falta de embriões 
suficientes, pois afirma que cada blastocisto fornece entre 
100 e 154 células-tronco embrionárias e, se comparados aos 
transplante de células-tronco adultas provenientes da 
medula óssea, é necessário um total de 40 milhões de 
células-tronco. Na realidade, haveria a necessidade de 300 
mil a 400 mil embriões, pois não se pode expandir o número 
dessas células em placas por motivo de contaminação. 

 
2.4.1. Proteção jurídica do embrião humano 

 
Desde 1978, na Inglaterra, surge a possibilidade de 

concepção de um ser humano “in vitro”, 135 com o 
nascimento do primeiro “bebê de proveta”. A separação do 
embrião do corpo da mãe era uma possibilidade impensada 
até então. Surgem muitos questionamentos jurídicos, na 
medida em que se entende que tais embriões congelados 
aguardando posterior implantação ou os crioconservados 
(denominados excedentes ou excedentários, que não serão 
utilizados para fins de reprodução), não estavam legalmente 
protegidos. 

                                                 
134  Folha de São Paulo. Disponível em: 
www1.folha.uol.com.br/fsp/opinião/fz0806200508.htm. Acesso em: 8 
jul. 2005. 

135 BARBOSA, Heloisa Helena. Proteção Jurídica do embrião 
humano. Biotecnologia e suas implicações ético-jurídicas. 
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O ser humano concebido e desenvolvido no ventre 
materno goza de tutela jurídica, sendo-lhe atribuída 
personalidade pré-natal136 desde que nasça com vida. Não se 
desconhece a teoria concepcionista137 que considera o início 
da personalidade o momento da concepção, mas esse 
entendimento é referente ao nascituro, ou seja, ao ser já 
concebido no ventre materno, não alcançando a prole 
eventual, nem os problemas jurídicos que emergem do 
emprego das técnicas de reprodução humana assistida. 
Inicia-se uma discussão que permanece até os dias de hoje 
sem respostas. 

O vazio normativo preocupa por deixar o embrião 
desprotegido juridicamente e a mercê do bom senso dos 
cientista, pesquisadores e industriais. 

 
2.4.2. O que diz a Lei de Biossegurança sobre o 
assunto 

 
A Lei determina que os embriões a serem utilizados 

na pesquisa científica são aqueles oriundos de clínicas de 
fertilização e deverão ser inviáveis ou estar armazenados há 
três anos ou mais e sempre com autorização dos potenciais 
genitores. 

Art. 5o É permitida, para fins de pesquisa e terapia, a 
utilização de células-tronco embrionárias obtidas de 
embriões humanos produzidos por fertilização in vitro e 
não utilizados no respectivo procedimento, atendidas as 
seguintes condições: 

                                                                                              
CASABONA, Carlos Maria Romeo. QUEIROZ, Juliane Fernandes. 
Belo Horizonte: Del Rey, 2004. 

136 SOUSA, Rabindranath V. A. Capelo de. O direito geral de 
personalidade, p. 362. Coimbra: Coimbra Editora, 1995. p. 362.   

137 ALMEIDA, Silmara J.A.Chinelato e. Tutela civil do nascituro. São 
Paulo: Saraiva. São Paulo:Saraiva, 2000. 
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I – sejam embriões inviáveis; ou 

 II – sejam embriões congelados há 3 (três) anos ou mais, 
na data da publicação desta Lei, ou que, já congelados na 
data da publicação desta Lei, depois de completarem 3 
(três) anos, contados a partir da data de congelamento. 

        § 1o Em qualquer caso, é necessário o 
consentimento dos genitores. 

        § 2o Instituições de pesquisa e serviços de saúde que 
realizem pesquisa ou terapia com células-tronco 
embrionárias humanas deverão submeter seus projetos à 
apreciação e aprovação dos respectivos comitês de ética 
em pesquisa. 

        § 3o É vedada a comercialização do material 
biológico a que se refere este artigo e sua prática implica 
o crime tipificado no art. 15 da Lei no 9.434, de 4 de 
fevereiro de 1997. 

A regulamentação da Lei ocorreu por meio do 
Decreto nº. 5.591, de 22 de novembro de 2005, e destina 
cinco artigos para esclarecer pontos e definir que ficaram em 
aberto aguardando a normativa. 

O decreto regulamentador traz definições que 
faltaram na Lei, como a definição de “embrião inviável”. 
Aguarda-se ainda a normativa do Ministério da Saúde, que 
estabelecerá as diretrizes para o início das novas atividades 
das instituições que armazenam embriões, tais como, as 
forma de cadastro, registro de embriões, prazos de 
armazenamento, etc. A matéria vem recebendo muitas 
críticas. 

Tomemos alguns pontos do único artigo da Lei que 
foi destinado à matéria: 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9434.htm#art15
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9434.htm#art15


108 
O papel dos atores sociais na 

construção da Lei de Biossegurança 

1º Quem daria a autorização para a liberação dos 
embriões para o caso de genitores separados, falecidos ou 
desaparecidos? Haveria presunção de consentimento?  

Os donos ou doadores dos embriões, potenciais 
pais, dificilmente posicionam-se em relação ao que deseja 
que se faça com os embriões excedentes no processo de 
fertilização. 

Quer seja por não saberem como agir, quer seja 
porque, ao se omitirem sentem-se livres da responsabilidade 
moral sobre estes embriões, o fato é que mais de 60% 
(sessenta por cento) dos potenciais pais preferem evitar esse 
momento decisivo. 

2º Ao estabelecer o termo “genitores”, entende-se 
que se os embriões já estariam sendo alçados à condição de 
“pessoa humana” com direito a pai e mãe138.  

3º Outra questão seria a da privacidade das pessoas 
que demandam técnicas de reprodução assistida. Como os 
pesquisadores teriam acesso a dados da suposta 
inviabilidade, ou como localizariam o casal para o 
consentimento e informações sobre o tempo de 
congelamento? Quem seria responsável por essas 
prerrogativas? O pesquisador ou o médico que colheu os 
gametas?  

4º Existiria a possibilidade de doação de gametas 
para o fim específico de pesquisa? Em caso afirmativo, 
como seria o controle para evitar o comércio de gametas? 

5º O descarte dos embriões é proibido por nossa 
legislação, mas na prática ocorre. Oficialmente é declarado 
que o Brasil armazena 10.000 embriões em suas 150 clínicas 
de fertilização, mas, de fato, estima-se que cheguem a 
30.000.(fonte) Resolução Normativa do Conselho Federal 
de Medicina (CFM n.º.358/92) - Projeto de Lei n.º 4/02, de 

                                                 
138  COSTA TOURINHO NETO, Fernando da. Dano Ambiental. 
Consulex, 2:19-21, 19972005. 
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autoria do Deputado Luiz Moreira, pretende tornar a 
resolução em Lei. 

 
Ives Gandra da Silva Martins interpreta a Lei: 
 
Do ponto de vista jurídico, dúvida não existe. Declara a 
Constituição que o direito à vida é inviolável. O tratado 
internacional sobre direitos fundamentais de São José 
determina que a vida começa na concepção e que a pena 
de morte é condenável tanto para o nascituro como para 
o nascido. E o Código Civil impõe que todos os direitos 
do nascituro sejam garantidos desde a concepção.Seria, 
pois, ridículo se todos os direitos estivessem garantidos, 
menos o direito à vida. A vida começa, portanto, na 
concepção, não se justificando que seres humanos sejam, 
como nos campos de concentração de Hitler e também 
no Brasil, objeto de manipulação embrionária. A Lei é 
manifestamente inconstitucional do ponto de vista 
jurídico.139 

 
Questões dessa natureza devem ser levadas em 

consideração, e também a questão da proibição de 
patenteamento de linhagens de células-tronco adultas ou 
embrionárias. Seriam ou não autorizadas? E como seriam 
assegurados, em caso negativo de patenteamento, os custos 
e o retorno financeiro de tantos anos dedicados, 
equipamentos e profissionais envolvidos na pesquisa?  
Estudiosos do Direito têm apontado para o caráter 
“simbólico e performático da Lei”. 

                                                 
139 Folha de São Paulo 8/06/05. Disponível em: 
www1.folha.uol.com.br/fsp/opinião/fz0806200508.htm. 
Acesso em 07.02.06.  
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A subjetividade e imprecisão da Lei causam 
preocupação geral na comunidade jurídica e na população 
como um todo. A restrição a qualquer outro modo de 
aquisição de embriões justifica-se pela preocupação com a 
“produção comercial” desta “matéria prima”, o embrião, 
carente no mercado. É permitido o emprego de linhagens 
importadas, uma vez que é prevista a insuficiência de 
embriões brasileiros para o abastecimento nacional. 

Toda pesquisa deve visar a uma aplicação prática, 
portanto, questiona-se sobre a possibilidade de acesso da 
saúde pública, o que realmente beneficiaria a população 
quanto a esse tipo de tratamento, além de garantir os custos 
de manutenção de um banco de células-tronco e a sua 
eficiência. Compara-se aos bancos de medula-óssea 
considerados ineficientes, obrigando-se a buscar 
compatibilidade entre os bancos internacionais. 

 Na prática, a nova Lei de Biossegurança foi 
regulamentada pelo Governo Federal por meio do Decreto 
nº. 5.591, de 22 de novembro de 2005, e esclarece algumas 
questões pendentes na Lei.  

No caso das CT embrionárias, a regulamentação da 
Lei foi fundamental para estipular regras de seleção dos 
embriões, registros e distribuição dos mesmos pelas clínicas 
para os pesquisadores, o que ainda não ficou muito claro. 

Como não envolvem organismos geneticamente 
modificados, as pesquisas com células-tronco embrionárias 
não dependem da autorização da CTNBio. 

Mesmo assim, os projetos de pesquisa devem ser 
submetidos a comitês de ética para aprovação, e o Conselho 
Nacional de Saúde estabelecerá a formalidade com que esse 
pedido deve ser feito por meio de resolução.  
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Regulamentação sobre a utilização de embriões 
humanos em pesquisas científicas não é uniforme na maioria 
dos países europeus e a Não existe legislação específica na 
Comunidade Européia para utilização de embriões humanos 
na investigação médica e também quanto à produção de 
embriões para este fim. A Convenção Européia para 
proteção dos Direitos Humanos e da Dignidade do Ser 
Humano proíbe a criação de embriões humanos para fins de 
pesquisa. Contudo, só tem força de Lei se for ratificada 
pelos parlamentares nacionais, o que não aconteceu em 
todos os países da União Européia. 

Nos EUA existem aproximadamente 395 clínicas de 
reprodução assistida e 40.000 embriões armazenados. O 
prazo de armazenamento é definido pelo potencial 
financeiro dos donos, ou seja, desde que mantenham as 
despesas. Na maioria dos Estados os embriões poderão ser 
doados ou destinados à pesquisa, o descarte é permitido 
sempre com o aval dos proprietários. 
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O papel dos atores sociais na 
lei de biossegurança 

 
 
 
 

3.1. O processo legislativo140 
 

Tramitam hoje na Câmara 12 mil projetos, mas a 
cada ano aproximadamente 140 tornam-se Leis141. O que faz 
com que projetos sejam aprovados é a mobilização da 

                                                 
140 Um Projeto de Lei (PL) pode ser proposto por um deputado, por 
uma comissão da câmara, Presidente do Senado, Presidente da 
República, ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e dos 
Tribunais Superiores ou pelo Procurador Geral da República, também é 
possível a apresentação de um projeto de Lei por iniciativa popular. A 
Constituição Federal do Brasil, em seu art. 61 prevê uma forma 
reservada de iniciativa legislativa onde apenas o Presidente da República 
pode ser o proponente. Ao Supremo Tribunal Federal é reservada a 
iniciativa de Lei complementar que disporá sobre o Estatuto da 
Magistratura. Ao Ministério Público se reserva a iniciativa de Lei para 
criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares (arts. 93 e 127, § 
2º, respectivamente). Não é o caso da Lei a que nos referimos. 

141 Disponível em: www.camara.gov.br. 
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sociedade, o interesse dos parlamentares e dos partidos e a 
articulação do governo. 

Antes que o PL chegue ao plenário ele percorre um 
longo caminho. São analisados pelas comissões técnicas e 
cada comissão tem um relator que dá seu parecer sugerindo 
alterações, rejeitando ou aprovando mudanças. Estas 
análises por comissões parlamentares não são obrigatórias, 
ou seja, embora seja prevista pelos regimentos 
parlamentares, a Constituição não prevê a obrigatoriedade 
do exame. 142 

Os projetos ainda passam pela Comissão de 
Constituição e Justiça que avalia a constitucionalidade da 
norma e, em seguida é publicado pelo Diário da Câmara. 
Todos os parlamentares recebem cópias e entra na ordem 
do dia (que é a agenda do plenário) onde o projeto é 
discutido e votado. A votação pode ser simbólica, quando 
houver consenso, nominal ou secreta. É conduzida pelo 
presidente da mesa que ao final lê o resultado no painel 
eletrônico. 

Para acelerar a apreciação de um projeto, pode o 
executivo, pedir urgência143 em projeto de sua autoria, 
impondo-se o prazo de 45 dias que, vencido interrompe 
toda a pauta até decidi-lo. 

Os lideres que representem a maioria absoluta, 
também podem pedir urgência de qualquer matéria que 
tramite pela casa e este requerimento deve ser votado pelo 
plenário e em caso de deferimento poderá ser votado na 

                                                 
142 Outras legislações, como a Italiana, prevêem expressamente em sua 
Constituição que todo projeto de Lei deve ser examinado por comissão 
parlamentar. Neste sentido FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. 
Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2001. 

143 O procedimento abreviado foi normatizado por um Ato Institucional 
de 1964, mas hoje, com mudanças é previsto quando solicitado pelo 
Presidente da República à urgência, com a aprovação expressa da 
Câmara dos Deputados. 
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pauta da mesma sessão. Todo Projeto de Lei aprovado pela 
Câmara segue para o Senado e depois para a sanção do 
Presidente da República que pode vetá-lo total ou 
parcialmente. Os parlamentares podem confirmar ou 
derrubar o veto do presidente. Depois de sancionado o 
projeto de Lei torna-se Lei. 

Portanto, com exceção dos projetos de autoria dos 
senadores, todos os demais projetos de Lei, tanto de 
iniciativa do Poder Executivo, do Poder Judiciário, iniciativa 
popular e de autoria dos deputados iniciam a tramitação pela 
Câmara dos Deputados. Dessa forma, depois de apreciado 
pela Câmara o projeto é encaminhado para análise do 
Senado. Se for aprovado pelo Senado sem modificações é 
encaminhado à sanção presidencial. Se for alterada pelo 
Senado a proposição deve retornar à Câmara para 
apreciação das alterações sofridas. Durante a tramitação, 
tanto na Câmara quanto no Senado o projeto original pode 
receber emendas. No caso de projeto de iniciativa dos 
senadores a tramitação começa no Senado e depois é 
encaminhado à Câmara. Da mesma forma, se a proposição 
for alterada pelos deputados deve retornar ao Senado para 
apreciação das alterações propostas pela Câmara. 

