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ABREVIATURAS 

 

ABRASEM: Associação Brasileira de Sementes e Mudas (ABRASEM)  

ABTP:Associação Brasileira dos Terminais Portuários 

APPA: Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina 

ACP: Ação Civil Pública  

ADI: Ação Direta de Inconstitucionalidade 

AGU: Advogacia-Geral da União  

AIA: Acordo Fundamentado Prévio  

ALC: acordo de livre comércio  

ANPA: Associação Nacional de Pequenos Agricultores (ANPA) 

ANTAQ:  Agência Nacional de Transportes Aquaviários  

ANVISA: Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

APPA: Administração de Portos de Paranaguá e Antonina  

AS-PTA: Assessoria e Serviços a Projetos em Agricultura Alternativa  

CCFL: Comitê do Codex sobre Etiquetagem de Alimentos  

CCMAS: Comitê do Codex sobre Métodos de Análise e Amostragem  

CDB: Convenção sobre Diversidade Biológica 

CDC: Código de Defesa do Consumidor   

CDI: Comissão de Direito Internacional das Nações Unidas  

CE: Comunidades Européias  

CEN: Comitê Europeu para a Normalização  

CF: Constituição Federal 

CGRFA: Comissão sobre Recursos Genéticos para a Alimentação e a Agricultura  

CIISB (BCH): Centro de Intercâmbio de Informações sobre Segurança Biológica  

CIPP (ICCP): Convenção Internacional para a Proteção de Plantas  

CITES: Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies Ameaçadas da Fauna e Flora 

Silvestres  

CMF:Comissão de Medidas Fitossanitárias da Convenção Internacional para a Proteção de 

Plantas 

CNBS: Conselho Nacional de Biossegurança  
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CONAMA: Conselho Nacional do Meio Ambiente  

COP-MOP: Conferência das Partes Servindo como Reunião das Partes do Protocolo de 

Cartagena  

CTE: Comitê de Comércio e Meio Ambiente  

CTNBio: Comissão Técnica Nacional de Biossegurança 

CVDT: Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados.  

DNA: ácido desoxirribonucleico   

EIA: Estudo de Impacto Ambiental 

EMBRAPA: Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias  

FAEP: Federação da Agricultura do Paraná  

FAO: Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura  

GAHB: Grupo Ad Hoc sobre Biotecnologia  

GATT-94: Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio de 1994  

GM: geneticamente modificado 

IBAMA: Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e de Recursos Naturais  

ICGB: Grupo Interno de Coordenação sobre Biotecnologia  da OCDE 

IDEC: Instituto de Defesa do Consumidor  

IN: Instrução Normativa  

ISO: Organização Internacional para a Normalização  

ISPM: Estándar Internacional sobre Medidas Fitossanitárias  

LL: liberty link 

MAPA: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento  

MEA: acordo ambiental multilateral 

MERCOSUL  

MMA: Ministério do Meio Ambiente  

MP: Medida Provisória. 

MS: Mandado de Segurança 

NAFTA: Acordo de Livre Comércio da América do Norte  

NMF:Cláusula da Nação Mais Favorecida 

OA: Órgão de Apelação da OMC  

OCDE: Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico  
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OGM: organismo geneticamente modificado 

OIE: Organização Internacional para a Sanidade Animal ou Organização Internacional de 

Epizootias 

OMC: Organização Mundial de Comércio  

OMPI: Organização Mundial de Propriedade Intelectual  

OMS: Organização Mundial da Saúde  

ONG: Organização Não Governamental  

OSC: Órgão de Solução de Controvérsias  da OMC  

OVMs: organismos vivos modificados (OVMs),  

OVM-FFP: organismos vivos modificados destinados ao consumo humano, animal ou ao 

processamento industrial  

PC: Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança 

PEDs: Países em Desenvolvimento 

PGR: Procuradoria-Geral da República 

PNUMA: Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 

PP: principio da precaução 

RIMA: relatório de impacto sobre meio ambiente 

RR:Roundup Ready  

SISNAMA: Sistema Nacional do Meio Ambiente 

SPS: Acordo sobre Medidas Sanitárias e Fitossanitárias 

STF: Supremo Tribunal Federal 

STJ: Superior Tribunal de Justiça  

STOs: obrigações comerciais específicas 

TBT: Acordo sobre Normas e Barreiras Técnicas  

TCRAC: Termos de compromisso, responsabilidade e ajustamento de conduta  

TCU: Tribunal de Contas da União  

TF-FBT:  Grupo de Ação Inter-governamental Especial sobre Alimentos Obtidos por Meios 

Biotecnológicos  

TRF:Tribunal Regional Federal  

TRIPs:Acordo sobre Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio  

TN: Princípio do Tratamento Nacional  
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UE: União Européia 

UPOV: Convenções da União Internacional para a Proteção de Novas Variedades de Plantas. 

VFAAR: Vara Federal Ambiental, Agrária e Residual  
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INTRODUÇÃO  

 

 A crescente produção e intercâmbio internacional de alimentos transgênicos têm 

gerado intensos debates tanto no plano doméstico como no âmbito multilateral em relação à 

sua regulamentação. Esses debates têm sido pautados pela defesa de posições diametralmente 

antagônicas que refletem, em essência, duas visões acerca dos custos e benefícios associados à 

difusão da biotecnologia no setor agrícola.  

 Uma primeira visão enfatiza as múltiplas vantagens que podem advir da disseminação 

dos cultivos transgênicos em termos de aumento da produtividade, redução do uso de 

agrotóxicos1 e utilização mais racional dos recursos naturais não renováveis. Já a segunda 

visão tende a salientar as inúmeras incertezas quanto aos potenciais impactos sobre o meio 

ambiente e sobre a saúde humana decorrentes da utilização intensiva de recursos 

biotecnológicos na agricultura. Esses impactos incluiriam desde a perda de biodiversidade, a 

polinização acidental de cultivos convencionais até a produção de alimentos com maiores 

índices de toxidade e de  alergenicidade.2 3 

Ambas as visões, que implicam a defesa de normas e princípios regulatórios distintos, 

estão refletidas nos regimes multilaterais vigentes ou em negociação sobre os transgênicos. 

Não obstante haja um número expressivo de instâncias internacionais envolvidas na discussão 

do tema, pela sua importância - seja na definição de normas, diretrizes e padrões 

internacionais, seja na elaboração de estudos ou recomendações - caberia destacar as 

seguintes:  a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), a 

Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO), o Programa das 

                                                        
1 Carlos B. Banchero, Desafios agronômicos asociados a los cultivos transgénicos (La Difusión de los Cultivos 
Transgénicos en la Argentina. 1ªEdição, Buenos Aires: Editorial Facultad Agronomía- Universidad de Buenos 
Aires, 2003, p. 1-19, cit. p. 9).  Segundo Banchero, a tolerância a herbicidas, que constituem um dos maiores 
inibidores do processo de fotossíntese, seria uma das aplicações mais importantes da biotecnologia à agricultura. 
Outras aplicações relevantes para o setor seriam o desenvolvimento de tolerância dos cultivos ao ataque de 
insetos.  
2 Bert Visser, Effects of Biotechnology on Agro-biodiversity (Biotechnology and Development Monitor No. 
35, p. 2-7, 1998). Segundo Visser, a agrobiodiversidade seria fundamental para a segurança alimentar das 
gerações futuras. 
3  Segundo Banchero (op. cit. (2003) p. 10), a polinização acidental de cultivos convencionais por mazelas 
produzidas por cultivos transgênicos teria como principal conseqüência a perda de diversidade biológica.  



 6

Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), a Organização Internacional para a 

Normalização (ISO), a Comissão do Codex Alimentarius, a Organização Mundial de Sanidade 

Animal (OIE), a Comissão de Medidas Fitossanitárias da Convenção Internacional de 

Proteção de Plantas (CIPP) e a Conferência das Partes da Convenção sobre Diversidade 

Biológica servindo como Reunião das Partes do Protocolo de Cartagena (COP-MOP).  

Em função dos respectivos mandatos institucionais e de sua expertise sobre o tema, 

cada uma das instâncias mencionadas anteriormente tem uma visão própria acerca do modo 

pelo qual o comércio internacional de alimentos GMs deveria ser disciplinado. Essa 

pluralidade de visões, não necessariamente coincidentes, tem favorecido a produção de 

normas internacionais que analisadas em seu conjunto carecem da coerência e sistematização 

encontradas de forma geral entre compromissos negociados no âmbito de um mesmo regime 

internacional, além de apresentarem maior potencial conflitivo. 

 O presente trabalho propõe-se a analisar em que medida as principais normas 

internacionais aplicáveis à comercialização internacional de alimentos transgênicos coexistem 

pacificamente ou interagem de forma potencialmente conflitiva. Antes de proceder a esse 

exame, pretende-se analisar as distintas definições de conflito entre normas internacionais 

encontradas na doutrina, assim como explorar os mecanismos existentes para seu 

encaminhamento no âmbito da OMC, do Protocolo de Cartagena e da Convenção de Viena 

sobre o Direito dos Tratados. Tendo em vista que boa parte da regulamentação do comércio 

internacional de transgênicos encontra previsão no âmbito de regimes ambientais e comerciais, 

serão examinadas algumas fórmulas de acomodação entre esses regimes, entre as quais 

encontram-se aquelas previstas no NAFTA e em outros acordos de livre comércio celebrados 

pelos EUA. O objetivo dessa análise é demonstrar que as dificuldades envolvidas na resolução 

de conflitos entre normas ambientais e comerciais não estão presentes unicamente na frente 

multilateral, onde o número de participantes com poder de veto tende a dificultar o alcance de 

soluções mutuamente satisfatórias. Estão presentes também na frente minilateral, o que 

significa que os desafios associados ao tema independem do formato negociador adotado para 

seu tratamento. 

 A avaliação sobre o potencial de conflito entre normas aplicáveis ao movimento 

transfronteiriço de transgênicos se baseará no exame de dispositivos específicos dos seguintes 
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instrumentos internacionais: o Protocolo de Cartagena sobre Segurança Biológica (PC); o 

Acordo sobre Medidas Sanitárias e Fitossanitárias (SPS); o Acordo sobre Normas e Barreiras 

Técnicas (TBT); o Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT-94) e o Acordo sobre 

Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPs).  

Na análise desses acordos ter-se-á em conta o fato de a inter-relação entre normas 

comerciais e ambientais multilaterais permanecer até o presente momento indefinida do ponto 

de vista da doutrina do Direito Internacional Público e da própria OMC, que constituiu o 

Comitê sobre Comércio e Meio Ambiente (CTE)  para tratar do tema.4 

A eleição do Protocolo de Cartagena (PC) como uma das principais fontes do presente 

trabalho justifica-se, na visão da autora, pelo fato de estabelecer uma série de compromissos 

em matéria de identificação, manuseio, transferência e uso seguros de carregamentos de 

organismos vivos modificados (OVMs), que se destinam a um movimento transfronteiriço. 

Esses compromissos têm por objetivo coibir os potenciais efeitos adversos sobre a 

conservação e o uso sustentável da biodiversidade que podem advir da liberação comercial ou 

no meio ambiente desses organismos.   

Embora o objetivo do Protocolo seja a proteção da diversidade biológica, a 

implementação de alguns de seus dispositivos apresenta potencial efeito restritivo sobre o 

comércio internacional de transgênicos. Dentre esses dispositivos estão aqueles que impõem 

aos Estados Exportadores a obrigação de: (i) notificar o Estado Importador sobre o conteúdo 

transgênico dos carregamentos que se destinam ao seu mercado (artigo 8); (ii) custear 

eventualmente a análise de risco dos OGMs por eles exportados, se a Parte Importadora assim 

o exigir (artigo 15.2); (iii) adotar procedimentos específicos para a identificação, embalagem e 

transporte de suas exportações transgênicas (artigo 18).  

Outro dispositivo do Protocolo potencialmente restritivo ao comércio internacional de 

transgênicos diz respeito à faculdade outorgada às Partes Signatárias para decidir sobre a 

importação de qualquer carregamento de OGMs, com base exclusivamente em sua legislação 

nacional (artigos 11.4 e 14.4).  
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 A relevância do Acordo de Medidas Sanitárias e Fitossanitárias (SPS), a seu turno, 

deriva de uma série de obrigações que impõe aos Estados Membros da OMC, com o objetivo 

de coibir a adoção de medidas restritivas contra as importações de produtos agropecuários, aí 

incluídos os da variedade transgênica. Dentre essas obrigações, estão: (a) a de implementar os 

procedimentos regulatórios nacionais de forma transparente e tempestiva, sem atrasos 

indevidos; (b) a de basear as medidas SPS adotadas em uma análise de risco, calcada em 

sólidos fundamentos científicos e;  (c) a de eleger as medidas menos restritivas ao comércio.  

Apesar do rigor de suas disciplinas, o SPS autoriza os Governos a recorrerem - 

observadas determinadas condições - a medidas que asseguram um nível de proteção superior 

àquele previsto nas normas, diretrizes e recomendações estabelecidas pelos organismos 

internacionais de referência mencionados no Acordo, que são a Comissão do Codex 

Alimentarius, a Organização Mundial para a Sanidade Animal (OIE) e o Secretariado da 

Convenção Internacional para a Proteção de Plantas.5 

O recurso ao Acordo sobre Barreiras Técnicas (TBT) como ferramenta analítica do 

presente trabalho decorre da importância dos compromissos aí consignados, que têm por 

objetivo coibir a adoção de regulamentos técnicos com fins protecionistas e ao mesmo tempo 

salvaguardar o direito dos Membros de adotar normas técnicas e procedimentos de avaliação 

de conformidade, com vistas a promover, dentre outros, os seguintes objetivos: segurança 

nacional, proteção da saúde e da segurança humanas, proteção ambiental e prevenção de 

práticas desleais de comércio.  

 A relevância do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT-94) no presente 

trabalho decorre, por um lado, do potencial efeito restritivo de alguns de seus dispositivos 
                                                                                                                                                                              
4 O Comitê de Comércio e Meio Ambiente (CTE) foi criado em 1994, com o objetivo de analisar a inter-relação 
entre medidas comerciais e ambientais e elaborar recomendações sobre eventuais modificações às regras 
multilaterais de comércio com vistas a promover o desenvolvimento sustentável. 
5 Apesar de não serem obrigatórios, os instrumentos aprovados pelo Codex tiveram seu status alterado, com a 
aprovação dos Acordos SPS e TBT ao final da Rodada Uruguai.  Esses dois acordos teriam criado fortes 
incentivos para que os Membros da OMC baseiem sua regulamentação doméstica em matéria de alimentos nos 
padrões do Codex, o que teria revestido os instrumentos aprovados em seu âmbito de força coercitiva. O Codex 
teria deixado, assim, de ser uma instituição no exercício unicamente de uma autoridade persuasiva suave (soft 
persuasive authority) para transformar-se em uma instituição com capacidade para produzir padrões com 
consequências duras (hard consequences) Ver Michael A. Livermore, Authority and Legitimacy in Global 
Governance: Deliberation, Institutional Differentiation and the Codex Alimentarius (In: New York University 
Law Review, vol. 81, May, p. 766-801, 2006). 
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sobre o comércio internacional de OGMs, entre os quais estão o artigo XX, alíneas (b) e (g). 

Por esse artigo, nenhuma disposição do GATT poderá ser interpretada no sentido de impedir 

que qualquer Parte Contratante adote ou aplique medidas necesssárias para: (1) proteger a 

saúde e a vida humana, animal e vegetal (alínea b) ou; (2) conservar recursos naturais não 

renováveis, desde que tais medidas sejam aplicadas juntamente com restrições à produção e ao 

consumo nacionais (alínea g).   

 O caput do artigo XX ressalva, contudo, que as medidas adotadas ao amparo de suas 

alíneas não devem constituir um meio de discriminação arbitrária ou injustificável entre países 

onde prevaleçam as mesmas condições ou uma restrição encoberta ao comércio internacional.  

 Por outro lado, o GATT-94 também estabelece compromissos que visam a coibir a 

adoção de medidas restritivas ao comércio de bens, aí incluídos os da variedade transgênica. 

Dentre esses compromissos estão: (a) o de não discriminar entre produtos importados, 

consubstanciado na Cláusula da Nação Mais Favorecida (Artigo I); (b) o de não outorgar ao 

produto importado um tratamento menos favorável do que o acordado ao similar nacional, 

sintetizado no princípio do Tratamento Nacional (Artigo III.4) e; (c) o de não adotar restrições 

quantitativas contra produtos importados (Artigo XI).6 

                                                                                                                                                                              
 
6 A cláusula da Nação Mais Favorecida, que está prevista no artigo I do GATT-94, dispõe em linhas gerais que 
qualquer vantagem, favor, privilégio ou imunidade outorgada por qualquer Parte Contratante a um produto 
importado de um País deverá ser estendida imediata e incondicionalmente a produtos similares originários de 
outro país. 
      Já o princípio do Tratamento Nacional, que está previsto no artigo III do GATT-94, dispõe que os produtos 
do território de qualquer Parte Contratante importados para o território de qualquer outra Parte Contratante não 
deverão receber um tratamento menos favorável do que o concedido a produtos similares de origem nacional, no 
que se refere a qualquer lei, regulamento ou prescrição que afete a venda, compra, transporte, distribuição e uso 
desses produtos no mercado interno.  
      Já o artigo XI, que trata da eliminação das restrições quantitativas, dispõe que nenhum Estado Membro da 
OMC imporá ou manterá proibições ou restrições à importação de um produto do terrritório de outra Parte 
Contratante ou à exportação ou à venda para a exportação de um produto destinado ao território de outra Parte 
Contratante, sejam elas aplicadas mediante contingenciamento, licenças à importação ou à exportação ou por 
meio de outras medidas.  
2.   As  disposições do parágrafo primeiro deste artigo não se aplicarão, dentre outros, nos seguintes casos: 
a) quando as proibições ou restrições à exportação forem aplicadas temporariamente para prevenir ou remediar 
uma escassez aguda de produtos alimentícios ou de outros produtos essenciais para a Parte Contratante 
Exportadora; 
b) quando as proibições ou restrições à  importação ou exportação forem necessárias para a aplicação de normas 
ou regulamentações relativos à classificação, ao controle de qualidade ou à comercialização de produtos  
destinados ao comércio internacional; 
c) quando as restrições à importação de qualquer outro produto agrícola ou pesqueiro sejam necessárias para a 
execução de medidas governamentais. 
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 A eleição do acordo TRIPs como uma das fontes do presente trabalho decorre da 

importância de que se reveste a discussão do tema do compartilhamento dos benefícios 

associados ao patenteamento de inventos que utilizam material biológico, entre os quais se 

encontram os cultivos transgênicos. Brasil e Índia, na condição de países megadiversos, têm 

defendido no âmbito da Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI) a imposição 

de exigências adicionais para o patenteamento desses inventos a fim de compartilhar os 

beneficios daí resultantes. 

 Os países que são sede de indústrias biotecnológicas poderosas, como EUA e Suíça, 

têm pressionado, contudo, em favor da preservação do atual sistema de proteção patentária, 

em razão dos amplos benefícios econômicos associados à sua operação em termos dos direitos 

e garantias assegurados aos titulares de inventos nesse setor.  

 Uma análise comparativa dos acordos mencionados anteriormente revela alguns dos 

desafios no processo de regulamentação internacional de alimentos transgênicos, entre os 

quais o de acomodar normas que à primeira vista encerram comandos de difícil cumprimento 

simultâneo. Não sendo possível sua acomodação, outro desafio que se coloca é o de definir 

critérios para eleger o direito aplicável nesse caso. Um terceiro desafio diz respeito à eleição 

do foro competente para dirimir conflitos entre normas pertencentes a regimes internacionais 

distintos. 

Além dos acordos mencionados nos parágrafos precedentes, o presente trabalho 

incluirá também um exame do relatório do painel da OMC relativo à moratória européia na 

aprovação de novos produtos biotecnológicos, a fim de ilustrar as divergências de posição de 

major players no sistema multilateral de comércio quanto às normas que deveriam nortear os 

movimentos transfronteiriços desses produtos.   

O presente trabalho incluirá ainda um exame dos conflitos de normas aplicáveis aos 

transgênicos no âmbito do ordenamento jurídico brasileiro, a partir da análise das seguintes 

ações judiciais: (a) Ações Diretas de Inconstitucionalidade Nº 3035, 3054, 3645-9, 4095 e 

3526; (b) Conflitos de Competência Nº 41.279-RS e 41.301-RS; (c) Mandado de Segurança 

Nº 9455-DF perante o STJ; (d) Mandado de Segurança Nº 2006.70.08000350-7 perante a 



 11

Justiça Federal do Paraná (PR); (e) Ações Civis Públicas Nº 583.00.2007.30 (SP); 

2007.70.00.015712-8 (PR) e 2003.34.00.034026-7/DF;  

   A inclusão desse último tópico no presente trabalho deveu-se ao fato de ilustrar o 

paralelismo entre conflitos domésticos e aqueles existentes no plano internacional em relação: 

(a) aos custos e benefícios associados aos distintos modelos de regulamentação de OGMs e; 

(b) à alocação de competências para disciplinar o tema, sem ser alvo de eventuais 

questionamentos judiciais.   

À diferença do que ocorre na frente multilateral, a existência no plano doméstico de 

uma hierarquia de normas e de regras de conflito consolidadas doutrinariamente, tende a 

facilitar a definição do direito aplicável nas ações judiciais envolvendo o tema dos 

transgênicos. Como se verá da análise de algumas ações diretas de inconstitucionalidade 

contra  regulamentações estaduais sobre OGMs alegadamente contrárias à legislação federal, o 

critério hierárquico foi invocado de forma recorrente pelo Supremo Tribunal Federal para 

acolher a tese do interesse maior da União no disciplinamento desses organismos, em 

detrimento da prerrogativa dos Estados de legislar de forma concorrente sobre os aspectos 

ambientais do tema.   

Na análise dessas ações judiciais, serão examinados os principais dispositivos 

constitucionais e infra-constitucionais existentes no plano federal aplicáveis a produtos GMs, 

entre os quais se encontram os artigos 23, 24 e 225 da Constituição Federal, o Código de 

Defesa do Consumidor, a nova Lei de Biossegurança (Lei 11.105/05)  e o Decreto 4.680/03, 

que regulamenta o direito à informação sobre os alimentos e ingredientes alimentares 

destinados ao consumo humano e animal, que contenham ou sejam produzidos a partir de 

organismos geneticamente modificados.  

 Na conclusão do presente trabalho serão indicados os principais desafios que se 

colocam em relação à regulamentação internacional de OGMs, entre os quais estão o de:  

a) garantir a coerência ou ao menos a coexistência entre os compromissos negociados 

sobre o tema no âmbito de distintos regimes internacionais; 

b) coibir o casuísmo na invocação das normas internacionais aplicáveis ao comércio de 

produtos GMs para justificar medidas que poderiam ser questionáveis à luz de outras 
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regras multilaterais de aplicação concorrente.   

       Embora a abordagem de questões técnicas seja inevitável no presente trabalho, em 

razão da natureza do tema, buscar-se-á limitar sua discussão àqueles aspectos necessários para 

examinar as dificuldades envolvidas no processo de regulamentação internacional de OGMs. 
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CAPÍTULO 1 - A RELEVÂNCIA DO TEMA DOS TRANSGÊNICOS NA 

AGENDA INTERNACIONAL  

 

1.1 Considerações iniciais  

 A expansão dos cultivos transgênicos e das operações envolvendo sua comercialização 

internacional têm gerado intensos debates em relação à sua regulamentação tanto no plano 

doméstico como no âmbito multilateral. Na frente multilateral, essa regulamentação vem-se 

caracterizando pela proliferação de normas que disciplinam de forma fragmentada apenas 

alguns aspectos da comercialização internacional de OGMs. Esses aspectos incluem desde a 

adoção de medidas de segregação de cultivos; a previsão de requisitos detalhados de 

identificação de carregamentos que contêm ou podem conter OGMs até a imposição de 

procedimentos rigorosos de manuseio, embalagem, transporte e análise de risco.   

O caráter dinâmico desse processo regulatório explica-se em parte pela existência de 

um número expressivo de foros competentes para tratar a questão dos transgênicos. Em parte 

está associado à natureza multifacética do tema que se traduz na existência de distintos 

enfoques em seu disciplinamento. 

Dada a complexidade dos conhecimentos biotecnológicos, que envolvem um leque 

amplo de novos conceitos - entre os quais se encontra o de OGMs, de particular interesse para 

o presente trabalho - pretende-se em um primeiro mapear as definições desse tipo de 

organismo adotadas pelas principais instâncias internacionais envolvidas em sua 

regulamentação, entre as quais estão a FAO, a OMS, a COP-MOP, a OCDE e o Codex 

Alimentarius. Nesse levantamento também serão incluídas as definições de OGMs previstas na 

legislação brasileira e das Comunidades Européias, bem como a definição da Monsanto, do 

Greenpeace e de acadêmicos especializados no tema biotecnológico.  

Em um segundo momento, serão identificados os principais foros multilaterais 

envolvidos no debate e na regulamentação de produtos geneticamente modificados. Essa 
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identificação será acompanhada de uma descrição geral dos respectivos mandatos 

institucionais em relação ao tema.  

Apesar da relevância das aplicações biotecnológicas em vários setores, como o 

médico, farmacêutico, têxtil e de plásticos, o presente estudo pretende debruçar-se unicamente 

sobre a regulamentação do comércio internacional de alimentos transgênicos.  

Não serão abordados, tampouco, os processos regionais de regulamentação desses 

alimentos em curso no âmbito do MERCOSUL e da União Européia, não obstante o interesse 

que esse tipo de análise poderia suscitar para uma avaliação comparativa dos avanços e 

desafíos enfrentados em outras frentes negociadoras.  

 

 1.2 Definindo OGMs 

Para a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO), os 

OGMs são organismos que sofreram uma transformação em sua estrutura genética pela 

inserção de pelo menos um novo gen.7  

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define OGMs como organismos nos quais o 

material genético foi alterado de forma artificial pela transferência de gens selecionados de 

outro organismo da mesma espécie ou de outra espécie não relacionada.8 

A Conferência das Partes servindo como reunião das Partes do Protocolo de Cartagena 

(COP-MOP) inclui na definição de OVMs quaisquer organismos vivos que possuem uma nova 

combinação de material genético, obtida através do emprego da biotecnologia moderna.9  

                                                        
7  Essa definição pode ser encontrada no glossário da FAO, disponível no seguinte endereço eletrônico: 
http://www.fao.org/biotech/spec-term-n.asp?lang=es&id_glo=3828&id_lang=TERMS_S 
8 Ver o documento da OMS: “20 Preguntas sobre los Alimentos Geneticamente Modificados (GM)”. Disponível 
no seguinte endereço eletrônico: http://www.who.int/foodsafety/publications/biotech/en/20questions_es.pdf.  
9 Segundo o Guia Explicativo do Protocolo de Cartagena da IUCN Environmental Law, durante as negociações 
da Convenção sobre Diversidade Biológica, houve amplas discussões sobre se deveria ser adotada simplesmente 
a expressão “organismos vivos modificados” ou se deveria ser acompanhada da frase “por meio das técnicas da 
moderna biotecnologia”. A primeira expressão, pela sua maior abrangência, atenderia às preocupações da 
comunidade ambiental com relação ao risco de invasão e à maior resistência a pesticidas, associados não só aos 
cultivos transgênicos, mas também aos convencionais modificados através de técnicas tradicionais de 
melhoramento fitogenético. Ao final, optou-se pela expressão OVMs produzidos a partir da biotecnologia 
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Em linha com a OMS, a OCDE define OGMs como aqueles organismos em que o 

material genético foi modificado artificialmente pela substituição de um gen do organismo 

hospedeiro por gens de outra espécie relacionada ou não relacionada.  

Em sua definição de OGMs, o Codex enfoca os distintos métodos que podem ser 

empregados para introduzir modificações genéticas em um organismo, entre os quais se 

encontram as técnicas in vitro de ácido nucléico ou sua injeção direta em células e a fusão de 

células além da família taxonômica do organismo receptor.  

A definição das Comunidades Européias reproduz em linhas gerais aquela adotada pela 

OMS de que os OGMs são organismos que tiveram seu material genético modificado não por 

uma combinação natural, mas de uma maneira artificial através da aplicação da biotecnologia 

moderna, cujas técnicas permitem a transferência de gens selecionados de um organismo a 

outro ou entre espécies não relacionadas.10 

 No Brasil, a definição de OGMs encontra-se contemplada no inciso V do artigo 3° da 

nova Lei de Biossegurança (Lei 11.105, de 24/03/2005) e inclui qualquer organismo cujo 

material genético –ADN/ARN foi modificado por qualquer técnica de engenharia genética.11 
12 

                                                                                                                                                                              
moderna. Ver Ruth Mackenzie, Françoise Burhenne-Guilmin, Antonio G. M. La Viña, Jacob D. Werksman, 
Alfonso Ascencio, Julian Kinderlerer, Katharina Kummer  e Richard Tapper. IUCN Environmental Policy and 
Law Paper No. 46, p. 46. Disponível no seguinte endereço eletrônico: http://www.cbd.int/doc/books/2003/B-
01669.pdf). 
10Essa definição encontra-se disponível no seguinte endereço eletrônico: 
http://europa.eu/scadplus/glossary/genetically_modified_organisms_pt.htm.  
11  A Lei 11.105 detalha ainda nos incisos I, II, III e IV do artigo 3° os termos que integram a definição de OGM. 
(...) 
I- organismo: toda entidade biológica capaz de reproduzir ou transferir material genético, inclusive vírus e outras 
classes que venham a ser conhecidas; 
II- ácido desoxirribonucléico-ADN, ácido ribonucléico – ARN: material genético que contém informações 
determinantes dos caracteres hereditários transmissíveis à descendência; 
III- moléculas ADN/ARN recombinante: as moléculas manipuladas fora das células vivas mediante a 
modificação de segmentos de ADN/ARN natural ou sintético e que possam multiplicar-se em uma célula viva, ou 
ainda as moléculas de ADN/ARN resultantes dessa multiplicação; consideram-se também os segmentos de 
ADN/ARN natural; 
IV- engenharia genética: atividade de produção e manipulação de moléculas de ADN/ARN recombinante. 
 
      A Lei 11.105, nos parágrafos 1 e 2 do artigo 3,  exclui, contudo, da definição de OGM os seguintes 
organismos: (a) aqueles resultantes de técnicas que impliquem a introdução direta de material hereditário, desde 
que não envolvam a utilização de moléculas de ADN/ARN recombinante ou OGM; incluindo fecundação in 
vitro, conjugação, transdução, transformação, indução de poliplóide e qualquer outro processo natural; (b) 



 16

Além dessas  formulações legais  e institucionais, o termo OGM encontra múltiplas 

definições no âmbito não governamental. Para a Monsanto, por exemplo, um OGM constitui 

uma nova variedade de planta produzida a partir de técnicas tradicionais de cultivo, 

complementadas pela inserção de gens específicos que são benéficos.13 14 15 

O Greenpeace, por sua vez, apresenta uma definição didática de OGM nos seguintes 

termos:  

“Transgênicos ou organismos geneticamente modificados são seres vivos 
criados em laboratórios a partir de cruzamentos que jamais ocorreriam na 
natureza: planta com bactéria, animal com inseto, bactéria com vírus. Usando 
uma técnica que permite cortar gens de uma determinada espécie e colá-los 
em outra, os cientistas criam organismos totalmente novos com 
características distintas”.16 

 

 Francisco J.L. Aragão, pesquisador da Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuária 

(EMBRAPA)17 apresenta em sua obra definição de caráter mais técnico de organismos 

transgênicos como qualquer planta, animal ou microrganismo, em cujo genoma foi inserido 

                                                                                                                                                                              
substâncias puras, quimicamente definidas, obtidas por meio de processos biológicos e que não contenha OGM, 
proteínas heterólogas ou ADN recombinante.  
12  O art.4, por sua vez, exclui do âmbito de aplicação da Lei as modificações genéticas obtidas por meio das 
seguintes técnicas, desde que não impliquem a utilização de OGM como receptor ou doador:– mutagênese; 
formação e utilização de células somáticas de hibridoma animal; fusão celular, inclusive a de protoplasma, de 
células vegetais, que possa ser produzida mediante métodos tradicionais de cultivo; autoclonagem de organismos 
não-patogênicos que se processe de maneira natural 
13 Essa definição encontra-se disponível no seguinte endereço eletrônico: http://www.monsanto.com/biotech-
gmo/asp/glossary.asp#variety 
14  Vale notar que a definição da empresa, considerada uma das mais importantes do setor biotecnológico, em 
razão do volume de vendas e de investimentos realizados em pesquisa e desenvolvimento, procura equiparar as 
técnicas da moderna biotecnologia às tecnologias tradicionais de cultivo. Essa equiparação parece ter como 
objetivo evitar a singularização dos produtos transgênicos, o que poderia desincentivar seu consumo, além de 
obrigar as empresas produtoras a cumprir com procedimentos regulatórios mais estritos. 
15  O emérito Procurador Regional da República  e ex-membro do Conselho Nacional do Meio Ambiente, João 
Carlos de Carvalho Rocha,  ataca um dos pilares centrais do conceito formulado pela Monsanto de OGMs, que é 
a equivalência substantiva entre esses organismos e sua contraparte convencional. Em suas palavras, “ (...) a 
despeito das possíveis vantagens e desvantagens da moderna biotecnologia, é falacioso dizer que a transgenia é 
apenas a continuidade de procedimentos milenares utilizados pela espécie humana no desenvolvimento de raças 
de animais domésticos ou no cultivo de plantas mais adequadas às suas necessidades nutricionais. Trata-se de 
algo totalmente novo”. Ver João Carlos de Carvalho Rocha, Direito Ambiental e Transgênicos: Princípios 
Fundamentais da Biossegurança, p. 125 (Belo Horizonte: Ed. Del Rey, 2008). 
16 Essa definição encontra-se disponível no seguinte endereço eletrônico: http:// www.greenpeace.org/ 
brasil/transgênicos/ perguntas-e-respostas2/ 
17 Francisco J.L. ARAGÃO, Organismos Transgênicos. Explicando e Discutindo a Tecnologia, p. 43. (São 
Paulo:Editora Manole, 2003). 
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um gen de outro organismo, contendo informações sobre determinadas características que não 

estão presentes no organismo receptor.  

Tendo como foco de seus estudos a biotecnologia vegetal, Carlos B. Banchero1819 

define OGMs como plantas que sofreram inserção em seu genoma de material genético 

(DNA) proveniente de outros organismos, que foram manipulados através de técnicas in vitro.  

 Para o pesquisador Walter A. Pengue, os OGMs são organismos que receberam DNA 

de outro ser vivo, que pode ou não ser a ele aparentado.20   

Por fim, vale registrar a definição da Comissão Interna de Biossegurança do Instituto 

de Química da Universidade de São Carlos, para quem os organismos geneticamente 

modificados (OGMs) são aqueles que tiveram genes de outro ser vivo inseridos em seu código 

genético, passando a manifestar as características desse outro ser.21 

 Com pequenas diferenças redacionais, pode-se afirmar que as definições adotadas no 

âmbito das principais instâncias internacionais envolvidas na regulamentação de produtos 

transgênicos apresentam grande similaridade. Essas definições, contudo, não estão isentas de 

críticas, seja do meio acadêmico, seja de ONGs da área de meio ambiente ou de defesa do 

consumidor, pelo fato de excluírem determinadas técnicas e produtos de seu escopo. Essas 

exclusões, segundo seus críticos mais contundentes, teriam por objetivo evitar que 

determinados produtos sejam submetidos a procedimentos regulatórios mais estritos previstos 

para OGMs, em vista das inúmeras incertezas existentes quanto ao potencial impacto sobre a 

saúde humana e sobre o meio ambiente associado à liberação desses organismos.22 

                                                        
18 Carlos B. BANCHERO, op.cit. (2003), p. 8.  
19 Segundo Banchero, a transferência desse material genético ocorre por métodos conhecidos na literatura como 
transferência de gens ou engenharia genética, que permite incorporar novas características genéticas ao processo 
de melhoramento. Dentre essas características estão a tolerância a herbicidas e resistência a insetos. Ver 
BANCHERO, op. cit.  (2003), p.8. 
20   Walter A Pengue, Cultivos transgénicos. Hacia dónde vamos, p.92 (Buenos Aires: Lugar Editorial, 2000). 
21 Essa definição encontra-se disponível no seguinte endereço eletrônico: 
http://www.iqsc.usp.br/comissao/cibio/informacoes.htm  
22 John A. Beardmore e Joanne S. Porter, Genetically modified organisms and aquaculture. (FAO Fisheries 
Circular No. 989, Rome, FAO. 2003. 38p.) Disponível no seguinte endereço eletrônico: 
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/006/y4955e/Y4955E00.pdf. Segundo os autores desse documento, um dos aspectos 
mais problemáticos envolvidos na definição de OGM é a exclusão de seu âmbito  de abrangência das técnicas de 
clonagem e de fusão nuclear além da família taxonômica. 
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1.3 Principais foros multilaterais de debate e de negociação  

Não obstante haja um número expressivo de instâncias internacionais envolvidas no 

debate e na regulamentação de OGMs, pela sua importância - tanto na definição e aplicação de 

normas e diretrizes quanto na elaboração de estudos e recomendações – destacam-se as 

seguintes: a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO); a 

Comissão do Codex Alimentarius; a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE); a Organização Internacional de Epizootias (OIE); a Organização para a 

Normalização (ISO); a Comissão de Medidas Fitossanitárias da Convenção Internacional para 

a Proteção de Plantas (CMF-CIPP); a Conferência das Partes da Convenção sobre Diversidade 

Biológica servindo como Reunião das Partes do Protocolo de Cartagena (COP-MOP) e a 

Organização Mundial de Comércio (OMC). Dada sua contribuição ao processo de 

regulamentação internacional de OGMs, serão examinadas a seguir as principais atividades e 

instrumentos emanados desses foros. 

 

1.3.1 A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura 

(FAO) 

 A FAO tem como principais atribuições na área biotecnológica a análise dos riscos e 

benefícios dos cultivos geneticamente modificados para a agricultura e para a alimentação 

humana. Nessa análise, a Organização tem-se orientado fundamentalmente por princípios 

científicos, embora reconheça a importância de ter presente na regulamentação desses cultivos 

aspectos éticos, culturais e ambientais, desde que não criem barreiras injustificadas à sua 

liberação comercial ou no meio ambiente.23 

A FAO tem igualmente apoiado a negociação de padrões24 e diretrizes no âmbito do 

Codex Alimentarius, da Organização Mundial para a Sanidade Animal (OIE) e da Convenção 

Internacional para a Proteção de Plantas (ICPP), que tratam respectivamente dos alimentos, 

                                                        
23  FAO. Manual de Procedimentos da Comissão do Codex Alimentarius. 12ª  Edição. Roma. ALINORM 95/37 
FAO (2001). 
24  Embora não tenham caráter vinculante, esses padrões gozam de uma presunção de conformidade com os 
Acordos SPS e GATT-94, produzindo efeitos jurídicos no âmbito da OMC. 
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animais e plantas geneticamente modificados. Esses padrões e diretrizes abrangem desde o 

detalhamento dos distintos métodos de detecção de material transgênico existentes, até normas 

para a identificação, rastreamento e etiquetagem de alimentos GMs. A Organização tem 

apoiado, ainda, a realização de programas de capacitação25, treinamento e assistência 

técnica26, mediante o provimento de informações científicas sólidas sobre a aplicação da 

biotecnologia ao setor agrícola. 

 Apesar de ter sido publicada em março de 2000, a Declaração sobre Biotecnologia da 

FAO, na avaliação da autora do presente trabalho, representa o documento que melhor 

sintetiza a posição da Organização em relação ao tema. O principal mérito da Declaração é  

buscar equilibrar os argumentos em favor da aplicação da biotecnologia à agricultura com 

preocupações de ordem precautória.  

Dentre as vantagens propiciadas pelas aplicações biotecnológicas, a Declaração 

menciona o aumento da produtividade nos setores agrícola, pesqueiro e florestal; a redução do 

uso de agrotóxicos em favor de práticas agronômicas mais sustentáveis ecologicamente e o 

desenvolvimento de nova vacinas e tratamentos médicos.  

A enumeração dessas vantagens é contraposta nesse e em outros documentos da FAO 

pelo reconhecimento dos riscos potenciais não só para a saúde humana e animal, mas também 

para o meio ambiente associados à biotecnologia. Dentre esses riscos estão a transferência de 

toxinas para cultivos convencionais, o potencial alérgico associado ao consumo de alimentos 

modificados geneticamente e a polinização cruzada, de que pode resultar a criação de  

supermazelas, colocando em risco a biodiversidade. Todos esses riscos, segundo a FAO, 

fazem com que seja necessário atuar com precaução na eleição das medidas para seu 

gerenciamento.   

                                                        
25  Na área de capacitação, a FAO tem promovido workshops e cursos de treinamento a nível nacional e regional. 
26 Na área de assistência técnica, a FAO tem apoiado especialmente os países em desenvolvimento a partir de sua 
Rede de Cooperação Técnica em Biotecnologia Vegetal para a América Latina (REDBIO), de que participam 33 
países, aos quais provê informações relevantes, assim como análises sócio-econômicas e ambientais sobre os 
avanços da biotecnologia a nível mundial. Nesse âmbito, cabe assinalar estudo realizado pela FAO, a pedido do 
Governo argentino, envolvendo a quantificação dos custos para a implantação de um sistema de segregação entre 
cultivos tradicionais de milho e soja e sua variedade transgênica ao longo de toda a cadeia de produção, 
transporte e embarque, tendo em vista os requisitos de identificação estabelecidos no artigo 18.2 (a) do Protocolo 
de Cartagena sobre Biossegurança. O referido estudo encontra-se disponível no seguinte endereço eletrônico: 
http://www.fao.org/ag/AGP/AGPS/new.htm. 
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 A menção ao enfoque precautório na Declaração é matizada pela afirmação de que a 

avaliação dos cultivos biotecnológicos deve estar amparada em bases científicas e incluir uma 

determinação objetiva dos custos e benefícios associados a esses cultivos, tendo igualmente 

presente preocupações legítimas com a biossegurança de cada produto GM antes de sua 

homologação. Ou seja, segundo a FAO, é necessário avaliar se os benefícios advindos com 

sua liberação compensam possíveis efeitos negativos sobre a biodiversidade e sobre o sistema 

de segurança alimentar existente. Nesse processo de avaliação, deve-se ter presente a 

experiência adquirida pelas autoridades nacionais dos Estados Membros na área de 

normalização para aprovar tais produtos, bem como a utilidade dos procedimentos de 

monitoramento desses produtos como garantia de que continuam sendo inócuos para o 

consumo humano e animal, assim como para o meio ambiente após sua liberação comercial.  

 Essa visão tem orientado a elaboração de estudos e informes patrocinados pela FAO, 

entre os quais cabe destacar: (a) “O Papel das Biotecnologias Agrícolas na Produção de 

Bioenergia em Países em Desenvolvimento”; (b) “O Marco Legal para o Gerenciamento de 

Recursos Genéticos de Animais”; (c) “Estudo Global sobre a Aplicação da Biotecnologia na 

Área Florestal”; (d) “Status da Pesquisa e da Aplicação de Cultivos Biotecnológicos nos 

Países em Desenvolvimento: uma Avaliação Preliminar”; (e) “O Direito e a Biotecnologia 

Moderna: Temas Selecionados de Relevância para a Alimentação e a Agricultura”; (f) 

“Organismos Geneticamente Modificados e a Aquacultura”; (g) “O Papel do Direito na 

Realização do Potencial e na Redução dos Riscos Associados à Biotecnologia: Temas 

Selecionados de Maior Relevância para a Alimentação e a Agricultura”; (h) “Impactos 

Potenciais do Uso de Tecnologias Genéticas de Restrição de Uso na Biodiversidade Agrícola e 

nos Sistemas de Produção Agrícola: Estudo Técnico.” 27 

A atuação da FAO no campo biotecnológico inclui ainda a organização de eventos, 

entre os quais merecem registro a “Conferência Técnica Internacional sobre Recursos 

Genéticos Animais para a Alimentação e Agricultura”28 e “a Conferência sobre o Papel da 

                                                        
27 Esses estudos encontram-se disponíveis no seguinte endereço eletrônico: 
http://www.fao.org/biodiversity/biodiversity-home/en/. 
28 Realizada na Suíça, em setembro de 2007, a Conferência teve como um de seus principais resultados a adoção 
de um “Plano de Ação Global para os Recursos Genéticos Animais”, que constitui hoje importante marco 
internacional orientado à conservação e uso racional desses recursos para a agricultura e alimentação. 
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Biotecnologia para a Caracterização e Conservação dos Recursos Genéticos de Cultivos, 

Florestas, Animais e Peixes em Países em Desenvolvimento”. 

A fim de subsidiar a elaboração de suas recomendações a FAO também tem lançado 

mão de consultas a especialistas para o estudo de temas como (a) o desenvolvimento de 

métodos para a análise do impacto de OGMs sobre os cultivos agrícolas e sobre o meio 

ambiente, tendo presente tanto o aspecto da biossegurança quanto considerações sobre a 

produtividade agrícola; (b) o gerenciamento de riscos para a alimentação e para a agricultura 

associados aos cultivos transgênicos.  

   No âmbito de sua Comissão sobre Recursos Genéticos para a Alimentação e a 

Agricultura (CGRFA),29 a FAO vem discutindo desde 1993 projeto de Código de Conduta 

sobre a utilização da biotecnologia no aproveitamento desses recursos, com o objetivo de 

maximizar as vantagens e mitigar os riscos associados à aplicação da biotecnologia no plantio 

de cultivos geneticamente modificados e na produção de alimentos.30 

                                                        
29 Criada pela Resolução 9/83 da FAO em 1983, a CGRFA foi concebida originalmente como uma Comissão 
para os Recursos Genéticos de Plantas. Em 1995, seu mandato seria ampliado pela Resolução 3/95 para incluir 
todos os aspectos da agro-biodiversidade relevantes para a alimentação e agricultura. 
30  Tendo em vista que no âmbito da Convenção sobre Diversidade Biológica teriam início à época as discussões 
para a adoção do que viria a ser o Protocolo de Cartagena sobre Segurança Biológica, a Comissão recomendaria 
ao Conselho da FAO que esse tema e outras preocupações ambientais fossem excluídos do âmbito de aplicação 
do futuro Código de Conduta sobre Biotecnologia. Transcorridos mais de 10 anos desde o início dos debates 
sobre o Código, sem maiores avanços, a CGRFA em sua 11ª reunião ordinária (Roma,junho de 2007) faria uma 
avaliação sobre os principais óbices à sua negociação, bem como sobre os temas que deveriam ser objeto de 
disciplinamento em seu âmbito. Essa avaliação teria como foco os seguintes pontos: conservação dos recursos 
genéticos para a alimentação e a agricultura nos centros de origem e nas coleções ex situ; problemas de acesso e 
outros relacionados com a distribuição dos benefícios das aplicações biotecnológicas que utilizam recursos 
genéticos sobretudo de países em desenvolvimento; criação de capacidades nacionais; biossegurança e 
preocupações ecológicas, tecnologias de restrição de uso e fluxo gênico procedente de organismos geneticamente 
modificados. 
      As conclusões alcançadas durante essa reunião da CGRFA foram no sentido de dar continuidade à 
negociação do Código, pelo fato de inexistirem por ora: (a) instrumentos internacionais, que permitam promover 
de forma efetiva a conservação e uso sustentável dos recursos fitogenéticos para a alimentação e a agricultura ou 
que tenham como foco a redução dos efeitos negativos sobre a biodiversidade advindos da utilização das 
biotecnologias agrícolas; (b) diretrizes técnicas, códigos ou práticas acordadas internacionalmente disciplinando o 
uso de transgênicos para a alimentação e para a agricultura em centros de origem ou diversidade biológica; (c) 
um marco internacional para o exame de questões éticas relacionadas às aplicações biotecnológicas; (d) 
instrumentos de política internacional que proporcionem uma orientação clara em relação à proteção jurídica a 
ser outorgada as inovações tecnológicas na agricultura, incluindo as tecnologias genéticas de restrição de uso; (e) 
um foro internacional que trate de questões relacionadas com práticas desleais de concorrência na produção de 
alimentos; (f) mecanismos de controle do fluxo de gens de OGMs, de modo a preservar a integridade dos 
recursos  genéticos para a alimentação e a agricultura; (g) marcos normativos internacionais que tratem do tema 
da certificação dos produtos obtidos por meio da biotecnologia; (h) diretrizes ou práticas internacionalmente 
aceitas com relação aos cultivos transgênicos em centros de origem. 
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Nas discussões do Código, a CGRFA tem advogado a adoção de um enfoque 

integrado, que inclua tanto considerações científicas quanto outros fatores legítimos, como o 

combate à pobreza, o impacto sócio-econômico dos cultivos GMs e a proteção dos direitos de 

propriedade intelectual dos inventos biotecnológicos. Dentre as questões em discussão para a 

eventual inclusão no futuro código, vale destacar: (a) a definição de limiares de presença 

mínima de OGMs em produtos convencionais, abaixo do qual deveria ser dispensada a adoção 

de quaisquer medidas de gerenciamento de riscos, a fim de evitar sua instrumentalização para 

fins protecionistas; (b) a eleição de métodos de amostragem e de testes razoáveis, que não 

representem um ônus excessivo ao produtor ou exportador de OGMs; (c) a coexistência entre 

cultivos tradicionais e GMs e; (d) a definição de princípios e diretrizes gerais para a 

certificação de produtos obtidos por meios biotecnológicos. 

 Além do Código, a CGRFA tem apoiado a FAO na definição de diretrizes para a 

conservação e uso sustentável de recursos genéticos relevantes para a produção de alimentos e 

para a agricultura. A CGRFA também é responsável pelo desenvolvimento e supervisão do 

“Plano Global de Ação para Recursos Genéticos de Animais”, adotado em 2007, bem como do 

“Sistema Global de Recursos Genéticos para Plantas.”31 

A CGRFA também esteve à frente da negociação do Tratado Internacional de Recursos 

Genéticos de Plantas para a Alimentação e Agricultura. Adotado em 2001, o Tratado tem 

como objetivo a conservação e uso sustentável dos recursos genéticos de plantas que se 

destinam à alimentação ou à agricultura e o compartilhamento justo dos benefícios derivados 

de sua utilização. 

Além dos trabalhos no âmbito da CGRFA, a FAO também vem implementando uma 

série de projetos biotecnológicos em coordenação com outros foros internacionais. Com a 

Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), tem desenvolvido pesquisas sobre a 

aplicação da biotecnologia para o aumento da eficiência reprodutiva dos animais, bem como 

para o controle de pestes. Com a Organização Mundial de Saúde (OMS), tem organizado 

                                                        
31 A CGRFA em 1997 criou dos órgãos para apoiar seus trabalhos: o Grupo de Trabalho Inter-Governamental 
sobre Recursos Genéticos Animais (ITWG-AnGR) e o Grupo de Trabalho Inter-Governamental sobre Recursos 
Genéticos de Plantas (ITWG-PGR). Este último foro tem-se dedicado à definição de diretrizes para identificar a 
presença acidental de OGMs em coleções ex situ.  
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consultas com especialistas sobre distintos temas relacionados à biotecnologia, entre os quais 

cabe destacar a análise da segurança dos alimentos derivados de animais transgênicos e dos 

aditivos alimentares GMs, tendo presente seus efeitos sobre a saúde humana e sobre o meio 

ambiente. 

 

1.3.2 Comissão de Medidas Fitossanitárias(CMF) da Convenção Internacional 

para a Proteção de Plantas (CIPP) 

A Comissão de Medidas Fitossanitárias tem como principal atribuição velar pela 

implementação e aperfeiçoamento da Convenção Internacional para a Proteção de Plantas 

(CIPP), concebida com o objetivo primordial de coibir a introdução e propagação de pragas 

em plantas e produtos de origem vegetal no território das Partes Signatárias. No bojo da  CIPP 

também estão consignadas considerações sobre os potenciais danos ao meio ambiente 

associados a essas pragas, razão pela qual considera-se esse instrumento um marco jurídico 

relevante  para a conservação e uso sustentável da biodiversidade.   

Até recentemente, a CMF cumpria basicamente a função de estabelecer critérios para a 

emissão de certificados fitossanitários a serem utilizados para atestar a sanidade de plantas e 

de produtos de origem vegetal destinados à exportação. A designação do Secretariado da CIPP  

como organismo internacional de referência no Acordo SPS ampliaria a importância de suas 

atividades no processo de regulamentação do comércio internacional de produtos agrícolas, aí 

incluídos os geneticamente modificados.  

A esse respeito, cabe assinalar a especial relevância adquirida pelos transgênicos na 

agenda da Comissão, o que se explica em parte, pela rápida expansão do comércio 

internacional de commodities GMs, com destaque para a soja roundup ready e o milho bt. Em 

parte, pelo interesse da Comissão em participar ativamente do processo de regulamentação 

internacional desses produtos, sem contudo, sobrepor suas atividades normativas àquelas 

desenvolvidas no âmbito da COP-MOP. Para evitar essa superposição e eventual 

incompatibilidade entre as respectivas normas, a CMF constituiu em 1999 um grupo de 

trabalho sobre os aspectos fitossanitários de OGMs. Esse grupo recebeu como principais 
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atribuições: (a) elaborar um documento sobre o papel da CIPP na análise de risco de plantas 

GMs que constituem pragas; (b) definir a relação entre espécies invasoras;32 33 (c) identificar 

as responsabilidades de outros organismos multilaterais relevantes na área fitossanitária, a fim 

de garantir a coerência e o apoio mútuo na implementação dos respectivos mandatos, evitando 

a produção de padrões e normas internacionais contraditórios; (d) identificar áreas em que 

seria necessário desenvolver estándares fitossanitários e; (e) avançar na construção de 

capacidades nos países em desenvolvimento, a fim de que possam cumprir com suas 

obrigações no âmbito da CIPP.34 

Um dos principais resultados alcançados por esse grupo de trabalho seria a aprovação 

durante a 6ª sessão da CMF interina (Roma, abril de 2004) de parâmetros para a avaliação dos 

riscos fitossanitários associados a esses organismos, que seriam incorporados como 

suplemento ao Estándar Internacional sobre Medidas Fitossanitárias (ISPM) No. 11.35  

A ISPM No.11 tem como premissa subjacente o caráter excepcional de que deve 

revestir-se a análise de risco dos OVMs, que só deveria ser realizada em relação àqueles que 

apresentam probabilidade de constituir uma praga.36 Por essa razão, essa norma enumera os 

OVMs que, no entendimento das Partes da Convenção, podem representar um risco 

fitossanitário, entre os quais se encontram as plantas GMs: (a) destinadas à alimentação 

humana ou animal; (b) utilizadas em processos de biorremediação ou como agentes 

terapêuticos; (c) empregadas no controle biológico ou na produção de enzimas e de 

bioplásticos. 

                                                        
32 Um dos elementos críticos na globalização da economia é o movimento de organismos nocivos ou de espécies 
invasoras de uma região para outra, em função do comércio, transporte, trânsito e turismo. Esse movimento pode 
resultar em prejuízos ambientais, econômicos, sociais ou culturais incalculáveis, segundo especialistas da área 
fitossanitária.  
33 A CIPP define praga como qualquer organismo que tem o potencial de causar danos a plantas e cuja introdução  
ou dispersão ameaça a diversidade biológica. 
34 A CMF desenvolve três tipos de estándares: de referência, conceituais e específicos.  
35 Segundo o Secretariado da Convenção Internacional de Proteção Fitossanitária, os ISPMs fazem parte do 
programa mundial de políticas de assistência técnica em matéria de quarentena vegetal implementado pela FAO. 
Este programa oferece normas, diretrizes e recomendações para harmonizar as medidas fitossanitárias no âmbito 
internacional com o objetivo de evitar que venham a constituir obstáculos injustificados ao comércio. 
36 A CMF define praga como qualquer espécie, raça ou biotipo vegetal, animal ou agente patógeno daninho para 
as plantas ou produtos vegetais. Segundo a Comissão, diversos organismos que afetam indiretamente as plantas 
também se enquadram nessa definição, como mazelas e plantas invasoras. 
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Embora inclua referência expressa em seu texto à probabilidade de que um OGM 

possa representar outros riscos para a saúde humana, animal ou para o meio ambiente não 

cobertos pela CIPP, a ISPM em tela se limita a estabelecer parâmetros para a avaliação e 

gerenciamento dos riscos fitossanitários abrangidos pela Convenção. Nessa avaliação, a norma 

insta a que as Partes tenham presente: (a) os níveis de fluxo gênico e seu potencial  de 

provocar o surgimento de pragas novas; (b) o impacto ambiental e as conseqüências 

econômicas que podem advir da introdução e dispersão de OGMs que foram considerados 

pragas;37 (c) as práticas culturais de controle e manejo de pragas; (d) a idoneidade do meio 

ambiente natural que foi modificado pela dispersão de uma planta que constitui uma praga. 

A ISPM No. 11 dispõe, ainda, que na avaliação do impacto econômico da liberação de 

um OGM deve-se ter presente: (a) as eventuais perdas em termos quantitativos e qualitativos 

ocasionadas a cultivos convencionais; (b) fatores bióticos (adaptabilidade e virulência da 

praga) e abióticos (clima, temperatura, ventos) que possam influir na determinação dessas 

perdas; (c) a taxa de reprodução e de dispersão dos cultivos; (e) a eficácia e o custo das 

medidas de controle para coibir a contaminação gênica; (f) os efeitos sobre o meio ambiente e 

sobre as práticas de produção vigentes; (g) as restrições de acesso que podem eventualmente 

vir a ser levantadas em terceiros mercados a produtos agrícolas afetados por um OVM que 

constitui uma praga.38  

Na análise dos riscos ambientais, deve-se levar em consideração a redução e eventual 

eliminação de plantas consideradas essenciais em determinados ecossistemas ameaçados de 

extinção. Deve-se ter presente, ainda, os efeitos dos cultivos transgênicos em áreas 

ecologicamente vulneráveis ou protegidas, bem como os custos de erradicação e controle 

daqueles cultivos que constituem pragas. Tendo em vista as dificuldades associadas à 

valoração de determinados tipos de dano ambiental  como a  perda de biodiversidade, a norma 

                                                        
37 As repercussões econômicas inaceitáveis estão descritas no Suplemento n.º 2 da NIMF N.º 5: Glossário de 
Termos Fitossanitários que dispõe sobre as Diretrizes para a Interpretação da Importância Econômica Potencial e 
de Termos Relacionados. 
38 A NIMF No.11 estabelece os seguintes parâmetros para calcular esses efeitos: (a) alcance de eventuais 
regulamentações fitossanitárias existentes ou que podem vir a ser impostas nos principais mercados de destino 
das exportações agrícolas potencialmente afetadas por OGMs que constituem pragas; (b)  potenciais custos de 
controle impostos aos produtores; (c) redução da demanda interna ou externa de um dado produto, em razão de 
alterações em sua qualidade, decorrentes de modificações  genéticas introduzidas. 
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sugere a adoção de métodos de mensuração baseados no valor de uso de determinados 

recursos ambientais.  

A NIMF No. 11 dispõe, ainda, que na eleição das medidas de gerenciamento de riscos 

associados a uma planta GM, as Partes na CIPP deverão orientar-se pelos princípios da 

razoabilidade, eficácia e viabilidade econômica e técnica, tendo presente igualmente as 

limitações de recursos humanos e orçamentários existentes em vários países membros da 

Convenção.   

A NIMF em tela inclui remissão aos seguintes princípios de gerenciamento de riscos 

estabelecidos na NIMF N.º 1 (Princípios de Quarentena Fitossanitária em Relação ao 

Comércio Internacional): 

- Eleição das medidas que apresentam menor grau de restrição ao comércio, desde que 

equivalentes a outras existentes em termos de proteção fitossanitária; 

- Princípio da não discriminação entre países exportadores que apresentam o mesmo status 

fitossanitário; 

- Princípio da transitoriedade, segundo o qual havendo alguma mudança de circunstâncias 

ou obtidas novas informações sobre a sanidade de um determinada planta, as medidas 

fitossanitárias deverão ser ajustadas, incorporando ou eliminando os requisitos que se 

fizerem necessários para manter sua efetividade; 

- Princípio da transparência, que impõe aos países a obrigação de comunicar, caso haja 

alguma solicitação nesse sentido, os fundamentos de suas medidas fitossanitárias. 

Nos termos da NIMF N° 1, os Países Signatários da Convenção estão autorizados a 

decidir o nível de risco que consideram aceitável, tendo presente o fato de que é impossível 

eliminar totalmente o risco de introdução de pragas quarentenárias no mundo real.39 Esse nível 

poderá ser determinado, ainda, com base nos seguintes parâmetros e critérios: (a) remissão a 

outros requisitos fitossanitários existentes; (b) estimativa de perdas econômicas; (c) escala de 

tolerância de riscos; (d) comparação com o nível de risco aceito em outros países. 

                                                        
39 A NIMF N.º 1 sugere como critério adicional para a definição do nível de risco associado a um OGM que seria 
aceitável  uma comparação com aquele adotado para organismos similares em um ambiente com características 
semelhantes àquelas onde foram encontradas plantas GMs que constituem pragas. 
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O anexo 2  da NIMF N° 11 dispõe sobre a aplicabilidade da CIPP à análise de OVMs 

que representam potencialmente um risco fitossanitário. A comprovação desse risco depende 

de uma série de fatores, que incluem desde as características dos organismos doadores e 

receptores até o tipo de modificação genética realizada. O anexo traz ressalva de que a análise 

de risco de pragas não esgota as exigências para a importação e liberação de OVMs, uma vez 

que pode-se exigir do exportador que realize também uma avaliação dos riscos para a saúde 

humana ou animal ou para o meio ambiente.40 Esses riscos, conforme indicado anteriormente, 

vão além do âmbito de aplicação da CIPP, que se limita à análise e gerenciamento de riscos 

fitossanitários representados por um OVM. Dentre esses riscos incluem-se: (a) a maior 

resistência ou tolerância a pesticidas; (b) o potencial de hibridização com organismos 

patógenos existentes, de que pode resultar a criação de supermazelas; (c) a transformação de 

uma planta em vetor de outras pragas; (d) reversão de um organismo destinado a funcionar 

como um agente biológico a uma forma virulenta.  

 A ISPM N° 20 constitui outro estándar desenvolvido pela Comissão de Medidas 

Fitossanitárias (CMF) relevante para a regulamentação internacional de transgênicos. Essa 

norma estabelece diretrizes para o estabelecimento de um sistema fitossanitário que se destina 

a regulamentar as importações de produtos de base – aí incluídos os de natureza transgênica - 

de forma a coibir a entrada de pragas no países de destino. 

Essa ISPM dispõe, ainda, que na implementação dos respectivos sistemas de 

regulamentação das importações de produtos agrícolas, as Partes Signatárias da Convenção 

deverão ter presente os direitos, obrigações e responsabilidades em outros tratados 

internacionais pertinentes, particularmente no Acordo de Medidas Sanitárias e Fitossanitárias 

da OMC. A norma ressalva, contudo, que as Partes da Convenção têm o direito soberano de 

regulamentar suas importações para alcançar um nível adequado de proteção, observados o 

princípio das repercussões mínimas e a viabilidade econômica e operacional das medidas 

fitossanitárias adotadas, a fim de evitar obstáculos desnecessários ao comércio. 

                                                        
40 Ao exigir que seja incluída em um análise de risco de pragas os potenciais impactos ambientais e sobre a 
diversidade biológica que podem advir da liberação de uma planta que constitui uma praga, a NIMF No 11 vai 
além de objetivos estritamente fitossanitários. 
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A ISPM N° 20  traz, ainda, uma definição dos tipos de atos autorizativos que poderão 

vir a ser adotados pelas Partes Signatárias para regulamentar suas importações de produtos 

agrícolas: (a) gerais, que dispensam a exigência de permissões ou licenças, mas que estão 

sujeitas à eventual revisão; (b) específicos, que supõe um consentimento oficial para a 

importação, que pode traduzir-se na exigência de uma licença ou permissão para produtos que 

devem ser rastreados após seu ingresso no mercado importador. A Norma em tela dispõe, por 

fim, que as proibições à importação só deverão ser adotadas quando inexistirem outras 

alternativas para o gerenciamento dos riscos de pragas, devendo ser tecnicamente justificadas. 

O Suplemento N° 2 da NIMF N.° 5 representa outra norma negociada no âmbito da 

CIPP de relevância para a regulamentação internacional do comércio de produtos agrícolas 

GMs. Esse instrumento estabelece diretrizes para aferir o impacto econômico da introdução de 

uma praga no território de uma Partes Signatárias da CIPP, incluindo referência expressa a 

considerações ambientais. A norma em tela também autoriza as Partes na implementação de 

seus compromissos no âmbito da Convenção a ter presente considerações ambientais, em cuja 

mensuração poderão valer-se, a seu juízo, de parâmetros pecuniários. Dispõe ainda que a 

dimensão de mercado não constitui o único critério para avaliar as conseqüências negativas da 

introdução ou dispersão de uma praga em um determinado país, devendo ser utilizadas outras 

ferramentas de natureza qualitativa. A norma resguarda, assim, o direito dos Países Signatários 

da CIPP de adotar  medidas fitossanitárias no combate a pragas cujos danos econômicos a 

plantas ou ecossistemas locais não podem ser quantificados facilmente, representando 

importante contribuição à conservação e uso sustentável da diversidade biológica. 

 

1.3.3. Organização Mundial para a Sanidade Animal (OIE) 

A Organização Mundial para a Sanidade Animal (OIE) tem-se debruçado sobre o tema 

biotecnológico desde 1996, tendo como foco a segurança e a saúde dos animais transgênicos e 

o desenvolvimento de novas vacinas e medicamentos veterinários a partir de técnicas de 



 29

DNA-recombinante.41 

   Com os rápidos avanços das aplicações biotecnológicas na área de sanidade animal e a 

adoção de distintos enfoques nacionais em seu disciplinamento, a OIE em 2005, por 

recomendação de seu Comitê Internacional42, criaria uma instância para tratar exclusivamente 

do tema: o Grupo Ad Hoc sobre Biotecnologia (GAHB).43 

O GAHB teria como foco inicial de seus trabalhos a discussão de diretrizes para a 

análise de risco dos animais produzidos a partir de distintas técnicas da engenharia genética 

(transgenia, clonagem, entre outras) e o impacto da aplicação da biotecnologia em bioterapias 

e na produção de medicamentos veterinários. Em um segundo momento, o Grupo passaria a 

rever as diretrizes do Manual Terrestre relativas à produção de vacinas biotecnológicas, que 

estariam disciplinadas de forma genérica no capítulo 1.1.7 do referido documento. 

       Como resultado dessas atividades, o GAHB elaboraria recomendações ao Comitê 

Internacional propondo a atualização da lista de vacinas biotecnológicas prevista no Manual 

de Testes e Diagnósticos para Animais Terrestres, para incluir aquelas produzidas a partir das 

técnicas de DNA-recombinante, da engenharia genética reversa e dos métodos de clonagem. O 

GAHB proporia, ainda, a adoção de princípios e diretrizes sobre os seguintes tópicos: (a) 

análise dos riscos associados à utilização de vacinas biotecnológicas; (b) análise da saúde de 

embriões e animais gerados a partir de métodos de reprodução baseados na transgenia ou na 

transferência de células somáticas clonadas; (c); aplicação da nanotecnologia na produção de 

diagnósticos de doenças infecciosas ou no desenvolvimento de novas vacinas. 

O GAHB receberia, ainda, a incumbência de coordenar-se com o Grupo Ad Hoc sobre 

Rastreamento da OIE, a fim de estabelecer diretrizes ou recomendações conjuntas para mapear 

ao longo de toda a cadeia de produção e comercialização animais clonados ou geneticamente 

                                                        
41 Essas técnicas permitem recombinar trechos de DNA de seres aparentados ou não para formar uma nova 
sequência genética. 
42 O Comitê Internacional da OIE, que constitui a autoridade de mais alto nível da Organização, tem como 
principais funções adotar padrões internacionais, tendo presente seu impacto sobre o comércio internacional de 
produtos de origem animal e adotar resoluções para o controle das principais doenças animais existentes. 
43 Dada a complexidade das questões envolvendo a aplicação da biotecnologia na área veterinária, esse Grupo, 
em reunião realizada em abril de 2006 em Paris, seria sub-dividido em 3 sub-grupos de trabalho para tratar dos 
seguintes temas: biotecnologias reprodutivas aplicadas a animais (clonagem e transgenia), vacinas e 
nanotecnologia. 
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modificados, de modo a poder avaliar seu potencial impacto sanitário, bem como facilitar o 

controle de enfermidades veterinárias. 

Além do GAHB, o tema biotecnológico também vem sendo tratado pelo Grupo de 

Trabalho sobre a Segurança Sanitária dos Alimentos Derivados da Produção Animal, que em 

sua sétima reunião, realizada em Paris em novembro de 2007, incluiria os seguintes temas 44 

como prioritários em seu programa de trabalho para 2008: biotecnologia; identificação e 

rastreamento de animais e produtos de origem animal produzidos a partir de técnicas 

biotecnológicas; implicações em matéria de segurança alimentar da aplicação de vacinas 

derivadas da biotecnologia recombinante em animais que se destinam à alimentação. 

Em relação aos instrumentos jurídicos produzidos pela OIE potencialmente aplicáveis 

a produtos transgênicos vale destacar seus estándares comerciais e biológicos e algumas 

resoluções aprovadas pelo seu Comitê Internacional. Os estándares comerciais da Organização 

estabelecem, em linhas gerais, diretrizes destinadas a assegurar condições sanitárias mínimas 

nas operações de comercialização internacional de animais e de produtos de origem animal, aí 

incluídos os geneticamente modificados. Esses estándares comerciais estão previstos no 

Código Sanitário para Animais Terrestres e no Código Sanitário para Animais Aquáticos. 45 

Além de orientar os serviços veterinários dos Países Membros para que no desenho de 

suas medidas sanitárias tenham presente todos os aspectos necessários para coibir os riscos de 

transferência de agentes patogênicos para os consumidores e rebanhos de países importadores, 

os estándares da OIE visam igualmente impedir que essas medidas sejam aplicadas com fins 

protecionistas. 

 Os dois códigos também trazem dispositivos que, embora não tenham sido concebidos 

especificamente para disciplinar os animais geneticamente modificados, são potencialmente 

aplicáveis às operações envolvendo sua comercialização internacional, entre os quais se 

encontram aqueles relativos à análise de risco, identificação, rastreamento e transporte de 

animais.   

                                                        
44  Esse grupo foi criado em 2002, a pedido do Comitê Internacional da OIE, para fortalecer suas atividades na 
área de segurança alimentar, que devem ser desenvolvidas em estreita cooperação com a Comissão do Codex. 
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Os Códigos Terrestre e Aquático orientam-se pelas seguintes premissas: 

a) conformidade por parte dos países exportadores e importadores com suas obrigações no 

âmbito da OMC; 

b) fundamentação científica das medidas sanitárias, que devem amparar-se em análises de 

riscos objetivas; 

c) exigência de sólido monitoramento epidemiológico, para amparar as declarações tanto dos 

países exportadores quanto importadores quanto ao seu status sanitário. 

 Além de estándares de comercialização, a OIE desenvolveu 2 estándares biológicos 

aplicáveis a animais geneticamente modificados: o Manual de Testes de Diagnósticos e de 

Vacinas para Animais Terrestres e o Manual de Testes de Diagnósticos para Animais 

Aquáticos. Ambos Manuais têm por objetivo promover a harmonização internacional dos 

métodos de vigilância e de controle das enfermidades animais de maior relevância.  

O Manual de Animais Terrestres inclui item específico sobre a produção de vacinas 

biotecnológicas, além da descrição do que deveriam ser boas práticas laboratoriais para sua 

validação.  

 Além dos Códigos e Manuais Terrestre e Aquático, a OIE tem aprovado uma série de 

resoluções que podem afetar, ainda que indiretamente, a comercialização internacional de 

animais GMs e seus derivados. Dentre essas resoluções, vale destacar a de No. XXVIII, 

relativa às “Aplicações da Engenharia Genética a Animais de Criação e a Produtos 

Biotecnológicos”. Sua importância reside no fato de traduzir, não só a visão da OIE acerca dos 

potenciais benefícios para a saúde animal associados às aplicações biotecnológicas, mas 

também a existência de um amplo consenso entre os Membros da Organização de que são 

necessários amplos controles regulatórios para disciplinar sua utilização, tendo presente as 

preocupações éticas e sociais existentes sobre o tema. 

A mencionada Resolução alerta, ainda, para a inexistência de diretrizes ou padrões 

internacionais uniformes na análise da segurança das aplicações biotecnológicas, cujo 

                                                                                                                                                                              
45 As medidas sanitárias que constam do Código Terrestre (com caráter seja de normas ou recomendações) 
revestem-se de uma presunção de compatibilidade com o Acordo de Medidas Sanitárias e Fitossanitárias e com o 
GATT-94 da OMC (ver artigo 2.2 do SPS). 
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desenvolvimento futuro deverá estar amparado em sólidos fundamentos científicos e orientado 

à proteção da saúde pública e animal.    

A parte dispositiva da Resolução N° XXVIII insta a OIE a adotar diretrizes e 

recomendações sobre os seguintes temas: 

a) uso de vacinas GMs em tratamentos veterinários; 

b) análise de riscos para a saúde animal associados a técnicas de transferência de células 

clonadas; 

c) segregação de animais geneticamente modificados de outros alimentos ou rações 

convencionais ao longo de toda a cadeia de produção e comercialização; 

d) identificação e certificação de animais biotecnológicos e seus derivados que se destinam à 

comercialização internacional; 

e) aplicação da nanotecnologia em tratamentos veterinários. 

 A Resolução No. XIV, aprovada em 29 de maio de 2002, constitui outro instrumento 

aprovado pela OIE envolvendo animais transgênicos. Essa norma insta a Organização a 

incorporar a dimensão do bem estar na produção desses animais e no desenvolvimento de 

novas práticas veterinárias.  

Outra norma da OIE potencialmente aplicável à comercialização internacional de 

animais GMs seria a Resolução No. XXX, que reconhece a importância da identificação e do 

rastreamento de animais, assim como dos produtos de origem animal, a fim de garantir a sua 

comercialização segura. Apesar de avaliar positivamente o fato de existirem vários sistemas 

nacionais disciplinando o tema, a Resolução alerta os Membros da OIE quanto aos potenciais 

efeitos negativos sobre o comércio internacional de animais, em decorrência dessa diversidade 

regulatória que afeta igualmente a qualidade das informações sobre enfermidade veterinárias, 

aspecto considerado fundamental para seu controle e erradicação.  
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1.3.4. Codex Alimentarius 

 O Codex46 tem-se ocupado do tema biotecnológico desde meados da década de 90, 

época em que a rápida expansão do comércio internacional de commodities GMs, combinada 

com uma série de escândalos envolvendo a venda de alimentos contaminados, suscitaria 

preocupações em relação aos potenciais riscos que os transgênicos poderiam representar para 

o sistema de segurança alimentar, na ausência de qualquer regulamentação multilateral 

disciplinando sua movimentação tranfronteiriça. 

 Essa ausência de disciplinas multilaterais tinha como contraponto a diversidade de 

modelos de regulamentação doméstica aplicáveis aos transgênicos. A crescente percepção de 

que essa diversidade regulatória poderia afetar a segurança e a previsibilidade das operações 

internacionais envolvendo esses produtos daria maior visibilidade ao tema na agenda do 

Codex. Essa visibilidade se traduziria na criação, durante o 23º período de sessões da 

Comissão do Codex (junho de 1999), do Grupo de Ação Inter-Governamental Especial sobre 

Alimentos Obtidos por Meios Biotecnológicos (TF-FBT). Esse Grupo teria como mandato 

inicial a elaboração de princípios e diretrizes para a análise da inocuidade e dos aspectos 

nutricionais desse tipo de alimento, tendo presente os dados científicos existentes, as análises 

de risco realizadas e, quando pertinente, outros fatores legítimos relacionados à saúde dos 

consumidores e à promoção de práticas equitativas de comércio.  

Na execução desse mandato, o Grupo deveria coordenar-se com outros Comitês do 

Codex, entre os quais o de Etiquetagem de Alimentos e o de Métodos de Análise e de 

Amostragem. Deveria, ainda, levar em consideração os trabalhos realizados pela FAO, OMS e 

autoridades competentes dos Estados Membros.  

Tendo em vista a importância dos trabalhos do TF-FBT no disciplinamento dos 

alimentos GMs, pelo seu potencial impacto sobre sua comercialização internacional, a autora 

pretende examinar, em um primeiro momento, os documentos aprovados no âmbito desse 

foro. Em seguida, serão analisados os trabalhos dos Comitês do Codex sobre Etiquetagem e 
                                                        
46  Criada conjuntamente pela FAO e pela OMS em 1963, a Comissão do Codex Alimentarius tem-se dedicado à 
elaboração de normas, diretrizes e recomendações, orientadas pelos seguintes objetivos: proteger a saúde 
humana; combater práticas desleais na comercialização de alimentos e coibir a adoção de medidas sanitárias ou 
fitossanitárias com fins protecionistas. 
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Métodos de Análise e de Amostragem envolvendo esses alimentos, que ainda se encontram 

em estágio preliminar quando comparados com os avanços registrados no âmbito do TF-FBT.    

 

1.3.4.1 Grupo de Ação Inter-governamental Especial sobre Alimentos Obtidos por 

Meios Biotecnológicos (TF-FBT) 

     Durante seu 26° período de sessões, que teve lugar em 2003, a Comissão do Codex 

Alimentarius aprovaria os seguintes instrumentos negociados no âmbito do TF-FBT 

disciplinando os alimentos transgênicos:  

a) Princípios para a Análise de Riscos e Diretrizes para a Avaliação da Inocuidade dos 

Alimentos Obtidos por Meios Biotecnológicos Modernos (CAC/GL 44-2003); 

b) Diretrizes para a Análise da Inocuidade dos Alimentos Derivados de Plantas de DNA 

Recombinante (CAC/GL 45-2003); 

c) Diretrizes para a Análise da Inocuidade dos Alimentos Produzidos com 

Microorganismos de DNA Recombinante (CAC/GL 46-2003). 

O documento de “Princípios para a Análise de Riscos e Diretrizes para a Avaliação da 

Inocuidade dos Alimentos Obtidos por Meios Biotecnológicos Modernos” (CAC/GL 44-2003) 

dispõe que essa análise deve basear-se em uma comparação desses alimentos com os 

respectivos homólogos convencionais47 e estar calcada em sólidos fundamentos científicos. 

Também insta os Governos a adotarem medidas de gerenciamento de riscos48 proporcionais 

aos riscos identificados, embora admita que possam ser levados em consideração na sua 

eleição outros fatores legítimos. 

                                                                                                                                                                              
 
47  O documento CAC/GL 44-2003 define a expressão “homólogo convencional” como um organismo ou 
variedade relacionada, para os quais já existe uma experiência acumulada em relação à sua inocuidade como 
alimento. 
48 Dentre as medidas que eventualmente poderiam ser adotadas, o documento menciona a etiquetagem, o 
rastreamento e o monitoramento pós-comercialização, que teriam por finalidade facilitar a retirada do mercado de 
alimentos transgênicos, caso venham a ser considerados posteriormente à sua autorização um risco para a saúde 
humana. 
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Os Governos são instados, ainda, a adotar critérios coerentes para a caracterização e 

gestão dos riscos nutricionais, bem como daqueles relacionados ao potencial alérgico e tóxico 

dos alimentos transgênicos, de modo a evitar diferenciações injustificadas em relação aos 

riscos apresentados pelos alimentos convencionais.   

O documento exclui expressamente de seu âmbito de aplicação quaisquer 

considerações ambientais, éticas, morais ou sócio-econômicas associadas à pesquisa, 

desenvolvimento, produção e comercialização desses alimentos.   

 O documento de “Diretrizes para a Análise da Inocuidade dos Alimentos Obtidos de 

Plantas de DNA-Recombinante” (CAC/GL 45-2003) 49 por sua vez, também inclui 

disposições para a análise dos aspectos nutricionais desses alimentos, que são avaliados em 

relação aos respectivos homólogos convencionais.50 Exclui, contudo, quaisquer considerações 

sobre os potenciais riscos ambientais que podem advir da produção de plantas GMs destinadas 

à alimentação humana.  

O documento (CAC/GL 45-2003) traz, ainda, uma série de ressalvas iniciais, que na 

visão da autora do presente trabalho, buscam relativizar os argumentos em favor de análises 

mais rigorosas da inocuidade dos alimentos produzidos a partir de plantas GMs. O primeiro 

argumento nessa linha é de que os alimentos produzidos a partir de novas variedades de 

plantas – aí incluídas as geneticamente modificadas - de regra não são submetidos a 

procedimentos exaustivos de análise de sua inocuidade. Outra ressalva diz respeito às 

dificuldades encontradas para aplicar aos alimentos GMs os procedimentos tradicionais de 

ensaio toxicólogo e de avaliação de riscos, o que justificaria a aplicação do conceito de 

equivalência substancial entre os cultivos transgênicos e sua variedade convencional.51 

Segundo o documento em tela, o conceito não tem por objetivo avaliar de forma absoluta a 
                                                        
49 O documento define planta de DNA-Recombinante como uma planta cujo material genético foi modificado 
mediante técnicas in vitro de ácido nucléico, incluído o ácido desoxirribonucléico recombinante e injeção direta 
de ácido nucléico em células. 
50 Segundo o documento, o objetivo não é proceder a uma identificação exaustiva de cada um dos riscos 
associados a um determinado alimento GM, senão mapear os que são distintos daqueles apresentados por um 
homólogo convencional. 
51 O conceito de equivalência substancial empregado nesse documento é o mesmo constante do informe 
preparado pela FAO/OMS com base em Consulta a Especialistas, realizada no ano de 2000. Ver documento 
“Safety Aspects of Genetically Modified Foods of Plant Origin:  A Joint FAO/WHO Consultation on Foods 
Derived from Biotechnology, Genebra, Suíça, 29 maio - 2 junho, 2000. Disponível no seguinte endereço 
eletrônico: http://www.who.int/foodsafety/publications/biotech/ec_june2000/en/index.html.  
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inocuidade dos alimentos derivados de plantas GMs, constituindo apenas o ponto de partida 

mais adequado para estruturar essa avaliação, tomando como parâmetro seu homólogo 

convencional, a fim de identificar possíveis diferenças nutricionais. 

O documento procura, ainda, relativizar a probabilidade - e portanto os riscos - de que 

venham a produzir-se efeitos não intencionais52, como o desenvolvimento de novos traços 

genéticos ou a perda de características existentes anteriormente em uma planta que foi 

modificada geneticamente, afirmando que esses efeitos não estão associados exclusivamente 

às técnicas da engenharia genética, constituindo um fenômeno intrínseco e geral que também 

pode resultar da aplicação de outros métodos convencionais de melhoramento genético.53 

Com relação ao potencial alérgico associado ao consumo de alimentos derivados de 

plantas GMs, o documento dispõe que não haveria um teste definitivo confiável para sua 

comprovação, recomendando a adoção de um enfoque caso a caso. 

O documento de “Diretrizes para a Análise de Risco dos Alimentos Produzidos 

utilizando-se Microorganismos de DNA Recombinante (CAC/GL 46-2003)”, a seu turno, 

afirma inicialmente que a maior parte dos alimentos produzidos a partir de microorganismos 

têm sua origem na antiguidade e foram considerados inócuos antes mesmo da existência de 

métodos científicos atestando a ausência de riscos associados a seu consumo. O documento 

inclui, ainda, o argumento de que tais alimentos têm sido produzidos habitualmente a partir de 

cepas com um histórico de emprego inócuo, sem qualquer avaliação prévia de riscos. À luz do 

que precede, seriam poucos os microorganismos que já foram submetidos a amplas análises 

químicas, toxicológicas, epidemiológicas ou médicas, com vistas a um mapeamento de todos 

os riscos associados à sua utilização na produção de alimentos destinados ao consumo 

humano.  