No caso da Lei de Biossegurança, como já 
mencionado, ela originou-se do Projeto de Lei 2.401/2003, 
apresentado em 30/10/2003 pelo Executivo na gestão do 
Presidente Luis Inácio Lula da Silva. O PL foi encaminhado 
pelo Presidente da República, com a usual justificativa, em 
que constam informações resumidas do conteúdo do 
projeto, pede a revogação da Lei anterior (nº. 8.974/1995) e 
da Medida Provisória 2.191-9/2001144 e afirma ser o meio 
mais eficaz para que se garanta elevado grau de “segurança à 
sociedade brasileira na utilização de OGM, por meio de um 
processo decisório claro e de ações articuladas e harmônicas 

                                                 
144 MP 2. 191-9 de 23 de agosto de 2001. Acrescia e alterava dispositivos 
da Lei no 8.974, de 5 de janeiro de 1995. 
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do CNBS, da CTNBio e dos órgãos e entidades de registro e 
fiscalização da Administração Pública Federal”. 

As Comissões Especiais tiveram como relatores, os 
Deputados Aldo Rebelo, Renildo Calheiros e ainda, como 
relator substituto o Deputado Darcísio Perondi. O pedido 
de análise do projeto foi feito em regime de urgência. 

É oportuno lembrar que o país vivia sob uma 
enorme pressão econômica145 e, sob a ótica governamental, 
uma alteração legislativa que possibilitasse uma análise mais 
ampla e mais liberal dos casos envolvendo OGMs seria 
muito oportuna146. 

Foram apresentados muitos vetos e sugeridas 278 
emendas na Comissão especial (sendo quatro substitutivas) e 
28 emendas de plenário. Em 20 de janeiro de 2004 o 
Deputado Aldo Rebelo relatou um parecer da comissão 
especial147 que justificava o PL com a necessidade de 
“aclarar as dúvidas que a prática da Lei anterior suscitara e 
remover os entraves decorrentes de sua interpretação. 
Busca-se também estabelecer as bases legais que permitirão 
alavancar o desenvolvimento nacional de forma sólida e 
segura, permanente e sustentável”. 

A projeção econômica sempre foi uma questão 
posta claramente como principal fato gerador da norma, 
mas neste substitutivo, alegam os membros da comissão, 
também preocupação com a pesquisa e o desenvolvimento 
tecnológico do Brasil, afirmando preocupação em “capacitar 

                                                 
145 CHOINACKI (2000) afirmou que enormes interesses econômicos 
impunham-se às resistências da cidadania pelas indispensáveis cautelas, 
em todos os planos, da utilização dessas tecnologias nos vários ramos 
industriais, a alimentação e a saúde da população mundial estarão, cada 
vez mais, na dependência de um reduzido número de grandes 
conglomerados econômicos dos países desenvolvidos. 

146 PERONDI, Darcísio. Mensagem pessoal recebida por 
si.toledo@gmail.com em 06 set. 2006 às 18:50 hs. 

147 Comissão especial destinada a proferir parecer sobre o PL 2401/2003 
sob relatoria do Deputado Aldo Rebelo. 

mailto:si.toledo@gmail.com
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o Brasil a competir com as demais nações no campo da 
biotecnologia e da engenharia genética”148.  

Oferecem respeito a todas as religiões, mas afirmam 
que o Brasil, como Estado, é laico e “exige que as políticas 
públicas sejam ditadas por razões objetivas, materiais”. 

Em relação ao meio ambiente a preocupação é com 
a sustentabilidade no processo de desenvolvimento e a 
proteção da biodiversidade. Afirmam que o 
desenvolvimento tecnológico e os avanços científicos são 
importantes para a preservação ambiental por possibilitar 
novas e menos agressivas formas de extração e exploração 
dos recursos naturais permitindo sua preservação e 
harmonia da sociedade com os ecossistemas. 

Conclui afirmando que seria “um crime de lesa-
pátria aceitar passivamente sermos deixados para trás nessa 
área de ponta do conhecimento humano. Trata-se de termos 
domínio sobre nossa comida e nossos remédios. Trata-se de 
termos controle sobre técnicas que nos permitam mais 
competitividade no mercado mundial do agronegócio, peça-
chave no equilíbrio de nossas contas externas”.  

 Os membros da Comissão fazem uma composição 
entre o art. 218 e o 225 da Constituição Federal onde se 
estabelece, respectivamente, a obrigação por parte do 
Estado de promover e incentivar o desenvolvimento da 
ciência e preservar o meio ambiente. Concluem afirmando 
que a grande meta é a harmonia entre os bens tutelados.  

O Senado aprovou o Projeto de Lei com algumas 
alterações e ressalvas justificando que, sem os acréscimos, a 
matéria não ofereceria “garantia jurídica aos investidores”.  
 

                                                 
148 Aldo Rebelo em entrevista concedida ao site Ambiente Brasil em 
20.01.2004, em www.ambientebrasil.com.br, afirmou ainda que o 
substitutivo baseia-se em quatro princípios: absoluta prioridade à 
pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico nacionais; cuidado com a 
saúde pública; proteção do meio ambiente; e defesa da soberania 
nacional e alimentar do Brasil.  

http://www.ambientebrasil.com.br/
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3.1.1. Emendas ao projeto 
 

Ao projeto de Lei apresentado, foram oferecidas 278 
emendas, sendo quatro delas, emendas substitutivas. A 
seguir, relacionaremos os parlamentares e os números das 
emendas apresentadas: 

Deputado Adão Preto e outros – emendas nº. 48 a 
50, Deputado Federal pelo PT/RS, Agricultor de profissão, 
com apenas o curso primário; 

Deputado Antonio Calos Mendes Thame – emendas 
nº. 112 a 124, Deputado Federal pelo PSDB/SP., 
Engenheiro Agrônomo, Advogado e Mestre em Economia 
Rural pela Escola Superior de Agronomia Luis de Queiroz – 
ESALQ de Piracicaba, atual membro do Comitê de Bioética; 

Deputado Alberto Fraga – emendas nº. 168 e 170 a 
195, Deputado Federal pelo PFL/DF, Coronel da Polícia 
Militar e Advogado; 

Deputada Ann Pontes – emendas nº. 202, 
PMDB/PA, Advogada e Pós-Graduada em Direito 
Ambiental; 

 
Deputado Augusto Nardes – emendas nº. 100 e 101, 

PP/RS, Administrador de Empresas e Mestre em Estudos 
do Desenvolvimento em Genebra, Suíça; 

Deputado Celso Russomano e Francisco Turra 
(PP/RS) – emendas nº. 102 a 109, ambos os Advogados, o 
primeiro também Apresentador de televisão e Repórter, 
filiado ao PP/SP; 

Deputado Chico da Princesa – emendas nº. 270 a 
276, é Técnico em Contabilidade e filiado ao PL/PR; 

Deputado Confúcio Moura – emendas nº. 144 a 152 
e 277(substitutivo), Médico obstetra, filiado ao PMDB/RO; 

Deputado Darcísio Perondi – emendas nº. 51 e 
278(substitutivo) e 52 a 94, Médico, especialista em 
pediatria, filiado ao PMDB/RS, 
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Deputado Dr. Hélio – emendas nº. 265 a 269, 
Médico, especialista em pediatria, filiado ao PDT/SP; 

Deputado Edson Duarte – emendas nº. 28 a 33, 
Pedagogo e Técnico de Agropecuária, filiado ao PV/BA, 

Deputado Eunício Oliveira e outros – emenda nº. 
143, Administrador de Empresas, PMDB/CE, 

Deputado Gustavo Fruet – emendas nº. 2; 
Advogado, filiado ao PSDB/PR; 

Deputada Janete Capiberibe – Emendas nº. 97 E 98, 
não têm nenhuma formação universitária completa, 
trabalhou como tradutora de francês/português, filiada ao 
PSB/AP;  

Deputado João Alfredo – emendas nº. 23 a 27, 
Advogado filiado ao PSOL/CE; 

Deputados Walter Pinheiro (em conjunto com João 
Alfredo) – emendas nº. 162 a 167 e nº. 169; Técnico em 
telecomunicações, economista, filiado ao PT/BA; 

Deputado João Grandão – emendas nº. 03 a 06; 
Advogado e historiador, filiado ao PT/MS; 

Deputado Luis Carlos Heinze – emendas nº. 153 a 
158; Engenheiro Agrônomo e Produtor Rural, PP/RS; 

Deputado Moacir Micheletto – emendas nº. 222 a 
241; Agrônomo e Administrador Rural, PMDB/PR; 

Deputados Onyx Lorenzoni e Walter Feldman – 
emendas nº. 07 a 22; Veterinário, PFL/RS; e Feldman é 
formado em Medicina e filiado ao PMDB/SP; 

Deputado Paulo Pimenta – emendas nº. 01 e 196 a 
200; Técnico agrícola e Jornalista, filiado ao PT/RS; 

Deputado Pedro Henry – emendas nº. 35 a 43 e 203 
a 221, Médico, PP/MT; 

Deputado Roberto Freire – emendas nº. 49 
(substitutivo); Advogado, PPS/PE, 

Deputado Sarney Filho – emendas nº. 95 e 96; 
Advogado, PV/MA, 

Deputado Severino Cavalcanti – emendas nº. 110 e 
111; 2º Grau de estudo, filiado ao PP/PE; 
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Deputada Vanessa Grazziotin – emendas nº. 126 a 
142; Farmacêutica e Professora, filiada ao PC do B/AM; 

Deputado Walter Pinheiro – emendas nº. 34, 
Técnico em Telecomunicações e Economista, filiado ao 
PT/BA; 

Deputado Wasny de Roure – emendas nº. 44 a 47 e 
250 a 264; Economista e Mestre em Agricultura, filiado ao 
PT/DF; 

Deputada Yeda Crusius – emenda nº. 242 a 249, 
Economista e Professora, filiada ao PMDB/RS. 

 
Não exporemos o conteúdo de todas as emendas 

apresentadas, apontaremos apenas as que, segundo critério 
próprio, foram julgadas relevantes e que ofereceram alguma 
contribuição à redação final da Lei. O objetivo é analisar a 
participação e as interferências dos atores sociais que 
imprimiram sua “marca” de alguma forma na nova Lei de 
Biossegurança. 

Acima, relacionamos os deputados que ofereceram 
emendas e seu nível universitário apenas com o intuito de 
quantificar os juristas envolvidos com a elaboração desta 
norma específica. Partimos do princípio de que para a 
confecção de uma norma legal é necessária a interferência de 
juristas.  
 Abaixo tabela demonstrativa dos 513 deputados 
federais em exercício neste ano de 2006 e o nível e 
especialidade profissional apurado. 
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Fonte: Câmara dos Deputados. Disponível em: www.camara.gov.br. 
Adaptação do autor. 

 
 O gráfico acima demonstra que a maior parte dos 
513 deputados federais tem grau universitário, sendo 118 
advogados e apenas 41 não atingiram o nível superior ou 
optaram por curso técnico.  Pudemos concluir com base nos 
dados, que 7,9% deles não teriam, formalmente, condições 
de analisar matéria de tamanha complexidade. 

Especificamente sobre o Projeto de Lei de 
Biossegurança, 30 (trinta) deputados se manifestaram 
oferecendo emendas. O próximo gráfico representa o grau 
universitário e especialidade profissional destes, para que, de 
alguma forma possamos estabelecer um paralelo entre o 
nível intelectual dos deputados e sua participação. 
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Fonte: Câmara dos Deputados. Disponível em: www.camara.gov.br. 
Adaptação do autor. 

 
Ficou demonstrado, ao analisar os mesmos dados, 

limitados somente ao Projeto de Lei de Biossegurança, que 
se mantêm praticamente a mesma porcentagem entre os 
graduados e os não-graduados.  Dentre os 30 (trinta) 
deputados que ofereceram emendas ao projeto, 3 (três) não 
tem qualquer nível de graduação escolar. Subindo a 
porcentagem de 7,9 % (quando analisamos o quadro total de 
deputados) para 10% (quando nos restringimos aos que 
ativamente colaboraram para o PL nº. 2.401/2005). 

Interessante notar, que a grande maioria dos 513 
deputados são provenientes da região sudeste e nordeste do 
Brasil (G.3), mas, ao considerarmos apenas os 30, 
observamos que 21 (vinte e um) deles, 70% (setenta por 
cento) são provenientes da região sul. 
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Fonte: Câmara dos Deputados. Disponível em: www.camara.gov.br. 
Adaptação do autor. 
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Fonte: Câmara dos Deputados. Disponível em: www.camara.gov.br. 
Adaptação do autor. 

 
A região sul do Brasil tem jogado um importante 

papel no agronegócio brasileiro e, à partir da análise destes 
dados, podemos concluir que participaram mais ativamente 

http://www.camara.gov.br/
http://www.camara.gov.br/
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da elaboração da norma de biossegurança, embora não se 
possa excluir as demais regiões uma vez que os indicadores 
usados não são absolutos. 

Quanto às emendas, destacamos o Deputado 
Antonio Carlos Mendes Thame, que contribuiu com 12 
propostas sendo que a preocupação demonstrada nelas 
primeiramente foi com a ética nos processos e 
procedimentos relativos à nova Lei e a sugestão da 
elaboração de um Código de Ética pela CTNBio. 

 Posiciona-se a favor da autonomia da CTNBio pela 
agilidade que esta postura proporcionaria e defende a 
tecnicidade das análises, evitando ideologias. Entende 
necessário um estudo de impacto econômico nas liberações 
comerciais de organismos transgênicos, justificando através 
do exemplo do prejuízo econômico que o Canadá teve ao 
perder o mercado Europeu ao liberar comercialmente a 
canola transgênica. 

Devemos expor que em estudo do analista de 
mercado do Greenpeace149, Lindsay Keenan veio em afirmar 
que o milho dos Estados Unidos e a canola do Canadá 
sofreram grandes perdas no mercado, pelo fato de 
cultivarem culturas transgênicas. Esta perda de mercado 
para as exportações de milho dos Estados Unidos é 
frequentemente atribuída pelos analistas da indústria 
diretamente ao uso de variedades de milho transgênico nos 
EUA, que não são aprovados na Europa, e à rejeição geral 
de alimentos transgênicos pelo mercado europeu. Esta perda 
de mercado para a canola canadense é muito 
frequentemente atribuída pelos analistas da indústria, 

                                                 
149 Greenpeace é uma organização não governamental mundial, sem fins 
lucrativos, que atua na defesa da biosfera. Fundado em 1971 no Canadá, 
o Greenpeace cresceu rapidamente. Em 1979, sete países já tinham 
escritórios Greenpeace - e foi necessário criar uma instância 
internacional de decisão e supervisão. Nascia o Greenpeace 
Internacional (GPI), sediado em Amsterdã. Disponível em: 
www.greenpeace.org.br. 
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diretamente à rejeição geral do mercado europeu aos 
alimentos transgênicos. Muitas empresas do setor de 
alimentação na Europa substituíram diretamente o óleo de 
canola transgênico importado, por óleo de canola não 
transgênico produzido na Europa150.  

Recentemente, no entanto, em um dos julgamentos 
mais polêmicos da história da Organização Mundial do 
Comércio (OMC), os juízes da entidade concluíram que as 
Leis européias que impunham embargo ao comércio de 
sementes transgênicas eram ilegais. A União Européia já 
reformou suas Leis em 2004 e, desde então, aprovou a 
importação de dez produtos transgênicos diferentes.  

Organizações não-governamentais demonstraram 
seu descontentamento junto a OMC por sua decisão que 
afeta um mercado de mais de US$ 5,5 bilhões por ano. O 
caso foi levado à OMC pelo Estados Unidos, Argentina e 
Canadá, preocupados com as barreiras impostas pelos 
europeus entre 1999 e 2004.151 

É relevante a preocupação aventada pelo deputado 
ao sugerir um estudo prévio de impacto econômico, mas, 
entendemos que é de responsabilidade do CNBS, através 
dos Ministros do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior fazer essa avaliação no sentido de, antes da 
liberação, constatar interesse de mercado, viabilidade e 
lucratividade do produto. 

A defesa da autonomia da CTNBio foi defendida 
por outros parlamentares152 e justificada pela tecnicidade e 
agilidade do órgão para liberação dos OGM e derivados. 
  Confúcio Moura apresentou uma emenda 
substitutiva indicando seu apoio ao desenvolvimento 

                                                 
150 Disponível em: www.greenpeace.org.br. 

151 O Estado de São Paulo, coluna Economia & Negócios em 30 set. 
2006. 

152 Deputado Darcísio Perondi, Onyx Lorenzoni. 
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científico e colocando-se à favor de uma Lei que não seja 
obstáculo ao avanço biotecnológico. 

 
Afirmou que a ciência não pode parar. A biotecnologia e 
a alta tecnologia são algumas das bases diferenciais entre 
países desenvolvidos e subdesenvolvidos, assim como a 
propriedade intelectual e as patentes. O que se impõe é a 
necessidade de mecanismo de proteção à saúde humana e 
ao meio ambiente.  
O Brasil teve um prejuízo imenso no período re-
volucionário com o exílio forçado e espontâneo de 
centenas de professores e pesquisadores. Qual foi o 
tamanho do prejuízo sofrido pelo país? - incalculável. 
Agora, as restrições aos produtos transgênicos tendem a 
paralisar a pesquisa e causar um "exílio" interno. Repetir 
a mesma coisa no século XXI parece-me um 
fundamentalismo fora de moda.  

 
Há um arcabouço jurídico importante no Brasil sobre os 
Organismos Geneticamente Modificados (OGM). Está 
disperso em muitas Leis, decretos, portarias, instruções 
normativas e regulamentações internas dos ministérios 
afins.  
 
Chegou o momento do Parlamento brasileiro, que há 
muito tempo debate e promove o aprofundamento do 
conhecimento sobre o assunto, tomar uma posição firme 
frente a esta estratégica questão. Propor uma Lei ou 
consolidar Leis vigentes, mas, que busquem a 
regulamentação definitiva.  
Estou convencido de que todos os princípios con-
sagrados na Constituição Brasileira, no seu artigo 225 
estão regulamentados no texto proposto: o princípio da 
cautela, da precaução e do desenvolvimento sustentável. 
Tudo está adequadamente contemplado na legislação 
vigente podendo, aqui, entretanto, merecer 
aperfeiçoamentos.  
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Assim, esta Casa tem debruçado-se sobre o tema, a partir 
de inúmeras proposições oferecidas por insígnes 
Deputados, desde 2001, reunindo ao seu derredor mais 
de 50 autoridades no assunto, dentre parlamentares, 
especialistas, membros do Ministério Público Federal e 
da sociedade civil organizada. Foram, entretanto, 
centenas de reuniões realizadas até a conclusão do tema, 
consolidado no presente Substitutivo que apresento 
como alteração global do Projeto de Lei nº 2.401, de 
2003, do Poder Executivo, mas que reflete fielmente o 
 resultado destas análises e reflexões. 

 
Em outras emendas oferecidas, defende a autonomia 

da CTNBio justificando a desburocratização dos processos, 
defende a pesquisa de alteração de material genético em 
animais in vivo, por entender a única forma de avanço 
científico. Mas, curiosamente, pede também a exclusão do 
parágrafo 3º do artigo 3º que sugere um sistema simplificado 
de procedimento relativo à pesquisa científica. 

A questão ambiental também foi objeto de reflexões  
e controvérsias, alguns parlamentares entenderam que os 
cuidados com a segurança ambiental eram imprescindíveis e 
irrenunciáveis, outros já os entendia como obstáculos. É 
importante esclarecer que o Estudo de impacto ambiental é 
considerado um mecanismo importantíssimo para a garantia 
de segurança do meio ambiente, porém, há correntes que 
defendem a tese de que a cultura transgênica não é uma 
atividade essencialmente degradadora, nem tampouco mais 
degradadora do que outras culturas convencionais153. 
Entendem, os opositores, que o mesmo critério usado para 
o licenciamento ambiental de outras atividades pode ser 
usado para as autorizações que envolvam OGMs e 
derivados. Futuramente discutiremos o ônus deste estudo, 
ônus financeiro e temporal, relativo ao uatraso nas 

                                                 
153 Já fizemos a comparação entre as duas correntes que entendem o 
risco relativo aos transgênicos no segundo capítulo deste trabalho. 
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concessões de licença caso o EIA fosse obrigatório para 
todos os casos. 

  
3.1.2. Pareceres das Comissões Técnicas 

 
Os primeiros profissionais de área que foram 

consultados em audiência pública foram convocados para 
prestar auxílio técnico na Subcomissão Especial destinada a 
analisar a situação dos alimentos transgênicos, ocorrida em 
26.03.2003 quando, já haviam sido adotadas duas Medidas 
Provisórias, de cunho emergencial para resolver impasses 
relativos às sementes de soja geneticamente modificada 
proveniente da Argentina. Esta comissão tinha o objetivo 
claro de apurar denúncias de que a norma vigente era um 
entrave para o desenvolvimento biotecnológico do país. 

Neste relatório foram desconsiderados os benefícios 
ou malefícios dos transgênicos, focando apenas o segmento 
de pesquisa e desenvolvimento tecnológico no campo dos 
OGMs para identificar os obstáculos e gargalos ao processo 
de pesquisa. 

Mônica Cibele Amâncio, advogada da Secretaria de 
Propriedade Intelectual da EMBRAPA, ofereceu um roteiro 
que deveria ser seguido154 para obtenção de autorização para 
pesquisa com OGMs que demonstra exatamente o 
problema das interferências burocráticas e do caos 
regulatório que envolvia a matéria. 

O primeiro passo era obter da CTNBio o CQB, 
depois obter autorização dos órgãos fiscalizadores 
competentes estabelecido no artigo 7º, IV da Lei nº. 
8.974/95 e também o registro ambiental denominado 
Registro Ambiental para ambiente confinado. Quando se 
pretendia levar o OGM para teste em campo era necessário 
obter um parecer técnico prévio conclusivo da CTNBio, que 
era a liberação planejada do transgene no meio ambiente que 

                                                 
154 À época em vigor a Lei nº. 8.974/95. 
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avaliava aspectos da segurança alimentar e ambiental. 
Depois, solicitava-se Autorização Temporária de 
Experimento de Campo – ATEC, criada pela MP nº. 2.191-
9 de 2001 e era emitida pelo órgão competente. Nos casos 
de pesquisas que envolviam OGMs com características 
biocidas, era necessário obter o Registro Especial 
Temporário – RET, não era imprescindível para plantar 
com resistência a herbicidas, mas tinha que obedecer à 
legislação dos agrotóxico e à Instrução Normativa nº 2 do 
MAPA, da ANVISA e do IBAMA, que eram órgãos 
responsáveis pela emissão do RET, o mesmo para 
agrotóxicos convencionais. Deveria passar pela avaliação 
dos três órgãos, a ANVISA realizava a avaliação 
toxicológica, o IBAMA a ambiental e o MAPA após receber 
as duas avaliações analisava a emissão ou não do RET para 
o transgene. Ainda, era obrigado adquirir Licença de 
Operação para Área de Pesquisa – LOAP. Todo este 
procedimento era necessário apenas para a pesquisa, 
iniciando uma nova fase de licenças para o caso de licença 
pré-comercial e comercial. 

Atualmente este tempo foi abreviado com a 
eliminação do RET e do LOAP, centralizando as 
autorizações na CTNBio155. 

Gloverson Moro, representante das empresas de 
base biotecnológica junto à CTNBio denunciou, em seu 
depoimento, que toda atividade de pesquisa com OGM que 
estava sendo desenvolvida no Brasil, tinha algum grau de 
ilegalidade porque as exigências legais eram tantas e tão 
absurdas que impossibilitava o andamento regular de 
pedidos de licença dando lugar a procedimentos ilícitos. 

Defendeu um procedimento diferenciado para 
pesquisa, confirmando a posição de vários parlamentares 
nesse sentido. Isso é tão evidente que constava do PL 

                                                 
155 Vânia Gomes da Silva. Mensagem pessoal recebida por 
si.toledo@gmail.com em 6 nov. 2006. 
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2401/2003156, mas foi suprimido por entender-se que o 
procedimento já era simplificado no caso de pesquisa, pois 
as exigências sempre foram maiores para os pedidos de 
licença comercial.  

Acusa que o Brasil levava o mesmo tempo para 
autorizar a pesquisa de OGM do que outros países levavam 
para conceder autorização para comercialização dos 
produtos. 

Luiz Gonzaga Esteves Vieira, pesquisador do 
Instituto Agronômico do Paraná – IAPAR denunciou que 
houve denúncias de um grande lobby da Monsanto e da 
Biotecnology Industry Organizacion – BIO, nos EUA, para 
tornar a regulamentação de OGM altamente restritiva, de 
maneira a que só as grandes empresas tivessem condições de 
sobreviver, deslocando as pequenas. 

Nos dias 27.11.2003, 2.12.2003, 3.12.2003 e 
04.12.2003 foram feitas novas audiências públicas onde 
foram inquiridos 15 profissionais de áreas correlatas. 
Relacionaremos apenas os comentários que foram 
considerados relevantes para o trabalho proposto, como a 
palestra de Benami Bacaltchuk, Chefe-Geral da EMBRAPA 
trigo quando afirmou que o desenvolvimento tecnológico 
brasileiro estava em um momento de ascensão e 
competitividade e que a normativa devia corroborar com 
isso. Apelou pedindo “Por favor, senhores, não 
transformem em inexequível um sistema que nos vai da a 
garantia de sermos competitivos. Não estamos brigando no 
discurso da biotecnologia e da biossegurança pela proteção 
do nosso país. Estamos destruindo nossa capacidade 
competitiva. Por meio da inovação do conhecimento, 
podemos ser de fato parte do mercado internacional”. 

O Deputado Leonardo Vilela perguntou se, na 
opinião do Sr. Benami, o Brasil não estaria perdendo a 
oportunidade de se colocar na dianteira da corrida 

                                                 
156 Artigo 3º, parágrafo 3º do PL 2.401/2003. 
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biotecnológica, patenteando genes que outros países estão 
pesquisando e impedindo que o Brasil garanta um 
recebimento de royalties. 

Benami concorda com o método de avaliação caso a 
caso, referente aos riscos adotado pela CTNBio, afirma 
defender a livre escolha da sociedade alegando que a 
sociedade tem capacidade decidir, mas, para que se torne o 
processo mais seguro entende que um grupo de especialistas 
deve analisar o projeto e decidir por sua viabilidade. 
Pareceres políticos são inadequados e inúteis. Espera que a 
legislação seja facilitadora do processo de desenvolvimento 
científico. Inflama-se ao afirmar que o Brasil “é um país que 
preocupa as grandes nações pela nossa capacidade de 
executar, de disponibilizar. O entusiasmo, a criatividade e a 
habilidade do cientista brasileiro em trabalhar sobre as 
condições mais adversas de equipamento, de estrutura ou 
até de fluxo de recursos, tem nos permitido realmente 
causar inveja ao mundo, e não está escrito na história do 
Brasil um erro causado por nossos cientistas”. Reforça a 
responsabilidade do cientista brasileiro dizendo que “nada 
vai para o campo sem a convicção de que é seguro para o 
ambiente”. 

Entende que a biotecnologia não causa nenhum 
prejuízo à agricultura orgânica ou convencional. Ambas 
podem subsistir sem interferência. E termina com um apelo: 
“Acelerem esses processos legais e nos permitam fazer o 
que sabemos fazer com eficiência e com responsabilidade” e 
ainda, “me perdoem por dizer o seguinte: muitos dos 
senhores não são suficientemente capazes para tomar 
decisões que contrariem decisão da CTNBio”. 

A esta assertiva o Deputado Silas Brasileiro, 
presidindo a sessão, reagiu com os seguintes dizeres: 
“Esclareço que nós, Parlamentares, somos os responsáveis 
pelas Leis. Compete-nos legislar e saber o que é melhor para 
o nosso povo. Por essa razão, somos escolhidos. Então, o 
juízo final pertence a nós...  ... estamos ouvindo a 



131 Simone Seghese de Toledo 

comunidade científica, os expositores, os palestrantes, 
porque precisamos de esclarecimentos, o que é muito 
importante, mas a responsabilidade é nossa, não vamos 
transferi-la, mas assumi-la” e o Sr. Benami, em sua réplica, 
explicou que sua intenção não era taxar os parlamentares de 
incapazes, mas que entendia ser desnecessário e 
burocratizador o fato de que um Conselho de Ministros 
revise os processos já aprovados pela CTNBio que é uma 
Comissão Técnica “que terá liberdade para dizer não, mas 
não terá o direito de fazer uma confirmação, de dizer 
“sim””. 

 O Deputado Beto Albuquerque afirmou que o 
depoente, como cientista, desejava a fluência dos processos, 
a rapidez nas análises, mas, é de entendimento geral que não 
se pode desprezar a importância do assunto e as 
consequências advindas de uma tomada de decisão 
precipitada e irrefletida. Entende que o problema do Brasil 
“não está numa Lei mais simplificada, ou na ausência de 
uma Lei ou na flexibilização. Acredito que uma Lei mais 
branda só vai beneficiar quem detém o monopólio da 
política e sementes no mundo”. O Deputado Orlando 
Desconsi concorda com o colega Deputado Beto 
Albuquerque defendendo a idéia de que a grande maioria 
dos insumos são controlados por multinacionais o que 
coloca o país em desenvolvimento em uma condição de 
dependência. Afirma “que quem controla água e sementes 
tem condição de controlar o mundo”. 

Ao ser inquirido sobre suas impressões em relação 
ao primeiro ano de vigência da Lei157 afirmou Benami, que 
embora a Lei seja exatamente o que os cientistas desejavam 
na prática ela demonstrou ser mais um marco político e 
formal do que um instrumento para garantias de segurança 
ou de desenvolvimento científico. Critica a burocracia da Lei 
e os critérios ideológicos e políticos que a CTNBio tem 

                                                 
157 Mensagem recebida por si.toledo@gmail.com em 19 set. 2003. 
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usado para análise dos pedidos. A matéria, segundo ele, é 
essencialmente técnica e como tal, deveria ser julgada por 
técnicos apenas. 

Afirma ainda, sentir-se frustrado por ter mobilizado 
tantos colegas e tanta energia e assistir ao desperdício de 
tudo isso pelo mau uso da normativa que incentiva o 
contrabando. 