                                                        
52  O documento também contempla ressalva de que os efeitos involuntários não são necessariamente 
prejudiciais, podendo ser benéficos ou neutros. 
53  O documento CAC/GL 45-2003 traz ainda parâmetros para analisar a inocuidade de alimentos que contêm 
gens marcadores resistentes a antibióticos. (Os gens marcadores são utilizados para identificar se uma planta ou 
animal sofreu alguma modificação genética). Essa análise tem duplo objetivo: (a) avaliar em que medida um gen 
marcador pode comprometer a eficácia terapêutica de um antibiótico; (b) verificar se o antibiótico em relação ao 
qual se constatou a resistência constitui o único medicamento disponível para tratar certos problemas clínicos ou 
veterinários, hipótese em que não deverá ser utilizado esse gen marcador em plantas de DNA recombinante que 
se destinam à produção de alimentos.  
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Essas Diretrizes dispõem ainda que a análise da inocuidade dos alimentos produzidos a 

partir de microorganismos GMs deverá basear-se em uma comparação com os respectivos 

homólogos convencionais, que têm um histórico de emprego inócuo, tendo presente tanto os 

efeitos intencionais como os involuntários. O objetivo desse tipo de análise não é identificar 

todos os riscos, mas apenas aqueles não apresentados por um homólogo convencional.54  

   O documento CAC/GL 46-200355 também afirma, na mesma linha do documento 

CAC/GL 45-2003, a importância do princípio da equivalência substancial como parâmetro de 

análise da inocuidade dos alimentos obtidos a partir de microorganismos de DNA 

recombinante, em vista das dificuldades de aplicar os procedimentos tradicionais de ensaio 

toxicológico e de análise de riscos a esse tipo de alimento. Afirma também que o princípio 

não constitui em si mesmo uma análise de inocuidade, representando tão somente um ponto 

de partida para identificar as semelhanças e diferenças entre um microorganismo de DNA- 

recombinante e sua contraparte convencional.  

 O documento enfatiza, por fim, que a análise da inocuidade dos alimentos produzidos a 

partir de microorganismos GMs deverá realizar-se caso a caso, tendo em vista a natureza e o 

alcance das modificações genéticas ocorridas, devendo ser revista, caso surjam novos dados 

científicos que possam afetar as conclusões da análise realizada. O objetivo dessa análise é 

assegurar que o alimento GM apresenta o mesmo nível de inocuidade que seu homólogo 

convencional, tendo presente quaisquer mudanças em seu valor nutritivo e os potenciais riscos 

de toxidade ou alergenicidade associados a seu consumo.  

                                                        
54 As Diretrizes em tela incluem na definição de microorganismo de DNA-recombinante as bactérias, levaduras 
ou fungos que sofreram modificações genéticas mediante técnicas de ácido nucléico in vitro, incluindo o uso de 
ácido desoxirribonucleico (ADN) recombinante e a injeção direta de ácido nucléico em células. As diretrizes 
definem ainda a expressão “homólogo convencional”

 
como sendo os alimentos obtidos utilizando-se 

microorganismos que são tradicionais na produção de alimentos. 
55 Em linha com o Documento de Diretrizes para a Análise da Inocuidade dos Alimentos Obtidos de Plantas de 
DNA-recombinante, o documento busca relativizar as consequências de uma eventual perda ou modificação 
involuntária de determinadas características de um microorganismo GM em função da aplicação de técnicas da 
moderna biotecnologia, ao afirmar que tais efeitos involuntários não estão associados unicamente a essas 
técnicas, podendo ocorrer também em função de procedimentos de modificação genética tradicionais. Ressalva, 
ainda, que esses efeitos involuntários não são necessariamente prejudiciais à saúde humana, podendo inclusive 
ser benéficos ou meramente neutros. 
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Em seu 31º período de sessões, realizado em Genebra, de 30 de junho a 4 de julho de 

2008, a Comissão do Codex aprovaria outro conjunto de documentos negociados no âmbito do 

TF-FBT, listados a seguir: 

a) Diretrizes para a Análise da Inocuidade dos Alimentos Produzidos a partir de Animais de 

DNA-Recombinante (N01-2006) ALINORM 08/31/34, Apêndice II); 

b) Análise da Inocuidade dos Alimentos Obtidos de Plantas de DNA-Recombinante 

Modificadas para Obter Benefícios Nutricionais ou Sanitários (N02-2006) ALINORM 

08/31/34, Apêndice III); 

c) Análise da Inocuidade dos Alimentos com Baixos Níveis de Material Vegetal de DNA-

Recombinante (N07-2007) ALINORM 08/31/34, Apêndice IV). 

O documento de Diretrizes para a Análise da Inocuidade dos Alimentos Obtidos de 

Animais de DNA-Recombinante (ALINORM 08/31/34, Apêndice II) limita-se a tratar dos 

aspectos nutricionais e da inocuidade desse tipo de alimento, apesar de reconhecer as 

preocupações de ordem ética, ambiental, sócio-econômica e de bem estar animal associadas ao 

tema. O documento também ressalva que os princípios do Codex não estão orientados a 

identificar a totalidade dos riscos presentes em um alimento qualquer, transgênico ou não, 

sendo poucos os que foram avaliados exaustivamente de modo a mapear de forma cabal todos 

os riscos associados a seu consumo.  

Esse documento de Diretrizes (ALINORM 08/31/34, Apêndice II)  dispõe, ainda, que a 

análise da inocuidade dos alimentos obtidos a partir de animais de DNA recombinante deve 

ser feita caso a caso e estar amparada em uma comparação com seu homólogo convencional, 

com um histórico de utilização segura. Essa análise teria por objetivo identificar apenas os 

riscos novos em relação aqueles apresentados por sua contraparte convencional.56  

                                                        
56 O documento define animal de DNA recombinante como aquele cujo material genético foi modificado 
mediante técnicas in vitro de ácidos nucléicos, incluindo o uso de acido desoxirribonucléico (ADN) 
recombinante. 
     O documento define ainda como homólogos convencionais os animais com um histórico conhecido de 
emprego inócuo como alimento. 
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As Diretrizes em tela incluem argumentos contrários á realização de análises 

excessivamente rigorosas dos alimentos derivados de animais transgênicos, amparados no fato 

de que tradicionalmente os alimentos produzidos a partir de animais que sofreram 

melhoramentos através de técnicas convencionais não foram submetidos de forma sistemática 

a amplas análises químicas, toxicológicas ou nutricionais antes de sua comercialização. 

O documento dá ênfase a dois temas em particular. O primeiro diz respeito às 

dificuldades envolvidas na realização de uma análise exaustiva de todas as propriedades 

físico-químicas de um alimento - transgênico ou não – com base nos procedimentos 

tradicionais de ensaio toxicológico e de avaliação de risco existentes. Tendo em vista essas 

dificuldades, os Membros do Codex são instados a adotar um enfoque comparativo com os 

alimentos convencionais, que tem como premissa subjacente o princípio da equivalência 

substancial, considerado por ora a estratégia mais apropriada para avaliar a inocuidade dos 

alimentos derivados de animais modificados geneticamente a partir de técnicas de DNA 

recombinante. O segundo ponto diz respeito aos efeitos não intencionais associados ao 

consumo desses alimentos. Esses efeitos, que não são necessariamente prejudiciais, segundo o 

documento, não resultam apenas da utilização de técnicas da engenharia genética, podendo 

verificar-se igualmente em relação a animais que sofreram melhoramentos genéticos a partir 

de técnicas convencionais.  

O documento traz ainda afirmação de que na definição dos procedimentos regulatórios 

que deverão ser adotados para a análise da segurança dos alimentos obtidos de animais de 

DNA-recombinante, os Governos deverão amparar-se em conceitos e princípios científicos 

sólidos e em boas práticas laboratoriais, com o objetivo de garantir que esses alimentos não 

representam um risco para a saúde humana, tendo presente os potenciais efeitos nutricionais 

que podem advir de alterações em sua estrutura genética. 

Segundo o documento, na análise da inocuidade dos alimentos derivados de animais 

GMs deve-se ter presente os seguintes fatos. Primeiro, de que os animais que apresentam um 

histórico de uso inócuo como alimento não trazem de regra gens que codificam substâncias 

tóxicas. Em segundo lugar, de que as autoridades regulatórias nacionais, como praxe, só 

autorizam a comercialização de alimentos derivados de animais que apresentam um estado de 
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saúde considerado aceitável.57 O objetivo principal desse tipo de análise é permitir que as 

autoridades regulatórias cheguem à conclusão de que os alimentos derivados de animais GMs 

apresentam o mesmo nível de inocuidade que seus respectivos homólogos convencionais. Essa 

análise deverá ser revista, contudo, se surgirem novas informações científicas com o potencial 

de afetar as conclusões nela contidas. Os animais de DNA-recombinante também deverão ter 

seu potencial alérgico avaliado, embora inexista até o presente momento um ensaio definitivo 

que possa prever eventuais reações alérgicas em seres humanos associados a seu consumo, 

recomendando-se a utilização de um enfoque calcado em sólidos fundamentos científicos, que 

deverá ser aplicado caso a caso. 

O documento de Diretrizes para a Análise da Inocuidade dos Alimentos Obtidos de 

Plantas de DNA-Recombinante Modificadas para Obter Benefícios Nutricionais ou Sanitários 

(N02-2006) ALINORM 08/31/34, Apêndice III),58 por sua vez, inclui parâmetros específicos 

para avaliar os riscos associados a esses alimentos. O documento, contudo, não traz uma 

avaliação desses beneficios, tampouco analisa o impacto de seu consumo sobre a saúde 

humana, limitando-se a examinar sua inocuidade.  

O documento repete o argumento encontrado nos demais negociados no âmbito do TF-

FBT de que as diretrizes não têm por objetivo permitir a identificação de todos os riscos 

associados a um dado alimento e sim mapear aqueles não apresentados por um produto 

homólogo convencional.  

Já o documento de “Diretrizes para a Análise da Inocuidade de Alimentos Derivados 

de Plantas de DNA-Recombinante que registram a presença de níveis baixos de material 

vegetal GM (ALINORM 08/31/34, Apêndice IV) consigna inicialmente preocupação com a 
                                                        
57 A exemplo do documento de Diretrizes para a Análise da Inocuidade dos Alimentos Obtidos de Plantas de 
DNA-Recombinante, o documento sob exame traz também considerações sobre a eventual utilização de gens 
marcadores na produção de animais de DNA recombinante, com o potencial de inibir o efeito de determinados 
antibióticos. Nessa hipótese, a avaliação de sua inocuidade deverá incluir os seguintes aspectos: 
a) importância do antibiótico cujos efeitos podem ser alterados por um gen marcador, na medida em que pode 

constituir o único medicamento disponível para tratar de certas condições clínicas ou veterinárias. Nesse 
caso, esses gens marcadores não devem ser utilizados na produção de animais de DNA recombinante; 

b) riscos para a saúde humana resultantes da presença de um gen marcador, que cria resistência a determinados 
tipos de antibiótico. 

58 O documento define como nutriente qualquer substância normalmente consumida como parte constitutiva de 
um alimento que proporciona energia, é necessária ao crescimento, desenvolvimento ou manutenção de uma vida 
saudável, cuja deficiência pode gerar mudanças bioquímicas no organismo humano.  
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existência de procedimentos assimétricos de autorização de plantas GMs, pelo seu potencial 

de restringir o comércio de alimentos derivados dessas plantas. A fim de contornar as 

dificuldades decorrentes desse tipo de assimetria, o documento propõe, dentre outras, as 

seguintes diretrizes para avaliar a inocuidade desses alimentos: (i) descrição do organismo 

doador da molécula de DNA recombinante, acompanhada de dados sobre seu potencial tóxico; 

(ii) exame do nível de concentração de DNA introduzido nas partes comestíveis da planta; (iii) 

análise comparativa do nível de concentração de substâncias tóxicas e alérgicas encontradas 

em uma planta de DNA-recombinante, tendo como referência os índices apresentados por 

alimento homólogo convencional, produzido a partir de uma planta cultivada nas mesmas 

condições agronômicas.  

Essas diretrizes só teriam aplicação nas seguintes circunstâncias: (a) quando um 

produto que obteve autorização no país exportador, tiver sido exposto a quantidades ínfimas 

de uma variedade GM não autorizada no país importador;59 (b) de alimentos consumidos sem 

qualquer diluição, como frutas e hortaliças, que tiveram baixa exposição a vestígios de 

material geneticamente modificado. 

As diretrizes em tela não contemplam qualquer medida de gerenciamento de riscos, 

cuja adoção fica à discricionariedade dos Membros do Codex, em função do nível de vestígios 

de vegetal de DNA recombinante que considerem inaceitável, à luz de suas respectivas 

legislações nacionais em matéria de risco. O documento enfatiza, por fim, o caráter voluntário 

de suas disposições que poderão ser aplicados pelos Membros, tendo presente o disposto nos 

respectivos sistemas de regulamentação doméstica.60 

 

 

                                                                                                                                                                              
 
59 Essa hipótese verifica-se sobretudo em relação aos embarques de commodities agrícolas como a soja e o milho, 
que provêm de distintas plantações e são mescladas no momento de transporte e durante as operações de 
transbordo de cargas no porto para a exportação. Segundo o documento, em tais circunstâncias, qualquer material 
derivado de variedades de plantas de DNA-recombinante que tenha se misturado inadvertidamente a um 
carregamento de produtos convencionais estaria presente somente em quantidades ínfimas nesse carregamento. 
60 Em linha com os demais documentos de diretrizes analisados anteriormente, o documento em tela lança mão 
do princípio da equivalência substancial com um homólogo convencional para a análise da inocuidade, bem 
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1.3.4.2. Comitê do Codex sobre Etiquetagem de Alimentos (CCFL)  

O Comitê de Etiquetagem (CCFL) constitui outra instância do Codex envolvida na 

regulamentação de alimentos GMs, em cujo âmbito encontra-se em discussão há mais de 10 

anos, sem maiores avanços, projeto de diretrizes para a etiquetagem desses alimentos e dos 

ingredientes alimentares obtidos por meio da engenharia genética.61  

As dificuldades envolvidas na discussão do mencionado projeto decorrem 

fundamentalmente da polarização de posições em relação à natureza e alcance dos princípios e 

diretrizes que deveriam nortear a etiquetagem dos alimentos GMs. Para os que defendem sua 

obrigatoriedade, a rotulagem constitui um direito do consumidor à informação sobre o 

conteúdo dos alimentos em circulação, além de ser um instrumento fundamental62 para sua 

certificação adequada.  Além de prover informações, a rotulagem também cumpre importante 

função no rastreamento e segregação dos alimentos transgênicos em relação às variedades 

orgânica e convencional ao longo de toda a cadeia de produção e distribuição.  

 Os países produtores de alimentos transgênicos, por sua vez, consideram que a 

proteção da saúde humana não seria justificativa suficiente para exigir sua etiquetagem 

obrigatória, uma vez que previamente à sua comercialização já são submetidos a uma análise 

rigorosa de sua inocuidade.63 Consideram ainda que a rotulagem obrigatória desse tipo de 

alimento poderia ser instrumentalizada para fins protecionistas, na medida em que poderia 

criar uma percepção equivocada junto ao público consumidor de que pelo simples fato de ter 

sido produzido a partir de técnicas de modificação genética não seria inócuo. Além de carecer 

                                                                                                                                                                              
como do potencial alérgico e tóxico dos alimentos derivados de plantas de DNA-recombinante que apresentam 
vestígios ínfimos de material transgênico. 
61  Pelo menos até sua última reunião realizada em maio de 2008, não houve qualquer evolução no tratamento do 
tema. Ver Informe da 36ª Reunião do Comitê do Codex sobre Etiquetagem de Alimentos - Ottawa, Canadá, 28 de 
abril – 2 de mayo de 2008  (ALINORM 08/31/22). Disponível no seguinte endereço eletrônico: 
www.codexalimentarius.net/download/report/703/al31_22e.pdf. 
62   A defesa dessa posição seria capitaneada pelas Comunidades Européias, que advogariam a tese de que os 
consumidores deveriam poder escolher os alimentos que pretendem consumir a partir de considerações, que não 
se esgotam nos aspectos de inocuidade, incluindo também a origem dos alimentos, método de produção, práticas 
agronômicas e preferências individuais. As CE advogariam ainda, apoiadas pela Índia, a inclusão obrigatória na 
etiqueta dos alimentos GMs de informação acerca do método utilizado em sua produção. 
63  Liderados pelos EUA, os países exportadores de OGMs têm advogado a posição de que os produtos 
biotecnológicos só deveriam ser rotulados quando forem identificadas diferenças significativas em relação a um 
homólogo convencional em termos de composição, valor nutricional ou uso pretendido. Têm defendido, ainda, a 
definição de um limiar mínimo de presença acidental ou tecnicamente inevitável de OGMs, abaixo do qual 
deveria ser dispensada a inclusão obrigatória no rótulo de um alimento de seu conteúdo transgênico. 
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de qualquer fundamento científico, esse tipo de percepção, no entendimentos dos países 

produtores de OGMs, tem o potencial de afetar negativamente sua comercialização. 

 

1.3.4.3. Comitê do Codex sobre Métodos de Análise e Amostragem (CCMAS) 

O Comitê sobre Métodos de Análise e Amostragem (CCMAS) constitui outra instância 

do Codex dedicada desde 2001 à regulamentação dos alimentos GMs. Os trabalhos iniciais 

desse Comitê teriam como foco pedido do Comitê de Etiquetagem de Alimentos (CCFL) e do 

Grupo de Ação sobre Alimentos Obtidos por Meios Biotecnológicos (TF-FBT) para a 

realização de estudo sobre os métodos de análise para a detecção de OGMs em alimentos 

destinados ao consumo humano.  

As principais conclusões alcançadas pelo CCMAS até o presente momento são de que 

os métodos atuais de detecção não permitem medir com precisão a presença de percentuais 

ínfimos de material GM em alimentos processados. Outros problemas identificados pelo 

Comitê estão relacionados ao controle de qualidade e ao compartilhamento dos resultados de 

ensaios feitos em distintos laboratórios e centros de pesquisa nacionais envolvendo esse tipo 

de alimento.  

 Além de questões metodológicas, a dinâmica de trabalho do CCMAS em relação ao 

tema biotecnológico também tem sido obstada pelos países exportadores de transgênicos, que 

consideram prematuro avançar no desenvolvimento de métodos de análise específicos para 

esses alimentos, tendo em vista a escassez de materiais de referência e de ensaios necessários 

para proceder a esse tipo de análise. Os EUA, juntamente com a Austrália, possivelmente os 

mais refratários desse grupo, chegariam a defender na última reunião do CCMAS (29 ª 

Reunião, 10-14 de março de 2008, Budapeste) que não seria necessária uma definição por 

parte do Codex de métodos de análise dos alimentos GMs, uma vez que tal atividade não 

estaria em linha com os objetivos estratégicos da Comissão, além de o tema já encontrar-se em 

negociação ou exame no âmbito de outras instâncias internacionais, como a Organização 

Internacional para a Normalização (ISO) e o Comitê Europeu para a Normalização (CEN). 
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Assim, na visão daqueles países, o desenvolvimento de métodos de detecção de material GM 

no âmbito do CCMAS levaria a uma duplicação desnecessária de esforços. 

 A Comissão Européia, por sua vez, em linha com sua postura precautória em relação à 

regulamentação de OGMs, tem enfatizado neste Comitê a importância de definir diretrizes 

para avançar no tratamento do tema, por entender que esses métodos são fundamentais para 

comprovar a identidade dos alimentos em circulação, assegurando assim práticas leais na sua 

comercialização, além de responder às preocupações dos consumidores quanto à natureza dos 

produtos que pretendem consumir. 

 Apesar dos argumentos defensivos dos países exportadores de OGMs, a Comissão do 

Codex, em seu 31° período de sessões, realizado entre 30 de junho e 4 de julho de 2008, 

aprovaria mandato, instruindo o CCMAS a elaborar projeto de diretrizes sobre os critérios 

para a elaboração de métodos para a detecção e identificação de alimentos obtidos por meios 

biotecnológicos, cuja discussão deverá ter início na próxima reunião do grupo, a realizar-se ao 

longo de 2009. 

 

1.3.5 Organização Internacional para a Normalização (ISO) 

A Organização Internacional para a Normalização (ISO) constitui outra instância 

envolvida na regulamentação dos alimentos transgênicos, tendo aprovado até o presente 

momento uma série de normas que podem potencialmente afetar sua comercialização 

internacional. Dentre essas normas, negociadas no âmbito de seu Comitê Técnico N° 3464 de 

Produtos Alimentícios, cabe destacar:  

a) ISO 24276:2006. Essa norma define parâmetros para o estabelecimento de laboratórios de 

análise qualitativa de alimentos geneticamente modificados, bem como critérios para a 

validação dos métodos de análise desses alimentos. 

                                                        
64 Esse Comitê tem dentre suas principais atribuições definir parâmetros para a realização de avaliações de 
conformidade, desenvolver métodos de análise e estabelecer diretrizes para o armazenamento e transporte de 
novos alimentos. 
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b) ISO/TS 22003:2007. Essa norma define critérios para a certificação dos sistemas de 

gerenciamento da segurança dos alimentos, aí incluídos os geneticamente modificados.   

c) ISO 22005:2007. Essa norma estabelece requisitos para o desenho e implementação de 

sistemas de rastreamento de quaisquer alimentos, transgênicos ou não, que se destinam ao 

consumo humano ou animal, permitindo reconstruir seu histórico ao longo de toda a cadeia de 

produção e comercialização. Além de gerar uma base de dados  mais ampla para  a análise de 

sua inocuidade,65 esse sistema aumenta a confiabilidade do processo de certificação de 

qualquer produto alimentício.  

d) ISO 21569:2005. Essa norma descreve procedimentos para a detecção qualitativa da 

presença de OGMs em um produto, além de contemplar diretrizes que visam a assegurar a 

precisão e a comparabilidade dos resultados obtidos em distintos laboratórios dedicados à 

análise dos alimentos transgênicos.  

f) ISO 21570:2005. Essa norma estabelece parâmetros para avaliar os métodos quantitativos 

de detecção de OGMs em alimentos, bem como diretrizes para assegurar a precisão e 

comparabilidade dos resultados obtidos em distintos laboratórios que realizam esses tipo de 

análise. 

g) ISO 21572:2004. Essa norma estabelece diretrizes gerais para avaliar os métodos de 

detecção e quantificação de proteínas derivadas de plantas GMs. 

h) ISO  1571:2005. Essa norma estabelece métodos específicos para a extração e 

quantificação de DNA em alimentos.  

Apesar de não estar incluída entre os organismos internacionais de referência 

mencionados no Acordo de Medidas Sanitárias e Fitossanitárias, o que revestiria suas normas 

de uma presunção de compatibilidade com esse Acordo e com o GATT-94, a ISO goza de 

                                                        
65 Essa norma poderia vir a ser incorporada ao Protocolo de Cartagena para facilitar o cumprimento dos 
compromissos estabelecidos em seu artigo 18.2(a), que trata da identificação dos carregamentos de commodities 
agrícolas, que se destinam ao consumo humano, animal ou ao processamento industrial, na medida em que exige 
documentação detalhada de cada etapa do processo de produção e circulação desses alimentos, melhorando a 
qualidade e a confiabilidade das informações disponíveis tanto para os operadores comerciais e agentes 
reguladores, quanto para o consumidor final.  
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ampla credibilidade internacional. Essa credibilidade pode ser ilustrada pela remissão 

recorrente às suas normas, não só no âmbito da legislação doméstica de vários Membros da 

OMC, mas também em outros foros multilaterais. Considerando-se o número de normas já 

aprovadas em seu âmbito sobre OGMs, pode-se afirmar que a Organização tem aportado 

importante contribuição ao processo de regulamentação internacional desses produtos. Dada a 

expertise que vem acumulando sobre o tema, possivelmente seu principal aporte a esse 

processo seja o de estar lançando as bases para uma futura harmonização internacional dos 

procedimentos de controle dos alimentos transgênicos, em um contexto marcado pela 

multiplicação de requerimentos nacionais assimétricos, que podem vir a constituir obstáculos 

desnecessários à sua comercialização internacional.  

 

1.3.6 Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) 

Desde meados da década de 80, a OCDE tem-se dedicado ao tema biotecnológico, com 

o objetivo de promover a harmonização dos princípios e métodos aplicados pelos Países 

Membros na análise de risco de produtos GMs. Nesse processo de harmonização, a OCDE tem 

privilegiado a dimensão científica como parâmetro tanto da análise quanto do gerenciamento 

dos riscos associados a esses produtos. 

   Um conceito fundamental que permeou os primeiros trabalhos da Organização sobre o 

tema foi o da familiaridade entre os cultivos convencionais e sua variedade transgênica, em 

termos das respectivas estruturas biológicas. Esse conceito pressupõe que as informações 

existentes em relação a um produto convencional similar podem ser utilizadas como ponto de 

partida para a análise da segurança e do valor nutritivo dos cultivos GMs, não esgotando 

contudo essa análise.   

   Outra premissa que tem orientado os trabalhos da OCDE na área biotecnológica é de que 

a certeza absoluta ou a eliminação de todos os riscos associados a um novo cultivo ou 

alimento, independentemente de sua natureza genética, não seria factível no mundo real.  

   Tendo em vista o crescente envolvimento com o tema dos transgênicos de distintos 

órgãos em sua estrutura - entre as quais se encontram os Diretórios para Ciência, Tecnologia e 
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Indústria, para Comércio e Agricultura e Meio Ambiente - a OCDE criaria em 1993 o Grupo 

Interno de Coordenação sobre Biotecnologia (ICGB) para promover uma melhor articulação 

das atividades desenvolvidas por essas instâncias.  

   No âmbito do Diretório para o Meio Ambiente, seria criado, ainda, o Grupo de Trabalho 

para a Harmonização dos Mecanismos de Monitoramento Regulatório na Área 

Biotecnológica. Esse grupo focaria precipuamente seus trabalhos na harmonização66 dos 

métodos e princípios utilizados pelos Países Membros na análise dos riscos ambientais 

associados aos cultivos transgênicos, a fim de evitar não só a duplicação de esforços, mas 

também a criação de barreiras comerciais injustificadas. Esses trabalhos encontram-se 

plasmados na série de documentos de consenso da OCDE na área de Harmonização do 

Controle Regulatório sobre Biotecnologia. 

Esse Grupo de Trabalho encontra-se envolvido, ainda, na discussão de projeto para a 

criação de um sistema de identificadores únicos para microorganismos, que tem como modelo 

o sistema de identificadores únicos para plantas transgênicas. Apesar de revestir-se de caráter 

voluntário, esse último sistema já foi incorporado por referência ao Regulamento (CE) N.° 

65/2004 da Comissão Européia, de 14 de Janeiro de 2004, que dispõe sobre a criação e 

atribuição de identificadores únicos aos organismos geneticamente modificados.67 

     Esse sistema também foi incorporado na operacionalização do Mecanismo de 

Intermediação de Informações sobre Biossegurança do Protocolo de Cartagena, mediante 

Memorando de Entendimento entre os Secretariados da OCDE e da Convenção sobre 

Diversidade Biológica. 68 69 

                                                        
66  O ponto de partida desse esforço de harmonização seria a constatação da semelhança entre os enfoques 
adotados pelos Membros na análise de risco dos novos alimentos, aí incluídos os geneticamente modificados. 
67 Ver consideranda número 6 do referido Regulamento que dispõe que “Atendendo à evolução nos fóruns 
internacionais, com a qual deve ser mantida coerência, importa ter em conta os formatos de identificador único 
criados pela Organização de Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) para utilização no contexto da 
sua base de dados OECD BioTrack Product Database e no contexto do Centro de Intercâmbio de Informações 
sobre Biossegurança, que foi constituído pelo Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança anexo à Convenção 
sobre Diversidade Biológica. O teor desse Regulamento encontra-se disponível no seguinte endereço eletrônico 
http://eur-lex.europa.eu/pri/pt/oj/dat/2004/l_010/l_01020040116pt00050010.pdf. 
68 Esse Memorando está amparado no artigo 18.3 do Protocolo de Cartagena, segundo o qual “A Conferência das 
Partes atuando na qualidade de reunião das Partes do presente Protocolo considerará a necessidade de elaborar 
normas para as práticas de identificação, manipulação, embalagem e transporte, bem como as modalidades dessa 
elaboração, em consulta com outros órgãos internacionais relevantes”. 
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A Força-Tarefa para a Segurança dos Novos Alimentos e Rações Alimentares constitui 

outra instância no âmbito da OCDE dedicada ao tema biotecnológico. Criada em 1999, essa 

Força-Tarefa, a exemplo do Grupo de Trabalho para a Harmonização dos Mecanismos de 

Monitoramento Regulatório na Área Biotecnológica, tem orientado parte de suas atividades à 

produção de documentos de consenso, que têm como foco a definição de diretrizes e 

parâmetros calcados em sólidos princípios científicos para a análise da segurança dos cultivos 

transgênicos. 

Apesar do título, esses documentos têm sido caracterizados pela OCDE como meras 

compilações - não exaustivas - de informações que não se revestem de caráter vinculante e 

tampouco se destinam a substituir as análises de risco dos alimentos transgênicos, servindo 

apenas para subsidiar sua realização. 

Segundo a OCDE, a relevância dos documentos de consenso reside no fato de 

permitirem aos Países Membros compartilhar informações importantes sobre os respectivos 

testes laboratoriais e de campo, evitando a duplicação de esforços, além de contribuir para a 

harmonização de diretrizes internacionais sobre o tema.70 

Os documentos de consenso têm como pressuposto a inexistência de certeza científica 

absoluta, o que significa que qualquer análise de riscos tenderá a produzir conclusões parciais, 

diante das incertezas existentes no mundo real.   

                                                                                                                                                                              
69 Os identificadores únicos constituem chaves que dão acesso a informações sobre os produtos transgênicos 
aprovados para aplicações comerciais, que foram incluídos na base de dados da OCDE 
(http://www.oecd.org/biotrack/productdatabase) e do Mecanismo de Intermediação de Informação sobre 
Biossegurança do Protocolo de Cartagena.  
    Em termos operacionais, o identificador único consiste em um código alfanumérico de 9 dígitos que permite 
identificar o evento de transformação genética associado a um produto produzido a partir de técnicas de DNA-
recombinante. 
70  A OCDE tem enfatizado a natureza não vinculante dos documentos de consenso, em torno dos quais havia 
inicialmente uma percepção de que deveriam ser mutuamente reconhecidos entre os Países Membros. Esse 
conceito de reconhecimento mútuo tem como precedente as Decisões do Conselho da OCDE no âmbito do 
Programa de Produtos Químicos, envolvendo o reconhecimento mútuo de dados. Tais decisões revestem-se de 
caráter vinculante. Todavia, em relação aos documentos de consenso nunca houve, segundo a OCDE, um 
compromisso no sentido de que as informações neles contidas deveriam ser observadas obrigatoriamente pelos 
Membros da Organização. Ver OCDE. Environment Directorate. An Introduction to the Biosafety Consensus 
Documents of OECD´s Working Group on Harmonization of Regulatory Oversight in Biotechnology. 
Series on Harmonisation of Regulatory Oversight in Biotechnology No. 32, February, 2005, p. 9. Disponível no 
seguinte endereço eletrônico: 
http://www.olis.oecd.org/olis/2005doc.nsf/LinkTo/NT00000BCA/$FILE/JT00179087.PDF. 
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Os documentos de consenso também têm como premissa o princípio da equivalência 

substancial entre os alimentos GMs e sua variedade convencional. Isso significa que deverão 

ser analisados a partir de um enfoque comparativo, que permita mapear semelhanças e 

diferenças entre ambas categorias de alimentos em termos de seu valor nutricional e potencial 

tóxico.71 

Para a OCDE, o princípio da equivalência substancial seria o enfoque mais prático para 

tratar da questão da segurança dos alimentos e ingredientes alimentares derivados da moderna 

biotecnologia, estando respaldado inclusive por outras organizações internacionais, como a 

FAO e a OMS. Ambas organizações, em consulta a especialistas sobre o tema em 2000, teriam 

chegado à conclusão de que na análise dos alimentos GMs deve-se ter presente as semelhanças 

e diferenças em relação à sua contraparte convencional, com um histórico de uso seguro.  

A OCDE ressalvaria, contudo, que a comparação com um homólogo convencional 

deveria ser considerada apenas um ponto de partida para a análise da segurança de um 

alimento transgênico. Isso porque podem diferir, tanto os aspectos a serem comparados, como 

os métodos de análise adotados pelas respectivas autoridades nacionais dos Estados 

Membros.72 73  

Vale notar que a OCDE, em linha com o Grupo de Ação Intergovernamental Especial 

do Codex sobre Alimentos Obtidos por Meios Biotecnológicos (TF-FBT), tem adotado uma 

visão favorável aos transgênicos, aduzindo argumentos contrários a uma análise 

excessivamente rigorosa dos potenciais riscos associados a seu cultivo ou comercialização. 

Partindo dessa visão, tem procurado relativizar as preocupações levantadas sobre o potencial 

                                                        
71 Com base nessa análise, as autoridades regulatórias dos Estados Membros poderão optar por dispensar os testes 
de campo ou adotar medidas de monitoramento pós-comercialização, à luz das particularidades apresentadas por 
um determinado alimento GM em relação à sua contraparte convencional. 
72 Em função dessas diferenças, a OCDE defenderia a tese de que seriam imprescindíveis os aportes fornecidos 
pelos documentos de consenso, que visam a assegurar um enfoque consistente na análise dos dados necessários 
para aferir os potenciais riscos associados ao consumo de um alimento GM. Ver OECD. Environment 
Directorate, Considerations for the Safety Assessment of Animal Feedstuffs Derived from Genetically 
Modified Plants, p.18. (Series on the Safety of Novel Foods and Feeds, No. 9, 3-Jul-2003, ENV/JM/MONO, 
2003).  
73  OCDE. Environment Directorate. An Introduction to the Biosafety Consensus Documents of OECD´s 
Working Group on Harmonization of Regulatory Oversight in Biotechnology. Series on Harmonisation of 
Regulatory Oversight in Biotechnology No. 32, February, 2005, p. 9. Disponível no seguinte endereço eletrônico: 
http://www.olis.oecd.org/olis/2005doc.nsf/LinkTo/NT00000BCA/$FILE/JT00179087.PDF. 
. 
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efeito adverso que poderia resultar da liberação comercial ou no meio ambiente de um cultivo 

transgênico, sob o argumento de que esses efeitos também podem produzir-se pela utilização 

de outros métodos de melhoramento genético aplicados em cultivos que se destinam à 

alimentação humana.  

A OCDE também tem procurado relativizar a importância do monitoramento pós-

comercialização como ferramenta de gerenciamento de riscos dos alimentos GMs, por 

entender que não oferece uma garantia absoluta aos consumidores quanto à inocuidade dos 

alimentos em circulação. 

Possivelmente influenciada pelas repercussões do escândalo nos EUA envolvendo a 

comercialização do milho Star Link que havia sido aprovado unicamente como ração animal, 

mas que foi encontrado na composição de alimentos destinados ao consumo humano, a OCDE 

tem enfatizado nos documentos sobre produtos biotecnológicos de uso dual que sejam 

submetidos a um escrutínio regulatório mais estrito.74 

Além dos documentos de consenso mencionados anteriormente, a OCDE tem adotado 

no âmbito do seu Conselho recomendações e decisões relacionadas aos transgênicos, que tem 

o potencial de afetar sua regulamentação internacional, razão pela qual a autora considera 

oportuno sua apresentação no item subsequente.  

 

 

 

 

                                                        
74 O StarLink™ constitui uma variedade de milho que foi modificada geneticamente para incluir uma proteína 
com resistência a pesticidas. A Agência de Proteção Ambiental dos EUA havia aprovado essa espécie em 1998 
somente para ser utilizada como ração animal, tendo em vista o seu potencial alérgico para o ser humano. 
Todavia, o milho StarLink seria detectado em tortilhas de milho em comercialização em setembro de 2000, 
provocando reações de órgãos de defesa do consumidor para que fosse retirado rápidamente do mercado. Ver 
Alejandro E. Segarra e Jean M. Rawson, StarLink Corn Controversy Background. CRS Report for Congress 
Rs 20732, January, 2001. Disponível no seguinte endereço eletrônic: 
http://ncseonline.org/nle/crsreports/agriculture/ag-101.cfm. 
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1.3.6.1. Recomendação do Conselho sobre Princípios Orientadores em Relação aos 

Aspectos Econômicos das Políticas Ambientais (26 de maio de 1972)  C(72)128 

Essa Recomendação dedica boa parte de seu texto à análise do princípio o “Poluidor 

Paga”,75 que tem como premissa a escassez dos recursos ambientais, cuja utilização e 

consumo excessivo podem levar à deterioração de seu estoque. Diante dessa premissa, a 

Recomendação ressalta a necessidade de que sejam adotadas medidas governamentais para 

reduzir a poluição e promover o uso racional dos recursos ambientais, de modo a refletir sua 

escassez. Ressalva, contudo, que dentre essas medidas não deveriam estar incluídos os 

subsídios, que poderiam gerar distorções significativas no comércio internacional de bens 

produzidos a partir de métodos de produção sustentáveis ambientalmente.  

A Recomendação reconhece, contudo, que em determinadas circunstâncias, metas 

excessivamente rigorosas de redução da poluição, entre as quais se encontra a de natureza 

gênica, não seriam factíveis ou mesmo necessárias, em vista dos custos envolvidos. 

 A Recomendação em tela também consigna o entendimento de que a multiplicidade de 

políticas ambientais existentes decorre de uma série de fatores, que incluem desde a 

capacidade de assimilação de poluentes por um determinado ecossistema, até o nível de 

prioridade atribuído por um país ao tema ambiental. Tendo em vista essa diversidade de 

condicionantes, a Recomendação afirma que a ampla harmonização de políticas ambientais, aí 

incluídas aquelas na área de biossegurança, poderia não ser factível na prática. Ressalva, 

contudo, que inexistindo razões para estabelecer diferenças entre as respectivas políticas 

ambientais, os Governos deveriam buscar harmonizá-las, a fim de evitar rupturas 

injustificadas nas correntes de comércio e nos investimentos internacionais. Dispõe também 

que seria desejável que os países membros da OCDE definam procedimentos comuns para 

avaliar se os produtos cuja comercialização foi autorizada estão em conformidade com 

estándares ambientais pré-estabelecidos, de modo a que sua aplicação pelo país exportador 

seja considerada aceitável pelo país Importador. A Recomendação remete, por fim, aos 

princípios do Tratamento Nacional e da Nação Mais Favorecida do GATT, como parâmetros 

para a aplicação de medidas de proteção ambiental.  
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1.3.6.2 Recomendação relativa a Considerações em Matéria de Segurança das 

Aplicações de DNA-Recombinante na Indústria, Agricultura e Meio Ambiente (16 

de julho  de 1986) C(86)82/Final 

A parte preambular dessa recomendação consigna o reconhecimento da OCDE quanto 

às inúmeras possibilidades de aplicação das técnicas de DNA-recombinante na área agrícola, 

industrial, ambiental e médica. Reconhece, contudo, que os métodos de análise dos riscos 

ambientais associados à aplicação de organismos de DNA-recombinante à agricultura 

encontram-se em estágio menos desenvolvido do que aqueles utilizados para avaliar a 

segurança das aplicações industriais dessa tecnologia. Por essa razão, sugere que os cultivos 

transgênicos sejam analisados passo a passo, tendo presente informações existentes sobre 

aqueles modificados por técnicas tradicionais. Pela mesma razão, ressalta o caráter prematuro 

das discussões em torno da adoção de diretrizes internacionais para disciplinar as aplicações 

da tecnologia de DNA recombinante ao setor agrícola.76 

Em sua parte dispositiva, a recomendação insta os Países Membros da OCDE a 

compartilhar informações sobre os princípios e diretrizes aplicados no âmbito dos respectivos 

marcos regulatórios domésticos, bem como sobre as análises e medidas de gerenciamento de 

riscos adotadas em relação às aplicações de DNA-recombinante. Esse intercâmbio de 

informações tem como objetivo facilitar a harmonização dos sistemas de aprovação e 

monitoramento dessas aplicações de DNA- recombinante, a fim de que não venham a 

constituir obstáculos a futuros avanços no setor biotecnológico. Os Membros da OCDE são 

instados ainda a: 

a) ter presente os processos de normalização envolvendo OGMs ora em curso no âmbito de 

outras organizações internacionais, como o Codex, a ISO, a FAO e a OMS; 

b) assegurar-se de que na implementação de suas legislações nacionais de proteção patentária 

sejam reconhecidos os imperativos do processo inovador, sem prejuízo de eventualmente ter 
                                                                                                                                                                              
75 Por esse princípio, o poluidor deverá arcar com os custos das medidas de prevenção e de eventuais reparações 
por danos ambientais definidas pelas autoridades públicas. 
76 Pode-se especular que à época em que foi aprovada essa Recomendação, o comércio internacional de 
commodities transgênicas ainda encontrava-se em estágio inicial. Inexistia tampouco um quadro de assimetria 
entre as regulamentações domésticas aplicáveis a OGMs, criando pressões em favor de seu disciplinamento 
internacional. 
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de disponibilizar as informações necessárias para analisar a inocuidade das aplicações 

biotecnológicas, em casos emergenciais envolvendo crises de saúde pública;  

c) assegurar-se de que previamente à sua aplicação no setor agrícola, os organismos de DNA- 

recombinante sejam avaliados caso a caso, pelo seu potencial de causar dano ao meio 

ambiente ou à saúde humana. 

 

1.3.6.3 Recomendação do Conselho sobre Informações Ambientais (3 de abril de 

1998) C(98)67 

Em sua parte preambular, essa Recomendação remete, em um primeiro momento, ao 

Princípio 10 da Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Por esse 

Princípio, cada indivíduo deverá ter acesso adequado e mais amplo possível às informações 

relativas ao meio ambiente em poder das autoridades públicas, que deverão facilitar a 

participação da sociedade civil nas decisões ambientais. Dentre essas informações incluem-se 

aquelas relativas aos riscos que podem advir da liberação de OGMs sobre a conservação e uso 

sustentável da biodiversidade. 

A premissa dessa Recomendação é de que a conscientização pública mediante o acesso 

a informação permite o desenho de políticas ambientais mais efetivas em termos de custos, 

além de ampliar a responsabilidade dos agentes envolvidos em atividades que potencialmente 

podem afetar o meio ambiente.  