Mohamed Habib, Professor de Ecologia da 
Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP, Diretor 
do Instituto e Biologia, demonstrou uma visão protecionista 
e cautelosa e intitulou sua palestra como “Para que a 
pressa?” entendendo que se deve analisar todos os riscos 
envolvidos. Mencionou o risco de contaminação genética, o 
problema da resistência que obrigaria o produtor ao 
aumento do uso de agrotóxicos para dominar esse 
fenômeno de resistência. e foi enfático em afirmar que a 
diminuição do uso de agrotóxicos em lavouras transgênicas 
é uma realidade nos primeiros cinco anos de plantio, depois, 
a partir do desenvolvimento da resistência, esse quadro se 
inverteria e a planta começaria a consumir e exigir o uso de 
agrotóxicos em muito maior quantidade do que as plantas 
tradicionais ou convencionais. Para o Brasil, uma das 
grandes preocupações é com a defesa da biodiversidade e a 
proteção do meio ambiente e citou o exemplo o México que 
sofreu contaminação de alto nível. O palestrante, por ter 
uma longa experiência fora do país, demonstrou muita 
preocupação em relação às lavouras transgênicas e 
demonstrou resultados preocupantes que obteve nestes 
trabalhos em ambiente estrangeiro, em países como o 
Canadá e Estados Unidos. Em relação à saúde humana, 
afirmou que existia um controle muito grande dos produtos 
destinados ao consumo humano e que os que apresentaram 
algum tipo de problema foram retirados imediatamente do 
mercado e se pode dizer, então, que os produtos disponíveis 
para consumo humano são absolutamente seguros.  
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Uma importante denúncia feita por Habib é quanto 
à saúde econômica da Empresa Monsanto, que, baseando-se 
em um estudo feito pela Innovest, afirma que ao perder seu 
mercado europeu, volta-se para a América Latina como um 
recurso para a solução dos problemas financeiros. Problema 
com a saúde e meio ambiente fez com que consumidores do 
mundo todo rejeitasse esses produtos, inclusive nos Estados 
Unidos. Afirma que as ações da Multinacional apresentavam 
queda em decorrência do acúmulo de prejuízos auferidos. 
Denuncia ainda que a rotulagem não funcione por interesse 
dessa multinacional porque, afirma, que se o consumidor 
tivesse informação sobre o conteúdo do produto, não 
utilizaria. Seria a derrocada da empresa. 

As pesquisas médicas entram pela primeira vez na 
pauta de discussões através das informações de Antonio 
Carlos Campos de Carvalho158 que trata da terapia celular 
com célula-tronco e defendeu a liberação da pesquisa com 
células-tronco embrionárias uma vez que, na realidade, os 
embriões armazenados em clínicas de fertilização são 
descartados. Afirmou que a indústria brasileira de fármacos 
não será beneficiada pelas novas descobertas na área porque 
não tem condições de enfrentar as multinacionais do setor, 
mas os benefícios serão para o indivíduo, através de terapias 
específicas diretamente no organismo de cada paciente. São 
os chamados medicamentos biofarmacêuticos. Terminou 
pedindo que as pesquisas médicas com células-tronco 
recebessem um tratamento especial, talvez até com uma 
legislação especial. 

É importante relembrar, que não existiu, no Projeto 
de Lei inicial, nem nos substitutivos, nenhum artigo relativo 
ao tema da pesquisa com células-tronco embrionárias. O 
artigo 5º da Lei 11.105/2005 foi incluído na última fase do 
processo. 

                                                 
158 Professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro – 
UFRJ. 
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Avílio Franco159 levantou a questão da diversidade 
de atividade que a CTNBio abarcará pelo projeto de Lei, ou 
seja, atende às análises técnicas, saber se o produto será ou 
não danoso aos seres vivos e ao meio ambiente e atende 
também às análises estratégicas, ou seja, de liberação ou 
contenção da autorização. Essa mistura entre os fóruns 
técnico e estratégico prejudicará o funcionamento prático da 
Lei porque a pesquisa científica não pode ser barrada, em 
nome do avanço do conhecimento. 

Franco Lojolo160 trabalha com segurança para a 
saúde e pediu uma legislação segura, mas que não impeça a 
pesquisa científica. Ironizou dizendo que “temos de ir com 
segurança, a passos seguros, mas temos que andar. Se 
andarmos muito devagar, quando chegarmos todos já terão 
ido embora”.  

Concorda que os produtos liberados para consumo 
são seguros, mas que devem ser rotulados para que o 
consumidor seja informado do que está consumindo. 
Entende que o rótulo deva ser para informar o consumidor 
e não para “assustá-lo”, então, julga importante a questão do 
símbolo a ser usado para evitar uma conotação equivocada 
de perigo. Afirma que “alimentos transgênicos não são 
pesticidas, não são produtos tóxicos”. 

A normativa como a metodologia de avaliação dos 
produtos deve ser transparente de forma que a população 
seja informada dos resultados positivos e negativos de todo 
o processo. 

Pelo Presidente da Comissão, os palestrantes foram 
questionados sobre o que mudariam no Projeto de Lei e 
todos foram unânimes em afirmar que desvinculariam a 
pesquisa do comércio de OGM e garantiriam um sistema de 

                                                 
159 Cientista do Centro de Agrobiologia da EMBRAPA. 

160 Professor titular do Departamento de Alimentos e Nutrição 
Experimental da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade 
de São Paulo – USP. 
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análise sumária para os casos de pesquisa. A Deputada Luci 
Choiacki afirmou já constar no Projeto o artigo 3º parágrafo 
3º que garantia um sistema simplificado de autorizações 
quando o pedido se referia à pesquisa científica.  
 

Art. 3º §3º - sem prejuízo da aplicação das regras de 
biossegurança previstas nesta Lei, o Poder Público 
adotará tratamento simplificado às atividades de pesquisa, 
respeitando a finalidade da atividade, o tipo e a classe de 
risco do OGM, conforme disposto em regulamento. 

 

Este artigo foi objeto de uma emenda (Emenda nº. 
150), já mencionada no item acima, com pedido de exclusão, 
e foi retirado da Lei sendo que o procedimento dos pedidos 
de licenciamento para pesquisa ou comércio de OGM 
devem seguir o mesmo rito. 

A seguinte Audiência Pública deu-se em 2/12/2003 
e foram ouvidos os seguintes depoentes/convidados, 
Rubens Onofre Nodari, representante da Secretaria de 
Biodiversidade e Florestas do Ministério do Meio Ambiente 
que substituiu o então Secretário do Meio Ambiente, Sr. 
João Paulo Capobianco, Antonio José Monteiro, 
Representante da Pinheiro Neto Advogados e Luiz Roberto 
Baggio, Vice-Presidente da Organização das Cooperativas 
Brasileiras – OCB. 

Rubens Nodari, representante da Secretaria de 
Biodiversidade e Florestas do Ministério do Meio Ambiente 
que substituiu161 o então Secretário do Meio Ambiente, Sr. 
João Paulo Capobianco, demonstrou que existem vários 
possíveis riscos relativos às culturas transgênicas e cita como 
fonte de informação o trabalho publicado pelos ecólogos da 
Universidade de Michigan, Lenski e Tiedje (1989), 
enumerados da seguinte forma: Primeiro risco mencionado 
foi o de que plantas transgênicas poderiam causar danos a 

                                                 
161 Substituição feita apenas para apresentação de depoimento junto 
àquela comissão especial. 
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outros componentes do ecossistema através de substâncias 
tóxicas disseminadas a organismos não alvo, o segundo risco 
ventilado foi o de aumento de pragas, de doenças e plantas 
daninhas pelo cultivo massivo, um terceiro risco foi o que os 
cientistas chamaram de “disrupção da dinâmica de 
populações nativas” que vem a ser o resultado do 
cruzamento de plantas nativas com as transgênicas de 
espécies afins. Um quarto risco seria o processo de 
decomposição das novas plantas transgênicas que poderiam 
desencadear danos à biodiversidade. Afirmou que destes 
quatro riscos ventilados na pesquisa dos respeitados 
ecólogos, os três primeiros já foram constatados 
cientificamente em diversos países. 

Nodari afirmou que não existe a possibilidade de 
risco zero e entende como único meio de lidar com essa 
evolução científica a adoção do Princípio da Precaução que 
minimizaria os riscos. 

Afirmou que o Ministério do Meio Ambiente não 
seria contra as pesquisas, mas defendia a idéia de eliminar 
todas as incertezas científicas. Defendem uma normativa 
reduzida para pesquisa em confinamento e um pouco mais 
rigorosa para experimentação a campo e rigorosas para a 
liberação comercial. 

Criticou as funções da CTNBio estabelecidas no 
Projeto de Lei, entendeu que seria uma instituição de caráter 
consultivo e não deliberativo. Para ser autorizadora de um 
ato administrativo, teria que possuir personalidade jurídica 
conforme preceituam os princípios da administração pública 
federal e, como os membros da CTNBio não sendo 
funcionários, não poderiam ser responsabilizados por seus 
atos perante a administração pública e ainda, não possuindo 
competência para fiscalizar nem poder de polícia para 
aplicar sanções administrativas aos infratores. Outro aspecto 
criticado foi relativo à composição da CTNBio, afirma em 
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sua palestra, que, na época162, havia cientistas membros da 
CTNBio que também eram conselheiros de instituições e 
que são mantidos por empresas. Entendeu configurar 
conflito de interesses e prejudicial à imparcialidade da 
análise. 

Antonio José Monteiro, jurista atuante na área de 
Propriedade Intelectual, representante da Pinheiro Neto 
Advogados, fez uma importante retrospectiva das normas 
relativas à matéria, a partir da Lei 8.974/95, passando pela 
ação pública promovida pelo IDEC e pelo Greenpeace que 
suspendeu sua eficácia, a Resolução do CONAMA nº. 305 e 
as Medidas Provisórias 113 e 131. Afirmou que a Lei 
8.974/95 não chegou a ter plena eficácia. Disse que o 
divisor de águas nesta matéria é a CTNBio, seus poderes,  
prerrogativas e o poder discricionário que se delega à 
comissão.  

Relativo ao poder discricionário da Comissão, de 
poder decidir, por exemplo, se a atividade é ou não 
potencialmente danosa, Monteiro alegou que no novo 
projeto, para equilibrar esta questão, foi criado o Conselho 
Nacional de Biossegurança que teria a função de apreciar os 
processos autorizados pela CTNBio e conferir parecer 
conclusivo e definitivo sobre a matéria. “Toda vez que a 
CTNBio aprovar determinado produto, ou atividade, ou um 
OGM, necessariamente essa aprovação será apreciada por 
esse Conselho Nacional de Biossegurança”. Este Conselho 
não deliberará sozinho e o processo poderá ser 
encaminhado a outras esferas de competência, como o 
MMA ou Ministério da Saúde. Por força do artigo 7º do 
Projeto de Lei, os processos que passarem pelo primeiro 
crivo da CTNBio, seria necessariamente analisados pelo 
CNBS. Portanto, o parecer da CTNBio só passa a ser 
vinculante se negativo e seu poder discricionário só existe 
em caso de veto. 

                                                 
162 Essa audiência pública ocorreu em 02/12/2003. 
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Pelo Projeto 2401/2003, o veto à atividade ou a 
organismos geneticamente modificados é irrecorrível. Caso 
haja o veto, a decisão da CTNBio não seria reapreciada163. 

A composição da CTNBio também foi objeto de 
crítica por parte do jurista justificando pela inclusão de 
componentes da sociedade civil, tirando o caráter científico 
que o órgão deveria ter para uma primeira análise livre de 
preconceitos, tendencionismos e politicagens que decorre da 
falta de técnica. “O temor que existe em relação a essa nova 
composição da CTNBio é no sentido de que essa primeira 
análise, que deveria ser científica, das atividades e dos 
OGMs, traga componentes políticos, componentes não 
necessariamente técnicos porque apresentados por esses 
representantes da sociedade civil”. 

O artigo 14 parágrafo 4º do Projeto de Lei 
determina a terceira análise do mesmo processo quando 
obriga o encaminhamento dos processos para parecer dos 
Ministérios de área. Prevê que isso corresponderia a uma 
demora de 5 anos em média para o licenciamento164. Achou 
o prazo inviável considerando-se a atividade tecnológica de 
ponta e que, muitas vezes deve atender a “determinados 
interesses sazonais” e não podem aguardar tanto tempo. 

Entendeu que um licenciamento ambiental 
adequado seria o licenciamento de atividade e não de OGM. 
“O receio daquele que trabalha na área ambiental 
licenciando empreendimentos junto aos órgãos de proteção 
ao meio ambiente, é a análise subjetiva, a análise que se faz 
fora do aspecto ambiental propriamente dito. É a análise do 
impacto social, digamos assim, é a análise, por exemplo, do 
impacto da venda casada de soja. Entra-se numa 
determinada discussão em que é difícil contra-argumentar e 
fácil haver interferência de questões ideológicas que acabem 

                                                 
163 A Lei 11.105/2005 manteve esta determinação. 

164 Comparação feita com os processos de licenciamento 
ambiental executados pelo IBAMA no Estado de São Paulo. 
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por impor à moratória pela própria demora na análise, pela 
própria demora na concessão do licenciamento, sempre em 
nome do princípio da precaução”. Alegou ser cada vez mais 
inadequado demorar cinco ou seis anos para licenciar uma 
atividade no mundo globalizado e ágil em que vivemos. 

Terminou pedindo que se privilegie o caráter 
científico da CTNBio, determinando que a primeira análise 
seja eminentemente científica, deixando para uma segunda 
fase a análise ideológica, estratégica ou política.  

O Deputado Aldo Rebelo, relator do projeto, 
anunciou com o objetivo de tranquilizar os palestrantes 
presentes à audiência pública que “os princípios que 
nortearão o nosso parecer são: proteção, pesquisa, 
investigação científica, preocupação com a saúde do 
cidadão, do consumidor, proteção ao meio ambiente e à 
segurança e soberania nacional e alimentar do nosso País”. 

Nodari165 reage à alegação de que o Conselho 
Nacional de Biossegurança é quem, na verdade, detêm o 
poder de deliberação dizendo que o CNBS tem a função de 
implementar a Política Nacional de Biossegurança, para 
deliberar ou postergar, sem, no entanto, analisar o mérito. 
Pede ao relator que modifique a redação do artigo 7º para 
que se torne compreensível às atribuições do CNBS. 

Mais um depoimento que merece ser inserido neste 
trabalho é o do Vice-Presidente da Organização das 
Cooperativas Brasileiras, Luiz Roberto Baggio, economista e 
mestre em administração que apresentou dados sobre 
cooperativas no Brasil. As cooperativas foram, de certa 
forma, influentes, por serem em grande número e de 
representatividade expressiva. 

Afirmou que havia no Brasil 1660 cooperativas 
agropecuárias e que congregavam, entre associados, 
funcionários e familiares, 5 milhões e 900 mil pessoas. 

                                                 
165 Rubens Onofre Nodari participou como técnico do Ministério do 
Meio Ambiente da elaboração do Projeto de Lei nº. 2401/03. 
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Entende que foi a soja geneticamente modificada ou 
soja “roundup ready” a tecnologia que motivou o início 
dessa discussão e deixa claro que ocorre a diminuição do 
impacto ambiental não apenas pelo gene modificado, mas 
pela redução de volume de aplicação de agroquímicos e pela 
melhoria nas técnicas de plantio direto o que também é um 
fator de melhora de condições referentes ao meio ambiente. 

Julgou que um ponto delicado seria o fator 
econômico porque, afirmou que os produtores brasileiros 
estão nas mãos de cinco grandes empresas se considerarmos 
a soja convencional e de uma se soja transgênica. Entende 
que o Brasil está sendo excluído da competição 
internacional porque estamos sendo impedidos de avançar 
com as pesquisas científicas nas áreas biotecnológicas. 
 Fez um apelo pedindo o incentivo das pesquisas 
científicas por acreditar que este seria o único caminho para 
a libertação e independência do produtor brasileiro e 
afirmou que nossos cientistas seriam capazes de inovações 
que nos proporcionasse, em 3 ou 4 anos, alcançar os 
Estados Unidos que são mencionados como principal 
concorrente brasileiro no comércio de soja. Pede que a Lei 
privilegie a pesquisa científica e ao pequeno agricultor166 
com a simplificação da transferência de tecnologia. 
 O Deputado Aldo Rebelo anunciou que os 
princípios que norteariam o parecer final seriam o de 
proteção, pesquisa, investigação científica, preocupação com 
a saúde do cidadão, do consumidor, proteção ao meio 
ambiente e à segurança nacional e alimentar do nosso país. 
 Íris Simões questiona se o princípio da precaução 
não estaria sendo transformado em um instrumento de 
obstrução. A pergunta foi direcionada ao Sr. Nodari que 
arguiu afirmando que o princípio da precaução é uma 

                                                 
166 Alega ser 80% dos associados de cooperativas, dispondo de módulos 
rurais abaixo de 100 hectares. 
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contraposição ao princípio da familiaridade. “A sociedade 
está acostumada a usar um novo produto conhecendo muito 
pouco sobre ele até que ele apresente algum problema. Só 
então se decide restringi-lo. O princípio da precaução é o 
oposto porque devemos conhecer mais sobre os riscos que 
ele possa carregar antes de liberar sua utilização”. 
 Exemplifica com a doença da “vaca louca”. Quando 
alguns cientistas divulgaram que a doença poderia ser 
transmitida à espécie humana, o Governo Inglês convocou 
um grupo de estudiosos que afirmaram que o risco não 
existia renunciando ao princípio da precaução. Dois anos 
depois foram observados os resultados que segundo ele, 
provocaram mais de 150 vítimas em 18 países. Portando 
afirma que o princípio da precaução não se destina a impedir 
os avanços, mas a “preservar vidas”. 

Paterniani ofereceu, em sua palestra, esclarecimentos 
técnicos sobre as vantagens que os transgênicos oferecem 
para a agricultura e disse que é constantemente inquirido 
sobre sua posição em relação aos OGM, se é contra ou a 
favor. Responde que é a favor da ciência porque sua 
formação é científica. Mas, independentemente disso, afirma 
que é inegável a contribuição que a ciência tem dado para a 
melhoria de qualidade de vida, inclusive pela longevidade da 
população mundial. 

Enumera as vantagens dos transgênicos em relação 
às culturas tradicionais: evitar o desmatamento, porque em 
pequenas áreas alcança maior produtividade; o plantio 
direto167, pelo fato de que as culturas transgênicas se utilizam 
apenas um tipo de herbicida, evita a erosão e o revolvimento 
do solo, imitando o que ocorre na floresta onde toda 
matéria orgânica fica depositada no solo e, aos poucos, vai 
sendo absorvida; outra vantagem é que aumenta o sequestro 

                                                 
167 Paterniani afirma em sua palestra à Comissão Especial que 90% do 
plantio direto no mundo estão no Brasil e na Argentina e que os Estados 
Unidos já estão “copiando essa técnica”. 
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de carbono reduzindo em 88% o impacto na agricultura 
moderna e no aquecimento global. 

Avaliou ainda a situação da regulamentação da 
pesquisa científica com plantas transgênicas, naquela época, 
como complicadora da atividade por ser extremamente 
burocratizada e cara. Afirma que a EMBRAPA desenvolvia 
experimentos fora do Brasil por não conseguir atender a 
todas as exigências legais necessárias. 

Terminou seu depoimento dizendo “Ora, se 
impedirmos a pesquisa no país para desenvolver patentes, é 
evidente que sempre teremos de utilizar patentes 
estrangeiras!”. 

Para enriquecimento dessa pesquisa fomos 
questionar168 ao professor Paterniani sobre sua avaliação da 
redação final da Lei e sua aplicação prática na decorrência 
deste ano de vigência. Quisemos saber se já pode ser 
percebida alguma melhora nas condições de pesquisa, na 
desburocratização e facilidade para conseguir autorização 
para pesquisas que envolvam OGMs. 

Em resposta, Paterniani afirmou que a Lei vigente é 
mais um obstáculo ao desenvolvimento científico brasileiro, 
por ser um sistema altamente burocrático e paralisador. 
Abaixo transcrevemos sua opinião: 

 
A primeira Lei já não era muito boa, e a nova é muito 
pior. O Brasil é o único país que vem tratando deste 
assunto com excesso de burocracia, complicando o que é 
na verdade simples. Os resultados estão evidentes. 
Enquanto países como a China, Índia e Argentina, para 
citar apenas emergentes, estão já muito adiantados nessa 
área, tanto em pesquisas como em comercialização, o 
Brasil está quase paralisado, com apenas dois eventos 
aprovados para o comércio, e muitas pesquisas atrasadas. 
 

                                                 
168 Mensagem recebida por si.toledo@gmail.com em 17 out. 2006 às 
11:04hs. 

mailto:si.toledo@gmail.com
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A ciência não pode avançar, quando depende de 
aprovações ideológicas e de pessoas despreparadas, que 
nem conseguem entender o que estão discutindo. 
 
A trangênese é apenas mais uma ferramenta a disposição 
dos geneticistas, decorrente do avanço da Genética, para 
produzir plantas melhoradas. Assim, me parece que o 
esquema dos USA, de avaliar essas plantas de maneira 
semelhante às obtidas pelos procedimentos 
convencionais, é mais racional. A Genética está 
pesquisando novas tecnologias, como fusão de 
protoplasmas, transferência de plastídeos exógenos, etc. 
Será necessária uma nova Lei para cada uma dessas 
tecnologias? 

 
A próxima palestrante é representante da 

EMBRAPA e seu depoimento segue na mesma linha de 
Paterniani pedindo a desburocratização da pesquisa 
científica. Maria Regina Vilarinho inicia sua palestra 
afirmando que o novo cenário mundial exige alimentos de 
qualidade, sanidade e inocuidade, sem presença de toxinas. 
Além disso, produção e produtividade para atender à 
demanda crescente da população mundial. Mas, outra 
exigência é a sustentabilidade ambiental. 

 
3.1.3. Roteiro processual  

 
O Projeto de Lei apresentado pela Câmara dos 

Deputados em 30 de outubro de 2003 foi debatido por 
comissões especiais, criticado em audiências públicas onde 
especialistas de diversas áreas analisaram seu conteúdo e 
foram recebidas 278 emendas com propostas de alteração 
deste texto. 

 Este primeiro foi muito criticado, como já vimos 
através das análises das emendas propostas e das opiniões 
apresentadas nas audiências públicas, por deixar a cargo do 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
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Naturais Renováveis – IBAMA a condução das pesquisas de 
campo com organismos geneticamente modificados e, 
também, as atividades comerciais de cultivo de OGMs. 

 O IBAMA é sabidamente contra a pesquisa e a 
liberação comercial com OGMs, haja visto seu engajamento 
em campanhas como “Por um Brasil livre de transgênicos” 
que participou em 2002 e co-autoria em ação judicial contra 
o Governo Federal na tentativa de impedir a liberação da 
soja geneticamente modificada. Além disso, o Projeto coibia 
as pesquisas em caso de manipulação de embriões humanos, 
mas já privilegiava o Princípio da Precaução e dava a 
faculdade do licenciamento ambiental para os Órgãos e 
Entidades de Registro e Fiscalização, artigo 14 do Projeto de 
Lei original, diferenciava o tratamento dado à pesquisa (art. 
3º parágrafo 3º) nos trâmites mais simplificados para 
autorização.  

E em 20 de janeiro de 2004, o Deputado Aldo 
Rebelo, nas funções de relator do Projeto, apresentou um 
Projeto de Lei Substitutivo, baseando-se em todas as 
contribuições dadas, na tentativa de melhor atender o 
objetivo proposto. 

Este Substitutivo alterava basicamente as regras de 
funcionamento da CTNBio e suas competências, 
estabelecendo mecanismos de segurança para os organismos 
geneticamente modificados privilegiando a pesquisa com um 
procedimento menos burocrático e deixando para a 
liberação comercial um rito mais complexo e relativamente 
ao licenciamento ambiental já deixando a critério da 
CTNBio apurar sua necessidade, mas manteve o IBAMA 
como órgão competente para fazer o licenciamento. 

 O artigo 3º foi modificado, suprimindo seu 
parágrafo 3º que dava à pesquisa cientifica um tratamento 
simplificado. Deixou a análise e decisão final sobre 
atividades que envolvam uso comercial de OGMs e 
derivado comercial para o CNBS, ou seja, para um colegiado 
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de Ministros e de competência da CTNBio as atividades de 
pesquisa relativas aos OGMs e derivados. 

Nesta fase do processo, o Deputado Aldo Rebello 
ausentou-se para assumir um Ministério e quem o substituiu 
foi o Deputado Renildo Calheiros que em questão de dias 
apresentou outro Substitutivo ao projeto, mudando alguns 
pontos fundamentais de forma a causar muito conflito entre 
os Parlamentares169.  

O Senado Federal ofereceu um Substitutivo ao 
Projeto de Lei da Câmara que foi numerado 9 de 2004, em 
10 de novembro de 2004. É importante compreender que o 
Projeto de Lei já foi, na ocasião, submetido a uma análise 
detalhada, visto que todas as emendas já haviam sido 
apreciadas, já haviam acontecido audiências públicas onde 
foram ouvidos profissionais de áreas e muito do Projeto 
original já havia sido modificado, inclusive através de 
Projetos Substitutivos que foram analisados170e a redação 
final, depois de votada, foi então submetida ao Senado 
Federal. 

Importante lembrar que o Substitutivo aprovado 
pelo Senado muito se aproxima do parecer apresentado pelo 
Deputado Aldo Rebelo e que não foi votado pela Comissão 
Especial, o relatório não foi apresentado com antecedência 
e, como não foi objeto de consenso, sua aprovação foi 
decidida no voto. 

Neste momento é incluído o artigo 5º que 
regulamenta a pesquisa com células tronco embrionárias 
com a mesma redação que foi aprovada, contrariando o 
Projeto principal que proibia a manipulação de embriões 
humanos.  

                                                 
169 Uma das alterações foi a inclusão da obrigatoriedade do 
licenciamento ambiental para todas as atividades que 
envolvessem OGMs e questionada no substitutivo do senado. 

170 Foram quatro os substitutivos oferecidos. Os deputados que 
encaminharam foram: Confúcio Moura, Darcísio Perondi, 
Roberto Freire e Renildo Calheiros. 
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Afirma que a proposta tem apoio do Ministério da 
Ciência e Tecnologia, da Secretaria Especial de Direitos 
Humanos da Presidência da República, de diversas 
instituições científicas e de associações de deficientes e 
doentes, “que tem nesta terapia a única esperança de cura”. 

Sobre o licenciamento ambiental, entendem 
exagerada a redação aprovada pela Câmara e oriunda do 
Relatório do Deputado Renildo Calheiros, que estabelece, a 
priori, que qualquer atividade com OGM constitui atividade 
poluidora do meio ambiente e, portanto, deve ser 
obrigatoriamente exigido o Licenciamento Ambiental. 

Ao Inciso VI do artigo 6º foi introduzida a faculdade 
da CTNBio de decidir ser a atividade potencialmente 
causadora de degradação ambiental e da necessidade do 
licenciamento ambiental. 

Outro questionamento inserido neste substitutivo 
foi quanto ao quorum171 mínimo para deliberações.  

A discussão versou sobre a necessidade de se 
estabelecer um quorum para evitar da prática do quorum 
legal que é por consenso. Inviabilizaria o processo de 
avaliação, segundo relatório, “pois um voto contrário 
apenas, por mais frágil que tenha sido a sua fundamentação, 
prevalecerá sobre os demais”. Mas este assunto já foi tratado 
em tópico anterior. 
 
3.2 Atores externos ao processo legislativo 
 
3.2.1. Sociedade civil 
 
 De acordo com formulação já clássica172, a sociedade 
civil “é uma esfera de interação social entre a economia e o 

                                                 
171  Pedem a inclusão do par. 8º do artigo 11, que acabou por ser 
vetado. § 8º As decisões da CTNBio serão tomadas por maioria dos 
membros presentes à reunião, respeitando o quorum previsto no § 7º. 

172 COHEN & ARATO, A. Sociedad Civil y Teoria Política. Fondo 
de Cultura Econômica. México, 2000.  
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Estado, composta antes de tudo pela esfera íntima (em 
especial a família), a esfera das associações (em especial das 
associações voluntárias), os movimentos sociais e as formas 
de comunicação pública”. 
 Gramsci173 afirma que a questão do homem coletivo 
sempre foi um meio de adequação das massas às 
necessidades impostas pelo desenvolvimento do “aparelho 
econômico de produção”. Esse agrupamento do individual 
ao coletivo tinha, e ainda tem a intenção de coerção, 
exercendo uma pressão coletiva para a obtenção de 
resultados objetivos. 
 Na história da humanidade, tivemos várias 
demonstrações do poder que a sociedade exerce sobre os 
governos. Tomaremos apenas a sociedade moderna como 
modelo e será fácil demonstrar essa influência.  

A sociedade civil, especificamente no Brasil, tem 
rejeitado produtos transgênicos, mas, desconhecem que 
muitos deles já estão disponíveis para consumo.  

Infelizmente, o Brasil é um país onde o nível de 
escolaridade não atinge patamares possíveis para diálogos 
aprofundados sobre temas biotecnológicos. A sociedade 
civil, em sua grande maioria, posiciona-se a favor ou contra, 
sem, contudo, saber fundamentar sua tomada de posição. Se 
a biotecnologia será inevitável, o consumidor é um desafio a 
ser enfrentado, principalmente no que se refere aos 
produtos transgênicos.  

Não há dúvida de que essa resistência está ligada à 
falta de informação e de conhecimento sobre um tema que é 
tão complexo. Silveira, da Unicamp, confirma: “uma barreira 
a ser enfrentada no futuro é a aceitação de produtos 
transgênicos pelos consumidores”174. 

                                                 
173 GRAMSCI, Antonio. Maquiavel, a Política e o Estado Moderno. 
Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira, 1978. p. 91. 

174 Coluna Agrícola. O Estado de São Paulo. São Paulo,14 dez. 2005. 
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Leila Macedo Oda, presidente da ANBio, afirma que 
a aceitação dos “frutos da moderna biotecnologia” depende 
da socialização do conhecimento científico para que a 
população possa fundamentar suas decisões. A informação 
desmistifica o conhecimento, a desinformação causa 
insegurança e preconceito.  

Para Flávio Finardi Filho175, à medida que forem 
introduzidos novos produtos, a aceitação do consumidor 
tende a aumentar. “É uma tecnologia nova, que assusta e 
oferece riscos; porém, é um risco muito bem calculado e 
controlado”, garante. 
 
3.2.2. Organizações não-governamentais - ONGS 

Após as Guerras Mundiais, a sociedade civil e 
movimentos sociais em geral passaram a projetar um 
processo de construção da democracia e esse tipo de 
movimento fez surgir diversas iniciativas civis voltadas para 
a construção de uma democracia participativa, em oposição 
ao modelo das democracias liberal-representativas 
predominantes nas sociedades do Norte.176 

No Brasil, na primeira metade dos anos 80, as 
organizações não-governamentais já eram uma realidade 
sociológica177 e se destacavam entre as experiências 
organizativas e participativas da sociedade civil. Fernandes178 
ensina que a trajetória das organizações não-governamentais 
na América Latina foi da igreja católica à sacularização; do 

                                                 
175Doutor em Ciência dos Alimentos, do Departamento de Alimentos e 
Nutrição Experimental da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP. 