Em sua parte dispositiva, a Recomendação insta os Países Membros a: 

a) adotar as ações necessárias no âmbito de seus respectivos ordenamentos jurídicos para 

ampliar a disponibilidade para o público em geral de informações ambientais em poder 

das autoridades públicas; 

b) intensificar os esforços para aprimorar a qualidade das informações ambientais, 

incentivando todos os níveis de Governo para que façam um levantamento de dados e 

estatísticas no setor; 
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c) utilizar indicadores internacionais para monitorar o progresso de suas políticas 

ambientais; 

d) disponibilizar, a pedido, informações não confidenciais sobre os casos de 

descumprimento da legislação ambiental vigente, bem como sobre as sanções 

eventualmente impostas nesses casos; 

e) disponibilizar informações que permitam ao público tomar conhecimento do impacto 

ambiental das atividades de determinadas empresas, de modo a poder adotar medidas 

de prevenção, bem como de reparação em casos de emergência. 

 

1.3.6.4 Decisão do Conselho para a Revisão do Esquema da OCDE para a 

Certificação de Varietais ou para o Controle de Sementes Comercializadas 

Internacionalmente (28 de setembro de 2000)  C(2000) 146   

Essa Decisão reitera o objetivo central dos esquemas para a certificação de varietais, 

qual seja o de encorajar a produção e a comercialização de sementes de alta qualidade, aí 

incluídas as geneticamente modificadas, mediante a adoção de princípios de rotulagem e 

certificação mutuamente consensuados.  

Desde sua criação, o Esquema de Certificação de Varietais ou para o Controle de 

Sementes Comercializadas Internacionalmente já sofreu 12 modificações.77 Parte dessas 

modificações possivelmente deve-se à expansão do comércio transfronteiriço de sementes 

geneticamente modificadas, ao qual vem-se somar a alta visibilidade na imprensa 

internacional de determinados casos de contaminação da cadeia alimentar e  a crescente 

preocupação com os  riscos associados ao bioterrorismo.  

                                                        
77  Os esquemas de certificação de sementes foram criados ao final da década de 50 e têm como principais 
objetivos aumentar a transparência e simplificar os procedimentos regulatórios aplicáveis a esses produtos, 
reduzindo potenciais barreiras técnicas à sua comercialização internacional, via harmonização de padrões de 
avaliação de conformidade. Os esquemas também visam a aumentar a confiança dos operadores no mercado 
internacional de sementes, mediante a previsão de controles de qualidade e de sistemas de inspeção e 
rastreamento. A adesão aos esquemas, que é voluntária e não se restringe aos membros da OCDE,  tem como 
principal benefício o selo de qualidade associado à certificação dada pela Organização.  
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1.3.6.5. Recomendação sobre o Uso de Instrumentos Econômicos para Promover a 

Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade (21 de abril de 2004)  C(2004)81 

Em sua parte preambular, a Recomendação em tela menciona os objetivos expressos na 

“Estratégia Ambiental da OCDE para a Primeira Década do Século XXI” para que haja uma 

redução significativa das ameaças aos ecossistemas e às espécies existentes, além de autorizar 

os países membros a aplicar a precaução na definição de suas políticas nacionais, quando não 

houver certeza científica quanto aos riscos que podem advir para o meio ambiente de 

determinadas atividades humanas.  

A Recomendação reforça, ainda, compromisso assumido pelas Partes Signatárias da  

Convenção sobre Diversidade Biológica de integrar em seu processo decisório nacional a 

perspectiva da conservação e uso sustentável da biodiversidade e a adotar, nos casos em que 

couber, medidas econômicas e sociais adequadas para alcançar esse fim. 

Em sua parte dispositiva, a Recomendação insta os Países Membros da OCDE a: 

(i) compartilhar de forma equitativa os benefícios entre detentores de recursos biológicos 

e os titulares dos inventos biotecnológicos, de forma consistente com as respectivas 

legislações nacionais e com as normas internacionais aplicáveis; 

(ii) usar os instrumentos econômicos existentes no âmbito dos respectivos ordenamentos 

jurídicos, enquanto não houver um consenso internacional sobre aqueles que poderiam 

ser aplicados multilateralmente para a conservação e uso sustentável da biodiversidade;  

(iii) combinar instrumentos de mercado com outros de distinta natureza, tendo presente o 

objetivo de minimizar os custos de implementação, tanto para a Administração Pública 

quanto para particulares.  
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A Recomendação inclui ainda instrução ao Comitê de Políticas Ambientais da OCDE 

para que continue a apoiar os esforços da COP-MOP em sua análise sobre a viabilidade do uso 

de incentivos para promover a conservação e uso sustentável da biodiversidade.78 Dentre os 

incentivos que os Governos poderiam valer-se para alcançar esse objetivo a Recomendação 

menciona os seguintes: (a) taxas e encargos de efeitos equivalentes cobrados pela prestação de 

serviços ambientais; (b) criação de fundos ambientais e de linhas de financiamento público; 

(c) adoção de esquemas de etiquetagem e pagamento de compensações por danos à 

biodiversidade. 

A Recomendação reconhece por fim que em determinados casos, além dos incentivos, 

seria necessário adotar outras medidas, a fim de atingir no longo prazo um nível adequado de 

conservação e uso sustentável da biodiversidade. Entre essas medidas se incluiriam: (a) 

procedimentos de avaliação de conformidade; (b) cumprimento de cláusulas ambientais como 

condição de acesso a mercados; (c) pagamentos diretos, isenções ou incentivos em favor da 

utilização de determinados insumos ou equipamentos sustentáveis ambientalmente; (c) 

políticas de sustentação de preços; (d) concessão de créditos; (e) programas de assistência 

técnica. 

 

1.3.6.6. Recomendação do Conselho da OCDE para o Licenciamento de Inovações 

Genéticas (3 de fevereiro de 2006) C(2005)149/REV12  

Em sua parte preambular, essa Recomendação consigna inicialmente o reconhecimento de 

que as inovações baseadas na engenharia genética podem propiciar benefícios importantes 

para a sociedade, como o desenvolvimento de novas terapias, testes de diagnóstico e 

medicamentos.  

Essas inovações têm como principal amparo legal os sistemas de proteção patentária 

vigentes nos Países Membros, que representam importante incentivo para novas pesquisas no 

setor. Por essa razão, esses sistemas deveriam funcionar com base em uma rationale 

                                                        
78 Segundo a OCDE, a rationale dos instrumentos de mercado para a proteção da biodiversidade baseia-se na 
premissa de que os custos associados à sua degradação podem ser internalizados no preço das atividades 
causadoras dessa degradação. 
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econômica a serviço não só dos interesses da sociedade, mas também dos titulares dos 

inventos biotecnológicos e da indústria que incorpora inovações desse setor.  

Em sua parte dispositiva, a presente Recomendação insta os Países Membros da OCDE a 

adotar boas práticas em relação ao licenciamento de inventos genéticos. Dentre esses 

princípios e boas práticas, a Recomendação menciona a manutenção dos incentivos ao 

processo inovador e a disponibilização rápida e em condições razoáveis das inovações que se 

destinam ao desenvolvimento de terapias ou de diagnósticos. Menciona ainda:  

a) o retorno econômico que deve ser assegurado a licenciadores e licenciados pelos 

respectivos investimentos na criação e aplicação de novos inventos genéticos; 

b) a garantia da segurança dos testes realizados, de acordo com a legislação vigente na 

jurisdição onde são prestados os serviços ou fornecidos os produtos que incorporam um 

invento genético protegido por direitos de propriedade intelectual; 

c) precisão das cláusulas de confidencialidade incluídas em um contrato de licenciamento, que 

devem ser redatadas, tendo presente a necessidade de: (a) proteger determinadas informações, 

de modo a poder cumprir com determinados requisitos de patenteabilidade; (b) não impedir o 

acesso a dados essenciais de um invento em situações de crise de saúde pública, observado o 

disposto nas respectivas legislações domésticas. 

 

1.3.7.  Conferência das Partes Servindo como Reunião das Partes do Protocolo de 

Cartagena (COP-MOP)  

A Conferência das Partes que atua como Reunião das Partes do Protocolo de Cartagena 

(COP-MOP) constitui o órgão gestor desse instrumento, tendo como principais atribuições 

acompanhar sua implementação, bem como avançar na definição de temas que ficaram 

pendentes ao término de sua negociação. Desde a entrada em vigor do Protocolo, a COP-MOP 

já se reuniu quatro vezes, tendo aprovado até o presente momento 65 decisões, que constituem 

o principal instrumento normativo negociado em seu âmbito. Boa parte dessas decisões tratam 
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de aspectos meramente institucionais relacionados à criação de capacidades79; à definição de 

um regime de cumprimento;  à alocação de recursos orçamentários; à eleição de parâmetros 

para a elaboração de relatórios nacionais de implementação do Protocolo80 e à operação do 

Centro de Intercâmbio de Informações sobre Segurança Biológica (CIISB). Ressalte-se que 

este último tema tem ocupado boa parte dos esforços da COP-MOP.81   

                                                        
79 Até o presente momento a COP-MOP tem concentrado seus esforços negociadores no tema da construção de 
capacidades sobretudo dos países de menor desenvolvimento, considerada essencial para a efetiva implementação 
do Protocolo. A prioridade ao tema, que consta do parágrafo 9 do artigo 11 e do artigo 22 do Protocolo, está 
refletida no número de decisões da COP-MOP relacionadas ao mesmo, totalizando oito até a sua IV reunião. 
Merece particular destaque a decisão BS-I/5, aprovada durante a I COP-MOP, que institui um Plano de Ação 
para a Construção de Capacidades para a Efetiva Implementação do Protocolo. O Plano tem por objetivo apoiar o 
desenvolvimento dos instrumentos necessários para ratificar e aplicar de forma eficaz o PC. Esses instrumentos 
incluem não só o desenvolvimento de uma infra-estrutura técnico-científica, a capacitação de recursos humanos, 
o acesso a técnicas de análise e gerenciamento de riscos de  OVMs, mas também a criação de um marco 
normativo e administrativo adequado às preocupações na área de biossegurança. O Plano reforça, ademais, a 
percepção das Partes do Protocolo de que a ajuda financeira, técnica e a transferência de tecnologia constituem 
ferramentas essenciais para atender as necessidades de capacitação dos países em desenvolvimento. 
    Em sua terceira reunião, a COP-MOP adotaria uma versão revisada do Plano de Ação (Decisão BS-III/3), que 
seria atualizada durante sua quarta reunião, ocasião em que seriam aprovados um conjunto de indicadores para 
monitorar sua implementação. 
80 Os relatórios nacionais têm subsidiado os trabalhos de identificação pela COP-MOP dos temas que seriam 
prioritários para a implementação efetiva do Protocolo.  Em matéria de cumprimento, dentre as principais 
atividades que vêm sendo desenvolvidas no âmbito da Conferência estão o estabelecimento de um comitê que 
tem por objetivo facilitar a implementação do Protocolo e resolver os casos de inadimplemento. 
81 O Centro de Intercâmbio de Informação sobre Segurança da Biotecnologia constitui um dos pilares do 
Protocolo de Cartagena, cumprindo uma das funções essenciais a seu funcionamento, que envolve o fluxo de 
informações entre as Partes com relação a qualquer movimentação transfronteiriça de OVMs, de modo a que se 
realize sem causar danos à biodiversidade, tendo presente também os riscos para a saúde humana. Dentre as 
informações gerenciadas pelo Centro estão: 
a) as leis, regulamentos e diretrizes nacionais vigentes para a aplicação do Protocolo, bem como a informação 
requerida pelas Partes para o procedimento de acordo fundamentado prévio; 
b) os acordos e arranjos bilaterais, multilaterais e regionais dispondo sobre o movimento transfronteiriço de 
OVMs; 
c) os pontos de contato com as autoridades nacionais competentes; 
d) os relatórios apresentados pelas Partes sobre o funcionamento do Protocolo; 
e) as decisões adotadas por uma Parte para regular o trânsito de organismos vivos modificados específicos; 
f) a presença de movimentos transfronteiriços involuntários que apresentem probabilidade de produzir efeitos 
adversos significativos sobre a diversidade biológica; 
g) os movimentos transfronteiriços ilícitos de organismos vivos modificados; 
h) as decisões finais relativas à importação ou liberação de organismos vivos modificados e sua motivação, bem 
como os pedidos de informação adicional e as solicitações de prorrogação concedidas; 
i) disposições nacionais aplicáveis aos movimentos de OVMs que se destinam à alimentação humana, animal ou 
ao processamento; 
j) revisão ou modificação das decisões sobre movimentos transfronteriços de organismos vivos modificados; 
k) eventuais isenções outorgadas pelas Partes a operações de importação envolvendo OVMs; 
l) resumo das avaliações de risco ou dos estudos de impacto ambiental de OVMs realizados no contexto do marco 
regulatório doméstico das Partes sobre produtos derivados de OVMs; 
m) existência de medidas nacionais para a identificação de embarques de OGMs. 
       Na medida em que boa parte das operações transfronteririças de transgênicos envolvem países exportadores 
que não são Partes do Protocolo, sua cooperação no sentido de compartilhar as informações sobre essas 
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Outras decisões da COP-MOP, contudo, envolvem questões que têm um impacto 

direto sobre a regulamentação internacional de OGMs, razão pela qual serão examinadas mais 

detidamente no item seguinte. Entre essas questões, que se encontram ainda pendentes de 

definição, estão: (i) requisitos detalhados de identificação; (ii) métodos de análise e 

gerenciamento de riscos de OVMs; (iii) considerações sócio-econômicas na tomada de decisão 

em relação à importação desses organismos; (iv) definição do regime de responsabilidade e 

compensação  do Protocolo.  

 

1.3.7.1 Requisitos de identificação de OVMs (artigo 18.2 (a),(b) e (c)) 

Possivelmente um dos temas mais complexos durante a negociação do Protocolo de 

Cartagena e que ficaria pendente de uma definição futura no âmbito da COP-MOP, a 

identificação detalhada dos organismos vivos modificados destinados ao consumo humano, 

animal ou ao processamento industrial – (OVM-FFP - artigo 18.2(a)) ilustra algumas das 

dificuldades de conciliar no âmbito de um mesmo instrumento internacional visões 

diametralmente antagônicas em relação ao tipo de regulamentação que deveria ser aplicada 

aos transgênicos, calcadas de um lado no princípio da precaução, de outro na livre 

comercialização desses produtos. 

Para os defensores do enfoque precautório, frente à incerteza científica quanto aos 

efeitos adversos que podem advir da liberação dos OVMs-FFP sobre a conservação e uso 

sustentável da biodiversidade, a solução que melhor atenderia os objetivos do Protocolo seria a 

clara identificação dos produtos transgênicos ou produzidos a partir de OGMs, com a 

expressão “contém OVMs”. Já os produtores e exportadores de OVMs-FFP têm se 

posicionado em favor de requisitos menos rigorosos de identificação, defendendo a utilização 

                                                                                                                                                                              
operações torna-se essencial para garantir a consecução dos objetivos do Protocolo de coibir potenciais efeitos 
adversos sobre a conservação e uso sustentável da biodiversidade associados a esses movimentos. 
       Apesar de enfatizar a importância do CIISB como fonte e centro gestor de informações relevantes para a 
segurança biológica, a COP-MOP em sua IV reunião aprovaria decisão  (BS-IV/2) que  de certa forma lança 
dúvidas, ainda que indiretamente, em relação à utilidade do Centro, ao solicitar ao Secretário Executivo da CDB 
que realize estudo identificando seus usuários correntes e potenciais, a fim de avaliar a utilidade das informações 
existentes na base de dados do CIISB. O Secretário Executivo seria instado ainda a focar seus esforços de modo a 
tornar o CIISB uma ferramenta útil para as Partes do Protocolo.  
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da expressão “pode conter”, sob o argumento de que em função de seu uso final, a 

probabilidade de dano ao meio ambiente dessa categoria de transgênicos seria meramente 

remota, não se justificando a adoção de exigências excessivamente onerosas.   

A fórmula de conciliação possível entre ambas posições alcançada durante a etapa de 

negociação do Protocolo de Cartagena, está refletida na redação do artigo 18.2(a), que dispõe 

em sua primeira parte que as Partes deverão declarar unicamente que seus carregamentos 

“podem conter OVMs” e que não se destinam à introdução intencional no meio ambiente. 

Essa fórmula, contudo, não avança qualquer consideração sobre a eventual falsidade desse tipo 

de declaração, tampouco leva em consideração as atuais limitações dos métodos de detecção 

de OVMs existentes, que não permitem afirmar categoricamente que um determinado produto 

não contém qualquer vestígio desses organismos. 

Já a segunda parte desse dispositivo confere à COP-MOP mandato para negociar 

requisitos detalhados de identificação dos OVMs-FFP no mais tardar dois anos após a entrada 

em vigor do Protocolo. Da execução desse mandato já emanaram as Decisões BS-I/6, BS-

II/10, BS-III/8, BS-III/9, BS-III/10,  BS-IV/8, BS-IV/9 e BS-IV/10, examinadas a seguir. 

Adotada em 2004, a Decisão BS-I/6 estabeleceria como solução provisória para a 

identificação de carregamentos de OVMs-FFP a utilização obrigatória de fatura comercial ou 

de outro documento empregado com a mesma finalidade. Um ou outro documento deveriam 

incluir: (a) declaração por parte do importador ou exportador de que seu carregamento pode 

conter OGMs que não se destinam à liberação intencional no meio ambiente; (b) nome 

comum, científico e código do evento de transformação do OVM, se existente.82 

Tendo em vista a persistência das dificuldades para negociar o tema, a COP-MOP 

estabeleceria por meio dessa decisão uma reunião aberta de peritos sobre requisitos de 

identificação de OVMs-FFP, que teria como atribuições iniciais examinar as possíveis 

                                                        
82 O evento de transformação constitui uma parte importante da engenharia genética, na medida em que envolve 
os métodos pelos quais os gens produzidos pela engenharia genética são introduzidos no organismo receptor. 
Essa definição encontra-se disponível no seguinte endereço eletrônico:http://www.gmo-
compass.org/eng/glossary/#U). Cada OGM autorizado recebe um código identificador único, que consiste em 
nove símbolos alfanuméricos. Os dois ou três primeiros caracteres indicam o nome da companhia 
requerente,enquanto os demais caracteres indicam o evento de transformação a que foi submetido o OGM. O 
código permite recuperar informações sobre um determinado OGM da base de dados da OCDE e do Centro de 
Intercâmbio de Informações sobre Segurança Biológica do Protocolo de Cartagena. 
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implicações da eventual adoção da expressão “pode conter” para identificar os carregamentos 

de OVMs-FFP, bem como quaisquer outras questões pertinentes como: (a) tipo de documento 

de identificação (autonômo ou não); (b) informações a serem proporcionadas pelas Partes 

envolvidas em uma operação de importação de OVMs; (c) uso de identificadores únicos; (d) 

definição de percentuais mínimos de presença acidental ou involuntária de OVMs, abaixo do 

qual poderia ser dispensada a identificação obrigatória do conteúdo de um carregamento de 

commodities agrícolas com a expressão “pode  conter OVMs”; (e) levantamento das técnicas 

de detecção e de amostragem de OVMs disponíveis com vistas à sua harmonização. 

A Decisão BS-I/6 também disporia sobre os parágrafos 2 b) e 2 c) do artigo 18 do 

Protocolo que tratam, respectivamente, da identificação dos carregamentos de OVMs que se 

destinam ao uso confinado e à liberação no meio ambiente. Nos termos dessa Decisão, esses 

carregamentos também deveriam ser acompanhados de fatura comercial ou qualquer outro 

documento empregado com a mesma finalidade, contendo as seguintes declarações e 

informações: 

(i) “contêm” organismos vivos modificados para uso confinado (Artigo 18, parágrafo 2 b) ou 

para liberação intencional no meio ambiente da Parte Importadora (artigo 18, parágrafo 2 c); 

(ii) identificação clara do “organismo vivo modificado”, incluindo seus nomes comum, 

científico e comercial, se existente;  

(iii) nome do exportador e do importador;  

(iv) requisitos detalhados para a manipulação, armazenamento, transporte e uso seguros 

previstos, seja no marco de outros instrumentos internacionais vigentes - como as 

Recomendações das Nações Unidas relativas ao Transporte de Mercadorias Perigosas, a 

Convenção Internacional de Proteção Fitossanitária e a Organização Internacional para a 

Sanidade Animal – seja no âmbito da regulamentação doméstica das Partes, seja em algum 

acordo celebrado entre exportador e importador;  

(v) as modificações genéticas introduzidas no organismo presente em um carregamento 

transfronteiriço; 
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(vi) no caso dos carregamentos de OVMs que se destinam à liberação no meio ambiente, um 

certificado de que seu movimento se realiza em conformidade com as disposições do 

Protocolo de Cartagena;  

(vii) identificação da classe de risco do OVM objeto de um pedido de autorização para a 

importação; 

(viii) documento autorizando os primeiros movimentos transfronteiriços desse tipo de OVM. 

A BS-I/6 disporia, ainda, sobre a necessidade de harmonização dos códigos 

identificadores únicos de OVMs, de modo a facilitar o acesso às informações disponíveis no 

Centro de Intercâmbio de Informação sobre Segurança Biotecnológica (CIISB).  Tendo em 

vista a inexistência de um sistema de identificação desse tipo no âmbito da CDB, a COP-MOP 

instaria as Partes do Protocolo a aplicarem, se pertinente, o sistema de identificadores únicos 

de plantas da OCDE, sem prejuízo da utilização de outros esquemas de identificação que 

vierem a ser desenvolvidos no futuro.  

Da II COP-MOP, emanaria apenas a Decisão BS-II/10 sobre o artigo 18.2. Essa 

Decisão reiteraria às Partes, em termos meramente exortatórios, sobre a necessidade de 

assegurar o pleno cumprimento dos requisitos estabelecidos nos parágrafos 2 (b) e 2 (c) do 

artigo 18 e  que foram detalhados na Decisão BS-I/6. As Partes seriam instadas, ainda, a 

encaminhar ao CIISB documentação relativa à sua legislação interna aplicável à importação de 

OVMs, em particular os requisitos de documentação exigidos para os carregamentos que se 

destinam ao uso confinado ou à liberação no meio ambiente.    

Durante a III COP-MOP, seriam aprovadas as Decisões BS-III/8, BS-III/9 e BS-III/10  

relacionadas à implementação do artigo 18.  

A Decisão BS-III/8, que trata especificamente dos OVMs que se destinam à liberação 

no meio ambiente ou ao uso em confinamento (parágrafos 2 (b) e 2 (c) do 18), revela outra 

ordem de dificuldades para avançar na definição de requisitos de identificação de OVMs, além 

dos conhecidos impasses no tratamento do tema. Essas dificuldades estão relacionadas à falta 

de informação sobre a experiência acumulada com a utilização dos atuais sistemas de 

documentação (fatura comercial ou documento equivalente) para cumprir com os requisitos 
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estabelecidos nos parágrafos 2(b) e 2(c) do artigo 18. Por essa razão, essa decisão contempla 

como principal disposição a exortação a que as Partes apresentem essa informação, ao mesmo 

tempo em que propõe soluções alternativas, diante da falta de avanços substantivos na 

negociação de requisitos detalhados de identificação de OVMs. Dentre essas alternativas, 

incluem-se a adoção da Regulamentação-Modelo das Nações Unidas para o Transporte de 

Mercadorias Perigosas, em relação a OVMs que se enquadram nessa categoria. Outra 

alternativa incluída nessa Decisão envolve o reconhecimento do direito das Partes do 

Protocolo de adotar medidas nacionais exigindo dos exportadores de OVMs destinados ao uso 

confinado ou à introdução intencional no meio ambiente, que utilizem formatos estándares, 

documentos autônomos ou outros sistemas de documentação previstos em sua regulamentação 

doméstica. 

A BS-III/9, a seu turno, buscaria avançar no disciplinamento do parágrafo 3 do artigo 

18, que em linhas gerais dispõe sobre a eventual necessidade de a COP-MOP vir a elaborar 

normas em relação à identificação, manipulação, embalagem e transporte de OVMs, bem 

como entabular consulta com outros órgãos internacionais relevantes sobre o tema, a fim de 

criar sinergias e evitar a duplicação de esforços. Nos termos dessa Decisão, as Partes do 

Protocolo são instadas a intercambiar informações sobre regulamentos e normas internacionais 

existentes, que eventualmente poderiam ser aplicados aos carregamentos transfronteiriços de 

OVMs, bem como identificar possíveis lacunas existentes nessas  instrumentos que poderiam 

justificar a elaboração de normas no âmbito da COP-MOP.  

A Decisão BS-III/10, por sua vez, dispõe sobre os requisitos específicos de 

identificação dos OVMs-FFP (parágrafo 2(a) do artigo 18). Essa decisão inclui em sua parte 

preambular uma seqüência de recordatórios, que refletem os impasses em avançar na 

negociação desse tema, remetendo à possibilidade de que seja disciplinado no âmbito da 

legislação doméstica das Partes (artigo 2, parágrafo 4), sempre que esta seja compatível com 

as disposições do Protocolo e com as demais obrigações internacionais por elas assumidas. 

Outra possibilidade mencionada na Decisão envolve a celebração de acordos bilaterais, 

regionais ou multilaterais (artigo 14) sobre o tema.  

 Dado que praticamente os maiores exportadores de grãos GMs não são Partes do 

Protocolo, embora respondam pela maior parte dos movimentos transfronteiriços de OVMs-
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FFP, a Decisão enfatiza a importância de que esses países participem desse instrumento, de 

forma a assegurar a aplicação a seus carregamentos dos requisitos de identificação nela 

previstos.83 

Em sua parte dispositiva, a Decisão reitera exortação para que as Partes do Protocolo 

adotem as medidas necessárias para assegurar o uso da fatura comercial ou instrumento 

equivalente, como documentação que deverá acompanhar os carregamentos de OVMs-FFP. 

Nesse documentação deverão ser incluídas as seguintes informações: (a) nos casos em que for 

conhecida, a identidade  dos OVMs; (b) uma declaração de que o carregamento contém 

OVMs-FFP; (c) nos casos em que não se conhece a identidade do OVM, de que o 

carregamento pode conter OVMs-FFP; (d) declaração de que os OVMs não se destinam à 

introdução deliberada no meio ambiente; (e) os nomes comum, científico e, se existente, o 

nome comercial; (f) o código de transformação do OGM ou seu código identificador único. 

A Decisão também ressalva que os requisitos detalhados de identificação nela 

enumerados não se aplicam aos movimentos transfronteiriços entre Signatários e não 

Signatários do Protocolo.  

As Partes são instadas, ainda, a apresentar ao Secretariado Executivo da COP-MOP 

informações sobre a experiência acumulada no uso de fatura comercial ou documento 

equivalente, com vistas à eventual harmonização do tipo de documentação que deverá ser 

exigida para a identificação dos carregamentos de OVMs-FFP. 

A Decisão BS-III/10 dispõe que na VI COP-MOP as Partes deverão considerar a 

adoção de uma decisão sobre a inclusão na documentação que acompanha os carregamentos 

de OVMs-FFP de declaração inequívoca de que contêm OVMs. As Partes são exortadas ainda 

a intercambiar experiências e informações sobre as técnicas e métodos de detecção de OVMs 

que utilizam.  

Em sua IV reunião, a COP-MOP aprovaria as decisões BS-IV/8, BS-IV/9 e BS-IV/10. 

A Decisão BS-IV/8 constitui mera reiteração às Partes do Protocolo para que continuem a 

                                                        
83 A Decisão enfatiza também a prioridade que deve ser atribuída à construção de capacidades nos países em 
desenvolvimento, a fim de assegurar a aplicação efetiva desses requisitos. 
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implementar os requisitos de identificação estabelecidos nos parágrafos 2(b) e 2(c) do artigo 

18 e nas decisões correlatas a esse artigo. 

A Decisão BS-IV/9, por sua vez, tem como foco os métodos de amostragem e detecção 

de OVMs, vistos como ferramentas imprescindíveis para a implementação dos requisitos 

detalhados de identificação desses organismos previstos no artigo 18.2(a). A importância 

desse tema está refletida tanto em sua parte preambular como dispositiva. Merecem registro 

também as referências nessa Decisão aos trabalhos da Comissão do Codex Alimentarius e da 

ISO envolvendo a definição de parâmetros e métodos de detecção quantitativa e qualitativa de 

OGMs.84 

A Decisão BS-IV/10, a seu turno, reitera a necessidade da COP-MOP continuar a 

promover o debate entre as Partes acerca das disciplinas que melhor atenderiam aos objetivos 

do Protocolo em matéria de manuseio, embalagem, transporte e identificação de OVMs. 

Consigna também o reconhecimento implícito de que o tema encontra perspectivas de avançar 

mais rapidamente em outras frentes de negociação, ao encorajar as Partes a participarem dos 

trabalhos em curso nessas frentes.  

 

1.3.7.2. Análise e gerenciamento de riscos  

A análise e o gerenciamento de riscos constituem outros temas no âmbito do Protocolo 

de Cartagena cuja regulamentação tem o potencial de afetar os movimentos transfronteiriços 

de OVMs. Os dois temas encontram-se disciplinados, respectivamente nos artigos 1585 e 1686 
                                                        
84 A Decisão inclui ainda recomendação às Partes que são países desenvolvidos para que cooperem com os países 
em desenvolvimento, com vistas a fortalecer suas capacidades em matéria de amostragem e detecção de OVMs, o 
que inclui o estabelecimento e o credenciamento de laboratórios e o treinamento de recursos humanos. 
85  Artigo 15        
“1. As avaliações de risco realizadas em conformidade com o presente Protocolo serão conduzidas de maneira 
cientificamente sólida, de acordo com o Anexo III e levando em conta as técnicas reconhecidas de avaliação de 
risco. Essas avaliações de risco serão baseadas, no mínimo, em informações fornecidas de acordo com o Artigo 
8º e em outras evidências científicas a fim de identificar e avaliar os possíveis efeitos adversos dos organismos 
vivos modificados na conservação e no uso sustentável da diversidade biológica, levando também em conta os 
riscos para a saúde humana. 
2. A Parte importadora velará para que sejam realizadas as avaliações de risco para a tomada de decisões no 
âmbito do Artigo 10. A Parte importadora poderá solicitar ao exportador que realize a avaliação de risco. 
3. O custo da avaliação de risco será arcado pelo notificador se a Parte importadora assim o exigir.” 
86  Artigo 16                                 
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do Protocolo, que dispõem, em linhas gerais, que a avaliação de qualquer OVM deverá estar 

amparada em sólidos fundamentos científicos e que as medidas de gerenciamento dos riscos 

identificados deverão basear-se na avaliação de risco realizada, com o objetivo evitar efeitos 

adversos sobre a conservação e uso sustentável da diversidade biológica, levando também em 

conta os riscos para a saúde humana. 

 O tema da análise e gerenciamento de risco já foi objeto de 3 Decisões da COP-MOP: 

BS-II/9, BS-III/11 e BS-IV/11. 

Em linhas  gerais, a Decisão BS-II/9 consigna a importância de um enfoque comum 

para a análise e gerenciamento de riscos, tendo presente a multiplicidade de métodos 

existentes, bem como os princípios e diretrizes elaborados por organizações internacionais 

envolvidas no tratamento do tema. Enfatiza ainda a necessidade de concentrar esforços para 

fortalecer a capacidade dos países em desenvolvimento na área de análise e gerenciamento de 

riscos, considerada fundamental para a aplicação eficaz do Protocolo.  

      Pela Decisão BS-II/9, seria criado ainda um grupo especial de peritos em análise de 

risco, com o seguinte mandato:  

a) examinar a natureza e o alcance dos enfoques existentes para a avaliação de riscos,  

tendo presente a experiência nacional das Partes e os documentos de referência 

disponíveis; 

                                                                                                                                                                              
“ 1. As Partes, levando em conta o Artigo 8º g) da Convenção, estabelecerão e manterão mecanismos, medidas e 
estratégias apropriadas para regular, manejar e controlar os riscos identificados nas disposições de avaliação de 
risco do presente Protocolo associados ao uso, à manipulação e ao movimento transfronteiriço de organismos 
vivos modificados. 
2. Serão impostas medidas baseadas na avaliação de risco conforme seja necessário para evitar os efeitos 
adversos do organismo vivo modificado na conservação e no uso sustentável da diversidade biológica, levando 
também em conta os riscos para a saúde humana, no território da Parte importadora. 
3. Cada Parte tomará as medidas apropriadas para prevenir os movimentos transfronteiriços não-intencionais de 
organismos vivos modificados, inclusive medidas como a exigência de que se realize uma avaliação de risco 
antes da primeira liberação de um organismo vivo modificado. 
4. Sem prejuízo ao parágrafo 2º acima, cada Parte velará para que todo organismo vivo modificado, quer 
importado ou desenvolvido localmente, seja submetido a um período de observação apropriado que corresponda 
ao seu ciclo de vida ou tempo de geração antes que se dê seu uso previsto. 
5. As Partes cooperarão com vistas a:  
a) identificar os organismos vivos modificados ou traços específicos de organismos vivos modificados que 
possam ter efeitos adversos na conservação e no uso sustentável da diversidade biológica, levando também em 
conta os riscos para a saúde humana; e 
b) tomar medidas apropriadas relativas ao tratamento desses organismos vivos modificados ou traços 
específicos.” 
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b) examinar a pertinência e eventuais lacunas nesses enfoques para efeitos de sua 

aplicação no âmbito do PC; 

c) identificar áreas específicas em que as limitações de capacidade podem ser um 

impedimento para a aplicação efetiva das disposições do Protocolo sobre análise de 

risco.  

Por essa Decisão, as Partes seriam alentadas a apresentar um resumo das análises de risco 

realizadas pelas suas autoridades regulatórias ao CIISB, bem como instaurar mecanismos para 

assegurar o intercâmbio de informações entre as distintas instâncias governamentais 

competentes na área sanitária e de meio ambiente. 

A decisão em tela dispõe ainda que a análise de risco dos OVMs deve realizar-se caso 

a caso, em função de determinados usos ou características do ambiente receptor. Também traz 

exortação às Partes para que compartilhem suas experiências e conhecimentos técnicos 

acumulados sobre o tema. 

A Decisão BS-IV/11, por sua vez, criaria um foro eletrônico aberto a todos os 

Membros para analisar aspectos específicos da análise de risco de OVMs. Constituiria, ainda, 

um Grupo Técnico Ad Hoc de Especialistas em Análise e Gerenciamento de Riscos, com o 

seguinte mandato: 

(a) desenvolver esquema pormenorizado dos procedimentos a serem observados para a 

realização de uma análise de risco nos termos do Anexo III do Protocolo;  

(b) avaliar a necessidade de diretrizes adicionais para a análise de risco, tendo presente o 

tipo de OVM (planta, animal ou microorganismo); as características do ambiente 

receptor e os potenciais efeitos de longo prazo de sua liberação no meio ambiente; 

(c) desenvolver um documento de diretrizes sobre aspectos específicos considerados 

prioritários na análise de risco de OVMs. Esse documento deveria ainda detalhar os 

procedimentos de monitoramento desses organismos após sua liberação no meio 

ambiente;  

(d) considerar possíveis modalidades de cooperação entre as Partes no provimento de 

informações científicas sólidas para a identificação de OVMs, bem como de traços 
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genéticos desses organismos que podem ter um efeito adverso sobre a conservação e 

uso sustentável da biodiversidade, tendo presente os riscos para a saúde humana.  

A Decisão BS-IV/11 traria, por fim, reiteração sobre a importância da análise de risco 

no processo de construção de capacidades para a efetiva implementação do Protocolo.  

 

1.3.7.3. Responsabilidade e Compensação 

Outro tema na agenda da COP-MOP relevante para o processo de regulamentação 

internacional de OGMs diz respeito à definição de um regime de responsabilidade e 

compensação por danos que podem advir de sua movimentação transfronteiriça. A negociação 

deste tema encontra-se mandatada no artigo 2787 do Protocolo, tendo a COP-MOP adotado até 

o presente momento 4 decisões sobre o assunto: BS-I/8,  BS-II/11, BS-III/12 e BS-IV/12. 

Pela Decisão BS-I/8, seria criado um grupo de trabalho especial aberto de peritos 

técnicos e jurídicos em responsabilidade e compensação, que teria como principais atribuições 

examinar as informações proporcionadas pelas Partes e outros Governos, tendo presente os 

processos em curso no âmbito do Direito Internacional sobre o assunto. Essa análise teria 

como objetivo inicial compilar as informações existentes, com vistas a lançar as bases para a 

construção de um consenso entre as Partes quanto à natureza e conteúdo das normas que 

deverão ser incluídas no futuro regime de responsabilidade e compensação do Protocolo.  

O Grupo seria incumbido, ainda, de analisar os aspectos que deveriam eventualmente 

ser incluídos no futuro regime de responsabilidade e compensação, entre os quais se 

encontram: (a) definição de dano à diversidade biológica e à saúde humana associados a 

qualquer movimento transfronteiriço de OVM; (b) fixação de um percentual de minimis de 

dano, abaixo do qual não seria exigível qualquer compensação no âmbito do Protocolo; (c) 

                                                        
87 Esse artigo estipula que “A Conferência das Partes atuando na qualidade de reunião das Partes do presente 
Protocolo adotará, em sua primeira reunião, um processo em relação à elaboração apropriada de normas e 
procedimentos internacionais no campo da responsabilidade e compensação por danos que resultem dos 
movimentos transfronteiriços de organismos vivos modificados, analisando e levando em devida consideração os 
processos em andamento no direito internacional sobre essas matérias e procurará concluir esse processo num 
prazo de quatro anos.” 
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construção de um nexo de causalidade entre os danos à biodiversidade provocados por um 

movimento transfronteiriço de OVM; (d) alocação de responsabilidades entre Parte 

Importadora e Exportadora; (e) regime de responsabilidade (objetiva, subjetiva); (f)  

securitização dos riscos associados a um movimento transfronteiriço, como complementação 

aos esquemas de compensação inter-governamentais; (g) competência para iniciar uma ação 

de compensação por danos à biodiversidade associados a esse tipo de movimento.  

O Grupo também deveria proceder a uma avaliação sobre a possibilidade de aplicar no 

âmbito do Protocolo normas e procedimentos sobre responsabilidade e compensação 

negociados em outros foros internacionais. 

As Decisões BS-II/11 e BS-III/12, adotadas durante a segunda e terceira COP-MOP, 

respectivamente, pouco avançariam em relação a aspectos substantivos do que deveria ser o 

futuro  regime de responsabilidade e compensação do Protocolo, limitando-se a salientar como 

um dos principais óbices ao aprofundamento dos trabalhos sobre o tema as restrições 

orçamentárias do Secretariado da Convenção. 

Em sua IV reunião, a COP-MOP aprovaria a Decisão BS-IV/12, pela qual seria criado 

o grupo de amigos dos co-presidentes para tentar desbloquear o tratamento do tema, levando-

se em consideração os trabalhos já realizados pelo grupo especial e que constam como anexo 

da decisão em tela. Esse anexo, de mais de 15 páginas, inclui, dentre outros, os seguintes 

tópicos: (a) tipo de responsabilidade (objetiva, subjetiva, civil, estatal); (b) definição de dano à 

biodiversidade e enumeração de critérios para sua avaliação; (c) esquemas de compensação 

(reparação monetária, restauração do status quo, mitigação); (d) alocação de responsabildades 

entre Estados Partes e agentes privados; (e) cláusulas limitativas de responsabilidade de 

natureza temporal ou quantitativa; (f) previsão de esquemas complementares de 

responsabilidade (contratação de seguro); (g) previsão de recurso à arbitragem; (h) definição 

da titularidade do direito de ação; (i) definição do nexo de causalidade entre o dano causado e 

o movimento transfronteiriço de OGM ocorrido. 
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1.3.7.4. Considerações sócio-econômicas 

A faculdade outorgada às Partes para que tenham presente considerações sócio-

econômicas ao tomar uma decisão sobre a importação de OVMs encontra previsão no artigo 

2688 do Protocolo, embora matizada pela obrigação de compatibilizar esse tipo de 

consideração com os demais compromissos internacionais por elas assumidos.  

A COP-MOP só aprovaria duas decisões relacionadas ao tema: Decisões BS-II/12 e 

BS-IV/16. A Decisão BS-II/12 exorta as Partes a intercambiar informações e compartilhar os 

resultados de estudos porventura realizados sobre os efeitos sócio-econômicos resultantes da 

liberação de OVMs no meio ambiente, sobretudo das comunidades indígenas e locais. 

A Decisão BS-IV/16, por sua vez, consigna o reconhecimento das Partes quanto à 

complexidade e as fortes divergências de posição em relação ao tema, cuja superação exigiria 

maior intercâmbio de informações sobre o impacto sócio-econômico da liberação de OGMs 

sobre a conservação e uso sustentável da biodiversidade.   

 

1.3.8 Organização Mundial de Comércio 

 Apesar da OMC não estar diretamente envolvida no processo de regulamentação 

internacional dos transgênicos, seu sistema normativo – que inclui os Acordos GATT-94, SPS, 

TBT e TRIPS – contempla os seguintes dispositivos potencialmente aplicáveis ao comércio 

transfronteiriço desses produtos: 

a) artigos I, III, XI e XX do GATT-94; 

b) artigo 27.3 do  acordo TRIPs; 

c) artigos 2.2, 5.1, 5.6 e  5.7 do acordo SPS; 

                                                        
88  Artigo 26      Considerações Socioeconômicas 
“1. As Partes, ao tomar uma decisão sobre importação no âmbito do presente Protocolo ou de suas medidas 
internas que implementam o Protocolo, poderão levar em conta, de forma compatível com suas obrigações 
internacionais, considerações socioeconômicas advindas do impacto dos organismos vivos modificados na 
conservação e no uso sustentável da diversidade biológica, especialmente no que tange ao valor que a diversidade 
biológica tem para as comunidades indígenas e locais. 
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d) artigos 1.5; 2.1; 2.2;  5.1 e 5.2   do acordo TBT. 

  A OMC conta ainda com um importante instrumento para influir - ainda que 

“indiretamente” - sobre o disciplinamento internacional dos OGMs: através da criação de 

precedentes amparados nas decisões proferidas pelo seu Órgão de Solução de Controvérsias 

em disputas envolvendo produtos geneticamente modificados.   