176 SANTOS & AVRITZER; 2002. 

177 FERNANDES; RC. Sem fins lucrativos. IN: LANDIM (org). Sem 
fins lucrativos: as organizações não-governamentais no Brasil. ISER, Rio 
de Janeiro, 1988. p. 8-23. 

178 FERNANDES; op. cit. p. 8-23. 
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trabalho assistencial à política social. Landim179 situa a 
constituição das ONGs como tributo da existência, nos 
anos 70, dos Centros de Educação Popular, Assessoria e 
Apoio ou Promoção Social. Estes centros já apresentavam 
forte noção de agências sociais e instruíam à prática comum. 

Segundo ambos os autores, as ONGs têm como 
marca distintiva o fato de serem alternativas às práticas 
institucionais características das universidades, igrejas e 
partidos de esquerda (Fernandes) e, ao mesmo tempo, terem 
nas universidades, nas igrejas e nos partidos, seu triângulo 
referencial. 

Landim, afirma que as ONGs não são filantrópicas, 
por romperem com a noção de caridade, mas estão “a 
serviço do movimento popular”. 

 Não são acadêmicas, mas as pesquisas e atividades 
de formação são seus instrumentos essenciais de 
intervenção. Neste triângulo, ao qual se opõem e com qual 
dialogam, as primeiras organizações a receberem o nome de 
“não-governamental”, formada por uma geração de 
intelectuais vindos da classe média da sociedade que, 
invariavelmente tinham suportado as lutas contra a ditadura 
ou o exílio. 

Tensões advindas do fato de não terem fins 
lucrativos, sem serem filantrópicas; serem políticas, sem 
serem partidárias; serem não-governamentais, mas, 
eventualmente, manterem relações de cooperação com 
governos, constituem parte da dinâmica original de 
constituição das ONGs e são, exatamente por isto, pontos 
de definição de identidades e pertencimentos que se 
reeditam a cada conjuntura e em cada campo específico.180  

                                                 
179 LANDIM; op. cit. 1988. 

180 RAMOS; Silvia. O papel das ONGs na construção de políticas de 
saúde: a Aids, a saúde da mulher e a saúde mental. Ciência, Saúde 
coletiva. V.9, n. 4. Rio de Janeiro. out.dez.2004. 
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As ONGs, opondo-se às práticas assistencialistas, 
valorizam a competência técnica, ou seja, a categoria de 
“ativistas profissionais”, distantes da militância religiosa, 
universitária ou partidária, mas guardando conexões com 
elas. Ao longo do tempo, essa competência técnica vai se 
acentuando. 

Ramos explica que o fato de as ONGs não se 
apresentarem como "representativas" (como os sindicatos, 
as associações e os partidos) associa-se a outras marcas 
importantes dos anos 70 e 80, como a valorização do 
pequeno e do local, por um lado, e da autonomia, por outro. 
Isso explica a tendência à multiplicação de grupos atuando 
na mesma área e a recusa sistemática à unificação, à 
centralização ou à criação de instâncias que ameacem a 
independência das pequenas entidades. Em alguns casos, 
como em assuntos do meio ambiente ou aqueles voltados 
para a prevenção e o monitoramento das políticas contra a 
Aids, a tendência prolífica foi absolutamente evidente. 

A origem das ONGs e seu desenvolvimento no 
Brasil e na América Latina deve-se também à ligação com 
entidades e organismos internacionais, como a ONU.  

A despeito dos problemas advindos dessas relações, 
segundo Oliveira,181 as ONGs e suas relações internacionais 
foram um importante elemento para colocar a sociedade brasileira em 
compasso com as novas complexidades e seus paradigmas, gerados 
primariamente alhures, lembrando que para este campo (nem estatal, 
nem empresarial) a importação é a contemporaneidade defasada. 

Algumas características das ONGs brasileiras e 
latino-americanas são: 1. a valorização da competência 
técnica, a profissionalização da militância e a especialização; 
2. a tendência à multiplicação e à diversificação; 3. a 

                                                 
181 OLIVEIRA; Fátima. A bioética é sexista, masculina e branca? Fátima. 
A bioética é sexista, masculina e branca? Disponível em: 
www.ambio.org.br/bio/biodir_art2.htm. Acesso em 04/10/2004. 

http://www.ambio.org.br/bio/biodir_art2.htm.%20Acesso%20em%2004/10/2004
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perspectiva internacional; 4. a autonomia em relação ao 
Estado. 

Denúncia recente182 afirma que existem atualmente 
ONGs que atuam como inimigos do capitalismo, agem 
como freios do desenvolvimento. É importante diferenciar 
grupos de ONGs que atuam com legítima preocupação, em 
defesa das minorias étnicas, do direito dos consumidores, da 
preservação do meio ambiente entre outras causas 
simpatizantes e que jogam um importante papel dentro da 
sociedade, denunciando abusos e ilegalidades e coibindo 
práticas abusivas,  mas, existem também outras poucas, 
oportunistas e radicais, muitas delas com objetivos políticos 
e até financeiros.   

Essa diferenciação é muito importante e a denúncia 
a que nos referimos baseia-se neste segundo tipo. Existem 
ainda, grupos mais radicais que entendem que o mundo de 
hoje está sob domínio de gigantescas corporações 
interessadas em ganhar dinheiro à custa da saúde das 
pessoas e do planeta. 
 
Greenpeace 
 

O Greenpeace é uma Organização Não-
Governamental – ONG que atua na defesa do meio-
ambiente. 

 Se auto-define183 como: “uma entidade sem fins 
lucrativos que se baseia em alguns princípios básicos: I. 
Pratica do testemunho ocular; II- Adepto da não-violência, 
não recusando ao defender suas causas; III – Caracteriza-se 
pela atuação de ativistas, que colocam-se pessoalmente 
como barreira ao dano ambiental; IV – é independente 

                                                 
182 SEIBEL; Felipe, GIANINI, Tatiana. ONGS – Os novos inimigos 
do Capitalismo. Revista Exame. São Paulo, Ano 40, nº. 21, p. 22 a 34. 
Out.06.  

183 Disponível em: www.grenpeace.org. 
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financeiramente de empresas, governos e partidos políticos; 
V – atual internacionalmente, já que as ameaças ao meio 
ambiente não tem fronteiras; VI – não estabelece alianças 
com partidos e não toma posições políticas exceto no que 
diz respeito à proteção do meio ambiente e da paz”. 

No Brasil e no Mundo o Greenpeace vem atuando 
contrariamente à liberação de OGM no meio ambiente, 
expediu uma cartilha indicativa dos danos causados pelos 
transgênicos ao meio ambiente e também à saúde humana e 
animal, mantém em seu site nacional, uma listagem das 
empresas que estão livres de transgênicos e fazem passeatas 
de protesto em frente às que ainda estão utilizando estes 
produtos. 

Mantiveram participação ativa pressionando o 
Governo brasileiro quando da edição de todas as normativas 
relacionadas ao tema. 

Constam diversos protestos diante do Palácio dos 
Três Poderes, em Brasília, no Congresso Nacional, Senado 
Federal e, atualmente, para alertar para a importância das 
decisões a serem tomadas na 3º Reunião das Partes do 
Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança, que ocorreu 
em maio de 2006 em Curitiba, penduraram uma faixa em 
um dos braços do Cristo Redentor no Rio de Janeiro que 
dizia: “O futuro do planeta está em suas mãos” 

Em março de 2005, pouco antes dos vetos 
presidenciais à Lei 11.105/05, o Greenpeace fez uma 
manifestação contra a Lei de biossegurança, provocando 
alvoroço entre os seguranças do Palácio do Planalto. 

 Um carro com o adesivo “Veículo Oficial da 
Presidência da República Transgênica do Brasil” foi 
estacionado ao lado da rampa e teve seu volante travado. As 
chaves foram enviadas via Sedex em nome de Lula e o carro 
rebocado para o Detran. Segundo a bióloga Gabriela Couto, 
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o objetivo era apelar ao presidente para que fosse feito o 
veto cinco itens da Lei de biossegurança.184 

Em sua avaliação, o Greenpeace considera os 
OGMs prejudiciais ao meio ambiente pelos seguintes 
motivos: 

 
1. Consequências desconhecidas: Para a organização os 

resultados da utilização dos transgênicos são 
imprevisíveis, incontroláveis e desnecessários; 

2. Perda da biodiversidade: Afirmam que a consequência 
deste tipo de tecnologia só pode ser percebida após 
muitos anos, mas já é possível prever, segundo a 
organização, um empobrecimento da biodiversidade o 
que pode interferir negativamente no equilíbrio ecológico 
do planeta e na segurança alimentar; 

3. Aumento do uso de agrotóxicos: Apregoam que os 
transgênicos com resistência a herbicidas, causam o 
aparecimento de “super pragas” e o desequilíbrio do 
solo, além da contaminação da terra e dos lençóis 
freáticos com o aumento do uso de agrotóxicos; 

4. Ameaça à segurança alimentar: aparecimento de alergias, 
aumento de resistência a antibióticos, aparecimento de 
novos vírus mediante as novas recombinações; 

5. Falta de transparência: Afirmam que a liberação dos 
transgênicos vem sendo feita de forma descontrolada e 
sem transparência. Defendem o acesso ao conhecimento 
e a seriedade nos processos de avaliação de riscos. 

 
3.2.3. Sociedade científica 
 
 Um grupo que reuniu 13 sociedades científicas 
nacionais, lideradas pela Academia Brasileira de Ciências, 
Sociedade Brasileira de Genética, Sociedade Brasileira de 

                                                 
184 Jornal O Estado de São Paulo. Coluna Nacional. São Paulo, 23 mar. 
2005. 
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Microbiologia e pela Associação Nacional de Biossegurança 
(ANBio), enviou uma carta185 ao Senado Federal para pedir 
mudanças no projeto da nova Lei de Biossegurança, 
recentemente aprovado pela Câmara dos Deputados. A 
ANBio186 foi uma das associações científicas que mais 
participou do processo legislativo, desde a normativa 
anterior.  
 No documento foram demonstradas preocupações 
com a CTNBio no sentido de que fosse um órgão 
independente, técnico e que decidisse em última instância os 
pedidos relativos à pesquisa e também à comercialização de 
organismos transgênicos, em caráter autônomo e vinculante. 
Solicitou a autorização para pesquisa com células-tronco 
embrionárias. 
 A ANBio, em uma proposta própria187, fez uma 
retrospectiva sobre as principais diretrizes que nortearam o 
atual modelo jurídico para atividades com engenharia 
genética no Brasil, lembrando que foi a partir de 1975 com a 
Conferência de Asilomar que foram estabelecidos 

                                                 
185 Grupo pede alterações na Lei de Biossegurança. Folha de São Paulo 
- Ciência - 20/2/2004. 

186 A Associação Nacional de Biossegurança - ANBio é uma sociedade 
científica voltada para o fortalecimento das ações em Biossegurança no 
Brasil, congregando cerca de seiscentos profissionais voltados para ações 
em Biossegurança no país. A ANBio durante os seus quase cinco anos 
de existência treinou cerca de três mil profissionais em tópicos de 
avaliação de risco e firmou parceiras com entidades congêneres no 
exterior como a American Biological Safety Association-ABSA e a 
European Biosafety Association- EBSA.É importante ressaltar que a 
ANBio é a única sociedade científica no país voltada para ações no 
campo da Biossegurança e vem através de intercâmbios com países da 
América Latina, Europa, Ásia, Estados Unidos e Canadá realizando 
estudos e promovendo eventos científicos conjuntos objetivando a 
harmonização de conceitos e procedimentos no campo da 
Biossegurança, disponibilizando em sua Home Page www.anbio.org.br 
relatórios e textos científicos que subsidiem as decisões no Brasil sobre o 
tema. 

187 Acesso em: www.anbio.org.br/noticias/proposta_pl.htm.  
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procedimentos e modelos normativos para controle de 
possíveis riscos advindos das novas tecnologias. 
 Basicamente, como já foi mencionado 
anteriormente, dois são os modelos principais: Modelo 
regulatório baseado no controle da tecnologia de produção e 
Modelo regulatório baseado na análise do produto final. O 
primeiro modelo, adotado pelo Brasil e pela União 
Européia, é o que toma o Princípio da Precaução como 
norte de segurança que prevê análise caso a caso e o 
segundo é o adotado pelos EUA, também conhecido como 
modelo da equivalência substancial, que requer análise final 
do produto entendendo que não difere dos produtos 
tradicionais e devem seguir as mesmas normas de conduta 
para evitar riscos. 
 Entende que o Princípio da Precaução estava sendo 
mal interpretado porque estava sendo usado como um 
instrumento de não-ação.O documento elaborado pela 
ANBio ainda menciona que o modelo Europeu, que é 
semelhante ao brasileiro, incorpora o princípio da precaução 
e não impede que a tecnologia seja desenvolvida porque não 
pressupõe uma certeza científica absoluta. 
 Sugere, por fim, a adoção de um modelo misto que 
permitiria a participação dos diversos segmentos da 
sociedade no processo decisório. O modelo deveria prevê a 
Comissão Técnica Nacional de Biossegurança-CTNBio, 
vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia, com perfil 
multidisciplinar científico e interministerial, a qual caberia a 
decisão final sobre a segurança do OGM caso a caso, e 
ainda um Conselho Político Consultivo de Biotecnologia, 
vinculado à Presidência da República com diferentes 
representantes da sociedade civil e diferentes segmentos do 
setor produtivo ao qual caberia julgar sobre a pertinência ou 
não da adoção de um determinado OGM para fins de 
comercialização.  

A este Conselho, entretanto, não caberia questionar 
sob o ponto de vista científico a decisão da CTNBio, mas 
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apenas os demais aspectos por ela não considerados para a 
adoção de um determinado OGM pelo país. Este modelo 
misto é adotado por alguns países da Europa, como por 
exemplo o Reino Unido.  

Cabe aqui ressaltar que neste modelo o parecer da 
CTNBio deverá ser vinculante para os Ministérios que 
atuam na fiscalização dos produtos e que nela tem assento e 
deliberam sobre a matéria. 
           A última sugestão de modificação diz respeito ao 
veto de pesquisas com células-tronco embrionárias humanas 
e com clonagem terapêutica. "A terapia celular com células-
tronco embrionárias pode representar a esperança de 
tratamento para milhões de brasileiros afetados por doenças 
genéticas, que atingem mais de 5 milhões de pessoas, a 
maioria crianças e jovens"188, escreveram os cientistas na 
carta enviada aos senadores. Entre as 13 entidades estão 
também a Sociedade Brasileira de Genética e a Sociedade 
Brasileira de Microbiologia. 

A sociedade científica, em 2000, já estava mobilizada 
em defesa de seus interesses e lançaram um movimento 
denominado “Luto pela Ciência” que exigia, na época, a 
aprovação da primeira Lei de Biossegurança. Afirmam que a 
luta tem sido longa e árdua e garantem que ainda não estão 
contentes com os resultados. 

 
3.2.4. Multinacionais do setor 
 
 Dunning189 afirma que a empresa multinacional está 
assumindo cada vez mais o controle em relação a diversas 
atividades de produção e transação comercial que ocorrem 
entre relações transnacionais com o objetivo de promover 
seus interesses econômicos globais. 