 

1.3.9. Balanço Preliminar sobre a Regulamentação Internacional Aplicável aos 

Transgênicos 

 A partir de meados da década de 90, a crescente participação de produtos agrícolas 

geneticamente modificados no comércio internacional colocaria o tema na agenda de trabalho 

de uma série de instâncias multilaterais. Desse trabalho resultariam não só estudos e 

recomendações, mas também um conjunto de normas que apresentam dois padrões de 

interação: complementaridade ou conflito. 

Apesar da contribuição que uma análise sobre o grau de complementaridade entre 

normas aplicáveis aos transgênicos poderia aportar para a compreensão do processo de 

regulamentação internacional desses produtos, o presente trabalho terá como foco unicamente 

as normas potencialmente conflitivas previstas nos seguintes acordos internacionais: o 

Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança (PC); o Acordo de Medidas Sanitárias e 

Fitossanitárias (SPS/OMC); o Acordo sobre Normas e Barreiras Técnicas (TBT/OMC); o 

Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT-94/OMC) e o Acordo sobre  os Direitos de 

Propriedade Intelectual Associados ao Comércio (TRIPS/OMC). Ao analisar as tensões entre 

esses acordos no capítulo que segue, a autora pretende avaliar em que medida seriam 

inevitáveis ou se haveria margem para sua  acomodação.   

                                                                                                                                                                              
2. As Partes são encorajadas a cooperar no intercâmbio de informações e pesquisas sobre os impactos 
socioeconômicos dos organismos vivos modificados, especialmente nas comunidades indígenas e locais”. 
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CAPÍTULO 2 - CONFLITO OU COEXISTÊNCIA PACÍFICA ENTRE OS 

PRINCIPAIS REGIMES INTERNACIONAIS APLICÁVEIS AO COMÉRCIO 

TRANSFRONTEIRIÇO DE OGMS 

 

2.1. Considerações Iniciais 

O presente capítulo será dedicado à análise dos potenciais conflitos do Protocolo de 

Cartagena89 com os acordos SPS, TBT, GATT-94 e TRIPs, quando aplicados ao comércio 

internacional de transgênicos. Essa análise será precedida em um primeiro momento do exame 

de distintas definições de conflito entre tratados encontradas na doutrina, bem como das 

fórmulas existentes para seu encaminhamento, seja no âmbito da Convenção de Viena sobre 

Direito dos Tratados, seja no corpo de princípios gerais de Direito Internacional Público.  

Em um segundo momento serão examinados os dispositivos previstos no Protocolo de 

Cartagena para obviar potenciais conflitos de suas normas com as de outros acordos 

internacionais de que seus membros são igualmente Partes Signatárias.  

Embora os acordos da OMC mencionados anteriormente não prevejam qualquer regra 

de conflito com outros tratados internacionais, serão analisados brevemente os trabalhos do 

Comitê sobre Comércio e Meio Ambiente (CTE) sobre a relação entre obrigações comerciais 

específicas90 previstas em acordos multilaterais ambientais (MEAs) – categoria em que se 

enquadra o Protocolo de Cartagena - e as normas do sistema multilateral de comércio. 

Serão examinadas, ainda, as fórmulas de acomodação entre compromissos ambientais 

e comerciais consignadas nos acordos de livre comércio (alc´s) celebrados pelos EUA. O 

objetivo dessa análise é demonstrar que os desafios envolvidos na compatibilização entre 

ambos tipos de compromisso não se limitam ao plano multilateral, estando presente 

igualmente na frente minilateral. Esses desafios podem ser ilustrados pelo uso recorrente 

                                                        
89 A  eleição desses acordos decorre de sua importância para a regulamentação internacional de produtos GMs. 
90 Essas obrigações, de regra, estabelecem restrições à importação ou à exportação de determinados produtos de 
forma discriminatória, contrariando os princípios do Tratamento Nacional e da Nação Mais Favorecida 
consagrados na normativa multilateral de comércio. 
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nesses alc´s da fórmula “apoio mútuo” ou de cláusulas de melhor esforço das Partes em 

cumprir seus compromissos em distintos acordos internacionais de forma equilibrada.  

Não se pretende explorar todas as hipóteses possíveis de conflito entre os acordos da 

OMC mencionados anteriormente e o PC, mas tão somente aquelas que seriam mais 

representativas dos desafios envolvidos em assegurar a coexistência entre os respectivos 

dispositivos quando aplicados ao intercâmbio internacional de produtos transgênicos. Um 

primeiro desafio diz respeito à eleição do foro perante o qual deve ser adjudicada uma disputa 

envolvendo normas pertencentes a um e outro regime, cada qual com seu respectivo 

mecanismo de solução de controvérsias. Tendo em vista que o Protocolo de Cartagena não 

dispõe de um sistema semelhante ao OSC da OMC91 e que as discussões em torno de seu 

regime de cumprimento não parecem encaminhar-se no sentido de estabelecer um marco 

confrontacional, com a previsão de sanções pecuniárias ou de outras medidas de efeito 

dissuasório equivalente, a questão da eleição de foro reveste-se por ora de importância 

relativa, razão pela qual não será abordada no presente trabalho.  

 Outro desafio diz respeito à definição do direito aplicável em caso de conflito entre o 

PC e os Acordos da OMC. Como se verá mais adiante neste capítulo, as fórmulas de 

acomodação previstas no Protocolo não estabelecem parâmetros claros a esse respeito, 

limitando-se a enunciar a igualdade hierárquica entre seus dispositivos e os de outros tratados, 

assim como o compromisso das Partes de empreender os melhores esforços para cumprir com 

todas as suas obrigações internacionais.  Os acordos da OMC, por sua vez, embora também 

incluam dispositivos que permitem certa acomodação entre compromissos ambientais e 

comerciais - a exemplo do artigo XX do GATT-94 e do artigo 5.7 do SPS – não permitem 

definir ex ante o resultado desse processo de compatibilização, que dependerá da capacidade 

do Estado que venha a adotar uma medida ambiental com efeitos comerciais restritivos de 

cumprir com o ônus da prova estabelecido em cada um desses dispositivos.92 

                                                        
91 Atualmente as controvérsias envolvendo o Protocolo de Cartagena devem ser submetidas a um Comitê de 
Cumprimento, cuja atuação tem caráter não confrontacional, o que pode ser evidenciado pelo tipo de medida que 
pode ser potencialmente aplicada contra a Parte infratora, que inclui desde advertência até a publicação no Centro 
de Intercâmbio de Informações sobre Segurança Biotecnológica da lista de Países reincidentes.  
92 Para invocar a aplicação do artigo XX do GATT-94, um Membro teria de comprovar que a medida ambiental 
adotada é necessária para proteger a vida vegetal ou para a conservação dos recursos naturais não renováveis e 
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2.2. Definindo conflito entre normas internacionais  

Segundo a Comissão de Direito Internacional das Nações Unidas, antes de determinar 

a existência de conflito entre dois ou mais tratados, deve-se ter presente os diversos tipos de 

interação existentes entre normas internacionais. Duas normas podem coexistir de forma 

independente ou manter uma relação de complementaridade ou de subsidiariedade. Uma 

norma pode cumprir, ainda, uma função informativa em relação a outra, ao esclarecer seus 

termos, contribuindo assim para sua interpretação. Tal função encontra previsão no artigo 

31.3(c) da CVDT, que dispõe que na interpretação de um tratado internacional deverão ser 

levados em consideração, juntamente com seu contexto, quaisquer regras pertinentes de 

Direito Internacional. Essas regras incluem não só tratados, mas também normas e princípios 

gerais de Direito Internacional aplicáveis às relações entre as Partes. Duas normas 

internacionais também podem conflitar, quando estabelecerem comandos incompatíveis entre 

si ou de difícil cumprimento simultâneo.  

A definição clássica de conflito entre normas internacionais, atribuída ao Professor 

Wilfred Jenks93 94, limita-se unicamente às hipóteses de incompatibilidade entre obrigações, 

cujos comandos são mutuamente excludentes. Há autores, entre os quais se incluem Joost 

Pauwelyn, Erich Vranes e Christopher Borgen,95 que defendem uma ampliação dessa 

                                                                                                                                                                              
está sendo aplicada em conjunto com restrições à produção e ao consumo doméstico. Teria que comprovar, ainda, 
que inexistiriam medidas alternativas disponíveis consistentes com as demais normas do GATT-94.   
    Para justificar uma medida ao amparo do artigo 5.7. do SPS, por sua vez, um Membro teria que comprovar que 
as evidências científicas relevantes seriam insuficientes para realizar uma análise de risco tal como exigida por 
esse Acordo, razão pela qual teriam se baseado na informação pertinente disponível. Teriam que demonstrar 
ainda seus esforços para obter informações adicionais necessárias para uma avaliação de risco mais objetiva, com 
vistas a rever em um período de tempo razoável a medida adotada, com base em informações adicionais obtidas. 
93 Ver Wilfred Jenks, Conflict of Law-Making Treaties (30 BYIL 401, 1953, apud Joost Pauwelyn (op. 
cit.(2003), p. 237). Segundo Jenks, é necessário estabelecer uma distinção entre conflitos estrito senso e meras 
divergências. Para o autor, um conflito estrito senso surge quando uma Parte em dois tratados não pode cumprir 
simultaneamente com suas obrigações em ambos  instrumentos.  
94 A definição do Professor Wilfred Jenks é compartilhada por Gabrielle Marceau, que sustenta em seu trabalho 
que os conflitos entre tratados internacionais pressupõe a impossibilidade de cumprimento simultâneo das 
obrigações neles previstas. Ver Gabrielle Marceau, Conflict of Norms and Conflict of Jurisdictions. The 
Relationship between the WTO Agreement and MEAs and Other Treaties (Journal of World Trade 35(6): 
1081-1131, 2001, página 1085). 
95 Ver Joost Pauwelyn. Conflict of Norms in Public International Law: How WTO Law Relates to Other 
Rules of International Law (London: Cambridge University Press, London (2003). Ver também Erich Vranes, 
The Definition of ‘Norm Conflict’ in International Law and Legal Theory (European Journal of International 
Law, vol. 17, n. 2,  p. 395-418, 2006). Ver ainda Christopher J. Borgen, Resolving Treaty Conflicts (George 
Washington International Law Review, vol. 37, p.573-648, 2005. Disponível no seguinte endereço eletrônico 
http://ssrn.com/abstract=747364). 
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definição, de modo a abarcar situações de incompatibilidade entre normas que impõem 

obrigações e outras que estabelecem direitos.96 Para esses autores, uma definição ampliada de 

conflito teria a vantagem de trazer para o debate doutrinário situações em que um país, apesar 

de ter cumprido um compromisso de caráter permissivo, teria violado uma norma de natureza 

prescritiva.  

 Borgen seria particularmente crítico à definição de conflito advogada por Jenks, que a 

seu ver, não abarcaria as hipóteses em que, apesar de não ter ocorrido uma violação formal a 

um tratado, o cumprimento de outro acaba por frustar seu objeto e finalidade. Na mesma linha 

de pensamento de Borgen, Lorand Bartels97 também considera existir um conflito entre dois 

tratados quando um frustar a finalidade de outro. Essa interpretação, segundo o autor, estaria 

amparada no artigo 41 da CVDT, que proíbe às Partes em um acordo multilateral de celebrar 

qualquer instrumento inter se que seja incompatível com a execução do objeto e com as 

finalidades do tratado principal.    

 Para Jean Combacau e Serge Sur98, um tratado posterior constitui uma violação a um 

tratado anterior quando (a) afetar o exercício de direitos ou o cumprimento de obrigações nele 

previstas ou (b) for incompatível com a consecução de seus objetivos.  

 Kevin R. Gray, por sua vez, considera que só haveria conflito entre dois tratados 

internacionais quando a implementação de um exigir um comportamento ou ação que viola 

explicitamente obrigações estabelecidas em outro.99 

                                                        
96 Em outras palavras, essa situação de conflito se configuraria na hipótese de duas normas prescreverem o 
mesmo comportamento, embora com comandos distintos: um de caráter mandatório; outro de natureza 
facultativa. 
97 Lorand Bartels, Treaty Conflicts in WTO Law. (At the Crossroads: The World Trading System and the Doha 
Round (Vienna: Springer, p. 130-145, 2007).  
98  Jean Combacau  e Serge Sur. Droit International Public, (Paris: Montchrestien, p. 161, 2008). 
99 Kevin R. Gray. Accomodating MEAs in Trade Agreements. (Internacional Environmental Governance 
Conference, Paris,  15-16 March, 2004). Para Gray, haveria poucos exemplos de conflito entre normas comerciais 
e ambientais, à exceção de determinados MEAs, que autorizam suas Partes a aplicar um tratamento menos 
favorável contra as exportações ou importações de determinados produtos que não cumprem com os estándares 
ambientais neles previstos. Esse tratamento desfavorável constitui uma violação, em princípio, das obrigações de 
Tratamento Nacional e da Nação Mais Favorecida, consagradas no GATT-94 e no Acordo TBT. Segundo o 
autor, os Membros da OMC que são igualmente signatários de um MEA potencialmente conflitivo com alguma 
disposição dos acordos abrangidos tendem a buscar um entendimento para não submeter esses conflitos à 
consideração do mecanismo de solução de controvérsias de qualquer dos tratados em contradição.   
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 Fariborz Zelli100 define o conflito entre normas internacionais como uma superposição 

funcional entre dois ou mais regimes internacionais, que se traduz em uma contradição 

significativa entre as respectivas normas.  

 Para Andreas Fisher-Lescano e Gunther Teubner,101 o tema do conflito de normas tem 

sido tratado de uma perspectiva reducionista, que tende a simplificar as situações em que duas 

normas internacionais são incompatíveis. Os autores não chegam, contudo, a avançar uma 

definição de conflito, preferindo desenvolver uma reflexão sobre sua origem, que atribuem 

fundamentalmente à fragmentação da sociedade internacional, cuja unidade não seria realista 

almejar, em vista da diversidade de interesses e valores perseguidos pelos distintos atores 

internacionais.  

 Para Erich Vranes, uma definição adequada de conflito deveria ser suficientemente 

ampla, de modo a incluir a seguinte tipologia de incompatibilidades: (a) entre permissões e 

obrigações; (b) entre permissões e proibições; (c) entre obrigações e proibições. Com base 

nessa tipologia, afirmaria que um conflito ocorre toda vez que o cumprimento ou aplicação de 

uma norma resultar necessariamente na violação de outra.  

 O Professor Joost Pauwelyn, a seu turno, entende que o conflito de normas surge 

quando o cumprimento de uma acarretar a violação de outra,102 tratando-se de fenômeno 

inerente a qualquer sistema jurídico, inclusive o internacional.103 Esse fenômeno explica-se 

pela própria dinâmica de criação normativa, que não permite antecipar como uma nova norma 

irá interagir com as pré-existentes. O conflito de normas não seria, assim, uma anomalia e sim 

um aspecto da formação e operação dos sistemas legais contemporâneos, que têm-se orientado 

no sentido da juridicização de um  espectro cada vez mais amplo de fatos sociais.  

                                                        
100 Ver Fariboz Zelli, The Regime Environment of Environmental Regimes: Conceptualizing Regime 
Conflicts on Environmental Issues- Institut Fur Politikwissenschaff, página 5. Artigo apresentado durante o 
Encontro Anual da Associação de Estudos Internacionais, Hilton Hawaiian Village, Honolulu, Hawaii, Mar, 
2005. Disponível no seguinte endereço eletrônico:http://www.allacademic.com/meta/p69616_index.html. 
101  FISHER-LESCANO, Andreas e TEUBNER, Gunther. Regime Collisions: the Vain Search for Legal Unity 
and Fragmentation of Global Law- Summer 2004, p. 999-1046, Michigan Journal of International Law, volume 
25, disponível no seguinte endereço eletrônico:  http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=873908. 
102 Joost Pauwelyn. Conflict of Norms in Public International Law: How WTO Law Relates to Other Rules 
of International Law, (London: Cambridge University Press, 2003). 
103  Joost Pauwelyn, op. cit. (2003), p. 175-176. 
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Segundo Pauwelyn, os conflitos de normas decorreriam das seguintes características do 

sistema internacional:   

a) ausência de um órgão legiferante único, havendo tanto legisladores quanto o número de 

Estados existentes, com interesses e mandatos negociadores específicos, o que 

favoreceria a produção de normas internacionais potencialmente conflitivas;  

b)   ativismo normativo de organizações internacionais com mandatos concorrentes em 

uma mesma arena temática, que tendem a atuar de forma independente. Embora haja 

registro de iniciativas de coordenação entre essas organizações, esses esforços têm 

ocorrido de forma casuística; 

c)   pressões políticas em favor da rápida conclusão de determinados acordos 

internacionais, em detrimento de um exercício de compatibilização com as normas pré-

existentes, a fim de assegurar a coerência sistêmica do Direito Internacional; 

d)   aumento do número de participantes com direito a voz e veto nos processos 

negociadores multilaterais, o que tende a dificultar a formação de consenso para avançar 

na produção de normas internacionais. Essa circunstância tem favorecido a adoção de 

normas com redações ambíguas e imprecisas, que podem eventualmente conflitar com as 

de outros regimes internacionais. 

 Para Martti Koskenniemi,104 105 a proliferação de conflitos entre normas internacionais 

refletiria, por um lado, a atual tendência de regulamentação de temas interdisciplinares em 

múltiplas frentes, que operam sem qualquer exercício prévio de coordenação. Essa ausência de 

coordenação acaba gerando externalidades recíprocas entre os regimes negociados, que não 

raro podem levar a total incompatibilidade entre os respectivos dispositivos.106 

 

                                                        
104 Martti Koskenniemi. The Fate of Public International Law: Constitutional Utopia or Fragmentation. 
(Chorley Lecture, London School of Economics,7 June 2006).  
105 Segundo Koskenniemi, embora haja registro de conflitos ou tensões entre normas de um mesmo regime, boa 
parte dos conflitos normativos que se observam atualmente resultam da incompatibilidade entre regras 
pertencentes a distintos regimes.  
106 Esses regimes se caracterizariam, segundo Koskenniemi, pela previsão de normas com conteúdo 
predominantemente técnico e científico, cujo alcance e determinação deve ser aferido caso a caso, recorrendo-se 
ao conhecimento de especialistas. 
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Para o autor, a multiplicação dos conflitos entre tratados também seria resultado da 

ampliação do número de atores nacionais, de afiliações institucionais diversas, envolvidos em 

sua negociação. Operando em distintas instâncias de normatização internacional, esses atores 

tendem a atuar de acordo com a rationale de seu respectivo órgão de origem, alheios a 

qualquer consideração quanto à necessidade de negociar normas que sejam compatíveis com 

aquelas celebradas por outros agentes governamentais em outros foros multilaterais, que 

tratam direta ou indiretamente sobre o mesmo tema. 

Para a autora do presente trabalho, independentemente da definição de conflito que se 

venha a adotar, o tema traz à tona questão da maior relevância para o Direito Internacional e 

que diz respeito à eficácia dos métodos existentes para seu encaminhamento, a fim de 

preservar a segurança e a estabilidade jurídica no plano internacional. Tendo em vista sua 

importância, serão examinados no item subsequente  algumas das regras e princípios 

encontrados na Doutrina para a resolução de conflitos entre normas internacionais. 

 

2.3. Normas e Princípios Gerais para a Resolução de Conflitos entre Tratados  

2.3.1 Lex Specialis 

 O princípio da especialidade normativa tem sido considerado um critério tradicional de 

solução de antinomias, que se produzem quando há duas ou mais normas versando sobre um 

mesmo tema, devendo dar-se precedência a que seja mais específica.  Sua aplicação assenta-se 

na presunção de que a lei especial produziria um resultado mais equitativo do que a lei geral, 

ao considerar as particularidades das situações por ela abrangidas.  

 Uma das dificuldades envolvidas na aplicação desse princípio aos conflitos entre normas 

internacionais decorre de sua interferência com o princípio da lex posterior, sobretudo 

naquelas hipóteses em que a norma especial tem vigência anterior a da norma de caráter geral. 

Outra dificuldade diz respeito à aferição do grau de especialidade de uma norma para justificar 

sua aplicação em um caso concreto e afastar a aplicação de uma norma geral igualmente 
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aplicável.107 Outro aspecto problemático do princípio envolve a definição do grau de 

especificidade entre normas pertencentes a regimes distintos, como o Protocolo de Cartagena e 

os acordos da OMC, a fim de definir qual seria aplicável em caso de conflito.  

 Embora a fonte não seja decisiva na determinação do grau de especialidade de uma 

norma, a prática corrente, segundo a Comissão de Direito Internacional108 é considerar os 

tratados internacionais como lei especial em relação ao direito costumeiro internacional e aos 

princípios gerais de Direito.  

 Apesar de sua precedência, a lei especial não extingue a lei geral, que permanece 

válida, uma vez que pelo princípio da harmonização duas ou mais normas sobre um mesmo 

tema devem ser interpretadas, de modo a permitir que um país cumpra com todas as suas 

obrigações internacionais.  

 Para a CDI, o princípio da lex specialis não seria aplicável nas seguintes 

circunstâncias: (i) quando a norma geral enquadrar-se na categoria de ius cogens ou sua 

prevalência puder ser inferida da intenção das Partes; (ii) quando a aplicação da lei especial 

frustar o propósito da lei geral; (iii) quando potenciais beneficiários da lei geral puderem vir a 

ser afetados negativamente pela aplicação da lei especial; (iv) quando o equilíbrio de direitos e 

obrigações estabelecido na lei geral for afetado negativamente pela lei especial.  

 

2.3.2 Lex Posterior Derogat Legi Priori 

O princípio lex posterior derogat legi priori assenta-se no pressuposto de que a 

intenção das Partes pode modificar-se, devendo ser aplicada a norma que representa sua 

manifestação de vontade mais recente. O princípio está consignado nos itens 2 e 3 do artigo 30 

da CVDT, que dispõe, respectivamente que:  

                                                        
107 United Nations. International Law Commission. Report of the Study Group on the Fragmentation of 
International Law: Difficulties arising from the Diversification and Expansion of  International Law 
(A/CN.4/L.702, p. 9-10, 2006). 
108 Idem, p. 9. 
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a) quando um tratado estipular que está subordinado a um tratado posterior ou que não deve 

ser considerado incompatível com esse outro tratado, as disposições deste último prevalecerão; 

b) quando todas as partes no tratado anterior são igualmente partes no tratado posterior, sem 

que o tratado anterior tenha cessado de vigorar ou sem que a sua aplicação tenha sido suspensa 

nos termos do artigo 59, o tratado anterior só se aplica na medida em que as suas disposições 

sejam compatíveis com as do tratado posterior. 

 Segundo a Comissão de Direito Internacional (CDI), a aplicação desse princípio 

assenta-se em dois pressupostos. Primeiramente, de que as partes em um tratado posterior são 

idênticas às do tratado anterior. Se houver, contudo, diversidade de Partes e o Estado que é 

Parte em dois tratados incompatíveis não puder cumprir com as obrigações que lhe incumbem 

em virtude de ambos, corre o risco de ser responsabilizado pela violação de um deles, a menos 

que as Partes afetadas que não são Membros dos dois instrumentos decidam de outra forma 

(artigo 30, parágrafo 4 da CVDT). 

O segundo pressuposto é de que os tratados em conflito devem versar sobre a mesma 

matéria. Em um contexto de proliferação de tratados que versam sobre temas afins ou que têm 

um núcleo de temas comuns mas que consignam disciplinas adicionais, a exemplo do NAFTA 

e dos acordos da OMC, esse último pressuposto coloca para o intérprete o desafio de definir 

no caso concreto se haveria identidade temática entre dois instrumentos internacionais.   

 À luz desses pressupostos, o princípio da lex posterior, tal como formulado na CVDT, 

não seria aplicável para resolver os conflitos entre o Protocolo de Cartagena e os Acordos da 

OMC, que além de versarem sobre matérias distintas, caracterizam-se pela diversidade de 

Partes.109 

 A própria CDI em seu informe110 sobre a fragmentação do Direito Internacional 

reconheceu que a formulação do princípio lex posterior na CVDT teria alcance limitado para 

                                                        
109  Segundo Borgen, além de possuir alcance limitado, o artigo 30 da CVDT tem sido invocado de forma 
equivocada para sustentar a tese de inexistência de conflito entre dois tratados pelo simples fato de não versarem 
sobre a mesma matéria, escamoteando conflitos reais entre normas pertencentes a regimes internacionais 
distintos. Ver Christopher Borgen (op. cit. (2005), p. 607. 
110 United Nations. International Law Commission. Report of the Study Group on the Fragmentation of 
International Law: Difficulties arising from the Diversification and Expansion of  International Law 
(A/CN.4/L.702,  2006). 
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resolver a diversidade de conflitos entre normas internacionais hoje existente, que não raro 

envolvem hipóteses em que as Partes em um tratado posterior não são idênticas as de um 

tratado anterior que versa sobre outro tema. Nesses casos, o Estado que é parte em ambos os 

instrumentos deverá eleger aquele a que dará cumprimento, caso sejam incompatíveis os 

respectivos dispositivos. Tal escolha implica necessariamente o inadimplemento de um dos 

tratados em conflito. Sem avançar qualquer critério para eleger o direito aplicável nessas 

hipóteses,111 a CDI incluiria em seu informe sugestão de que o tema seja resolvido mediante 

negociação entre as partes. Não sendo possível uma solução negociada, se deveria ter presente, 

no entendimento da Comissão, a independência dos mecanismos de solução de controvérsias 

previstos nos instrumentos em conflito.  

 

2.3.3 Ius Cogens, as Obrigações Erga Omnes e o Artigo 103 da Carta das Nações 

Unidas 

 Apesar de inexistir uma relação hierárquica entre as normas de Direito Internacional, 

algumas gozariam de um status superior ou de uma situação especial no ordenamento jurídico 

internacional,112 por incorporarem valores fundamentais amplamente aceitos e reconhecidos 

pela comunidade internacional, não admitindo acordo em sentido contrário. Entre essas 

normas, que se revestem de caráter imperativo, se incluiriam o ius cogens e as obrigações erga 

omnes de qualquer Estado para com os demais membros da comunidade internacional. Os 

exemplos mais recorrentes de normas imperativas seriam aquelas que proíbem a agressão, a 

escravidão, o genocídio, a discriminação racial, o apartheid, a tortura, assim como as normas 

de Direito Internacional Humanitário aplicáveis nas situações de conflito armado e o Direito à 

Auto-Determinação dos Povos.113 As normas ius cogens encontram previsão no artigo 53 da 

CVDT que enumera suas principais características: (a) aceitação e reconhecimento por todos 
                                                        
111  Idem, p. 19. 
112  Ver Joost Pauwelyn, op. cit. (2003), p. 21. 
113 Alicia Cebada Romero, Conceptos de obligación erga omnes, ius cogens y violación grave a la luz del 
nuevo proyecto de la CDI sobre responsabilidad de los Estados por hechos ilícitos. (Revista Eletrónica de 
Estúdios Internacionales, N°4, 2002, p.1-14, p.6). Disponível no seguinte endereço eletrônico: 
http://www.reei.org/reei4/Cebada.PDF) Segundo Romero, o tema das obrigações erga omnes no marco do 
Direito Internacional tem como referência a decisão da Corte Internacional de Justiça no caso Barcelona 
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os Membros da comunidade internacional; (b) inderrogabilidade, só sendo admissíveis 

modificações a seu texto por norma posterior de Direito Internacional Geral da mesma 

natureza. 

Segundo Combacau et alli, o que distinguiria as normas imperativas das obrigatórias 

no Direito Internacional seria o fato de poderem ser exigidas de forma mais imperiosa e 

acarretarem a nulidade de outra norma com elas incompatível.114 

 Além do ius cogens e das obrigações erga omnes, a hierarquização entre duas normas 

também pode ser estabelecida por consentimento mútuo das Partes de incluir dispositivo nesse 

sentido em um tratado. O exemplo mais ilustrativo dessa fórmula de precedência seria o artigo 

103 da Carta das Nações Unidas, que dispõe que em caso de conflito entre as obrigações nela 

previstas e outras obrigações internacionais contraídas pelos Membros da Organização, 

prevalecerão os compromissos estabelecidos na Carta.  

 Tendo em vista que nem o Protocolo de Cartagena e tampouco os acordos da OMC 

podem ser considerados ius cogens ou obrigações erga omnes, essas classificações não 

poderiam ser aplicadas a nenhum desses instrumentos para determinar a precedência entre os 

respectivos dispositivos em caso de conflito.  

 

2.3.4. Princípio da Harmonização e a Presunção contra a Existência de Conflito  

 Segundo a Comissão de Direito Internacional (CDI), na resolução de potenciais 

conflitos entre normas internacionais aplicáveis a um mesmo tema, o intérprete deve ter 

presente o  princípio da harmonização e a presunção contra a existência de conflito, que só 

                                                                                                                                                                              
Traction, que optou por caracterizar esse tipo de obrigação a partir de seus elementos constitutivos: assunção 
perante toda a comunidade internacional e incorporação de valores essenciais à humanidade.  
114 Segundo Jean Combacau e Serge Sur (op. cit. (2008), p. 156), a natureza e o significado do ius cogens na 
Doutrina têm sido objeto de divergências, para as quais o Direito não aporta qualquer resposta definitiva. Tratar-
se-ia de regras de caráter constitucional ou de uma simples transposição da noção de ordem pública para o Direito 
Internacional ou então de uma materialização do Direito Natural, cuja eficácia provêm de sua superioridade 
natural em relação ao Direito positivo. De acordo com ambos autores, a questão seria tão obscura que a própria 
CVDT optou por não consignar qualquer definição sobre o conteúdo das normas ius cogens. 
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pode ser afastada quando os esforços de harmonização falharem, hipótese em que estar-se-ia 

diante de um conflito genuíno e não meramente aparente de normas.115 

 Diante da presunção contra a existência de conflito, o Estado que alega a 

incompatibilidade entre duas normas internacionais tem o ônus de prová-la. Essa presunção 

tem entre seus defensores Michael Akehurst116 e Wilfred Jenks117, além de estar incorporada à 

jurisprudência da OMC, tendo como caso mais emblemático de sua aplicação a proibição 

européia contra as importações de carne bovina tratada com hormônios. Neste caso específico, 

o Órgão de Apelação declarou expresamente existir uma presunção de que os Membros da 

Organização atuam em conformidade com suas obrigações estabelecidas nos acordos 

abrangidos, inexistindo, portanto, conflito em seu cumprimento simultâneo. 

 Segundo Pauwelyn118, a presunção contra a existência de conflito entre normas 

internacionais implica que uma norma mais recente só será considerada incompatível com 

uma norma anterior se incluir linguagem expressa nesse sentido. Implica também que, diante 

de duas interpretações possíveis, deve-se optar por aquela que permita harmonizar duas 

normas de aplicação concorrente em um determinado caso, obviando seu conflito.119 

 

2.3.5 Pacta sunt servanda  

Erigido em um dos pilares centrais do Direito dos Tratados, do qual dependeria sua 

própria existência, a aplicação do princípio pacta sunt servanda tem como um de seus 

principais corolários a proibição imposta a qualquer Parte em um tratado de introduzir 

                                                        
115 United Nations. International Law Commission. Report of the Study Group on the Fragmentation of 
International Law: Difficulties arising from the Diversification and Expansion of  International Law 
(A/CN.4/L.702,  2006).  Ver pp. 8, 15 e 26. 
116 Ver Joost Pauwelyn, op. cit. (2003), p. 240. Ver também  Michael B. Akehurst, The Hierarchy of the 
Sources of International Law. (47 BYIL 1974-75, p. 273 –285, p. 275). Esse autor também entende que haveria 
uma presunção contra a criação de novas normas consuetudinárias que conflitem com outras pré-existentes, bem 
como contra a substituição de normas costumeiras por tratados posteriores com elas conflitantes.  
117 Wilfred Jenks, op. cit. (1953), apud  Joost Pauwelyn, op. cit. (2003), p. 240.  
118  Idem. 
119  Ver Jacques- Michel Grossen, Les Présomptions en Droit International Public (apud, Joost Pauwelyn, op. 
cit. (2003), p. 241). Segundo Grossen, “Les parties sont présumés n´avoir voulu adopter des dispositions 
contraires aux traités conclus par elles avec des États Tiers”. 
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modificações unilaterais em seu texto ou de invocar disposição de seu Direito interno para 

justificar o descumprimento de suas obrigações internacionais.120121  

Apesar de fundamental importância, a aplicação do princípio para resolver os conflitos 

potenciais entre o Protocolo de Cartagena e os acordos da OMC poderia ser problemática, na 

medida em que poderia ser invocado por um Estado como defesa contra a eventual alegação 

de que estaria violando seus compromissos em um regime ao dar cumprimento às suas 

obrigações em outro.  

 

2.3.6. O princípio da boa fé  

 Possivelmente um dos princípios mais invocados por tribunais internacionais, a boa fé 

encontra-se amplamente consagrada na CVDT, estando prevista não apenas em seu 

preâmbulo122, mas também nos artigos 26,123 31,124 46125 e 69126. Trata-se de um dos 

princípios de maior relevância para o Direito Internacional, orientando não só a criação, mas a 

própria implementação dos tratados internacionais.  

Segundo Marion Pannizzon,127a formulação do princípio no artigo 31(1) da CVDT, 

que dispõe que “os tratados devem ser interpretados de boa fé, segundo o sentido comum 

atribuível a seus termos, em seu contexto e à luz de seu objetivo e finalidade”, já teria 

alcançado o status de costume internacional. Para Anthony D´Amato128, além de sua 

                                                        
120  Ver Jean Combacau e Serge  Sur, op. cit. (2008), p. 146. 
121  O artigo 27 da CVDT dispõe que “uma parte não pode invocar as disposições de seu direito interno para 
justificar o inadimplemento de um tratado (...).” 
122 O preâmbulo da CVDT ressalta o reconhecimento universal do princípio da boa fé, juntamente com o 
princípio do livre consentimento e da regra pacta sunt servanda. 
123 O artigo 26 da CVDT dispõe que “Todo tratado em vigor obriga as partes e deve ser cumprido por elas de boa 
fé”. 
124 Nos termos do Artigo 31.1, um tratado deve ser interpretado de boa fé, segundo o sentido comum atribuível a 
seus termos, em seu contexto e à luz de seu objetivo e finalidade. 
125 Nos termos do artigo 46, “Uma violação é manifesta se for objetivamente evidente para qualquer Estado que 
proceda, na matéria, de conformidade com a prática normal e de boa fé”. 
126 Nos termos do artigo 69.b  “Os atos praticados de boa fé, antes de a nulidade haver sido invocada, não serão 
tornados ilegais pelo simples motivo da nulidade do tratado”. 
127 Ver Marion Panzón, Fairness, Promptness and Effectiveness: How the Openness of Good Faith Limits 
the Flexibility of the DSU (Nordic Journal of International Law, Vol. 77, No. 3, 2008. Disponível no seguinte 
endereço eletrônico: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=915594.) 
128 Ver Anthony D´Amato, Encyclopedia of Public International Law (1992), p. 599-601. 
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positivação no Direito Internacional Público,  o princípio da boa fé estaria igualmente 

plasmado na doutrina do abuso de direitos, pela qual um Estado não estaria autorizado a 

exercer seus direitos em detrimento de terceiros ou para evadir-se de suas obrigações 

internacionais. Para o autor, o princípio da boa fé seria particularmente relevante para aferir se 

as Partes em um tratado posterior, no momento em que celebraram esse instrumento, tinham 

conhecimento da existência de um tratado anterior, hipótese em que não poderiam invocar o 

princípio da lex posterior ou pacta sunt servanda para eximir-se do cumprimento das 

obrigações nele previstas.  

 Para Cameron J. Hutchison,129 um dos grandes desafios envolvidos na aplicação do 

princípio da boa fé no Direito Internacional decorre de seu caráter indeterminado, o que 

dificultaria o exame da legalidade do comportamento de um determinado Estado a quem se 

imputa a violação de um compromisso internacional, mas que invoca em sua defesa esse 

princípio. 

 

2.3.7. Pacta  tertiis nec nocent nec prosunt   

 Por esse princípio, os tratados internacionais não produzem efeitos jurídicos para um 

Estado sem seu consentimento. Esse princípio assenta-se tanto na liberdade contratual dos 

Estados, como em suas prerrogativas soberanas de definir os compromissos que estão 

dispostos a assumir no plano internacional, não podendo ser-lhes impingidas quaisquer 

obrigações sem seu consentimento. 

 

 

 

 
                                                        
129 Ver Cameron J. Hutchison, Coming in from the Shadow of the Law: The Use of Law by States to 
Negotiate International Environmental Disputes in Good Faith (Canadian Yearbook of International Law, 
volume 43, 2005, p. 101). 
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2.4. Eficácia das regras de conflito previstas na Convenção de Viena sobre Direito 

dos Tratados 

 Apesar de ter sido negociada em um contexto distinto do atual,130 a Convenção de 

Viena sobre Direito dos Tratados (CVDT) contemplaria, na visão de alguns doutrinadores e da 

própria Comissão de Direito Internacional (CDI) das Nações Unidas, um acervo de técnicas 

úteis para a solução dos atuais conflitos entre normas internacionais.131 132 

                                                        
130  A Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados foi resultado de um processo negociador que teve início 
em 1949, tendo sido concluído em 1969, com a celebração de uma conferência diplomática nas Nações Unidas, 
que se realizou em Viena. 
131  Esse acervo está previsto essencialmente nos artigos 30 e 31. 
        O artigo 30 dispõe que (...)   
“1. Sem prejuízo das disposições do artigo 103 da Carta das Nações Unidas, os direitos e obrigações dos Estados 
partes em tratados sucessivos sobre o mesmo assunto serão determinados de conformidade com os parágrafos 
seguintes. 
2. Quando um tratado estipular que está subordinado a um tratado anterior ou posterior ou que não deve ser 
considerado incompatível com esse outro tratado, as disposições deste último prevalecerão. 
3. Quando todas as partes no tratado anterior são igualmente partes no tratado posterior, sem que o tratado 
anterior tenha cessado de vigorar ou sem que a sua aplicação tenha sido suspensa nos termos do artigo 59, o 
tratado anterior só se aplica na medida em que as suas disposições sejam compatíveis com as do tratado posterior. 
4. Quando as partes no tratado posterior não incluem todas as partes no tratado anterior: 
a) nas relações entre os Estados partes nos dois tratados, aplica-se o disposto no parágrafo 3; 
b) nas relações entre um Estado parte nos dois tratados e um Estado parte apenas em um desses tratados, o tratado 
em que os dois Estados são partes rege os seus direitos e obrigações recíprocos. 
5. O parágrafo 4 aplica-se sem prejuízo do artigo 41, ou de qualquer questão relativa à extinção ou suspensão da 
execução de um tratado nos termos do artigo 60 ou de qualquer questão de responsabilidade que possa surgir para 
um Estado da conclusão ou da aplicação de um tratado.”   
    O artigo 31, por sua vez, estabelece como regra geral de interpretação que: 
“1. Um tratado deve ser interpretado de boa fé segundo o sentido comum atribuível a seus termos, em seu 
contexto e à luz de seu objetivo e finalidade. 
2. Para os fins de interpretação de um tratado, o contexto compreenderá, além do texto, seu preâmbulo e anexos: 
a) qualquer acordo relativo ao tratado e feito entre todas as partes em conexão com a conclusão do tratado; 
b) qualquer instrumento estabelecido por uma ou várias partes em conexão com a conclusão do tratado e aceito 
pelas outras partes como instrumento relativo ao tratado. 
3. Serão levados em consideração, juntamente com o contexto: 
a) qualquer acordo posterior entre as partes relativo à interpretação do tratado ou à aplicação de suas disposições; 
b) qualquer prática seguida posteriormente na aplicação do tratado, pela qual se estabeleça o acordo das partes 
relativo à sua interpretação; 
c) quaisquer regras pertinentes de Direito Internacional aplicáveis às relações entre as partes. 
4. Um termo será entendido em sentido especial se estiver estabelecido que essa era a intenção das partes.”  
132 Para Christopher Borgen, o fato da CVDT ter sido negociada antes do NAFTA, dos acordos da OMC e de 
outros tantos instrumentos internacionais hoje existentes, significa que não reflete mais as necessidades e a 
prática dos Estados em matéria de Direito Internacional, não constituindo, portanto, um parâmetro adequado de 
como os Estados deveriam agir. 
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A CDI ressalvaria, contudo, em seu estudo sobre a fragmentação do Direito 

Internacional que133 a fim de evitar futuras controvérsias envolvendo a implementação 

simultânea de seus múltiplos compromissos, os Estados deveriam previamente à subscrição de 

um novo tratado examinar sua compatibilidade com os demais acordos internacionais de que 

são Partes Signatárias e estabelecer regras claras de conflito.134 Para a CDI, na definição 

dessas regras, os Estados deveriam: (a) tentar evitar que os direitos de terceiros sejam 

afetados; (b) optar por aquelas redatadas com a maior clareza e especificidade possível, a fim 

de não frustar a finalidade dos tratados em conflito; (c) eleger o foro competente para o seu 

encaminhamento, a fim de evitar o forum shopping e conseqüentemente a prolação de decisões 

potencialmente contraditórias; (d) ter presente a primazia do ius cogens e do artigo 103 da 

Carta das Nações Unidas sobre as demais normas de Direito Internacional, apesar de inexistir 

do ponto-de-vista doutrinário uma relação hierárquica entre as principais fontes de Direito 

Internacional.135 136 

 Para o Professor Christopher Borgen, os limites da CVDT137 como instrumento para 

resolver os atuais conflitos entre normas internacionais pode ser ilustrado pelo fato de seu 

encaminhamento estar-se orientando mais pela injunção de variáveis políticas e de poder do 

que pelo recurso a mecanismos exclusivamente jurídicos.  Diante dessa politização, Borgen 

advogaria  a aplicação de outros métodos de solução de controvérsias, que a seu ver, seriam 

mais consentâneos com a realidade contemporânea de proliferação descoordenada de regimes 

em distintas arenas temáticas. Esses métodos assentam-se nas técnicas interpretativas 

desenvolvidas na cultura jurídica norte-americana, que teria evoluído para o abandono das 
                                                        
133 United Nations. International Law Commission. Report of the Study Group on the Fragmentation of 
International Law: Difficulties arising from the Diversification and Expansion of  International Law 
(A/CN.4/L.702,  2006). 
134 Resta indagar em que medida seria factível exigir ou esperar que um determinado Estado faça um 
levantamento exaustivo dos potenciais conflitos que podem advir da assinatura de um novo acordo internacional 
com compromissos multilaterais por ele assumidos anteriormente. Para a autora do presente trabalho, pareceria 
mais razoável esperar que esse exercício de compatibilidade fosse feito caso a caso, já que o controle abstrato 
poderia inclusive dar margem à construção de hipóteses de conflitos que não encontram amparo na realidade.  
135 As principais fontes do Direito Internacional, nos termos do artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de 
Justiça são os tratados, costumes e princípios gerais de direito. 
136  Ver artigo 53 da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados - Nos termos desse artigo, as normas 
imperativas de direito internacional são normas aceitas e reconhecidas pela comunidade internacional dos 
Estados no seu conjunto, como normas em relação às quais nenhuma derrogação é permitida e que só podem ser 
modificadas por um nova norma de direito internacional da mesma natureza. 
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interpretações literais, em favor de análises que têm presente a finalidade dos tratados 

interpretados, bem como sua história legislativa.138 Borgen faria referência específica em seu 

trabalho ao instituto do repúdio antecipado (anticipatory repudiation) previsto no Direito dos 

Contratos norte-americano, cuja aplicação ao Direito Internacional o levaria a defender o 

argumento de que nos casos em que um tratado posterior, cuja conclusão não tiver sido 

explicitamente proibida por um tratado anterior, frustrar seus objetivos, deve ser interpretado 

como um repúdio a esse tratado, estando a parte  prejudicada autorizada a solicitar reparações 

ao Estado infrator. 