                                                 
188 Grupo pede alterações na Lei de Biossegurança. Folha de São 
Paulo, São Paulo, 20 fev. 2004. 

189 DUNNING; 1995, p. 4-5. 
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 O investimento direto, que tem sua melhor 
expressão através de multinacionais, é um risco e espera-se 
que o retorno deste investimento retorne ao investidor 
original, mas não se pode desconsiderar que o país 
hospedeiro também se beneficia com a introdução deste 
novo capital, das novas tecnologias e do acesso a novos 
mercados. 
 Ao analisar os impactos que uma empresa 
multinacional pode causar no país hospedeiro podemos 
relacionar primeiramente o impacto sobre a produção. 
Dependendo do nível de industrialização que se encontra o 
patrimônio da multinacional pode ser muito superior ao 
predominante até então no país. 
 Os benefícios são para ambas as partes, não em 
mesma proporção, mas os riscos também existem para 
ambas. A empresa multinacional adota alguns critérios de 
investigação aprofundado antes de decidir a viabilidade de 
sua introdução em outro mercado. Muitos pontos são 
levantados como pertinentes, a concorrência, a viabilidade 
do produto e o interesse de mercado, o nível de corrupção e 
a estabilidade política e financeira.190 
 Havendo risco político a empresa multinacional 
decidirá compartilhar este risco com empresas locais, ao 
invés de construir plantas com a totalidade da propriedade, 
mas mesmo nestes casos, ao investir em estrutura, a empresa 
multinacional fica “refém” do país hospedeiro no sentido de 
que o investimento feito é irrecuperável sem o efetivo 
funcionamento deste relacionamento mútuo.  
 Os únicos mecanismos capazes de oferecer o 
mínimo de segurança necessária às multinacionais são a 
reputação do país hospedeiro e um arranjo contratual que 

                                                 
190 HENISZ; Witold J. The Institutional Environment for 
Multinational Investment. The Journal of Law, Economics & 
Organization, v. 16, n.12, 2000. p.12. 
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coíba abusos191. É importante salientar que a solução para 
conflitos entre os países contratantes não se embasa apenas 
nos acordos e contratos firmados e muitas vezes os 
interesses de relacionamento entre as nações é julgado de 
forma prioritária.192 
 A superioridade econômica das multinacionais, no 
entanto, acaba por exercer um poder de domínio e 
monopólio sobre a economia do país hospedeiro e 
extermina o poder de competição da indústria nacional. 
 Três grandes grupos são os representantes deste 
poder: O Japão, que junto com os Tigres Asiáticos e a 
China, dominam os países asiáticos; o grupo Alemão e 
Comunidade Européia, que exercem projeção sobre todo o 
leste europeu e uma parte da África e o grupo americano, 
liderado pelos Estados Unidos, com projeção sobre a 
América Latina. 
 Assim, Pimentel reconhece que “não existe mais 
economia de mercado, nem livre concorrência, pelo menos 
no sentido comum da teoria econômica, desde que o modo 
de produção capitalista evoluiu para as formas oligopolistas. 
Falar, hoje, na economia descentralizada, como a de 
mercado, com liberdade e igualdade entre os agentes 
econômicos, é tentar encobrir a realidade palpável, pois a 
economia está centralizada nas grandes empresas e em seus 
agrupamentos, tornando-se praticamente ineficaz a 
legislação tutelar da concorrência, mas uma realidade do 
Estado industrial.”193 

                                                 
191 NORTH; Douglass. Institutions, Institutional Change and 
Economic Performance. Cambridge University Press. 1994. 

192 Pudemos observar os conflitos entre Brasil e Bolívia no caso da 
Petrobrás. 

193 PIMENTEL; Luiz Otávio. Direito de Propriedade Intelectual e 
Desenvolvimento: considerações para o debate. In: Propriedade 
Intelectual e Setores Emergentes. Cadernos de Direito, Piracicaba, v. 4, 
n. 7, jul./jan. 2004. 
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 No caso do setor agrícola, este poderio econômico 
está nas mãos de algumas empresas multinacionais, mas a 
indústria nacional tem potencial de concorrência, sentindo-
se prejudicada tanto pelas normas de proteção da 
propriedade intelectual, como vimos no primeiro capítulo, 
como às de biossegurança, largamente discutida neste 
capítulo.   

Relativamente a esta nova Lei de Biossegurança nº. 
11.105/2005, pudemos constatar um esforço muito grande 
por parte das Multinacionais do setor, que antecedeu à 
elaboração e a promulgação da Lei, no sentido de tornar o 
agronegócio mais rápido e viável. 
 A empresa Monsanto194, por exemplo, entendeu que 
a subsidiária Brasileira da Empresa deveria ter um 
departamento de comunicação institucional de 1999 com o 
objetivo claro de demonstrar os benefícios das culturas 
transgênicas, e especificamente da soja transgênica 
“Roundup Ready” para um público específico, os 
agricultores, sendo que a partir de 2002, o público alvo foi 
toda a sociedade. 
 A empresa tem investido na divulgação dos 
benefícios dos OGMs, passando a mensagem de que a 
biotecnologia é a chave para um futuro melhor195 sob o 
slogan “alimento em abundância em um meio ambiente 
saudável”. Mantêm uma fundação que patrocina vários 
projetos sociais e educativos voltados para a criança e para o 
jovem e promovem a distribuição de cartilhas e panfletos 
em escolas, supermercados e pedágios com o objetivo de 
familiarizar o consumidor com o assunto. 

 Nossa experiência mostra que houve uma mudança 
na percepção da biotecnologia nos últimos anos. Os 

                                                 
194 Empresa americana de agricultura, fundada em 1904 e desde 1964 
fabrica herbicida, mas iniciou o comércio em 1976. Informações 
disponíveis em: www.monsanto.com. 

195  Disponível em: www.monsanto.com.br. 



160 
O papel dos atores sociais na 

construção da Lei de Biossegurança 

transgênicos já são vistos como parte do dia-a-dia, e essa 
mudança é fruto do debate público sobre o tema", afirma 
Lúcio Mocsányi, diretor de comunicação da Monsanto196. 

Outras empresas do segmento aguardam a 
aprovação da Lei de biossegurança para entrar no mercado 
brasileiro. É o caso da Bayer CropScience, divisão de 
Tecnologias Agrícolas do grupo alemão Bayer. De acordo 
com André Abreu, gerente de Tecnologia de Biociências da 
Bayer CropScience, a empresa tem interesse em lançar três 
produtos no mercado brasileiro, tão logo a Lei de 
biossegurança seja aprovada - sementes de arroz, algodão e 
milho geneticamente modificados, com foco no controle de 
ervas daninhas. 

A empresa já está presente no Canadá e Estados 
Unidos com canola, milho, algodão e arroz transgênicos. 
Nesses países, a comunicação é basicamente voltada para 
produtores rurais, e a companhia deve seguir a mesma linha 
aqui no Brasil. "A biotecnologia não é um produto e, sim, 
uma ferramenta de produtividade. Nos últimos anos, se 
colocou foco nos transgênicos como se fossem produtos, e 
não são", afirma Abreu. "O arroz transgênico é idêntico ao 
arroz convencional", diz. 

A Syngenta, por sua vez, só deverá entrar no 
mercado brasileiro se a produção de sementes no Brasil for 
autorizada pela Lei de biossegurança. A companhia 
informou que a importação de sementes geneticamente 
modificadas não interessa à unidade Brasileira. 

A preocupação é que não ocorra com a 
Agroindústria o mesmo que ocorreu com a Indústria 
Farmacêutica nacional, sendo relegada a segundo plano sob 
o domínio de gigantes farmacêuticos multinacionais.197 

                                                 
196  O Estado de São Paulo. Coluna Economia. São Paulo, 19 jan. 2005. 

197 CAVALHEIRO, Rodrigo da Costa Ratto. O Monopólio e as 
Multinacionais Farmacêuticas. Tese de Mestrado. Universidade 
Metodista de Piracicaba, 2002. 
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O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – 
IDEC198 figura como uma das organizações que mais tem 
combatido a forma como as sementes transgênicas foram 
introduzidas no país, via contrabando, sem Lei de 
biossegurança, sem controle ambiental, sem controle de 
possíveis danos à saúde. 
 
3.2.5. Movimentos religiosos 
 

Igreja católica: A Igreja Católica como um todo, há 
muito se coloca a favor da ciência, porém contra o uso de 
embriões humanos em pesquisas científicas. 

No dia 29 de julho de 1988 ocorreu o 19º Colóquio 
Filosófico Internacional sobre questões atuais de bioética, 
organizado pelo Conjunto de Pesquisa Filosófica 
(CONPEFIL) e pela Associação Católica Interamericana de 
Filosofia (ACIF) sob o patrocínio da Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro (PUC/RIO) onde foram 
discutidas questões como as pesquisas e experimentações 
com embriões humanos entre outros assuntos correlatos. 

O ponto de vista da Igreja Católica, neste colóquio 
onde estavam presentes o Cardeal Arcebispo do Rio de 
Janeiro, D. Eugênio de Araújo Sales, os bispos auxiliares D. 
Karl Josef Romer e D. José Carlos de Lima Vaz, é exposto 
de maneira clara e racional, sendo absolutamente simples a 
compreensão de sua tomada de posição, ou seja, em defesa 
da vida humana. Defendem a posição de que a vida inicia-se 
no momento da concepção e o embrião, zigoto ou o nome 
que a ciência der para este ser no estágio em que se 
encontrar, somente deve ser submetido a terapias para 
benefício próprio, ou seja, para salvaguardá-lo de doenças 
ou imperfeições que tragam sofrimento futuro. 

                                                 
198 Disponível em: www.idec.org.br. 



162 
O papel dos atores sociais na 

construção da Lei de Biossegurança 

Em 22 de fevereiro de 1987, o Papa João Paulo II 
autoriza a publicação199 de um pronunciamento feito na 
Festa da Cátedra do Apóstolo São Pedro em Roma, 
assinado pelo então prefeito Cardeal Joseph Ratzinger e por 
seu secretário Arcebispo Alberto Bovone dizendo: 

 
Graças ao progresso das ciências biológicas e médicas, o 
homem pode dispor de recursos terapêuticos sempre 
mais eficazes, mas pode adquirir também novos poderes 
sobre a vida humana em seu próprio início e nos seus 
primeiros estágios, com consequências imprevisíveis. 
Hoje, diversos técnicas permitem uma intervenção não 
apenas para assistir mas também para dominar os 
processos da procriação. Tais técnicas podem consentir 
ao homem “tomar nas mãos o próprio destino”, mas 
expõem-no também “à tentação de ultrapassar os limites 
de um domínio razoável sobre a natureza”200. Por mais 
que possam constituir um progresso a serviço do 
homem, elas comportam também graves riscos. Desta 
forma, um urgente apelo é expresso por parte de muitos, 
a fim de que, nas intervenções sobre a procriação, sejam 
salvaguardados os valores e os direitos da pessoa 
humana. 

 
A moral é o limite que a igreja impõe para os 

avanços científicos, alegando que “a ciência e a técnica 
exigem um respeito incondicional aos critérios fundamentais 
da moralidade: isto é, devem estar a serviço da pessoa 
humana, dos seus direitos inalienáveis e do seu bem 
verdadeiro e integral, segundo o plano e a vontade de 
Deus”. 201 

                                                 
199 LADUSÃNS, Stanislavs. Questões atuais de Bioética. São Paulo: 
Edições Loyola, 1990, p. 14. 

200 JOÃO PAULO II, Discurso aos participantes do 81º Congresso da 
Sociedade Italiana de Medicina Interna e do 82º Congresso da Sociedade 
Italiana de Cirurgia Geral, 27 de outubro de 1980: AAS 72 (1980) 1126. 

201 LADUSÃNS, op. cit.  p. 16. 



163 Simone Seghese de Toledo 

Ainda, no Discurso aos participantes de um 
Congresso da Pontifícia Academia das Ciência, o Papa João 
Paulo II disse: “Condeno do modo mais explícito e formal 
as manipulações experimentais feitas no embrião humano, 
porque o ser humano, desde o momento de sua concepção 
até a morte, não pode ser explorado por nenhuma razão”. 

Afirmam que a experimentação em embriões 
humanos, in vivo ou in vitro é absolutamente contra a 
dignidade humana. 

Durante o pontificado de Karol Wojtyla, o Papa 
João Paulo II, floresce no mundo o campo da biologia 
molecular e, como já havia ocorrido outras vezes, ocorre um 
conflito entre cientistas e religiosos. Mas, em nenhum outro 
momento da história houve tanta esperança nas descobertas 
científicas para salvar vidas. Os bens conflitantes 
apresentam pesos a serem considerados e o embrião 
congelado (cujo fim seria o descarte) perderia para uma 
pessoa que em pleno gozo de sua vida seja abatida por uma 
enfermidade sanável pela nova terapia. 

Dom Odilo Pedro Scherer, secretário geral da 
CNBB202, “a vida humana não é um bem disponível”, 
referindo-se ao embrião humano203. A Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil - CNBB desempenhou um papel 
expressivo junto ao Congresso Nacional à época da 
aprovação do Projeto de Lei nº. 2.401/03 fazendo 
campanha pelo veto presidencial à Lei de Biossegurança. A 
intenção da entidade era impedir que as pesquisas com 
células-tronco embrionárias fossem autorizadas.A assessoria 
de imprensa dos bispos brasileiros trabalhou para divulgar, 
em diversos meios de comunicação, a versão que têm dos 
fatos e, consequentemente angariar apoio da sociedade civil. 

                                                 
202 Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 

203 AMORIM, Cristina. Jornal O Estado de São Paulo. 17 abr. 2005. 
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Em entrevista204, o então arcebispo de Salvador e 
presidente da CNBB, Cardeal Geraldo Majella Agnelo, 
alegou que as pessoas doentes e portadoras de deficiências 
estavam sendo usadas pelos políticos, iludidos pela 
esperança de cura. 

"Quem afirma que os cristãos são contrários ao 
progresso da ciência, anti-modernos e coisas semelhantes, 
não está querendo dialogar, assume uma posição arrogante, 
tentando desqualificar o interlocutor", condena.  

Ao ser perguntado sobre a postura da Igreja perante 
a aprovação da Lei 11.105/2005, Dom Geraldo responde 
que a postura manter-se-á a mesma, ou seja, em defesa da 
dignidade da pessoa humana em todos os estágios do seu 
desenvolvimento, considerando a vida um bem sagrado e 
inviolável. 
 
Comunidade Evangélica 

 
Na Câmara dos Deputados, a bancada evangélica 

contava com 55 deputados que, às vésperas da votação do 
Projeto de Lei de biossegurança, apresentaram ao relator do 
projeto, o Deputado Renildo Calheiros uma ameaça de 
votação maciça contra o projeto caso não fosse vetada a 
manipulação de embriões humanos para fins de clonagem 
terapêutica, conforme previa o relatório anterior, de autoria 
do ex-líder do governo Deputado Aldo Rebelo205.  