Apesar dessa defesa, Borgen reconheceria que o recurso a regras de conflito 

desenvolvidas no âmbito do Direito Interno para superar incompatibilidades entre normas 

internacionais nem sempre seria adequado, uma vez que aquelas regras têm como pressuposto 

a existência de uma hierarquia de normas, inexistente no plano internacional, além de ir de 

encontro a um dos pilares fundamentais do Direito Internacional, que é o pacta sunt servanda. 

Para o autor, a relativização desse último princípio, em função de uma hierarquização 

discricionária dos tratados existentes – exceção feita às normas ius cogens e ao artigo 103 da 

Carta das Nações Unidas - teria um impacto negativo sobre a confiança dos Estados na 

efetividade dos tratados a que estão vinculados. Apesar dessas ressalvas, para o autor um 

exame mais detido da evolução das técnicas de solução de conflitos entre normas pertencentes 

a um mesmo ordenamento jurídico poderia aportar uma contribuição importante para a 

solução de conflitos entre normas internacionais.  

Borgen defenderia entusiasticamente em seu trabalho a aplicação do enfoque 

teleológico, por considerar que os atuais conflitos normativos não se limitam mais a casos de 

incompatibilidades flagrantes entre dispositivos de dois tratados, incluindo também aquelas 

hipóteses em que a implementação de um frusta os objetivos de outro. 

 

 

                                                                                                                                                                              
137 Para Borgen, o caráter limitado da CVDT decorre precipuamente do fato de estabelecer regras que permitem 
solucionar unicamente os conflitos entre tratados que versam sobre a mesma matéria, sem considerar outras 
hipóteses de conflitos de difícil resolução entre normas pertencentes a regimes distintos.    
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Além das críticas à CVDT, o trabalho de Christopher J. Borgen traz importante 

reflexão sobre a eficácia de outras fórmulas de acomodação entre tratados internacionais 

potencialmente conflitivos, como “apoio mútuo” e “equilíbrio na implementação dos 

respectivos dispositivos.” A seu ver, essas fórmulas tampouco seriam satisfatórias sob o 

prisma da estabilidade e da previsibilidade do sistema jurídico internacional, em razão da falta 

de rigor e de clareza, tanto em sua redação quanto em sua aplicação.  

Em função das limitações encontradas nessas fórmulas, o encaminhamento dos 

conflitos de normas estaria se politizando, o que não seria necessariamente negativo, na 

avaliação de Borgen, na medida em que inexistiria por parte da maioria dos operadores do 

Direito Internacional a expectativa de que todos os conflitos entre tratados sejam adjudicados 

perante um tribunal.  

Na conclusão de seu trabalho, o autor defende a tese de que a melhor forma de evitar 

os conflitos entre normas internacionais seria incluir na etapa de negociação de um novo 

tratado cláusulas de precedência ou de revogação expressas, embora sua eficácia dependa  

fundamentalmente da forma como são redatadas.  

 Tanto as reflexões de Borgen, como o informe da CDI sobre a fragmentação do Direito 

Internacional ilustram algumas das críticas à efetividade da CVDT como instrumento para 

resolver os atuais conflitos entre tratados internacionais, que se revestem de uma crescente 

complexidade. Essas críticas têm estimulado o debate sobre os distintos modelos de interação 

entre tratados internacionais, com destaque para o modelo hegemônico. Esse modelo trabalha 

com a hipótese de que em um dado momento histórico haveria um regime, cujos princípios e 

normas teriam precedência em relação aos demais. Essa hipótese será examinada no item 

seguinte, tendo como foco as reflexões desenvolvidas pelos Professores Claire Kelly e Martti 

Koskenniemi acerca da alegada primazia da normativa da OMC em relação a outras normas 

internacionais, particularmente da área ambiental. Na seqüência dessa análise, será examinada 

a proposta de Daniel Esty de acomodação entre compromissos ambientais e comerciais no 

marco da OMC, que também traduzem em certa medida a primazia dos compromissos 

assumidos no âmbito da Organização em relação às demais normas internacionais.  
                                                                                                                                                                              
138  A inclusão desse último aspecto como subsídio para a interpretação de normas em conflito não está, contudo, 
isenta de críticas, tanto da academia, quanto de operadores do Direito Internacional. 
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2.5 A Primazia dos Acordos da OMC sobre os demais Tratados Internacionais 

Apesar de inexistir doutrinariamente uma hierarquia entre tratados, estudos mais 

recentes sobre conflitos entre normas internacionais, como o de Claire Kelly139, Christopher 

Borgen140, Sabrina Saffrin141, Mitsuo Matsushita142 e Joost Pauwelyn143 têm explorado a 

hipótese sobre se haveria uma precedência de fato de determinados acordos internacionais em 

relação a outros de aplicação concorrente, tendo como foco a alegada primazia dos acordos da 

OMC.  

Mitsuo Matsushita, por exemplo, para corroborar a tese da precedência dos acordos da 

OMC em relação a outros instrumentos multilaterais, inclui menção em seu trabalho ao fato de 

que durante a negociação do Protocolo de Quioto sobre Mudança Climática e do Protocolo de 

Cartagena sobre Biossegurança, as Partes estavam cientes do potencial de conflito de 

determinados dispositivos que estavam sendo propostos com a normativa multilateral de 

comércio, razão pela qual teriam optado, seja por redatá-los de forma ambígua, seja por 

postergar sua negociação para uma etapa posterior à entrada em vigor de ambos instrumentos.  

Para o autor, essa estratégia de acomodação de ambos Protocolos à normativa 

multilateral de comércio ilustraria a precedência de fato da OMC, apesar da inter-relação de 

suas normas com as de outros acordos ambientais multilaterais – em particular daqueles que 

impõem obrigações comerciais específicas - encontrar-se pendente de definição no âmbito da 

Organização, que incluiu o tema em seu mandato negociador durante a Reunião Ministerial de 

                                                        
139 David Leebron, Reconciling the GATT and WTO with Multilateral Environmental Agreements: Can 
We Have Our Cake and Eat It Too? (11 COLO. J. INT’L. ENVTL. L. & POL’Y 223, 224 (2000)). Segundo o 
autor, o GATT/OMC e os acordos multilaterais ambientais são baseados em objetivos divergentes, favorecendo a 
criação de um corpo de normas de Direito Internacional inconsistente.  
140 Ver Christopher Borgen, op. cit. (2005). 
141 Ver Sabrina Saffrin. Treaties in Collision? The Biosafety Protocol and the World Trade Organization 
Agreements (The American Journal of International Law volume 96, p. 606-628, p. 610, 2002). Embora a autora 
não advogue a precedência dos acordos da OMC em relação ao Protocolo de Cartagena,  resgata em seu trabalho 
o histórico das negociações em torno do preâmbulo do Protocolo, que foram fortemente influenciadas pela 
preocupação de determinados países, em particular daqueles exportadores de OGMs, de que as disciplinas da 
OMC continuassem a ser aplicadas ao comércio internacional de produtos GMs, independentemente das 
disposições do Protocolo sobre o assunto.  
142 Matsuo Matsushita, Governance of International Trade Under World Trade Organization Agreements:  
Relationships Between World Trade Organization Agreements and Other Trade Agreements (Journal of 
World Trade 38(2), 185-210, 2004). 
143 Joost Pauwelyn, op. cit. (2003), p. 350. 
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Doha. A definição dessa inter-relação, contudo, não deverá implicar em qualquer ampliação 

ou redução dos direitos e obrigações dos Membros previstos nos acordos abrangidos.  

Segundo Matsushita, essa ressalva teria assegurado a precedência de fato dos Acordos 

da OMC, reforçada pela percepção generalizada entre analistas da área de Direito 

Internacional de que em uma disputa envolvendo esses acordos, de um lado, e um MEA, de 

outro, o Órgão de Solução de Controvérsias tenderá a privilegiar os primeiros, tendo em vista 

seu mandato institucional.  

Na avaliação do autor, esse enfoque deferencial à normativa multilateral de comércio 

seria pouco satisfatório, na medida em que o cumprimento por um país de suas obrigações no 

âmbito da OMC pode resultar na violação de seus compromissos em um acordo multilateral 

ambiental, razão pela qual defende a negociação de novas regras de conflito para acomodar 

esse tipo de situação.  

Pauwelyn,144 por sua vez, enfatizaria em seu trabalho a importância da Declaração 

sobre Comércio e Meio Ambiente adotada durante a reunião Ministerial de Marraqueshe, em 

14 de abril de 1994, para analisar as relações entre a normativa da OMC e os acordos 

multilaterais ambientais existentes. Apesar da Declaração não prever uma cláusula de conflito 

entre esses acordos, seus principais méritos, segundo o autor, seriam a criação do Comitê 

sobre Comércio e Meio Ambiente e a institucionalização dos debates sobre a inter-relação 

entre ambos temas no âmbito da Organização.  

Para Borgen e Kelly, a precedência dos acordos da OMC sobre outros instrumentos 

internacionais decorreria do fato de sua aplicação estar amparada por um mecanismo de 

solução de controvérsias que impõe custos significativos a seus potenciais infratores, 

reforçando assim seu cumprimento. Esse mecanismo contrasta com àqueles previstos em 

outros regimes internacionais, sobretudo da área ambiental, que têm-se revestido de caráter 

marcadamente não confrontacional, amparando-se em medidas de natureza cooperativa ou de 

limitado efeito dissuasório, como a imposição à parte infratora de advertências ou suspensão 

do seu direito de voto em determinadas instâncias decisórias. 

                                                        
144  PAUWELYN, Joost, op. cit., p. 350.  
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Para Claire Kelly, qualquer regime internacional cuja implementação tenha algum 

impacto comercial não pode ignorar a influência normativa da OMC, ampliada a partir da 

Rodada Uruguai com a inclusão de novos temas na agenda comercial multilateral.  Segundo a 

autora, a primazia do sistema normativo da OMC estaria particularmente refletida 

nas fórmulas de acomodação adotadas em determinados acordos ambientais multilaterais, que 

ora reproduzem a linguagem “OMCiana”, ora fazem remissão explícita aos acordos 

abrangidos, ora empregam conceitos jurídicos indeterminados, como “apoio mútuo” ou 

equilíbrio na implementação de seus compromissos com a normativa multilateral de comércio.  

 Para Kelly, essas fórmulas de acomodação refletem a disposição das Partes Signatárias 

de outros acordos internacionais de implementá-los somente na medida em que não afetem 

seus compromissos no âmbito da OMC,145 o que acaba mascarando conflitos normativos reais, 

ao invés de permitir seu encaminhamento efetivo. Segundo a autora, a deferência aos acordos 

multilaterais de comércio têm balizado não só a aplicação, mas também a negociação de novos 

compromissos internacionais em outras arenas temáticas. Esse tratamento deferencial pode ser 

ilustrado pelas discussões em torno do preâmbulo do Protocolo de Cartagena, em que as Partes 

buscaram uma fórmula para assegurar sua implementação de forma compatível com outros 

acordos internacionais de que são igualmente Partes Signatárias.146  

 Tendo em vista a riqueza do trabalho de Kelly sobre os distintos modelos de 

acomodação de outros regimes internacionais à OMC, em particular do Protocolo de 

Cartagena, considerou-se oportuno examiná-los no item subseqüente.  

 

 

                                                        
145 Embora a acomodação possa contribuir de certa forma para a harmonização do Direito Internacional, o fato de 
ter como referência as normas da OMC reveste a organização de uma legitimidade questionável, na avaliação da 
autora, para dispor sobre temas em relação aos quais não dispõe de mandato ou de expertise técnica. Essa 
legitimidade torna-se mais questionável quando a defesa dos valores do livre comércio passa a sobrepor-se 
aqueles tutelados em outros regimes internacionais. 
146 Ruth Mackenzie, Françoise Burhenn-Guilmin, Antonio G. M. La Viña, Jacob Wersman. An Explanatory 
Guide to the Cartagena Protocolo on Biosafety, (IUCN Environmental Policy and Law Paper N.46, 2003, p. 
27- 28. Disponível no seguinte endereço eletrônico: www.cbd.int/doc/books/2003/B-01669.pdf). 
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2.5.1. Distintos modelos de acomodação à normativa da OMC: o trabalho de 

Claire Kelly 

Segundo Kelly, regimes internacionais concorrentes podem acomodar-se mediante a 

adoção ex ante de regras de conflito. Uma das vantagens desse modelo de acomodação seria a 

maior previsibilidade quanto ao direito aplicável em uma futura disputa envolvendo esses 

regimes.  

 Outra fórmula de ajuste entre tratados potencialmente incompatíveis seria a eleição 

pelas Partes de foro distinto daquele originalmente previsto nesses tratados, a fim de evitar que 

os valores de um sejam privilegiados em detrimento dos de outro. A autora reconhece, 

contudo, as dificuldades envolvidas na negociação de uma cláusula de eleição de foro, uma 

vez que implica na prática uma dupla renúncia de jurisdição, correspondente a cada um dos 

tratados em conflito.   

Para Kelly, na ausência de previsão de uma regra clara para resolver eventuais 

conflitos entre dois tratados, poderiam ser aplicados determinados princípios que integram o 

corpo de Direito Internacional Geral, entre as quais se encontram a lex specialis e a lex 

posterior. A autora reconhece, contudo, as limitações desses princípios pelo fato de sua 

aplicação não permitir avançar de forma equilibrada os valores dos regimes concorrentes.  

Outra fórmula de acomodação entre acordos internacionais potencialmente conflitantes 

mencionada por Kelly seria a precedência, que encontra previsão no artigo 30.2 da CVDT. Por 

esse artigo, quando um tratado estipular que está subordinado a outro que lhe é anterior ou 

posterior ou que não deve ser considerado incompatível com o mesmo, as disposições deste 

último prevalecerão. Para Kelly, os itens 3147 e 4148 do artigo 30 da CVDT também 

estabelecem a precedência entre normas versando sobre um mesmo tema. Uma das principais 

limitações identificadas pela autora em relação a essas cláusulas de precedência decorre do 
                                                        
147 “Quando todas as partes no tratado anterior são igualmente partes no tratado posterior, sem que o tratado 
anterior tenha cessado de vigorar ou sem que a sua aplicação tenha sido suspensa nos termos do artigo 59, o 
tratado anterior só se aplica na medida em que as suas disposições sejam compatíveis com as do tratado 
posterior.” 
148  Quando as partes no tratado posterior não incluem todas a partes no tratado anterior: 
a) nas relações entre os Estados partes nos dois tratados, aplica-se o disposto no parágrafo 3; 
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fato de que só serem aplicáveis se forem idênticas as Partes Signatárias dos tratados em 

conflito. Assim, quando houver diversidade de Partes entre os dois tratados, um Estado não 

poderia invocar a precedência de um em relação ao outro, com base no artigo 30 da CVDT. 

 Kelly faria ainda referência em seu trabalho ao modelo deferencial, cuja expressão 

mais recorrente seria a previsão em determinados regimes internacionais de dispositivo 

instando suas Partes Signatárias a respeitar os compromissos por elas assumidos em outro(s) 

acordo(s) internacional(is). Para Kelly, essa fórmula seria pouco eficaz para resolver 

potenciais conflitos de normas, uma vez que o termo “deferência” se enquadraria na categoria 

dos conceitos jurídicos indeterminados, tornando sua aplicação pouco previsível.149 Outro 

aspecto problemático do modelo deferencial decorre de seu privilegiamento de determinados 

valores em detrimento de outros igualmente legítimos, minando na prática sua credibilidade 

como instrumento para a superação efetiva de conflitos entre normas internacionais.    

 Embora o foco de seu trabalho seja a influência do sistema normativo da OMC sobre 

outros regimes internacionais, Kelly também examina o impacto dos instrumentos negociados 

no âmbito do Codex Alimentarius, da OIE e da ICPP sobre os acordos abrangidos. Para Kelly, 

a importância desses instrumentos decorre da presunção de conformidade das medidas 

sanitárias e fitossanitárias adotadas a seu amparo com suas disciplinas do SPS e do GATT-94. 

Essa presunção, que está consignada no artigo 2.2 do SPS, teria ampliado o poder de 

influência daqueles organismos, na medida em que as regras por eles produzidas têm o 

potencial de afetar o alcance dos direitos e obrigações estabelecidos no SPS  e no GATT-94. 

Outro exemplo de deferência da OMC a outros instrumentos internacionais citado pela 

autora seria a inclusão no preâmbulo de seu Acordo Constitutivo de menção ao 

desenvolvimento sustentável como um dos principais objetivos da Organização. Kelly 

mencionaria, ainda, para reforçar seu argumento, a decisão do Órgão de Apelação no caso 

“camarões-tartaruga” de recorrer à Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies 

                                                                                                                                                                              
b) nas relações entre um Estado parte nos dois tratados e um Estado parte apenas em um desses tratados, o tratado 
em que os dois Estados são partes rege os seus direitos e obrigações recíprocos. 
149  Essa visão crítica quanto ao modelo deferencial é igualmente compartilhada por Sabrina Safrin para quem as 
cláusulas de deferência, tal como formuladas no Protocolo de Cartagena dispondo que sua implementação não 
altera os direitos e obrigações vigentes em acordos anteriores, o que não significa sua subordinação a esses 
acordos,  não seria cláusulas operativas, na medida em que não impõem qualquer obrigação afirmativa para as 
Partes. Ver  Sabrina Safrin, op. cit. (2002), p. 619.   
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Ameaçadas da Flora Silvestre para aferir o alcance da expressão “recursos naturais não 

renováveis” prevista na alínea “g” do artigo XX do GATT-94.  

 Depois de enunciar as distintas fórmulas de acomodação entre acordos internacionais 

potencialmente conflitivos, Kelly passaria, em um segundo momento, a  examinar 

concretamente o tipo de inter-relação existente entre o Protocolo de Cartagena e os acordos da 

OMC, o que lhe permitiria tecer as seguintes considerações. Primeiramente, de que os 

negociadores do PC estavam cientes do potencial de conflito desse instrumento com outros 

acordos internacionais, tendo optado por uma fórmula de acomodação ambígua, como “apoio 

mútuo implementação dos respectivos compromissos”, ao invés de adotar uma regra 

inequívoca de precedência ou de conflito de normas. Esse enfoque teria permitido contornar 

certos impasses negociadores, em detrimento dos objetivos centrais do Protocolo de Cartagena 

de assegurar a conservação e o uso sustentável da biodiversidade nas operações 

transfronteiriças envolvendo carregamentos de OVMs.150 151 152 

Para Kelly, a decisão de não incluir uma regra clara de conflito no Protocolo teve por 

objetivo não alienar da negociação países refratários153 à adoção de qualquer compromisso que 

implicasse uma subordinação dos acordos da OMC ao PC. Como alternativa, optou-se por 

                                                        
150 Segundo Veit Koester, ao longo de toda a negociação do Protocolo de Cartagena, os temas de biossegurança 
estavam sendo discutidos em outros foros internacionais, o que teria dificultado ainda mais sua negociação no 
âmbito da COP-MOP. Em ao menos um desses foros, no caso a Conferência Ministerial da OMC ocorrida em 
Seattle em 1999, pode-se considerar que o tratamento do tema foi iniciado com o objetivo de romper as 
negociações do Protocolo. Ver Veit Koester, The History Behind the Protocol on Biosafety and the History of 
the Cartagena Biosafety Protocol Negotiation Process. (Secretariat of the Convention on Biological Diversity, 
Cartagena Protocol on Biosafety: from Negotiation to Implementation, Montreal, 2002. Disponível no seguinte 
endereço eletrônico: www.cbd.int/doc/publications/bs-brochure-02-en.pdf 2.) 
151 Segundo a autora, teria sido proposto em um primeiro momento a negociação de uma regra de conflito, 
dispondo que na hipótese de inconsistência entre o Protocolo e o TBT ou o SPS, o Protocolo prevaleceria na 
medida da inconsistência e as Partes abririam mão de seu direito de acionar o mecanismo de solução de 
controvérsias da OMC.  
152  A expressão “apoio mútuo” tem sido utilizada em outros instrumentos ambientais multilaterais, com o 
objetivo de afirmar sua equivalência hierárquica em relação a outros instrumentos internacionais. A expressão 
“apoio mútuo” também está consagrada no âmbito do Comitê de Comércio e Meio Ambiente e em Declarações 
Ministeriais da OMC. (Ver parágrafo 6 da Declaração Ministerial de Doha adotada em 14 de novembro de 2001 
(dcoumento WT/MIN(01)/DEC/1). Ver também parágrafo 30 da Declaração Ministerial de Hong Kong, adotada 
em 18 de dezembro de 2005 (documento WT/MIN(05)/DEC). 
153 Ver Richard Douglas Ballhorn, Balancing Biosafety, Trade and Economic Development Interests in the 
Implementation (Secretariat of the Convention on Biological Diversity, Cartagena Protocol on Biosafety: from 
negotiation to implementation, p. 35-38. Disponível no seguinte endereço eletrônico: 
http://www.cbd.int/doc/publications/bs-brochure-02-en.pdf.). Segundo o autor, um dos objetivos básicos do 
Canadá e de outros Membros do Grupo Miami era assegurar que os dispositivos do Protocolo fossem consistentes 
com os acordos da OMC relevantes para o comércio internacional de OVMs. 
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linguagem preambular,154 na qual as Partes limitam-se a afirmar que  este instrumento não 

poderá ser intepretado no sentido de que modifica direitos e obrigações de uma Parte em 

relação a outros acordos internacionais já em vigor, mas que tampouco se subordina a esses 

acordos.  

 Segundo Kelly, a acomodação do Protocolo seria particularmente evidente em relação 

ao acordo SPS, o que pode ser ilustrado pela formulação adotada em relação ao princípio da 

precaução em seus artigos 10.6 e 11.8,155 156 que teria reduzido a probabilidade de que uma 

medida aplicada ao amparo desses dispositivos possa vir a conflitar com a normativa da OMC.  

 Na visão de Kelly, o modelo de acomodação adotado no PC, que seria de deferência 

implícita aos Acordos da OMC, impediu a inclusão de um maior número de compromissos de 

natureza vinculante no Protocolo, pelo receio das Partes de que pudessem eventualmente 

conflitar com as normas multilaterais de comércio, mascarando assim divergências 

fundamentais entre os dois regimes. Essas divergências persistem até o presente momento, 

embora o preâmbulo do Acordo Constitutivo da OMC consigne o reconhecimento de seus 

Membros157 158 da necessidade de ter presente a dimensão do desenvolvimento sustentável na 

                                                        
154Parágrafo 9 - Reconhecendo que os acordos de comércio e meio ambiente devem se apoiar mutuamente com 
vistas a alcançar o desenvolvimento sustentável; 
Parágrafo 10 - Salientando que o presente Protocolo não será interpretado no sentido de que modifique os direitos 
e obrigações de uma Parte em relação a quaisquer outros acordos internacionais em vigor; 
Parágrafo 11 - No entendimento de que o texto acima não visa subordinar o presente Protocolo a outros acordos 
internacionais. 
155 Para Kelly, apesar da semelhança na redação, haveria uma diferença quanto ao alcance do princípio da 
precaução no SPS e no PC. Enquanto nesse último acordo, o PP reveste-se de caráter excepcional, de modo que 
no caso de dúvida deve prevalecer a interpretação mais favorável ao livre comércio, no PC prevalece a presunção 
em favor da biodiversidade. 
156 Para a autora, a tendência do OSC da OMC em disputas envolvendo o significado da expressão “insuficiente 
evidência científica” como justificativa para a adoção de medidas SPS provisórias com base no princípio da 
precaução, seria interpretá-la de forma estrita, a fim de coibir a invocação do princípio para fins protecionistas. 
Esse enfoque interpretativo, a seu ver, teria se consolidado, de modo que seria dificil a adoção pelo OSC de uma 
interpretação mais favorável às preocupações ambientais contempladas por uma medida SPS. 
157 Preâmbulo do Acordo Constitutivo:  
(....) ¨Reconhecendo que as suas relações na esfera da atividade comercial e econômica devem objetivar a 
elevação dos níveis de vida, o pleno emprego e um volume considerável e em constante elevação de receitas reais 
e demanda efetiva, o aumento da produção e do comércio de bens e serviços, permitindo ao mesmo tempo a 
utilização ótima dos recursos mundiais em conformidade com o objetivo de um desenvolvimento sustentável e 
buscando proteger e preservar o meio ambiente e incrementar os meios de fazê-lo, de maneira compatível com 
suas respectivas necessidades e interesses segundo diferentes níveis de desenvolvimento econômico¨ 
      O preâmbulo do Acordo Constitutivo da OMC carece, contudo, de força obrigatória, cumprindo uma função 
meramente de exortação. 
158 A Declaração Ministerial de Doha de 2001(documento WT/MIN(01)/DEC/1 20), adotada em 14 de novembro 
de 2001, em seu parágrafo 6 reafirma o compromisso dos Estados Membros com os objetivos de preservação de 
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promoção do livre comércio e de equilibrar seus objetivos comerciais com preocupações 

ambientais. Essas divergências também permeiam a redação de determinados dispositivos do 

Protocolo que apesar de instar as Partes a tomarem suas decisões sobre a importação de OVMs 

de forma compatível com suas obrigações internacionais, não inclui qualquer consideração 

sobre os potenciais efeitos comerciais restritivos associados a essas decisões. Isso porque o 

objetivo central desse instrumento é coibir potenciais riscos que podem advir da 

comercialização internacional de OGMs para a conservação e uso sustentável da 

biodiversidade, tendo presente também os riscos para a saúde humana. 

A autora explora ainda em seu trabalho um modelo de acomodação que busca de certa 

forma “elevar” o status jurídico do Protocolo de Cartagena, mediante a designação do 

Secretariado da COP-MOP como um dos organismos internacionais de referência do Acordo 

SPS. Tal designação revestiria, na visão de Kelly, as medidas adotadas por um Membro da 

OMC com base em uma decisão ou recomendação da Conferência de uma presunção de 

compatibilidade com o SPS e com o GATT-94. 

Nas considerações finais de seu trabalho, Kelly sugere que o Órgão de Solução de 

Controvérsias da OMC deveria ter presente o Protocolo na análise das disputas envolvendo 

produtos geneticamente modificados submetidas à sua consideração, tendo em vista que este 

instrumento foi negociado e vem sendo implementado à sombra da normativa da Organização. 

Embora entenda que o esforço de acomodação entre regimes internacionais potencialmente 

incompatíveis seja desejável do ponto de vista da estabilidade e previsibilidade das regras 

internacionais, Kelly reitera na conclusão de seu trabalho que esse tipo de enfoque elide 

diferenças fundamentais quanto aos valores e objetivos a serem priorizados em caso de 

conflito, além de diluir a eficácia das normas do regime acomodado.159  

                                                                                                                                                                              
um sistema multilateral de comércio aberto e não discriminatório e com a proteção do meio ambiente. Ambos os 
objetivos devem apoiar-se mutuamente.  
      A Declaração também registra os esforços dos Membros de conduzir análises nacionais do impacto ambiental 
de suas políticas comerciais em bases voluntárias. Reconhece, por fim, que no marco das regras da OMC, 
nenhum Membro deveria ser impedido de adotar medidas para a proteção da saúde humana, animal ou da vida 
vegetal ou do meio ambiente que considere apropriadas, desde que essas medidas não sejam aplicadas de forma 
que constituam um meio de discriminação arbitrária ou injustificável entre países onde prevalecem as mesmas 
condições ou uma restrição disfarçada ao comércio. A Declaração emula, por fim, a cooperação entre a OMC e 
outras organizações ambientais relevantes.  
159 Segundo Kelly, esse modelo de acomodação teria impedido a implementação efetiva de determinados 
dispositivos do Protocolo, a fim de obviar potenciais conflitos com a OMC. 
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2.5.2 “Issue-framing” como modelo de coexistência entre normas internacionais: 

as reflexões de Martti Koskenniemi 

Em sua análise sobre conflitos entre normas internacionais, Martti Koskenniemi160 

explora a tese de que tanto sua definição quanto sua resolução dependem essencialmente da 

escolha do enquadramento normativo a ser dado a um determinado tema (issue-framing).161 

Essa escolha não seria algo intrínseco à natureza dos temas e sim reflexo dos interesses, 

objetivos e preferências da instituição incumbida de dirimir um conflito entre normas 

internacionais que disciplinam de forma concorrente um mesmo tema. Ou seja, para 

Koskenniemi, não haveria um critério objetivo acima de quaisquer interesses institucionais 

para definir o direito aplicável, em caso de conflito entre dois ou mais acordos internacionais. 

Assim, para o autor não seria de surpreender que o Órgão de Solução de Controvérsias da 

OMC, em vista dos marcos conceituais com que opera, viesse a privilegiar a dimensão 

comercial nas disputas submetidas à sua consideração, por integrar uma instituição que tem 

como principal objetivo o livre comércio.  

 Para o autor, a questão da colisão entre regimes torna-se mais complexa quando há 

várias instituições avocando para si a competência para dirimi-la, a partir de critérios e valores 

não necessariamente coincidentes. Ainda que essas instituições possam eventualmente aplicar 

as regras de outro regime, tenderiam a fazê-lo, segundo Koskenniemi, privilegiando seu 

mandato e seus objetivos fundacionais. A seu ver, na ausência de critérios para definir o 

regime aplicável, sua eleição seria decidida em última instância pela asserção unilateral de 

jurisdição por uma instituição qualquer, que se arrogaria o direito de declarar as normas 

aplicáveis em caso de conflito, apoiando-se no conhecimento de especialistas para legitimar 

sua decisão a respeito.  

O papel crescentemente protagônico atribuído a esses especialistas para resolver  

conflitos entre normas internacionais decorreria, na visão do autor, da redefinição dos temas 

de política internacional como questões que requerem conhecimento especializado. Essa 

                                                        
160 Ver Martti Koskenniemi, The Fate of Public International Law: Constitutional Utopia or Fragmentation? 
Chorley Lecture, London School of Economics (7 June 2006). Disponível no seguinte endereço eletrônico: 
http://ssrn.com/abstract=955377. 
161 Idem, p. 9.  
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redefinição estaria produzindo uma substituição paulatina do Direito Internacional tradicional 

por um mosaico de leis especiais, cada qual refletindo a rationale específica da área de 

especialização que lhe serve de sustentação. 

Paralelamente à proliferação de regimes especializados, o Direito Internacional estaria 

passando, segundo Koskenniemi, por um processo de desformalização (deformalization) que 

se caracteriza pelo uso cada vez mais recorrente de conceitos jurídicos indeterminados, o que 

tende a ampliar a discricionariedade em sua aplicação. Ainda que a determinação desses 

conceitos possa ter como parâmetros os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da 

necessidade, influem nesse processo, tanto as percepções subjetivas quanto o grau de expertise 

técnica do aplicador ou intérprete da norma.162  

 Essa indeterminação163 encontrada em inúmeros regimes teria como efeito prático a 

aceitação, segundo Koskenniemi, de um processo contínuo de negociação de seus termos, com 

vistas a definir caso a caso o alcance dos compromissos assumidos por seus Membros.   

 Segundo o autor, essa nova dinâmica de produção de normas internacionais estaria 

alterando a terminologia empregada nos acordos internacionais mais recentes, com o 

abandono de termos estritamente jurídicos em favor da adoção de terminologia científica e 

econômica, em que as relações entre as Partes são definidas  em função de critérios 

distributivos ou a partir de relações de causalidade construídas com base em cânones das 

ciências exatas. Como exemplo dessa dinâmica, Koskenniemi menciona em seu trabalho o 

Direito Ambiental Internacional, cujos princípios e normas expressam relações de causalidade 

universalmente aceitas das ciências biológicas ou então encontram-se redatados em termos 

econômicos como um exercício de alocação de riscos entre as Partes, em função de métodos 

de análise quantitativa. 

                                                        
162 Assim, diante de uma mesma situação fática, a percepção de um ambientalista sobre a razoabilidade e 
proporcionalidade de determinadas medidas não será necessariamente coincidente com a avaliação de um 
químico, um agrônomo ou um geneticista. 
163 No entendimento da autora do presente trabalho, a indeterminação dos conceitos empregados em vários 
tratados contemporâneos também está associada à natureza multidisciplinar de inúmeros temas que hoje integram 
a agenda internacional, cuja regulamentação envolve a utilização de conceitos de distintas áreas de conhecimento, 
além das ciências jurídicas, para determinar o seu alcance e conteúdo. 
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Outros mecanismos mencionados pelo autor de acomodação entre normas 

internacionais potencialmente conflitivas seriam as cláusulas de "apoio mútuo" e de 

equivalência hierárquica entre acordos internacionais, consignadas no preâmbulo164 do 

Protocolo de Cartagena. Para Koskenniemi, essas cláusulas ao invés de coibir potenciais 

conflitos ex ante entre o Protocolo e outros instrumentos internacionais, teriam transferido a 

competência para dirimi-los ao intérprete, dando margem a intermináveis ajustes na 

implementação dos respectivos dispositivos. 

 Em reação ao fenômeno da fragmentação do Direito Internacional e à sua crescente 

tecnificação em determinadas arenas temáticas, Koskenniemi chama a atenção para a reflexão 

iniciada pela corrente constitucionalista do Direito Internacional na Europa. Essa corrente 

busca articular as normas de Direito Internacional, tendo presente hierarquias pré-definidas, 

expressas na aceitação universal de que determinadas normas internacionais revestem-se de 

caráter de ius cogens ou de obrigações erga omnes, tendo em vista os valores por elas 

tutelados.  

 Para os constitucionalistas, não haveria regimes internacionais, cuja existência seria 

independente do Direito Internacional Geral, aí incluídos os acordos da OMC. Tal visão teria 

sido confirmada pelo próprio Órgão de Apelação no caso da gasolina reformulada,165 em que 

manifestou seu entendimento de que os acordos da OMC não deveriam ser lidos de forma 

isolada em relação às demais normas de Direito Internacional Público.  

 Em apoio à argumentação dos constitucionalistas, Koskenniemi recordaria que a 

própria CVDT dispõe que qualquer tratado deve ser interpretado levando-se em consideração 

quaisquer normas pertinentes de Direito Internacional aplicáveis as relações entre as Partes.166 

O autor citaria ainda as conclusões do Grupo de Estudos da Comissão de Direito Internacional 

(CDI) da ONU sobre a fragmentação do Direito Internacional de que, independentemente de 

                                                        
164  Reconhecendo que os acordos de comércio e meio ambiente devem apoiar-se mutuamente com vistas a 
alcançar o desenvolvimento sustentável; 
       Salientando que o presente Protocolo não será interpretado no sentido de que modifica os direitos e 
obrigações de uma Parte em relação a quaisquer outros acordos internacionais em vigor; 
      No entendimento de que o texto acima não visa a subordinar o presente Protocolo a outros acordos 
internacionais. 
165 Ver Relatório do Órgão de Apelação no caso EUA- gasolina reformulada (WT/DS2/AB/R, 22 April, 1996,  p. 
16). 
166 Ver Martti Koskenniemi, op. cit. (2006), p. 26.  
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seu grau de especialização, não haveria regimes autônomos em relação ao Direito 

Internacional Geral.167   

 Apesar de reconhecer os méritos da tese constitucionalista de tentar estabelecer uma 

articulação entre os regimes existentes, para Koskenniemi essa corrente de análise peca pelo 

fato de não apresentar qualquer solução para resolver de forma efetiva os conflitos entre 

tratados internacionais. 

 Outra corrente de análise do fenômeno da fragmentação do Direito Internacional 

mencionada por Koskenniemi em seu trabalho seria o pluralismo legal, que assenta-se na 

premissa de que apesar de inexistir uma hierarquia entre os tratados, em cada conjuntura 

histórica haveria um regime hegemônico que lograria impor sua racionalidade, seus objetivos 

e sua jurisdição aos demais. Um dos exemplos mais recorrentes citados pelos seguidores dessa 

corrente para comprovar sua tese seria a primazia de fato conferida aos Acordos da OMC em 

relação aos acordos ambientais multilaterais, entre os quais se encontra o Protocolo de 

Cartagena. Para Koskenniemi, a relação entre esses instrumentos seria um dos casos mais 

complexos de coexistência entre normas potencialmente conflitivas, cujo encaminhamento até 

o presente momento teria evoluído de forma incoerente, não sendo possível afirmar a 

precedência das normas do sistema multilateral de comércio sobre o Protocolo.168 A 

incoerência no encaminhamento desse tema estaria particularmente refletida, segundo o autor, 

nos três consideranda do preâmbulo do PC169 170 que não estabelecem parâmetros claros para 

resolver eventuais conflitos de seus dispositivos com os de outros instrumentos internacionais, 

dispondo tão somente: (a) que os acordos comerciais e ambientais devem apoiar-se 

mutuamente com vistas a alcançar o desenvolvimento sustentável e; (b) que o Protocolo não 

deverá ser interpretado no sentido de implicar qualquer tipo de modificação nos direitos e 

obrigações das Partes em virtude de outros acordos internacionais, o que não significa que 

                                                        
167 United Nations. International Law Commission. Report of the Study Group on the Fragmentation of 
International Law: Difficulties arising from the Diversification and Expansion of  International Law 
(A/CN.4/L.702,  2006, p. 7). 
168 Ver Martti Koskenniemi, op. cit. (2006), p. 22. 
169 Fórmula igualmente ambígua pode ser encontrada no preâmbulo do Tratado Internacional sobre Recursos 
Fitogenéticos para a Alimentação e a Agricultura (2002)  que estabelece que o Tratado não deve ser interpretado 
no sentido de implicar qualquer tipo de modificação nos direitos e obrigações das Partes Contratantes em virtude 
de outros acordos internacionais. Por outro lado, as Partes Contratantes consideram que esse princípio não cria 
uma hierarquia entre o presente tratado e outros acordos internacionais.  
170  Ver nota 164.  
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esteja subordinado a esses acordos. O preâmbulo do PC consagraria, assim, uma fórmula 

meramente exortatória que, ao invés de estabelecer uma ordem de precedência entre esse 

instrumento e outros acordos internacionais, insta as Partes Signatárias a cumprirem de forma 

equilibrada seus múltiplos compromissos internacionais. Segundo Koskenniemi, o caráter 

indeterminado desses dispositivos favoreceria a negociação e a adoção de soluções casuísticas, 

em caso de conflito do Protocolo com outro tratado internacional. Esse tipo de solução, a seu 

ver, estaria mais na esfera da política do que do Direito, colocando em questão a própria 

credibilidade do Protocolo como instrumento jurídico voltado à proteção efetiva da 

biodiversidade frente aos potenciais riscos associados aos movimentos transfronteiriços de 

OGMs.171    

 Com relação especificamente à fórmula de “apoio mútuo”, Koskenniemi ponderaria 

que, sem prejuízo de suas limitações, teria como seu principal mérito o fato de refletir o 

princípio da harmonização consagrado no artigo 41.b da CVDT, que dispõe que os acordos 

inter se não devem frustar o objeto e a finalidade do tratado original.  Esse artigo também 

respalda, segundo Koskenniemi, a tese de que os tratados devem ser interpretados de modo a 

preservar ao máximo os direitos e as obrigações internacionais contraídos voluntariamente 

pelas Partes. 

 Koskenniemi reconheceria, contudo, que não se deve pressupor a existência de uma 

pré-disposição das Partes de conciliar compromissos potencialmente conflitivos, sobretudo se 

correspondem a objetivos diametralmente antagônicos, hipótese em que sua acomodação 

poderia ser interpretada como um jogo de soma zero. Nesses casos, Koskenniemi entende que 

a decisão de aplicar um tratado em detrimento do outro deveria ser atribuída a um sistema de 

solução de controvérsias independente de ambos regimes. Isso porque a eleição de órgão 

judicante vinculado a um dos regimes em conflito poderia favorecer a primazia dos marcos 

conceituais e das prioridades desse regime, em detrimento daqueles estabelecidos em outro, 

sendo preferível eleger uma instância judicante distinta daquela prevista em qualquer dos 

instrumentos em conflito. 

                                                        
171 A expressão apoio mútuo recebeu igualmente consagração no âmbito do Comitê de Comércio e Meio 
Ambiente da OMC e em declarações ministeriais da Organização. 
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  Para o autor, a sugestão de que deveria haver um mecanismo de coordenação entre 

múltiplos regimes deveria ser visto como uma tentativa de promover sua coexistência e não 

como instrumento de hierarquização de valores concorrentes. Essa coordenação, contudo, só 

seria possível, a seu ver, se houver aceitação por parte dos seus operadores das respectivas 

rationales e objetivos institucionais.  