                                                 
204 Disponível em: 
www.adital.com.br/site/conteudo.asp?lang=PT&ref=quemsomos. 
Acesso em: 10.03.05. 

205 Assessoria de Comunicação e Imprensa – UNICAMP. 
Lobby religioso veta pesquisa com embrião. Folha de São 
Paulo – Caderno de Ciência. São Paulo, 6 fev.2004. 

http://www.adital.com.br/site/conteudo.asp?lang=PT&ref=quemsomos
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Considerações Finais 
  
 
 
 Conhecimento é hoje um insumo essencial para a 
competitividade206. Os avanços tecnológicos têm ocorrido 
em tal velocidade que somente aqueles países que 
desenvolverem sua capacidade de criar ou agregar 
conhecimento vão conseguir vencer. 
 Como  vimos no Primeiro Capítulo, esta capacidade 
de gerar conhecimento e aplicá-lo ao desenvolvimento 
depende de vários fatores, sendo um deles a qualificação do 
profissional, desde os operadores das complexas “novas 
máquinas” até o cientista, técnico e inovador207, fomentar 
investimentos no setor e desburocratizar a máquina 

                                                 
206 Carlos Henrique de Brito Cruz é presidente da Fundação de Amparo 
à Pesquisa do Estado de São Paulo – FAPESP em entrevista a Joelmir 
Betting.   

207 A Organização das Nações Unidas em pesquisa classificatória dos 
países com maior potencial de crescimento tecnológico, colocou o Brasil 
em 43º lugar e um dos motivos foi a qualificação do profissional 
brasileiro. Em média o trabalhador brasileiro tem pouco mais de cinco 
anos de escolaridade quando, nos países com melhor classificação, tem 
doze. Ainda segundo essa pesquisa, 12% dos jovens de 18 a 24 anos vão 
às universidades. No Brasil existem 9000 cientistas trabalhando em 
empresas, na Coréia do Sul há mais de 75 mil e nos Estados Unidos, 
quase 1 milhão. O Estado de São Paulo. Disponível em: 
estadão.com.br/DIA 
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administrativa que tem estrita relação com o fator da 
imprecisão normativa e alta taxa tributária. 
 Por isso a importância de analisar como anda o 
desenvolvimento biotecnológico brasileiro e quais são os 
obstáculos para o crescimento do setor. É importante esse 
panorama para entendermos que as preocupações que 
foram ventiladas pela grande maioria dos atores sociais, que 
de alguma forma atuaram na execução da norma, e, 
analisadas no terceiro capítulo, se relativas aos obstáculos 
aos avanços biotecnológicos, são incompletas, injustas e 
minimalistas e a paralisia tecnológica pela qual o país 
atravessa não se limita somente à ineficiência da Nova Lei 
de Biossegurança.  
 Ao estudarmos o modelo brasileiro de avaliação de 
risco chegamos a conclusão que não são as avaliações que 
são exageradas mas sim os trâmites. O mesmo processo 
deve ser encaminhado para muitos órgãos e expedido 
muitas certidões o que torna o processo lento, caro e 
inviável. 

Nos Estados Unidos qualquer novo produto a ser 
testado e posteriormente comercializado deve passar por 
análise de três órgãos do governo, conforme o caso: o 
APHIS (Animal and Plant Health Inspection Service- 
Serviço de Inspeção Animal e Vegetal), vinculado ao 
Ministério da Agricultura dos Estados Unidos (USDA) que 
é responsável pela avaliação dos riscos para saúde animal e 
para agricultura; o FDA (Food and Drug Admnistration - 
Departamento de Alimentos e Saúde dos Estados Unidos), 
responsável pela análise de risco de produtos para a saúde 
humana e o EPA (Environmental Protection Agency- 
Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos), 
responsável pela análise de risco de produtos sob o aspecto 
ambiental. Neste caso, produtos que possam vir a apresentar 
possíveis riscos para a saúde humana, animal ou ambiental 
devem ser aprovados previamente a sua comercialização 
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pelas três agências do Governo, independentemente de qual 
tecnologia tenha sido utilizada para sua produção208.        

A nova Lei de Biossegurança, em tese, cumpre o 
papel de normativizar a biossegurança que, a julgar pelo 
primeiro ano de vigência, na prática tem funcionado de 
forma ineficiente. 
 No terceiro capítulo analisamos as modificações 
feitas à Lei e quem as propôs, quais grupos tinham 
influência e interesse nestas modificações. Constatamos 
interesse de toda a ordem, mas o interesse genuíno no 
progresso da nação brasileira pareceu-nos em segundo 
plano. Entendemos que ainda é prematuro afirmar a 
ineficiência da norma e que as mudanças não existiram, mas, 
o regulamento manteve a CTNBio vinculada a outros 
órgãos governamentais e os processos burocráticos demais. 
Na realidade existem uma quantidade enorme de processos 
paralisados e uma enorme quantidade de entidades 
pesquisando na ilegalidade.  
 Foram analisados diferentes grupos sociais que, de 
alguma forma, tiveram relação com a implementação da Lei 
e, através do contato com estes grupos pudemos concluir 
que a Lei favorece os interesses dos grupos mais 
conservadores como ambientalistas e religiosos. 
 Ideologicamente podemos avaliar se as novas 
tecnologias encontram resistência porque são mal 
entendidas, pouco estudadas, ou se são eivadas de interesses 
ocultos como tantos denunciados no presente estudo. Mas a 
realidade que a história nos conta é que os avanços 
tecnológicos são cercados de temores muitas vezes irreais e 
que, não fossem os riscos, não teríamos avançado. 

 
“A Lei natural nada mais é do que o resultado da 

observação de uma sucessão de eventos que ainda não 

                                                 
208 Disponível em: www.anbio.com.br//noticias/proposta_pl.htm. 
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conseguimos modificar.” Marcos Segre209 explica que, há 
poucos anos, a expectativa de vida média era considerada 30 
anos e era justificada pela Lei natural. 

A evolução da ciência nos apresenta novos 
caminhos e paradigmas, sendo que essa evolução não pode 
ser considerada violação à Lei natural. 

Dawkins210 ironiza o papel do cientista que está 
sempre “incitando e aplacando o pânico público”. Revelam 
bombasticamente os benefícios e malefícios alimentares, da 
exposição a novas tecnologias como o aparelho celular, 
torres de eletricidade ou mesmo aos raios solares. 

Essa visão negativa da ciência, diz ele, impede que se 
enxerguem os progressos científicos num contexto real, 
como se “alguém se encontrasse com Picasso e dedicasse 
toda a conversa aos perigos que há em se lamber um 
pincel”.211 

Na área da genética, após Watson e Crick, as 
possibilidades multiplicaram-se e fica difícil compreender 
tanta preocupação e hostilidade por parte da população 
Leiga em aceitar as “importações gênicas”. 

É claro que as importações gênicas não são 
absolutamente previsíveis no sentido de que cada gene 
interage com seu ambiente e com os outros genes daquele 
organismo. Talvez determinado gene tem uma função 
dentro de um determinado organismo que não terá em 
organismo diverso, justamente por causa das reações  ou do 
contato com outros genes daquele organismo de origem. 
Exemplifica com o caso do gene “anticongelante”, 
originalmente desenvolvido pelos peixes do Ártico que pode 

                                                 
209 SEGRE, Marcos. Limites éticos da intervenção sobre o ser 
humano. Bioética. 3. ed. São Paulo: Editora da Universidade de São 
Paulo, 2002. p. 133/158. 

210 DAWKINS, Richard. Ciência, Genética e Ética: memorando 
para Tony Blair. O capelão do Diabo. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2005. p.74. 

211 IDEM, pg. 55. 
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ser usado em tomates com efeitos contra uma geada. Pode 
ser que, para atingir o efeito desejado, o gene anticongelante 
dependa de uma interação com outros genes encontrados 
no peixe e no ambiente genético estranho de um tomate ele 
não funcionará direito, a menos que seja ajustado, o que 
pode ser feito, para se entrosar com os genes do tomate. 

Racionalmente, também existem argumentos para 
preocupação nesta seara de importação gênica, ou seja, os 
opositores não são lunáticos e possuem preocupações 
coerentes e reais. Uma delas é o aumento de resistência das 
bactérias aos antibióticos. 

Mas, para Dawkins, o perigo maior é de que, com 
essa preocupação excessiva de ambientalistas e ecologistas 
em geral, e muito generalista, a população, ao verificar que 
muitas delas são advertências vazias, no máximo 
especulativas, desacredite e deixe de dar ouvidos a alertas 
mais sérios e realmente relevantes. 

Essa visão fatalista e hostil do público em relação à 
ciência é o principal problema a ser combatido uma vez que 
turva a visão real e impede de se proteger das reais ameaças. 

É talvez o que ocorre em relação aos transgênicos, 
um relatório da União Européia em 2001 analisou 81 
projetos de pesquisa conduzidos ao longo de quinze anos e 
não encontrou nenhum novo risco para a saúde humana ou 
para o meio ambiente representados por culturas 
geneticamente modificadas212. Concluiu-se que 
essencialmente OGMs não são mais perigosos do que 
alimentos “naturais” porque não diferem fundamentalmente 
dos alimentos naturais. Se partirmos do princípio de que 
praticamente todo animal e vegetal vendido em loja de 
produtos naturais foi geneticamente modificado por 
milênios de cruzamentos seletivos e hibridações, talvez 

                                                 
212 EC – sponsored research on safety of genetically modified organisms 
– A review of results. Report EUR 19884, Out. 2001, European Union 
Office for Publications. 
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possamos ver as importações gênicas com menor 
preconceito. 

Em 1999, quando um ciclone atingiu a Índia 
deixando milhões de pessoas sob o risco de morrer de fome, 
ajudas humanitárias enviaram um nutritivo preparado de 
cereais que aplacaria a fome suprindo as vítimas das calorias 
e vitaminas necessárias para sua sobrevivência e foram 
duramente atacados por ativistas porque o alimento era 
preparado com milho e soja geneticamente modificados. Tal 
preparado já havia sido testado e liberado para o consumo 
humano nos Estados Unidos sem a ocorrência de nenhum 
dano perceptível. 
 Em relação à pesquisa com embriões humanos, é 
importante considerar que existe uma relevante diferença 
entre o feto e o embrião que está congelado nas clínicas de 
fertilização e que este depende de uma série de fatores 
favoráveis para se tornar aquele.  
 Como estudamos, o evento que inicia uma vida não 
pode ser relacionado com um momento específico. Quando 
um espermatozóide penetra um óvulo, seus genes 
permanecem separados por um dia ou mais, e é preciso mais 
um dia aproximadamente para que o genoma recém-fundido 
controle a célula. Portanto, o momento da concepção é, de 
fato, um intervalo de 24 a 48 horas. 

Tampouco o concepto está destinado a tornar-se um 
bebê. Aproximadamente dois terços deles jamais se 
implantam no útero e são abortados espontaneamente, 
alguns por serem geneticamente defeituosos, outros por 
nenhuma razão discernível. 
 Além disso, conforme previsão legal, só estarão 
aptos para o uso em pesquisa científica os embriões 
excedentários, inviáveis e provenientes de clínicas de 
fertilização, mediante autorização dos doadores dos 
gametas. 

E o problema prático do descarte de milhares de 
embriões armazenados em clínicas de fertilização é real, 
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imutável na medida em que milhares de casais têm 
problemas conceptivos e recorrem à ajuda da ciência. É 
imutável na medida em que se torna desinteressante a 
produção de um só ovo de cada vez, por seu alto custo e 
por seu baixo índice de sucesso. 

Essa é a realidade imposta à nossa sociedade 
moderna. Temos que lidar com o fato de que o Brasil e o 
mundo dispõem de embriões excedentários.  

E as razões para tais questionamentos são relevantes 
na medida em que a pesquisa com embriões humanos 
promete solucionar o problema de muitos doentes e o 
estudo tem provado que é realmente possível. 

No contexto atual prevalece um baixo grau de 
integração entre a convergência tecnológica e a legitimação 
da sociedade. Conclui-se que a maior parte da sociedade 
civil tem pouco entendimento e esclarecimento sobre as 
perspectivas da biotecnologia, sobre os benefícios e riscos 
reais que oferecem. 

Além disso, a nova biotecnologia, no Brasil, apesar 
de estar ampliando seus conhecimentos na matéria e já ser 
competitivo a nível mundial, tem dificuldade em traduzir 
este potencial em variedades de produtos e processos.  

 
Alguns fatores contribuem para isso, primeiramente 

a pouca efetividade dos marcos regulatórios e institucionais 
e segundo pelas restrições estabelecidas pelos consumidores 
desinformados que impossibilitam que os produtos sejam 
inseridos satisfatoriamente no mercado. 

Muitos dos avanços científicos tiveram, 
indubitavelmente, cunho meramente econômico, mas 
também é inegável o progresso relativo à qualidade de vida 
dos seres humanos. 

Tudo se concentra então, no juízo de valores, ou 
melhor, numa hierarquia de valores, em que, segundo 
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Segre213, é estabelecido entre o que é ético e moralmente 
admitido. 

Quando se pretende analisar a ética do início da 
vida, há que se levar em consideração a ética sobre a 
liberdade de escolha dos genitores, e esta exclui a 
possibilidade de gestação imposta.  

Segre ensina que “esse é o principal fundamento de uma 
ética autonomista, em que as necessidades do grupo são, em princípio, 
secundárias às de auto-realização pessoal”. 214 

O entendimento coletivo moral social interfere nesta 
liberdade individual, visto que se julga inaceitável a 
interrupção prematura de uma gestação como também o 
abandono de um bebê indesejado. 

A importância da pesquisa científica para o 
progresso, desenvolvimento e melhoria de qualidade de vida 
das sociedades é inegável e irrefreável. O ponto de discussão 
não é esse, e sim o controle ético, moral e jurídico sobre 
toda essa evolução que, de tão rápida e inovadora, tem 
causado pânico em parte expressiva da população em nível 
mundial. 

Entende-se que um ponto de equilíbrio, o ponto de 
consenso fica a cargo da Lei, da normativa, da fiscalização, 
para que a norma seja cumprida. A sociedade como um 
todo, sente segurança ao amparo efetivo da Lei. 

 A evolução nas áreas biotecnológicas nos dá a 
certeza de que o mundo jurídico contemporâneo deve 
acompanhar essa evolução aperfeiçoando a legislação de 
forma a amparar e garantir a segurança. 

 
A Nova Lei de Biossegurança teve a intenção 

ideológica de assegurar que, ponderados todos os riscos e 
ameaças, determinada tecnologia será ou não interessante 
para o país. A norma como garantidora da segurança social. 

                                                 
213 SEGRE, 2002. p. 133/158. 

214 Idem. p.. 135. 
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Mas constatamos que na Lei não predominou, em 
sua elaboração, esse viés humano, essa preocupação com o 
planeta e com a saúde humana e animal, mas o que 
predominou foi o interesse de grupos de diferentes setores 
buscando facilidades para o desenvolvimento próprio e não 
coletivo. 

Especificamente sobre a influência dos atores sociais 
na Lei, pudemos concluir que não houve um processo 
democrático de elaboração da norma e sim, um jogo de 
interesses econômicos e políticos. 

O Foco da discussão estava e ainda está distorcido 
uma vez que o problema não está em liberar ou não os 
OGMs ou as pesquisas com embriões humanos,  o 
problema é como fazer o sistema de segurança funcionar. 
Ou seja, a CTNBio é composta por membros da sociedade 
científica capacitados para avaliar todos os riscos relativos 
aos transgênicos, mas como garantir a isenção de interesses 
pessoais nessas análises. Como garantir que o interesse 
primeiro seja o social. 

As decisões tomadas pela CTNBio será, 
obrigatoriamente, revisada pelos membros do CNBS. Neste 
momento a parte técnica já foi avaliada, restam os elementos 
estratégicos envolvidos. Será que novamente sobejará o 
interesse social com tantas pressões econômicas e 
comerciais envolvidas? 
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