Como consideração final, Koskenniemi afirmaria que as noções de unidade e 

fragmentação do Direito Internacional dependeriam essencialmente do ângulo de análise 

adotado pelos distintos teóricos sobre o tema. Para os constitucionalistas, a proliferação de 

regimes setoriais seria algo caótico para o sistema jurídico internacional. Para os pluralistas, 

tal situação seria resultado de um processo de normatização mais sofisticado. 

Para Koskenniemi, a proliferação de regimes reflete a crescente preferência por normas 

especializadas que se ajustariam mais às características da realidade contemporânea marcada, 

por um lado, pela complexidade dos temas na agenda internacional e, por outro, pelo 

surgimento de novos atores, com uma plataforma própria de interesses - não necessariamente 

coincidentes - que buscam avançar nos distintos foros multilaterais de que participam. 

 

2.5.3. A acomodação dos MEAs no marco da OMC  

2.5.3.1 A proposta de Daniel C.Esty  

 Ignorando o papel que eventualmente poderiam desempenhar os mecanismos de 

solução de controvérsias previstos nos MEAs existentes, Daniel C. Esty propõe em seu livro 

que os conflitos entre normas e princípios da área ambiental e comercial sejam tratados no 

âmbito da OMC, por inexistir uma Organização Mundial do Meio Ambiente para seu 

encaminhamento.172 A fim de que a OMC possa dar um tratamento adequado a esses conflitos, 

tendo presente tanto as preocupações ambientais dos Estados Membros, quanto seus interesses 

comerciais, Esty defende a adoção de novos critérios para avaliar a legalidade das medidas 
                                                        
172 O autor ignora, assim, os mecanismos de solução de controvérsias previstos nos acordos ambientais 
multilaterais vigentes, como foro legítimo para o encaminhamento de disputas envolvendo comércio e meio 
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ambientais potencialmente restritivas ao comércio. Esses critérios não deveriam, a seu ver, ser 

considerados regras absolutas, aplicáveis a todos os conflitos entre normas comerciais e 

ambientais, mas tão somente um parâmetro para sua análise.  

Partindo da premissa de que a OMC faculta aos Membros uma ampla margem de ação 

para implementar políticas ambientais, amparadas seja em sua legislação doméstica ou em um 

MEA - desde que possam justificar eventuais violações à cláusula da nação mais favorecida 

(artigo I do GATT-94) ou ao princípio do tratamento nacional (artigo III do GATT-94), com 

base em uma das exceções gerais do artigo XX173 - o autor advoga a adoção pelo Órgão de 

Solução de Controvérsias da OMC de novos parâmetros para examinar disputas envolvendo 

conflitos entre normas comerciais e ambientais. Entre esses parâmetros estariam uma análise 

da motivação do Estado na adoção de uma determinada medida ambiental e a mensuração de 

seu potencial efeito adverso sobre o comércio.174 Esty advogaria, ainda, a adoção de uma 

prova de legitimidade ambiental, que consistiria em avaliar se haveria uma relação de 

proporcionalidade entre a medida adotada e o dano ao meio ambiente que se pretende coibir 

com sua aplicação.  

O autor defenderia também a realização pelo OSC de um balanço dos efeitos 

comerciais restritivos que poderiam advir da adoção de uma medida voltada à proteção do 

meio ambiente. Defenderia, por fim, uma avaliação sobre a disponibilidade de medidas 

alternativas igualmente efetivas para alcançar os objetivos ambientais pretendidos pelo Estado 

que adota medidas potencialmente restritivas ao comércio. Para a aplicação desses novos 

parâmetros, seria imprescindível, segundo o autor, a contratação pela OMC de especialistas 

em temas ambientais para subsidiar os trabalhos do OSC.  

Em relação ao aspecto da motivação das medidas, Esty advogaria a tese de que 

somente as medidas flagrantemente discriminatórias deveriam ser submetidas a um escrutínio 

estrito do OSC, uma vez que nos demais casos as bases para questionar uma medida de 

regulamentação doméstica seriam bastante limitadas. Seguindo essa linha de raciocínio 
                                                                                                                                                                              
ambiente. Ao fazê-lo, obvia aspecto importante para a resolução dessas disputas, que diz respeito ao eleição do 
foro onde serão litigadas.  
173 Ver Daniel C. Esty. El reto ambiental de la Organización Mundial de Comercio.(Gedisa editorial, 
Barcelona, 2001, p. 160 e 170). 
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proporia que as medidas ambientais que têm um efeito meramente acidental sobre o comércio 

– e que não são desproporcionais aos benefícios que podem advir com sua adoção – deveriam 

revestir-se de uma presunção de conformidade com a normativa multilateral de comércio. No 

exame dessa proporcionalidade, Esty entende que deveria outorgar-se maior deferência às 

decisões nacionais de um Estado Membro, quando o dano ambiental que se pretende coibir 

apresenta maior probabilidade de ocorrência dentro de seu território. Já as medidas adotadas 

com o objetivo de evitar danos ambientais extra-territoriais deveriam ser submetidas a um 

escrutínio mais rigoroso do OSC. 

Para Esty, o uso de restrições comerciais pelo Estado Importador para assegurar o 

cumprimento pelo Estado Exportador de seus padrões ambientais deveria ser considerado, de 

regra, compatível com a normativa multilateral de comércio, se tiver como objetivo legítimo 

coibir algum dano a seu sistema ecológico. 

Em seu livro, Esty sustenta, ainda, a tese de que a OMC deveria presumir a 

legitimidade de qualquer norma ou política amparada em um acordo ambiental multilateral175 

que tenha sido adotada com o objetivo primordial de eliminar danos significativos ao meio 

ambiente. Deveria presumir ainda a compatibilidade com a normativa da OMC das medidas 

ambientais calcadas em sólidos fundamentos científicos, cuja adoção tenha sido orientada pelo 

princípio da razoabilidade entre os meios utilizados e os fins pretendidos com sua adoção. O 

rigor na aplicação desse princípio irá depender da severidade do dano e do local de sua 

ocorrência – se dentro ou fora da jurisdição do Estado aplicador da medida. Irá depender, 

ainda, da disponibilidade de outras medidas com menor impacto comercial, assim como de um 

balanço dos custos e benefícios associados às medidas ambientais disponíveis.  

Esses novos parâmetros probatórios cumpririam, segundo Esty, duplo objetivo. Eximir, 

por um lado, o Estado Importador do ônus de provar a necessidade de suas medidas 

ambientais e o menor impacto comercial associado à sua adoção. Por outro,176 controlar 

abusos flagrantes no exercício do poder regulatório por parte de um Membro Importador em 

detrimento do Estado Exportador. 

                                                                                                                                                                              
174 Para o autor, uma análise da intenção com que foi adotada uma medida ambiental seria igualmente importante, 
uma vez que permitiria aferir se reflete um objetivo legítimo ou se constitui uma restrição comercial encoberta. 
175  Ver Daniel Esty, op. cit. (2001), p. 175. 
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Em suas considerações finais, Esty reiteraria sua proposta de que seja redefinido o 

alcance das normas da OMC, de modo a permitir que os Membros adotem medidas que 

atendam às suas preocupações ambientais, ainda que potencialmente restritivas ao comércio, 

sem o risco de serem acionados no âmbito do mecanismo de solução de controvérsias da 

Organização. Reiteraria, ainda, sua opinião de que a OMC ao sopesar valores comerciais e 

ambientais potencialmente conflitivos, deveria conferir maior deferência às decisões das 

autoridades regulatórias domésticas com relação às metas estabelecidas e os meios escolhidos 

para sua consecução. A seu ver, a OMC estaria disposta a seguir essa linha de ação, refletida 

em discurso que tem reiterado177 - e com o qual parece concordar - de que não teria 

competência e tampouco interesse em intervir nas políticas nacionais ou internacionais na área 

de meio ambiente. 

 

2.5.3.2 A proposta de Kevin Gray  

 Publicado em meados de 2003, o trabalho de Kevin Gray178 explora distintas fórmulas 

de acomodação entre os acordos ambientais multilaterais existentes e as regras da OMC.179 

Uma primeira fórmula seria o artigo XX do GATT-94.  Segundo o autor, apesar desse 

dispositivo não empregar a palavra meio ambiente, sua aplicação pelos Membros da OMC 

para justificar medidas ambientais nacionais potencialmente restritivas ao comércio tem 

encontrado respaldo junto ao Órgão de Apelação da OMC, cuja jurisprudência tem-se 

orientado no sentido de conciliar os objetivos de liberalização comercial com as preocupações 

contemporâneas da comunidade de nações com a proteção e a conservação do meio ambiente. 

Para Gray, tendo em vista o disposto no artigo 3.2 do Entendimento sobre Solução de 

Controvérsias, os painéis e o Órgão de Apelação da OMC teriam a obrigação de orientar-se 
                                                                                                                                                                              
176 Ver Ver Daniel Esty, op. cit. (2001), p. 184. 
177 Idem, p.160. 
178 Ver Kevin Gray e Duncan Brack. Multilateral Environmental Agreements and the WTO.(The Royal 
Institute of  International Affairs, Sustainable Development Program. Report, September, 2003. Disponível no 
seguinte endereço eletrônico: http://www.worldtradelaw.net/articles/graymeawto.pdf). Ver também Kevin Gray, 
Accomodating MEAs in Trade Agreements. (International Environmental Governance Conference, Paris, 15 & 
16 March, 2004. Disponível no seguinte endereço eletrônico: http://www.worldtradelaw.net/articles/graymea.pdf)  
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pela presunção de que não haveria conflito entre as medidas adotadas ao amparo do artigo XX, 

aí incluídas as de natureza ambiental, com os demais dispositivos do GATT-94. O artigo XX 

funcionaria, assim, como um waiver em relação às demais obrigações estabelecidas neste 

acordo, legitimando a adoção de determinadas medidas comerciais com fins ambientais 

amparadas em algum MEA vigente. 

 Em vista da preferência pelo enfoque multilateral subjacente aos acordos da OMC, 

para Gray as medidas adotadas ao amparo de um MEA teriam maior probabilidade de 

sobreviver a um eventual questionamento no âmbito da Organização.180  Contudo, frente a um 

conflito real entre os acordos abrangidos e algum MEA existente – o que só ocorreria se uma 

Parte em dois tratados não puder cumprir simultaneamente com seus compromissos em ambos 

–deveriam ser aplicadas, segundo o autor, as normas de interpretação estabelecidas na 

Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados.   

Embora explore em seu trabalho a hipótese de os MEAs serem considerados lex 

specialis em relação aos acordos da OMC, o que estabeleceria sua precedência em relação à 

normativa multilateral de comércio, o autor  reconhece que seria pouco provável que o OSC 

aceitasse essa tipificação, razão pela qual sugere a inclusão de savings clauses nos MEAs 

existentes, que deverão ser redatadas de forma clara.181 

Apesar de sua convicção de que uma medida comercial adotada ao amparo de um 

MEA poderia subsistir a um eventual questionamento de sua legitimidade no âmbito da OMC, 

não haveria, na sua avaliação, garantias nesse sentido. Por essa razão, Gray propõe que os 

Membros da Organização adotem uma decisão interpretativa sobre o tema, que deveria incluir 

os seguintes tópicos: (a) alcance da expressão “apoio mútuo” na implementação dos 

respectivos compromissos; (b)  delimitação das esferas de competência da OMC e do 

Secretariado daqueles MEAs que consignam obrigações comerciais específicas (STO). Nesse 

exercício de delimitação de competências, o autor sugere que poderia ser atribuído à OMC o 

poder de decidir se uma medida comercial foi adotada arbitrariamente ou de forma 
                                                                                                                                                                              
179 Até então, as medidas ambientais questionadas na OMC haviam sido adotadas com base na legislação 
doméstica da Parte reclamada, a exemplo do caso camarões-tartaruga, que teve como alvo dispositivo da 
legislação ambiental norte-americana.  
180 Ver Kevin Gray, op. cit. (2003), p. 26. 
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discriminatória. Ao Secretariado dos MEAs que apresentam maior interface com a normativa 

multilateral de comércio, por sua vez, poderia ser atribuída jurisdição para determinar a 

legitimidade, bem como a proporcionalidade e a necessidade de determinadas medidas 

comerciais adotadas com algum objetivo ambiental. Uma decisão interpretativa dos Membros 

da OMC sobre o tema poderia consignar ainda uma presunção de que as medidas adotadas ao 

amparo de um MEA são compatíveis com os acordos abrangidos.   

Gray propõe, ainda, como fórmula de compatibilização entre ambos tipos de regime 

uma emenda ao artigo XX do GATT-94 para incluir expressamente determinados MEAs  que 

estariam sujeitos, contudo, aos requisitos do caput desse artigo, que dispõe que as medidas 

adotadas a seu amparo não devem constituir um meio de discriminação arbitrária ou 

injustificável ou uma restrição encoberta ao comércio. O autor reconhece, contudo, que a 

inclusão de determinados MEAs na lista de exceções gerais do artigo XX implicaria o 

estabelecimento de uma relação de subordinação desses acordos com a normativa multilateral 

de comércio. 

Outra opção desenvolvida por Gray em seu trabalho para tentar compatibilizar os 

regimes ambientais com a normativa multilateral de comércio seria a negociação no âmbito da 

OMC de um acordo específico sobre meio ambiente que teria o mesmo status dos acordos 

abrangidos. Esse acordo disciplinaria especificamente as obrigações comerciais previstas nos 

MEAs  vigentes, devendo apresentar a seguinte cobertura: (a) definição das medidas 

comerciais adotadas com objetivos ambientais e das disciplinas a serem aplicadas a essas 

medidas; (b) definição do mecanismo de solução de controvérsias a ser acionado em caso de 

divergência entre as Partes em relação à aplicação de uma medida comercial com fins 

ambientais. Em relação a esse último tópico, o autor ponderaria que se ambos litigantes forem 

partes de um MEA, o mecanismo de solução de controvérsias desse acordo se aplicaria. Do 

contrário, a disputa deveria ser encaminhada no âmbito do Órgão de Solução de Controvérsias 

da OMC.  

 

                                                                                                                                                                              
181 As saving clauses têm por objetivo garantir que as disposições de um tratado posterior não se sobreponham a 
outras obrigações assumidas pelas Partes em um tratado anterior. 
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2.6. Fórmulas alternativas 

Além da Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados, outros acordos 

internacionais incluem cláusulas de conflito entre os respectivos dispositivos e o de outros 

instrumentos multilaterais. Tendo em vista o foco do presente trabalho nas tensões entre o 

Protocolo de Cartagena e os Acordos da OMC, a autora do presente trabalho considerou útil 

examinar as cláusulas de conflito entre normas comerciais e ambientais previstas nos acordos 

de livre comércio (alc´s) celebrados pelos EUA com terceiros países, a fim de avaliar em que 

medida representam uma solução satisfatória que eventualmente poderia vir a ser replicada em 

outros instrumentos multilaterais envolvendo o mesmo padrão de conflito normativo. 

Considerou-se pertinente, ainda, examinar a fórmula de acomodação entre 

compromissos ambientais e comerciais prevista no artigo XX do GATT-94. Embora não se 

trate de uma cláusula de conflito entre tratados estrito senso, uma vez que as medidas adotadas 

por um Membro com fins ambientais podem estar amparadas em sua legislação doméstica e 

não em um acordo ambiental multilateral, o artigo XX tem sido considerado um mecanismo 

alternativo de acomodação entre MEAs e a normativa multilateral de comércio.   

 

2.6.1 As regras de conflito entre compromissos ambientais e comerciais previstas 

nos acordos de livre comércio celebrados pelos EUA  

O NAFTA estabelece em seu artigo 104.1 que os acordos ambientais multilaterais 

listados em seu Anexo estão excluídos do âmbito de aplicação das disciplinas comerciais do 

Acordo. Essa exclusão182está sujeita à observância das seguintes condições: (a) o acordo 

multilateral ambiental (MEA) só prevalecerá, na medida de sua incompatibilidade com os 

compromissos comerciais previstos no NAFTA; (b) a Parte que invocar um MEA listado 

deverá eleger os meios para seu cumprimento que apresentem o menor grau de inconsistência 

com suas obrigações comerciais. Esse waiver em favor dos MEAs listados no Acordo tem 
                                                        
182  Os três acordos multilaterais ambientais mencionados no NAFTA que estariam isentos de suas disciplinas 
comerciais seriam: (a) a Convenção de Washington sobre o Comércio Internacional das Espécies de Fauna e 
Flora Selvagens Ameaçadas de Extinção; (b) o Protocolo de Montreal relativo a Substâncias Depletoras da 
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como efeito prático estabelecer sua precedência em relação às obrigações comerciais 

assumidas pelas Partes. 

Para os críticos dessa fórmula, a exclusão a priori de determinados acordos ambientais 

multilaterais do âmbito de aplicação das disciplinas comerciais de um acordo de livre 

comércio (alc) poderia ser problemática, se não houver identidade entre as Partes em ambos 

instrumentos, uma vez que na prática estabeleceria duas categorias de Membros: (a) aqueles 

beneficiados pelos MEAs listados, que teriam maior margem de discricionariedade para adotar 

medidas incompatíveis com seus compromissos comerciais, sob a justificativa de que se 

destinam a proteger o meio ambiente; (b) as demais Partes Signatárias, sujeitas ao 

cumprimento estrito de todas as obrigações comerciais estabelecidas no alc. 

A “fórmula NAFTA” apresenta outros aspectos problemáticos que decorrem, por um 

lado, das dificuldades de adicionar novos MEAs à lista daqueles excetuados das disciplinas 

comerciais de um determinado Acordo, em razão de diferenças no processo de ratificação das 

Partes de seus compromissos internacionais.  Por outro lado, resultam do estabelecimento de 

duas categorias de acordos ambientais (MEAs): aqueles cuja aplicação se revestiria de uma 

presunção de legitimidade e os demais MEAs, cuja aplicação poderia ser objeto de eventual 

questionamento. Ou seja, esse tipo de categorização estabelece na prática uma espécie de 

hierarquia entre os acordos ambientais multilaterais, revestindo de menor legitimidade aqueles 

excluídos da cobertura de um acordo comercial. À luz do que precede, a Parte que invoca um 

MEA não listado em um alc para justificar a adoção de uma medida ambiental teria o ônus de 

provar sua compatibilidade com as disciplinas comerciais desse alc.  

 O NAFTA consagra, ainda, uma cláusula de eleição de foro, que tem por objetivo 

impedir que as Partes contornem a acomodação entre compromissos ambientais e comerciais 

estabelecida no artigo 104.  Por essa cláusula, uma Parte alegadamente prejudicada pelo 

cumprimento por outra Parte de seus compromissos em um MEA listado nesse artigo, não 

poderia recorrer a outro foro mais favorável para reparar os danos que lhe tiverem sido 

                                                                                                                                                                              
Camada de Ozônio; (c) a Convenção da Basiléia para o Controle dos Movimentos Transfronteiriços de Lixos 
Perigosos e ; (d) demais acordos eventualmente listados no anexo 104.1. 
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causados, devendo adjudicar sua disputa perante o mecanismo de solução de controvérsias do 

Acordo.183 

 Os acordos de livre comércio (alc´s) celebrados pelos EUA com os países centro-

americanos (CAFTA)184, Austrália185, Bahrain186 e Marrocos187, por sua vez, consignam 

compromisso - redatado em termos praticamente idênticos188- das Partes de apoiar 

mutuamente a implementação dos compromissos previstos nos acordos ambientais e 

comerciais multilaterais de que ambas são Signatárias. Esses alc´s não avançam, contudo, uma 

definição sobre o alcance da expressão “apoio mútuo”. Tampouco estabelecem critérios para 
                                                        
183 Ver artigo 2005.3 3 do NAFTA. 
184  O artigo 17.12 do CAFTA consagra, em linhas gerais, a importância dos acordos ambientais de que todas as 
Partes são igualmente signatárias e a necessidade de apoiar mutuamente os respectivos compromissos nos 
seguintes termos:  
 “ 1. Las Partes reconocen que los acuerdos ambientales multilaterales, de los cuales todos son parte, juegan un 
papel importante en la protección del ambiente a nivel global y nacional, y que la importancia de la 
implementación respectiva de estos acuerdos es fundamental para lograr los objetivos ambientales contemplados 
en estos acuerdos. Las Partes además reconocen que este Capítulo y el ACA pueden contribuir para alcanzar los 
objetivos de esos acuerdos. En este sentido, las Partes continuarán buscando los medios para aumentar el apoyo 
mutuo a los acuerdos ambientales multilaterales de los cuales todos forman parte y de los acuerdos comerciales 
de los cuales todos forman parte. 
2. Las Partes podrán consultar, según sea apropiado, sobre las negociaciones en curso dentro de la OMC sobre los 
acuerdos ambientales multilaterales.”   
185   O artigo 19.8 desse acordo dispõe sobre sua inter-relação com MEAs de que EUA e Austrália são igualmente 
Signatários nos seguintes termos: 
“The Parties recognise that multilateral environmental agreements to which they are both party play an important 
role, globally and domestically, in protecting the environment and that their respective implementation of these 
agreements is critical to achieving the environmental objectives of these agreements. Accordingly, the Parties 
shall continue to seek means to enhance the mutual supportiveness of multilateral environmental agreements to 
which they are both party and international trade agreements to which they are both party. The Parties shall 
consult regularly with respect to negotiations in the WTO regarding multilateral environmental agreements” 
186 O artigo 16.9 do ALC dos EUA com Bahrain dispõe sobre a inter-relação de suas disciplinas com as de outros 
acordos ambientais de que ambos Países são Signatários nos seguintes termos: 
“1. The Parties recognize that the multilateral environmental agreements to which they are both party play an 
important role, globally and domestically, in protecting the environment and that their respective implementation 
of these agreements is critical to achieving the environmental objectives of these agreements.  
2. Accordingly, the Parties shall continue to seek means to enhance the mutual supportiveness of the multilateral 
environmental agreements to which they are both party and the international trade agreements to which they are 
both party. The Parties shall consult regularly with respect to negotiations in the WTO regarding multilateral 
environmental agreements.”  
187 O artigo 17.8 do ALC dos EUA com Marrocos dispõe sobre a inter-relação de suas disciplinas com as de 
outros MEAs de que ambos Países são Signatários nos seguintes termos: 
“1. The Parties recognize that multilateral environmental agreements to which they are both party play an 
important role, globally and domestically, in protecting the environment and that their respective implementation 
of these agreements is critical to achieving the environmental objectives of these agreements. 
2. Accordingly, the Parties shall continue to seek means to enhance the mutual supportiveness of multilateral  
environmental agreements to which they are both party and trade agreements to which they are both party. The 
Parties shall consult regularly with respect to negotiations in the WTO regarding multilateral environmental 
agreements and on the extent to which the outcome of those negotiations may affect this Agreement.” 
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aferir o equilíbrio na implementação pelas Partes de seus respectivos compromissos 

ambientais e comerciais. 

 Os alc´s dos EUA com Chile189 e Cingapura190 distinguem-se daqueles mencionados no 

parágrafo precedente, pelo fato de incluírem reconhecimento explícito das Partes acerca da 

importância do uso adequado de medidas comerciais específicas previstas em MEAs, a fim de 

cumprir determinados objetivos ambientais. Tendo em vista a época191 em que foram 

negociados,  ambos acordos incluem referência expressa ao mandato estabelecido na 

Declaração Ministerial de Doha para que se dê início às negociações sobre a relação entre as 

normas da OMC e as obrigações comerciais específicas previstas em MEAs. 

 Os alc´s192 dos EUA com Peru193 194, Colômbia195, Panamá196 e Coréia197  repetem a 

mesma fórmula de “apoio mútuo” na implementação dos acordos ambientais e comerciais 

                                                                                                                                                                              
188  Vide notas 184 a 187. 
189 A inter-relação entre esse alc e outros acordos ambientais multilaterais está disciplinada no Artigo 19.9 que 
dispõe que:  
“The Parties recognize the importance of multilateral environmental agreements, including the appropriate use of 
trade measures in such agreements to achieve specific environmental goals. Recognizing that in paragraph 31(i) 
of the Ministerial Declaration adopted on November 14, 2001 in Doha, WTO members have agreed to 
negotiations on the relationship between existing WTO rules and specific trade obligations set out in multilateral 
environmental agreements, the Parties shall consult on the extent to which the outcome of the negotiations 
applies to this Agreement.”  
190 O artigo 18.8 do alc entre EUA e Cingapura dispõe sobre sua relação com outros acordos ambientais nos 
seguintes termos: 
“The Parties recognize the critical role of multilateral environmental agreements in addressing some 
environmental challenges, including through the use of carefully tailored trade measures to achieve specific 
environmental goals and objectives. Recognizing that WTO Members have agreed in paragraph 31 of the 
Ministerial Declaration adopted on 14 November 2001 in Doha to negotiations on the relationship between 
existing WTO rules and specific trade obligations set out in multilateral environmental agreements, the Parties 
shall consult on the extent to which the outcome of those negotiations applies to this Agreement.” 
191 As negociações para a celebração de ambos acordos foram lançadas no final do ano de 2000, um ano antes do 
lançamento da Rodada de Doha, tendo sido concluídas em 2003, sob a égide da nova Lei de Promoção Comercial 
(TPA) norte-americana (aprovada em 2002) que incluiu como parâmetros para a negociação pelo Executivo de 
novos acordos comerciais a adoção de compromissos ambientais.  
192 Esses três alc´s encontravam-se pendentes de aprovação parlamentar nos EUA em maio de 2009. 
193 O artigo 18.13 do ALC com Peru dispõe sobre sua inter-relação com outros acordos ambientais multilaterais 
de que ambos Países são Signatários nos seguintes termos: 
“1. Las Partes reconocen que los acuerdos ambientales multilaterales de los cuales todos son parte, desempeñan 
un papel importante en la protección del ambiente global y nacional y que la respectiva implementación de estos 
acuerdos es decisiva para lograr los objetivos ambientales contemplados en estos acuerdos. Las Partes además 
reconocen, que este Capítulo y el ACA pueden contribuir para alcanzar los objetivos de tales acuerdos. 
Reconociendo esto, las Partes continuarán buscando los medios para aumentar el apoyo mutuo entre acuerdos 
ambientales multilaterales de los cuales todos son parte y acuerdos comerciales de los que todos son parte.  
2. Para tal fin, las Partes se consultarán, según sea apropiado, con respecto a las negociaciones sobre asuntos 
ambientales de interés mutuo.  
3. Cada Parte reconoce la importancia para sí de los acuerdos ambientales multilaterales de los cuales es parte.  
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4. En caso de cualquier inconsistencia entre las obligaciones de una Parte conforme a este Acuerdo y un acuerdo 
cubierto, la Parte tratará de equilibrar sus obligaciones con respecto a ambos acuerdos, pero esto no impedirá que 
la Parte adopte una medida en particular para cumplir con sus obligaciones conforme al acuerdo cubierto, 
siempre que el objeto principal de la medida no sea imponer una restricción encubierta al comércio.”  
5 Para propósitos de este Capítulo, uso sostenible significa uso no exhaustivo o exhaustivo en una manera 
sostenible.”  
“Artículo 18.11: Diversidad Biológica  
1. Las Partes reconocen la importancia de la conservación y el uso sostenible5 de la diversidad biológica y su rol 
en el logro del desarrollo sostenible.  
2. En consecuencia, las Partes se mantienen comprometidas a promover y fomentar la conservación y el uso 
sostenible de la diversidad biológica y todos sus componentes y niveles, incluyendo plantas, animales y hábitats, 
y reiteran sus compromisos en el Artículo 18.1.  
3. Las Partes reconocen la importancia de respetar y preservar los conocimientos tradicionales y prácticas de sus 
comunidades indígenas y otras comunidades, los cuales contribuyen a la conservación y uso sostenible de la 
diversidad biológica.  
4. Las Partes también reconocen la importancia de la participación y consulta pública, como se establece en su 
legislación doméstica, en asuntos relacionados con la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica. 
Las Partes podrán poner a disposición del público información acerca de programas y actividades, incluyendo 
programas de cooperación, que desarrollen en relación con la conservación y uso sostenible de la diversidad 
biológica.  
5. Para este fin, las Partes incrementarán sus esfuerzos cooperativos en estos temas, incluyendo sus esfuerzos por 
medio del ACA.” 
194 O artigo 18.2 do acordo, por sua vez, impõe às Partes a obrigação de adotar, manter e implementar leis, 
regulamentos e quaisquer outras medidas para cumprir com suas obrigações  nos acordos ambientais listados no 
Anexo  18.2 (“acordos abrangidos) que são: 
 (a) Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies Ameaçadas da Fauna e Flora Silvestres (CITES); 
(b) Protocolo de Montreal relativo a Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio, assinado em Montreal, 16 
de setembro de 1987, modificado e emendado;  
 (c) Protocolo de 1978 Relativo à Convenção sobre Prevenção da Poluição Marítima por Navios e Aeronaves; 
 (d) Convenção sobre Zonas Úmidas de Importância Internacional Especialmente como Habitat de Aves 
Aquáticas;  
 (e) Convenção para a Conservação dos Recursos Vivos Marinhos Antárticos;   
 (f) Convenção Internacional para a Regulamentação da Caça da Baleia;  
 (g) Convenção para o estabelecimento de uma Comissão Interamericana do Atum Tropical.  
 As Partes poderão de comum acordo por escrito alterar a lista do parágrafo 1 para incluir qualquer outro acordo 
ambiental multilateral.  
195  O artigo 18.13 do ALC dos EUA com a Colômbia dispõe sobre sua inter-relação com os acordos ambientais 
multilaterais de que ambos Países são Signatários nos seguintes termos: 
 “Article 18.13: Relationship to Environmental Agreements  
1.The Parties recognize that multilateral environmental agreements to which they are all party, play an important 
role globally and domestically in protecting the environment and that their respective implementation of these 
agreements is critical to achieving the environmental objectives thereof. The Parties further recognize that this 
Chapter and the ECA can contribute to realizing the goals of those agreements. Accordingly, the Parties shall 
continue to seek means to enhance the mutual supportiveness of multilateral environmental agreements to which 
they are all party and trade agreements to which they are all party. 
To this end, the Parties shall consult, as appropriate, with respect to negotiations on environmental issues of 
mutual interest.  
3. Each Party recognizes the importance to it of the multilateral environmental agreements to which it is a party.  
4. In the event of any inconsistency between a Party’s obligations under this Agreement and a covered 
agreement, the Party shall seek to balance its obligations under both agreements, but this shall not preclude the 
Party from taking a particular measure to comply with its obligations under the covered agreement, provided that 
the primary purpose of the measure is not to impose a disguised restriction on trade.” 
196 O artigo 17.13 do ALC dos EUA com o Panamá dispõe sobre sua inter-relação com os acordos ambientais 
multilaterais de que ambos Países são Signatários nos seguintes termos: 
“Article 17.13: Relationship to Environmental Agreements  
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multilaterais de que ambos são Signatários. Reproduzem também o compromisso das Partes 

de buscar um equilíbrio entre as obrigações estabelecidas nesses alc´s e aquelas previstas em 

algum MEA listado, na hipótese de inconsistência entre os respectivos dispositivos. Os quatro 

alc´s inovam em relação aos demais examinados anteriormente, ao dispor que a busca desse 

equilíbrio não deverá constituir um impedimento para que uma Parte adote uma medida para 

cumprir com suas obrigações em um acordo ambiental listado, desde que o objetivo da medida 

não seja a imposição de uma restrição comercial encoberta.   

 O alc com a Colômbia, à diferença dos demais, consigna o reconhecimento das Partes 

acerca da importância para si dos acordos ambientais de que cada uma é individualmente 

Signatária.  Os alc´s dos EUA com a Colômbia e com o Peru também se distinguem em 

relação aos demais, pelo fato de incluírem dispositivo relativo à diversidade biológica.198 

                                                                                                                                                                              
1. The Parties recognize that multilateral environmental agreements to which they are both party play an 
important role in protecting the environment globally and domestically and that their respective implementation 
of these agreements is critical to achieving the environmental objectives of these agreements. The Parties further 
recognize that this Chapter and the ECA can contribute to realizing the goals of those agreements. Accordingly, 
the Parties shall continue to seek means to enhance the mutual supportiveness of multilateral  environmental 
agreements to which they are both party and trade agreements to which they are both party.  
2. The Parties may consult, as appropriate, with respect to ongoing negotiations in the WTO regarding 
multilateral environmental agreements.  
3. In the event of any inconsistency between a Party’s obligations under this Agreement and a covered 
agreement, the Party shall seek to balance its obligations under both agreements, but this shall not preclude the 
Party from taking a particular measure to comply with its obligations under the covered agreement, provided that 
the primary purpose of the measure is not to impose a disguised restriction on trade.” 
197 O artigo 20.10 do ALC dos EUA com a Coréia dispõe sobre sua inter-relação com os acordos ambientais 
multilaterais de que ambos Países são Signatários nos seguintes termos: 
“Article 20.10: Relation to multilateral environmental agreements  
1. The Parties recognize that certain multilateral environmental agreements play an important role globally and 
domestically in protecting the environment. The Parties further recognize that this Chapter and the ECA can 
contribute to realizing the goals of such agreements. Accordingly, the Parties shall continue to seek means to 
enhance the mutual supportiveness of multilateral environmental agreements to which they are both party and 
trade agreements to which they are both party.  
2. To this end, the Parties shall consult, as appropriate, with respect to negotiations on environmental issues of 
mutual interest. 
In the event of any inconsistency between a Party’s obligations under this Agreement and a covered agreement, 
the Party shall seek to balance its obligations under both agreements, but this shall not preclude the Party from 
taking a particular measure to comply with its obligations under the covered agreement, provided that the primary 
purpose of the measure is not to impose a disguised restriction on trade.”  
198 “Article 18.11: Biological Diversity  
1. The Parties recognize the importance of the conservation and sustainable use5 of biological diversity and their 
role in achieving sustainable development.  
2. Accordingly, the Parties remain committed to promoting and encouraging the conservation and sustainable use 
of biological diversity and all its components and levels, including plants, animals, and habitat, and reiterate their 
commitments in Article 18.1.  
3. The Parties recognize the importance of respecting and preserving traditional knowledge and practices of 
indigenous and other communities that contribute to the conservation and sustainable use of biological diversity.  
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Trata-se, contudo, de norma de caráter meramente programático, em que as Partes: (a) 

reconhecem a importância da conservação e uso sustentável da biodiversidade e seu papel no 

desenvolvimento sustentável; (b) afirmam seu compromisso de promover atividades em prol 

de sua diversidade biológica e da preservação dos conhecimentos e práticas tradicionais de 

suas populações autóctones. 

 

2.6.2 A OMC e os conflitos entre normas comerciais e ambientais  

 À diferença do tratamento do tema no âmbito minilateral, ilustrado no item precedente 

pelo exame das cláusulas de conflitos entre normas ambientais e comerciais previstas nos 

acordos de livre comércio (alc´s) celebrados pelos EUA,199 no âmbito da OMC não há 

previsão de uma regra de conflito estrito senso para dirimir eventuais controvérsias 

envolvendo compromissos comerciais e ambientais. Essa ausência até o presente momento 

explica-se em parte pelo receio, sobretudo dos países em desenvolvimento, de que o tema 

ambiental possa vir a ser instrumentalizado no âmbito da Organização para encobrir práticas 

protecionistas dos países desenvolvidos. Contudo, diante da proliferação de MEAs contendo 

obrigações comerciais específicas, o tema do conflito entre esses acordos e a normativa 

multilateral ganharia maior visibilidade200 na agenda da OMC, passando desde 1994 a integrar 

seu programa de trabalho. Para sua execução, foi criado o Comitê de Comércio e Meio 

Ambiente, que não logrou realizar maiores avanços no tratamento do tema até o presente 

momento.201 202 203 

                                                                                                                                                                              
4. The Parties also recognize the importance of public participation and consultations, as provided by domestic 
law, on matters concerning the conservation and sustainable use of biological diversity. The Parties may make 
information publicly available about programs and activities, including cooperative programs, it undertakes 
related to the conservation and sustainable use of biological diversity. 
5. To this end, the Parties will enhance their cooperative efforts on these matters, including through the ECA.” 
199 Conforme se pôde constatar no item precedente, alguns dos alc´s celebrados pelos EUA estabelecem a 
precedência de determinados MEAs sobre as disciplinas comerciais daqueles acordos. 
200 Segundo Daniel C. Esty, essa crescente visibilidade do tema ambiental no plano internacional também se 
explica por uma nova conjuntura econômica, política e social, marcada pela cescente conscientização, sobretudo 
nos países mais afluentes, sobre a importância do meio ambiente para a qualidade de vida de seus cidadãos. Essa 
nova conjuntura caracteriza-se ainda pela natureza transfronteiriça de determinados danos ambientais, que 
requerem maior disciplinamento no plano internacional. Ver Daniel C. Esty. El Reto Ambiental de la 
Organización Mondial de Comércio: Sugerencias para una Reconciliación. (Barecelona: Gedisa Editorial, 
2001, p. 33). 
201 Ver parágrafo 31(i) da Declaração Ministerial de Doha, disponível no seguinte endereço 
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Durante a Conferência Ministerial de Doha, realizada em 2001, seria aprovado 

mandato para iniciar negociações sobre a inter-relação entre as normas da OMC e os MEAs, 

especialmente aqueles que prevêem obrigações comerciais específicas (STOs). Além desse 

tópico, essas negociações teriam como foco a definição de procedimentos para o intercâmbio 

de informações entre os Secretariados dos MEAs que incluem STOs e os Comitês pertinentes 

da OMC.   

Dentre os principais documentos de trabalho produzidos pelo Comitê, cabe destacar a 

seguinte matriz de obrigações comerciais específicas (STO) previstas em alguns MEAs 

vigentes: (1) aquelas que se revestem de caráter mandatório; (2) outras de cumprimento 

facultativo; (3) compromissos adotados voluntariamente pelas Partes autorizando a adoção de 

medidas comerciais com fins ambientais, desde que em conformidade com o Direito 

Internacional.  

Uma das principais críticas ao trabalho do CTE sobre STOs seria seu foco limitado, na 

medida em que não abrangeria o exame de dispositivos de um MEA que embora não 

                                                                                                                                                                              
eletrônico:www.wto.org. 
202 Os poucos avanços alcançados  pelo CTE levariam a sucessivas renovações de seu mandato, cujos termos 
iniciais eram os seguintes: 
a) elaborar recomendações sobre a necessidade de introduzir eventuais emendas aos acordos da OMC, com vistas 
a garantir o objetivo do desenvolvimento sustentável; 
b) definir a inter-relação entre as regras do sistema multilateral de comércio e as medidas comerciais contidas nos 
acordos ambientais multilaterais, bem como entre os respectivos sistemas de solução de controvérsias; 
c) avaliar o impacto comercial da adoção de taxas e regulamentos ambientais, bem como de requisitos de 
embalagem e etiquetagem;  
d) examinar o grau de transparência das medidas comerciais adotadas com objetivos ambientais; 
e)  avaliar o impacto das medidas ambientais adotadas pelos países desenvolvidos sobre as condições de acesso a 
seu mercado pelos países em desenvolvimento e de menor desenvolvimento; 
g) examinar o tema da exportação de mercadorias, cuja venda está proibida no país de origem, em particular de 
detritos perigosos; 
h) examinar a relação entre as políticas ambientais relacionadas com o comércio e as medidas ambientais que 
tenham efeitos comerciais significativos e as disposições do sistema multilateral de comércio. 
203 Paralelamente à sua inclusão na agenda do CTE e posteriormente como um dos itens do mandato negociador 
emanado da reunião ministerial de Doha, os conflitos entre comércio e meio ambiente têm permeado a OMC, 
através do Órgão de Solução de Controvérsias.  O tratamento do tema no âmbito do OSC tem como divisor de 
águas o caso atum –golfinhos contra os Estados Unidos. A decisão do painel nesse caso dispondo que os EUA 
teriam violado suas obrigações multilaterais ao proibir a importação de atum pescado com redes que levavam à 
captura de golfinhos geraria a ira da comunidade ambiental, que interpretou essa decisão como um 
privilegiamento pela OMC das obrigações comerciais em detrimento de preocupações legítimas de determinados 
Membros com a preservação do meio ambiente. Segundo Daniel Esty, esse caso tornou-se uma bandeira para 
criticar a OMC, cujas normas e modus operandi impediriam os Membros de adotar políticas públicas legítimas 
voltadas à proteção do meio ambiente, sem o risco de serem questionados por uma instância supranacional. Ver 
Esty, op.cit. (2001), p. 58.  
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envolvam uma STO, podem ter um impacto comercial restritivo.204 A exclusão dessas 

hipóteses não ofereceria às Partes Signatárias de um acordo ambiental maiores garantias sobre 

se teriam liberdade de adotar uma medida voltada para a proteção do meio ambiente, sem o 

risco de serem questionadas sobre sua compatibilidade com a normativa multilateral de 

comércio. 

Sem prejuízo desse tipo de consideração, cabe assinalar que até o momento o CTE não 

logrou avançar na discussão sobre se uma medida adotada de forma consistente com uma 

obrigação comercial específica em um MEA se beneficiaria da presunção de conformidade 

com as normas multilaterais de comércio ou se seria examinada, à luz dos critérios 

estabelecidos no caput do artigo XX para justificar sua adoção.205 

Outra questão relevante relacionada ao tema que não consta, contudo, do mandato do 

CTE, diz respeito ao impacto comercial das medidas adotadas ao amparo de um acordo 

ambiental, em relação àqueles países que não são suas Partes Signatárias. Essa questão foi 

levantada durante o painel da OMC relativo à moratória das CE na aprovação de novos 

produtos biotecnológicos, que em sua defesa argumentou que suas medidas encontrariam 

amparo no Protocolo de Cartagena. Para o painel, o fato de os co-demandantes não serem 

Partes nesse instrumento não justificaria sua aplicação para resolver a mencionada disputa. O 

Protocolo tampouco cumpriria, a seu ver, uma função informativa, no sentido de esclarecer 

eventualmente algum dos termos utilizados nos acordos abrangidos. Apesar de rechaçar a 

aplicação do Protocolo, o painel em suas considerações finais manifestaria seu entendimento 

de que a interpretação de um tratado à luz de outras normas de Direito Internacional aumenta 

ou pelo menos contribui para ampliar a consistência das normas de Direito Internacional 

aplicáveis às relações entre as Partes, obviando potenciais conflitos entre as mesmas.  

 Por ora, na ausência de uma norma dispondo sobre o assunto, a legalidade das 

medidas ambientais adotadas ao amparo de um MEA em relação a países que não são suas 

Partes Signatárias seria examinada, em princípio, à luz dos critérios estabelecidos no artigo 

                                                        
204  Dentre esses dispositivos, poderiam estar aqueles que exigem, por exemplo, a reciclagem de produtos ou a 
utilização de determinados tipo de embalagem. 
205 O caput do artigo XX dispõe que, no exame da legalidade de uma medida adotada por um Estado Membro, 
deve-se ter presente as seguintes considerações: se a medida é mais restritiva ao comércio do que o necessário ou 
se a medida foi adotada de forma arbitrária ou discriminatória. 
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XX do GATT-94, que autoriza a adoção de medidas voltadas à proteção do meio ambiente, 

desde que não constituam uma restrição comercial encoberta. Tendo em vista a importância 

desse dispositivo como instrumento de defesa no âmbito da OMC das medidas ambientais 

adotadas pelos Membros, será examinado no item subsequente seu papel no processo de 

acomodação ente MEAs e a normativa multilateral de comércio.  

 

2.6.2.1. Artigo XX do GATT-94 

Para alguns autores, como Daniel Esty, Steve Charnovitz,206 Kevin Gray , o artigo XX 

do GATT-94 representa uma fórmula satisfatória de acomodação entre as obrigações 

comerciais dos Membros da OMC e sua prerrogativa de adotar medidas voltadas à proteção do 

meio ambiente amparados em sua legislação doméstica ou então em algum acordo ambiental 

multilateral. Esse artigo seria, assim, suficiente na visão desses autores para assegurar a 

compatibilidade dos MEAs existentes com os acordos da OMC, tornando desnecessárias as 

discussões ora em curso sobre o tema no Comitê de Comércio e Meio Ambiente (CTE) da 

Organização. 

A eficácia dessa fórmula de acomodação foi testada no âmbito da OMC nos seguintes 

casos: proibição norte-americana de importar certos camarões207; imposição de estándares para 

a gasolina reformulada importada208 e proibição de venda de produtos contendo amianto.209 

Em linhas gerais, a interpretação dada pelo Órgão de Solução de Controvérsias nesses casos 

foi no sentido de que os acordos da OMC deveriam ser interpretados, tendo presente as 

preocupações da comunidade internacional em relação à proteção e conservação do meio 

ambiente, plasmadas em acordos multilaterais ambientais que contam com um número amplo 

de Membros.   

                                                        
206 Ver Steve Charnovitz, Trade and Environment in the WTO (Journal of International Economic Law, Vol. 
10, September 2007. Disponível no seguinte endereço eletrônico: http://ssrn.com/abstract=1007028). 
207 Ver relatório do Órgão de Apelação no caso United States- Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp 
Products (WT/DS58/AB/R, doc. 98-3899, de 12/10/1998). 
208 Ver United States –Standards for Reformulated and Conventional Gasoline – Request for Consultations under 
article XXII.1 of GATT-94, by Brazil (WT/DS4/1,  doc  95-0915, de 12/04/1995). 
209 Ver relatório do Órgão de Apelação no caso European Communities –Measures Affecting Asbestos and 
Asbestos Containing Products ( WT/DS  135/AB/R, AB -2000 –11, de 12/03/2001).   
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Para os críticos da fórmula contemplada no artigo XX, a interpretação dos dispositivos 

de um MEA no âmbito da OMC cria uma situação inusitada de ter um instância internacional 

sem qualquer expertise ambiental dispondo não só sobre o alcance, mas também sobre a 

necessidade de medidas adotadas legitimamente ao amparo desse tipo de acordo. Esse tipo de 

consideração põe evidência algumas das limitações das “exceções ambientais gerais” para 

acomodar satisfatoriamente os compromissos da OMC com aqueles previstos em MEAs. 

Essas limitações não decorrem unicamente de questionamentos à competência da OMC para 

julgar temas que, embora tenham implicações comerciais, não integram o seu universo 

normativo. Também estão associados ao fato de as decisões proferidas pelo OSC não criarem 

precedentes de observância obrigatória, seja para os Membros da Organização, seja para as 

Partes Signatárias de MEAs, cujas disposições foram consideradas eventualmente inaplicáveis 

pelo OSC. 

2.7. Potenciais incompatibilidades entre o Protocolo de Cartagena sobre 

Biossegurança e os Acordos  da OMC 

2.7.1. Considerações iniciais 

Parte da literatura210 dedicada à análise da inter-relação dos acordos ambientais com o 

sistema multilateral de comércio tende a enfatizar sua incompatibilidade com o SPS, em razão 

da maior interface existente entre os respectivos compromissos. Essa visão foi corroborada, 

em certa medida, pelo OSC da OMC no painel relativo à moratória européia na aprovação de 

novos produtos biotecnológicos. Nesse caso, que envolvia restrições às importações de OGMs 

adotadas ao amparo da legislação comunitária e em cuja defesa se invocaram dispositivos do 

Protocolo de Cartagena, o painel determinou que sua compatibilidade fosse examinada 

precipuamente à luz das disciplinas do SPS, tendo em vista que boa parte das medidas na área 

de biossegurança comportam uma dimensão sanitária ou fitossanitária. 

                                                        
210 Ver Gabriel Marceau e Joel Trachtmann, TBT, SPS and GATT. A Map of the WTO Law of Domestic 
Regulation. (36 Journal of World Trade 5, 2000). 
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A eleição pelo OSC do SPS para resolver uma disputa submetida à sua consideração 

exclui, em princípio, as disciplinas do TBT, nos termos do seu artigo 1.5.211 O TBT seria 

aplicável, contudo, às medidas adotadas por um Membro para atender a imperativos de 

segurança nacional, prevenir práticas enganosas, proteger a saúde e a vida humana, animal ou 

vegetal, bem como o meio ambiente. 

O GATT-94, a seu turno, também poderia ser invocado para testar a consistência de 

qualquer medida aplicada às importações de OGMs com base no PC, já que disciplina o 

comércio internacional de quaisquer bens, aí incluídos os da variedade transgênica.  Assim, a 

imposição de eventuais proibições ou condições à importação de OVMs poderiam ser 

questionadas à luz das disciplinas estabelecidas no âmbito desse Acordo, que em linhas gerais 

exige que a Parte Importadora demonstre que suas medidas (a) visam a um objetivo legítimo; 

(b) não são mais restritivas ao comércio do que o necessário para atingir esse objetivo e (d) 

não estão sendo aplicadas de forma discriminatória ou arbitrária.  

Dentre os dispositivos do PC que seriam mais problemáticos do ponto-de-vista dos 

direitos e obrigações estabelecidos na OMC, estariam aqueles que autorizam a Parte 

Importadora a: (a) proibir (artigo 10.3.b) ou a estabelecer condições (artigo 10.3.a) à primeira 

importação de um organismo vivo modificado (OVM); (b) exigir que a Parte Exportadora 

identifique (artigo 18.2) tanto os OVMs que se destinam ao uso em contenção e à liberação 

intencional no meio-ambiente (18.2.b e c), quanto aqueles que se destinam à alimentação 

humana, animal ou ao processamento industrial (18.2.a).   

Um terceiro dispositivo do PC potencialmente restritivo ao comércio de produtos GMs 

diz  respeito aos procedimentos de notificação (artigo 8º) exigidos para a primeira importação 

desses produtos, quando se destinarem à liberação intencional no meio ambiente. A Parte 

Exportadora tem a obrigação de notificar esse tipo de operação à Parte Importadora, que a seu 

                                                        
211 O TBT, em seu artigo 1.5, dispõe expressamente que não se aplica a medidas sanitárias e fitossanitárias, tal 
como definidas no SPS. O acordo SPS, a seu turno, prevê em seu artigo 1.4 que sua aplicação não poderá afetar 
os direitos dos Membros da OMC, previstos no acordo TBT em relação a medidas não sanitárias.  
    Há, contudo, medidas que poderiam ser enquadradas, tanto nas disciplinas do SPS quanto do TBT, a exemplo 
da regulamentação de pesticidas, que envolve, por um lado, padrões mínimos de qualidade e instruções para o seu 
manuseio seguro, aspectos que estão cobertos pelo TBT. Por outro lado, a determinação dos níveis máximos de 
resíduos de pesticidas autorizados nos alimentos estaria sujeita às disciplinas do SPS.  
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turno tem a faculdade de não autorizá-la, se considerar que não foram cumpridas todas as 

exigências necessárias à sua notificação previstas no Anexo I do PC. 

 Antes de proceder à análise dos potenciais conflitos entre o PC e os demais acordos da 

OMC, será feita uma breve apresentação desses instrumentos, tendo presente seus objetivos e 

seu alcance quando aplicados ao comércio internacional de OGMs.   

 

2.7.2. O Protocolo de Cartagena (PC) 

Aprovado em 29 de janeiro de 2000 após 4 anos de intensas negociações, o Protocolo 

de Cartagena sobre Biossegurança (PC) entrou em vigor em 11 de setembro de 2003. Seu 

principal objetivo é a conservação e uso sustentável da biodiversidade, tendo igualmente 

presente a necessidade de proteger a saúde humana dos riscos que podem advir do movimento 

transfronteiriço de organismos vivos geneticamente modificados (OVMs). O PC, contudo, não 

identifica esses riscos que devem ser aferidos caso a caso em relação  a cada OVM notificado 

ao Estado Importador. 212 O Protocolo aplica-se a três categorias distintas de OVMs: 

a) aqueles que se destinam à introdução deliberada no meio ambiente da Parte Importadora. 

Esses OVMs estão sujeitos ao procedimento do Acordo Fundamentado Prévio (AIA), pelo 

qual o País Exportador deverá obter o consentimento do País Importador antes de realizar o 

primeiro movimento transfronteiriço intencional desse tipo de OVM (artigos 7 e 18.2(c)); 

b) aqueles destinados ao consumo humano, animal ou ao processamento (LMOs-FFP). O 

procedimento do AIA não se aplica a essa categoria de OVMs que devem, contudo, ser 

identificados com a expressão “pode conter OVM”, além de estarem acompanhados de uma 

declaração de que não se tenciona introduzi-los deliberadamente no meio ambiente. A maior 

parte dos OVMs produzidos atualmente, entre os quais se encontram os cultivos da soja e do 

milho geneticamente modificados (artigo 18.2(a)), enquadra-se nessa categoria; 

c) os que se destinam ao uso em regime de contenção (artigo 18.2(b)). 

 O Protocolo não se aplica, contudo, a produtos produzidos a partir de OGMs, mas que 

não guardam qualquer traço de modificação genética, a exemplo do óleo de soja. Tampouco se 
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aplica a produtos farmacêuticos produzidos a partir de técnicas da moderna biotecnologia. Por 

inserir-se no marco jurídico da Convenção sobre Diversidade Biológica,213 o Protocolo tende a 

privilegiar os aspectos ambientais no disciplinamento dos movimentos transfronteiriços de 

OVMs.214 Um dos aspectos mais emblemáticos desse privilegiamento, além do acordo 

fundamentado prévio, é a consagração do direito das Partes Signatárias de decidir à luz do 

princípio da precaução se autorizam ou não a importação de OVMs, diante da incerteza quanto 

aos potenciais efeitos sobre o meio ambiente ou sobre a saúde humana que podem advir de sua 

liberação.  

A prioridade dada à dimensão ambiental no Protocolo é “contrabalançada” por 

dispositivo em sua parte preambular que insta as Partes a conciliar sua implementação com a 

dos acordos comerciais internacionais existentes, além de incluir uma ressalva de que sua 

interpretação não deve implicar uma modificação dos direitos e obrigações consignados em 

outros instrumentos multilaterais.   

 

2.7.3. Acordo sobre  Medidas Sanitárias e Fitossanitárias (SPS) 

 Embora não consigne nenhum dispositivo disciplinando exclusivamente o comércio de 

alimentos transgênicos, o Acordo de Medidas Sanitárias e Fitossanitárias (SPS) da OMC 

estabelece normas e procedimentos potencialmente aplicáveis a esses produtos, que têm por 

                                                                                                                                                                              
212 Ver artigo 15 do PC e seu Anexo III. 
213 A negociação do Protocolo consta do Artigo 19.3 da CDB , que dispõe que “As Partes deverão considerar a 
necessidade e as modalidades de um Protocolo estabelecendo os procedimentos adequados, incluindo em 
particular um acordo fundamentado prévio no campo da transferência, manuseio e uso seguros de qualquer 
OVMs  resultante da utilização da biotecnologia, que pode ter efeitos adversos sobre a conservação e uso 
sustentável da biodiversidade.  
214 Por esse princípio, as Partes estão autorizadas - diante da incerteza científica, devido à insuficiência de 
informações científicas relevantes quanto aos potenciais efeitos adversos da importação de OGMs sobre a 
conservação e uso sustentável de sua biodiversidade - a proibir ou impor restrições à importação de produtos 
transgênicos (artigo 10.6 e 11.8 do PCB).  
     Essa decisão, contudo, poderá ser revista, se o País importador chegar à conclusão, com base em novas 
evidências científicas relevantes, de que não haveria riscos de dano à biodiversidade associados à importação do 
OGM inicialmente proibido.  
     Como o PC não obriga o País Importador a buscar informações adicionais para alcançar a certeza científica, 
poder-se-ia ter uma medida comercial restritiva em vigor indefinidamente.  
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objetivo coibir a adoção de medidas sanitárias e fitossanitárias (SPS) com fins protecionistas 

ou que possam ter um efeito adverso sobre o seu intercâmbio internacional.215 

Esse acordo tem como um de seus principais pilares a obrigação imposta aos Membros 

(artigo 2.2) de aplicar suas medidas sanitárias e fitossanitárias apenas na medida do necessário 

para proteger a vida ou a saúde humana, animal ou vegetal. Essas medidas deverão estar 

baseadas em princípios científicos e não devem ser mantidas sem evidências científicas 

suficientes.  

Embora reconheça o direito dos Membros de estabelecer o nível de proteção sanitária e 

fitossanitária mais adequado a seu interesse nacional, o Acordo impõe como condição ao 

exercício desse direito que sejam adotadas medidas SPS que tenham menor impacto comercial 

(artigo 5.4). O SPS também insta os Membros a evitar distinções arbitrárias ou injustificáveis 

no nível de proteção que consideram apropriado em situações similares, se essas distinções 

resultarem em discriminação ou em uma restrição comercial disfarçada (artigo 5.5).  

 

2.7.4. Potenciais conflitos entre o Protocolo de Cartagena e o SPS 

 Dentre os dispositivos do Protocolo de Cartagena que à primeira vista parecem 

conflitar com o SPS estão os artigos 10.6 e 11.8, que reconhecem expressamente o direito das 

Partes Signatárias de tomar uma decisão de restringir ou proibir a importação de OVMs à luz 

do princípio da precaução, se forem insuficientes as informações e o conhecimento científico 

existentes acerca dos potenciais efeitos adversos que podem advir de sua liberação sobre a 

conservação e uso sustentável da biodiversidade do Estado Importador. 

As decisões tomadas ao amparo do princípio da precaução (PP) no âmbito do 

Protocolo de Cartagena não estão, contudo, imunes à revisão. Conforme dispõe seu artigo 12, 
                                                        
215  Ver Caroline Henckels, GMOs in the WTO: A Critique of the Panel´s Reasoning in EC-Biotech 
(Melbourne Journal of International Law, vol. 7. Disponível no seguinte endereço eletrônico: http://ssrn.com  
abstract=949262). Segundo Henckels embora o SPS estabeleça disciplinas com o objetivo de assegurar que as 
medidas adotadas pelos Estados Membros não constituam barreiras encobertas ao comércio de produtos 
agrícolas, o Acordo não parece estabelecer qualquer diferenciação entre medidas protecionistas e 
regulamentações domésticas legítimas voltadas à proteção de determinados valores sociais ou calcadas nas 
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a qualquer momento a Parte Importadora poderá modificar uma decisão adotada ao amparo do 

princípio, caso surjam novas informações científicas que demonstrem que o OGM - cuja 

liberação foi inicialmente proibida - não representa uma ameaça à conservação e ao uso 

sustentável de sua biodiversidade, tampouco um risco para a saúde humana. O País 

Importador, contudo, não está obrigado a buscar novas informações  científicas para validar 

sua decisão que pode, em princípio, permanecer em vigor indefinidamente.  

Para afastar tal possibilidade, o artigo 12 reconhece ao País Exportador o direito de 

solicitar ao País Importador que reveja a decisão tomada quando surgirem novas informações 

científicas ou técnicas relevantes que poderiam alterar a análise de risco em que fundamentou 

sua decisão. O País Importador nesse caso está obrigado a apresentar uma resposta a essa 

solicitação em 90 dias,216 podendo manter sua decisão desde que apresente uma justificativa. 

 Esse dispositivo do Protocolo de Cartagena contrasta com o artigo 5.7217 do SPS que, 

embora autorize os Estados Membros a adotar medidas sanitárias ou fitossanitárias provisórias 

                                                                                                                                                                              
preferências do consumidor. Ao ignorar tais aspectos, o Acordo SPS tenderia a interpretar medidas SPS adotadas 
sem uma fundamentação científica sólida como instrumentos protecionistas.  
216 Ver artigo 12, parágrafo 2 e 3 do Protocolo de Cartagena. 
217 Embora o artigo 5.7 do Acordo outorgue certa margem de discricionariedade para que um Estado Membro 
adote uma medida SPS quando a evidência científica relevante for insuficiente, há interpretações divergentes 
quanto ao alcance desse dispositivo. Para a UE, o artigo 5.7 do SPS consagraria o princípio da precaução. Outros 
países - notadamente os EUA - refutam esse entendimento, enfatizando que as medidas adotadas com base nesse 
artigo revestem-se de caráter excepcional e temporário, devendo ser revistas em um período razoável de tempo.  
     No âmbito da OMC, a questão sobre se o Acordo SPS teria incorporado o princípio da precaução foi 
examinada detidamente no painel relativo à proibição européia de importação de carne bovina com hormônios, 
instalado a pedido dos EUA.  
      A posição defendida pela UE, nesse caso, foi a de que o princípio da precaução já seria uma norma de direito 
consuetudinário internacional, devendo ser considerada por aqueles que não lhe reconhecem esse status, ao 
menos um princípio geral de Direito Internacional que teria aplicação tanto na fase de análise quanto de 
gerenciamento de riscos.  
      Embora tenha reconhecido que o princípio da precaução está refletido no SPS, o Órgão de Apelação nesse 
caso dispôs que o princípio não derroga as obrigações previstas nos artigos 5.1 e 5.2 do Acordo, que exigem que 
uma medida SPS se baseie em uma avaliação de riscos concretos e não apenas teóricos.  
      O recurso ao artigo 5.7 como justificativa para a adoção de medidas sanitárias de caráter precautório foi 
analisado mais detidamente pelo Órgão de Apelação no caso dos varietais, que envolvia uma reclamação dos 
EUA em relação a dispositivo da legislação japonesa, exigindo a realização de testes para confirmar a eficácia do 
tratamento de quarentena aplicado a determinadas variedades  de produtos agrícolas importados.  
       Nesse caso, o Órgão de Apelação (OA) enunciaria os 4 critérios que devem ser observados cumulativamente 
para a adoção e manutenção de uma medida SPS provisória, com base no artigo 5.7: (a) insuficiência de 
evidências científicas relevantes; (b) fundamentação com base na informação pertinente disponível; (c) 
compromisso do país que tenha adotado uma medida SPS provisória de obter informações adicionais necessárias 
para uma avaliação de risco mais objetiva; (d) e revisão em um período de tempo razoável da medida com base 
em informações adicionais obtidas. 
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nos casos em que a evidência científica pertinente for insuficiente, obriga os Países a revê-las 

em um prazo razoável. Essa revisão impõe aos Membros a obrigação de buscar informações 

adicionais necessárias a uma avaliação de risco mais objetiva.   

 O artigo 16 do Protocolo seria outro dispositivo que potencialmente poderia conflitar 

com o Acordo SPS. Por esse artigo um Estado está autorizado a levar unicamente em 

consideração na adoção de suas medidas de gerenciamento de risco os potenciais efeitos 

adversos da liberação de um OVM sobre a conservação e uso sustentável de sua 

biodiversidade, tendo presente os riscos para a saúde humana. Já o SPS exige que os Membros 

da OMC, na adoção de suas medidas sanitárias e fitossanitárias, elejam aquelas que 

apresentem menor potencial de restrição ao comércio (artigo 5). Assim, à diferença do SPS, o 

Protocolo não exige que as Partes Signatárias levem em consideração o impacto de suas 

decisões sobre o comércio internacional de OGMs.  

Embora os dois Acordos tenham dispositivos similares em relação à obrigação da Parte 

Importadora de basear suas medidas sanitárias, fitossanitárias ou de biossegurança em uma 

avaliação de risco amparada em princípios científicos sólidos, no Protocolo a Parte 

Importadora pode transferir para o exportador o ônus de proceder a essa avaliação. Já no 

Acordo SPS incumbe sempre ao Estado Importador provar que a medida sanitária ou 

fitossanitária adotada baseou-se em uma análise de risco fundada em princípios científicos 

sólidos.  

Outro aspecto do PC que pode eventualmente conflitar com o SPS envolve a inclusão 

de considerações sócio-econômicas como parâmetro para tomar uma decisão em relação à 

aprovação de uma operação de importação de produtos GMs. Um dos fatores sócio-

econômicos mencionados no Protocolo diz respeito à perda de conhecimentos tradicionais, 
                                                                                                                                                                              
       Em relação ao primeiro critério, o OA manifestaria seu entendimento de que a evidência científica relevante 
será insuficiente no sentido do artigo 5.7, se não permitir em termos quantitativos ou qualitativos a realização de 
uma avaliação adequada de riscos, tal como definida no Anexo A do Acordo SPS.  
      Com base nos critérios enunciados pelo OA no caso dos varietais, a aplicação do artigo 5.7 do SPS seria  
deflagrada, não pela existência de incerteza científica - que jamais poderia ser totalmente eliminada de qualquer 
análise de risco - e sim pela insuficiência de evidência científica. Ou seja, o texto do artigo 5.7 refere-se aos casos 
em que a evidência científica é insuficiente e não aos casos de incerteza científica. Tratar-se-ia, segundo o OA, de 
situações fáticas distintas. Esse entendimento parece indicar que o OA estaria pouco inclinado a aceitar que o 
artigo 5.7 seja invocado para justificar a adoção de uma medida SPS contra as importações de OGMs, quando 
houver incerteza científica quanto aos possíveis impactos da liberação de um OGM sobre a saúde humana e sobre 
o meio ambiente. 
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sobretudo de comunidades locais e indígenas. Embora em seu artigo 5.3 o SPS admita que os 

Estados Membros justifiquem suas medidas sanitárias e fitossanitárias com base em 

preocupações sócio-econômicas, em nenhum momento o Acordo refere-se a danos à 

biodiversidade ou à perda de conhecimentos tradicionais, mencionando apenas: (a) os 

prejuízos decorrentes da queda de produção ou de vendas, no caso de entrada, estabelecimento 

ou difusão de pestes ou doenças; (b) os custos de controle e de erradicação de pestes, assim 

como aqueles associados à adoção de medidas alternativas necessárias para limitar os riscos 

mencionados anteriormente.  

 Tanto o PC quanto o SPS trazem dispositivos que, embora não possam ser 

considerados regras de conflito estrito senso buscam definir sua relação com outros regimes 

internacionais. Conforme analisado em item precedente, o Protocolo de Cartagena insta as 

Partes Signatárias a levarem em consideração na implementação de seus compromissos outros 

acordos internacionais existentes, entre os quais se incluem o SPS, o TBT e o GATT-94. Já o 

Acordo SPS dispõe que as medidas adotadas com base nos padrões, diretrizes e 

recomendações estabelecidos pelos organismos internacionais de referência218 mencionados 

no item 3 do Anexo A do Acordo gozam de uma presunção de conformidade com seus 

dispositivos e com os do GATT-94.219 

O item 3.d do Anexo A do SPS prevê ainda que, na hipótese de um determinado tema 

não estar coberto pelos padrões, diretrizes e recomendações elaborados por aqueles 

organismos internacionais, poderiam ser aplicadas as normas e recomendações promulgadas 

por outros organismos internacionais competentes de que possam participar todos os Membros 

da OMC, desde que identificados pelo Comitê SPS com esse fim. Até o presente momento, 

contudo, a COP-MOP  não obteve esse reconhecimento.  

Apesar dos dispositivos do PC e das decisões da COP-MOP não gozarem de uma 

presunção de conformidade com o SPS, caso as medidas adotadas ao seu amparo viessem a ser 

questionadas na OMC poderiam, em tese, ser justificadas, recorrendo-se ao artigo 3.3 desse 

Acordo. Por esse dispositivo, os Membros da OMC estão autorizados a adotar um nível de 
                                                        
218 Os organismos internacionais de referência mencionados no SPS são a Comissão do Codex Alimentarius, a 
Organização Internacional de Epizootias e a Secretaria da Organização Internacional para a Proteção de Plantas. 
219 Ver artigo 3.2 do SPS. 
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proteção mais elevado do que aquele estabelecido pelos organismos internacionais de 

referência, desde que cumpram com as seguintes exigências: (a) baseiem as medidas adotadas 

em uma análise de risco assentada em sólidos fundamentos científicos; (b) busquem minimizar 

os efeitos comerciais restritivos das medidas adotadas e; (c) evitem distinções arbitrárias ou 

injustificáveis nos níveis de proteção considerados adequados em situações similares, se essas 

distinções resultarem em discriminação ou em uma restrição disfarçada ao comércio 

internacional. 

 

2.7.5 Acordo sobre Normas e Barreiras Técnicas (TBT) 

O TBT tem por objetivo disciplinar a adoção pelos Estados Membros de regulamentos, 

padrões técnicos e procedimentos de avaliação de conformidade,220 de modo a que não sejam 

mais restritivos ao comércio do que o necessário para alcançar objetivos regulatórios 

legítimos, entre os quais se incluem a prevenção de práticas desleais de comércio, a proteção 

da vida e da saúde humana, animal e vegetal, bem como do meio ambiente (artigo 2.2).   

Embora o TBT encoraje os países Membros da OMC a utilizarem os padrões 

internacionais existentes221 como parâmetros para a adoção de suas normas e regulamentos 

técnicos, à diferença do SPS, esse Acordo não reconhece expressamente nenhum organismo 

internacional, cujos padrões gozariam de uma presunção de conformidade com as disciplinas 

nele previstas. Tampouco exige, também em contraste com o SPS, que os regulamentos 

técnicos adotados pelos Estados Membros tenham bases científicas sólidas. Sequer contempla, 

como justificativa para a adoção de uma norma ou regulamento técnico provisório, a 

insuficiência de evidências científicas pertinentes. A comprovação dessa circunstância, 

contudo, poderá vir a ser exigida, quando um Membro afetado por uma norma técnica alegar 
                                                        
220  A avaliação da conformidade tem por objetivo verificar se os requisitos contidos em uma norma ou 
regulamento técnico foram atendidos. Essa avaliação envolve, entre outras atividades: (a) o credenciamento de 
laboratórios; (b) a realização de ensaios e; (c) a verificação dos procedimentos de rotulagem, embalagem e 
manuseio de um determinado produto.  
221  Nos termos do artigo 2.4 do TBT, “(...) Quando forem necessários regulamentos técnicos e existam normas 
internacionais pertinentes ou sua formulação definitiva for eminente, os Membros utilizarão essas normas ou seus 
elementos pertinentes, como base de seus regulamentos técnicos, exceto quando tais normas internacionais ou 
seus elementos pertinentes sejam um meio inadequado ou ineficaz para a realização dos objetivos legítimos 
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que a mesma carece de bases científicas e é mais restritiva do que o necessário para alcançar o 

objetivo legítimo pretendido por um Estado Importador, que nesse caso deverá apresentar os 

fundamentos técnicos e científicos em que baseou  seu regulamento técnico para justificar sua 

aplicação.  

Como o GATT-94, o TBT também consagra em seu artigo 2.1 o princípio do 

Tratamento Nacional e a Cláusula da Nação Mais Favorecida, que dispõem que os Estados 

Membros da OMC devem assegurar-se de que na aplicação de seus regulamentos técnicos não 

haja discriminação entre produtos importados e produtos nacionais similares e tampouco entre 

dois ou mais produtos importados similares.      

 

2.7.6. PC e o TBT  

Tendo em vista que a adoção de medidas restritivas às importações de transgênicos 

parecem decorrer menos de sua origem do que de considerações acerca dos potenciais riscos 

que podem advir de sua comercialização para os cultivos convencionais produzidos no Estado 

Importador, é mais provável que os potenciais conflitos entre o PC e o TBT envolvam  

violações ao princípio do Tratamento Nacional do que ao da Nação Mais Favorecida previsto 

no artigo 2.1.222  

Um dos dispositivos do Protocolo que tem maior potencial de conflitar diretamente 

com o TBT é o artigo 18.2(a) 223 224, que estabelece requisitos detalhados de identificação de 

                                                                                                                                                                              
perseguidos, por exemplo, devido a fatores geográficos ou climáticos fundamentais ou problemas tecnológicos 
fundamentais.  
222 Como indicado em item precedente, para comprovar a violação desse dispositivo os países exportadores 
teriam inicialmente o ônus de provar a similaridade de seus produtos biotecnológicos com alguma variedade 
convencional produzida pelo Estado Importador. A questão da similaridade entre produtos transgênicos e sua 
variedade convencional foi levantada durante o painel da OMC relativo à moratória européia na aprovação de 
novos produtos biotecnológicos instalado a pedido dos EUA, Canadá e Argentina, que advogariam a tese da 
equivalência substantiva entre ambos produtos para embasar suas alegações de tratamento discriminatório por 
parte da UE em relação às suas exportações de produtos transgênicos. Em sua defesa, a UE argumentaria que os 
produtos transgênicos apresentariam particularidades que não permitiriam que fossem considerados similares à 
sua contraparte convencional. O painel, contudo, se eximiria de emitir qualquer opinião sobre o tema, sob o 
argumento que não seria relevante para a solução da disputa.  
223  Ver artigo 18.2 do Protocolo de Cartagena que dispõe que: 
“2. Cada Parte tomará medidas para exigir que a documentação que acompanhe: 
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OVMs que se destinam ao consumo humano, animal ou ao processamento (LMOs-FFP). Os 

potenciais efeitos restritivos desse dispositivo decorrem dos custos que devem assumir os 

produtores e exportadores de commodities agrícolas, para adotar procedimentos de 

rastreamento de seus produtos ao longo de toda a cadeia de produção e comercialização, de 

modo a que possam receber a certificação correspondente - seja como produto livre de OGMs, 

ou que pode conter ou então que contém OGMs - e ingressar no mercado de um País 

Signatário do Protocolo que impõe esse tipo de exigência. Além desses requisitos estarem 

sujeitos a eventuais questionamentos ao amparo do artigo 2.2225 do TBT, sob o argumento de 

que seriam mais restritivos ao comércio do que o necessário, um Estado exportador 

prejudicado pela sua aplicação poderia alegar ainda que constituiriam uma violação ao 
                                                                                                                                                                              
(a) os organismos vivos modificados destinados ao uso direto como alimento humano ou animal ou ao 
beneficiamento identifique claramente que esses "podem conter" organismos vivos modificados e que não estão 
destinados à introdução intencional no meio ambiente, bem como um ponto de contato para maiores informações. 
A Conferência das Partes atuando na qualidade de reunião das Partes do presente Protocolo tomará uma decisão 
sobre as exigências detalhadas para essa finalidade, inclusive especificação sobre sua identidade e qualquer 
identificador único, no mais tardar dois anos após a entrada em vigor do presente Protocolo; 
(b) os organismos vivos modificados destinados ao uso em contenção, os identifique claramente como 
organismos vivos modificados; e especifique todas as regras de segurança para a manipulação, armazenamento, 
transporte e uso desses organismos, e o ponto de contato para maiores informações, incluindo o nome e endereço 
do indivíduo e da instituição para os quais os organismos vivos modificados estão consignados; e 
(c) os organismos vivos modificados que sejam destinados à introdução intencional no meio ambiente da Parte 
importadora e quaisquer outros organismos vivos modificados no âmbito do Protocolo, os identifique claramente 
como organismos vivos modificados; especifique sua identidade e seus traços e/ou características relevantes, 
todas as regras de segurança para sua manipulação, armazenamento, transporte e uso; e indique o ponto de 
contato para maiores informações e, conforme o caso, o nome e endereço do importador e do exportador; e que 
contenha uma declaração de que o movimento esteja em conformidade com as exigências do presente Protocolo 
aplicáveis ao exportador.” 
224 A COP-MOP em sua terceira reunião detalhou no parágrafo 7 da Decisão BS-II/10 as exigências que as Partes 
deverão observar para dar cumprimento a essa obrigação, entre as quais estão:  
(a) a utilização de invoice comercial ou de outro documento exigido pelos sistemas de documentação existentes 
ou pelo marco regulatório doméstico do Estado Importador; 
(b) a identificação na documentação que acompanha o carregamento de OVMs-FFP do ponto de contato 
responsável pelo provimento de informações adicionais que se fizerem necessárias; 
(c) a adoção de medidas para assegurar que a documentação que acompanha os OVMs-FFP -  produzidos 
comercialmente e autorizados de acordo com o marco regulatório do Estado Exportador - cumpre com as 
exigências do País Importador e dispõe de forma clara (i) que os carregamentos contêm LMOs-FFP, nos casos 
em que a identidade do OVM é conhecida; (ii) que os carregamentos podem conter um ou mais LMOs-FFP, nos 
casos em que a identidade do OVM não for conhecida; (iii) que os OVMs não se destinam à introdução 
intencional no meio-ambiente; (iv) o nome comum, científico e, caso disponível, o nome comercial de OVM;  (v) 
o código do evento de transformação ou, se disponível, seu código de identificação único para acessar  as 
informações disponíveis no Centro de Intercâmbio e Informações sobre  Segurança Biológica (CIISB). 
      A partir 2012, as Partes Signatárias do Protocolo deverão assegurar-se de que a documentação que 
acompanha os carregamentos de OVMs-FFP passe a incluir claramente: (a) seu nome comum, científico e 
comercial; (b) o código do seu evento transformador; (c) o endereço na internet do CIISB; (d) informações de que 
contêm OVMs-FFP; (e) declaração de que não se destinam à introdução deliberada no meio ambiente. 
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princípio do tratamento nacional previsto no artigo 2.1 do TBT,226 que impõe aos Estados 

Membros a obrigação de outorgar aos produtos importados o mesmo tratamento aplicado a 

produtos similares nacionais, de natureza convencional ou não. Para caracterizar a violação 

desse dispositivo do TBT, contudo, o Estado Exportador teria de aportar evidências: (a) 

quanto à similaridade entre seu produto e outro produzido pelo país importador; (b) de 

tratamento discriminatório contra suas exportações transgênicas; e (c) da disponibilidade de 

outras medidas menos restritivas que poderiam ter sido adotadas pelo Estado Importador para 

atingir um dos objetivos legítimos enunciados no artigo 2.2 do TBT.  Dentre esses objetivos 

estão o direito do consumidor à informação, a prevenção de práticas desleais de comércio e a 

segurança dos alimentos em circulação.  

 Com relação à similaridade entre produtos geneticamente modificados e sua variedade 

convencional, conforme indicado anteriormente, não há consenso, seja no âmbito da OMC ou 

de outras instâncias multilaterais envolvidas na regulamentação de produtos biotecnológicos 

sobre o assunto.227 A comprovação, por sua vez, de tratamento discriminatório contra as 

importações de produtos transgênicos comporta igualmente dificuldades, ilustradas pelas 

considerações feitas pelo painel no caso biotech sobre as alegações argentinas quanto ao 

tratamento menos favorável alegadamente outorgado pela UE às suas exportações de produtos 

biotecnológicos.228 Neste caso, o entendimento do painel foi de que a Argentina não teria 

logrado comprovar que o tratamento menos favorável a seus produtos no mercado comunitário 

teria decorrido de sua origem e não de outras considerações relacionadas ao potencial impacto 

sanitário ou fitossanitário de sua comercialização. A questão da disponibilidade de medidas 

menos restritivas que poderiam ser  adotadas por um Membro comporta outra ordem de 

dificuldades, relacionadas à autonomia dos Estados para formular políticas públicas em áreas 

                                                                                                                                                                              
225  A violação desse dispositivo do TBT poderia decorrer da imposição de distinções arbitrárias na etiquetagem 
ou certificação de produtos transgênicos, que poderiam desincentivar seu consumo e consequentemente, sua 
comercialização no Estado Importador. 
226 O artigo 2.1. do TBT impõe aos Membros da OMC a obrigação de que na adoção de suas normas e 
regulamentos técnicos outorguem tratamento não menos favorável do que aplicam a produtos nacionais similares. 
227 Ver Julian Wong,  Are Biotech crops and conventional crops like products?  An analysis  under GATT 
(2003 Duke L. & Tech. Rev.0027. Disponível no seguinte endereço eletrônico: 
http://www.law.duke.edu/journals/dltr/articles/2003dltr0027.html). 
228 Ver análise desenvolvida no capítulo 3 do presente trabalho. 
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essenciais como saúde e proteção ambiental, sem o risco de virem a ser questionados em uma 

instância supra-nacional por medidas consideradas legítimas no plano doméstico.229 230 

Outro dispositivo do Protocolo com potencial de conflitar com o TBT seria seu artigo 

18.1, que autoriza as Partes a tomar as medidas necessárias para exigir que os OVMs objeto de 

um movimento transfronteiriço intencional sejam manipulados, embalados e transportados sob 

condições de segurança, levando-se em consideração as regras e normas internacionais 

relevantes. Tendo em vista que o Protocolo não identifica essas regras e normas, uma Parte 

poderia aplicar disposições mais restritivas do que o necessário às importações de OVMs, 

impedindo na prática o ingresso desses organismos em seu mercado.   

 

2.7.7. O GATT-94 

Embora não contemple disciplinas específicas aplicáveis ao comércio internacional de 

transgênicos, o GATT-94, a exemplo do SPS, traz uma série de dispositivos relevantes para 

sua regulamentação, entre os quais estão: (a) o artigo I (Cláusula da Nação Mais Favorecida-

NMF); (b) o artigo IIII (Tratamento Nacional-TN); (c) o artigo XI (Proibição de Restrições 

Quantitativas) e; (d) o artigo XX (Exceções Gerais). 231  

 Considerado um dos pilares fundamentais do sistema multilateral de comércio, o artigo 

I consigna o compromisso dos Membros de não discriminar entre importadores de um mesmo 

produto, independentemente de sua origem. O artigo III, por sua vez, visa a coibir a 

discriminação contra  produtos importados, em favor da indústria doméstica. Já o artigo XI 

tem por objetivo impedir a eventual adoção por um Membro de restrições quantitativas às 

importações de qualquer produto.  

                                                        
229 Ver item 7.419 do relatório do painel no caso biotech (Documento WT/DS291/R, WT/DS292/R, 
WT/DS293/R,  de 29 de setembro de 2006). 
230 Segundo Daniel C. Esty, op. cit. (2001), p. 83, a exigência imposta a um Membro que tenha adotado uma 
medida ambiental de que  comprove a inexistência de outros meios disponíveis para lograr seus objetivos, cria 
um ônus extremamente elevado, já que quase sempre, na opinião do autor, poderia conceber-se uma alternativa 
menos restritiva ao comércio.  
231 Pelo princípio do TN, um Membro da OMC deve outorgar aos produtos importados um tratamento não menos 
favorável do que aquele acordado a produtos similares de origem nacional.  
     Já a cláusula NMF requer que os Estados Membros da OMC dêem o mesmo tratamento a todas as 
importações de um mesmo produto, independentemente de sua origem. 
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 As obrigações estabelecidas nesses três artigos podem ser derrogadas pela aplicação 

do artigo XX, que autoriza os Membros a adotar medidas potencialmente restritivas ao 

comércio, desde que tenham por objetivo, entre outros, a preservação da vida e da saúde 

humana, animal ou vegetal ou a conservação de recursos naturais não renováveis.  

 

2.7.8 Potenciais conflitos entre o Protocolo de Cartagena e o GATT-94 

Tal como no TBT, a determinação de que o princípio do Tratamento Nacional (TN) ou 

da cláusula da Nação Mais Favorecida (NMF) foram violados por um Membro Importador, 

em razão da adoção de uma medida de biossegurança que impõe condições discriminatórias à 

comercialização em seu mercado de um produto transgênico importado, irá depender da 

definição de produtos similares que venha a adotar o Órgão de Solução de Controvérsias 

(OSC) em um caso concreto. Caso parta da premissa de que os produtos geneticamente 

modificados são similares à sua variedade convencional, é provável que as medidas restritivas 

aplicadas a esses produtos sejam consideradas uma violação ao artigo I ou III do GATT-94, a 

menos que possam ser justificadas com base em alguma das exceções gerais estabelecidas no 

artigo XX.  

Como indicado anteriormente, a determinação da similaridade entre produtos 

convencionais ou transgênicos é crucial na avaliação sobre se o princípio do tratamento 

nacional ou da nação mais favorecida foram violados, em razão de uma medida alegadamente 

discriminatória, uma vez que tanto um quanto outro princípio só se aplicam se o produto 

importado for similar ao nacional.  

Em nenhum dos acordos da OMC e tampouco na jurisprudência do Órgão de Apelação 

(OA) há até o presente momento uma orientação clara sobre os parâmetros a serem 

empregados para aferir a similaridade entre produtos GMs e sua contraparte convencional. 

Contudo, em casos envolvendo a similaridade entre produtos convencionais submetidos à sua 

consideração, o OA determinou que sua aferição deveria ser feita caso a caso,232 levando-se 

                                                        
232 O Órgão de Apelação no caso Japão-bebidas alcoólicas equiparou a aplicação do conceito de similaridade a 
um acordeão, que se expande ou encolhe, dependendo do dispositivo ou do Acordo da OMC aplicável no caso 
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em consideração os seguintes critérios: classificação tarifária; propriedades físicas; uso final; 

preferências do consumidor e extensão da relação competitiva entre os produtos 

comparados.233 234 O OA determinou ainda que, sob certas circunstâncias, as evidências sobre 

os riscos à saúde causados por um determinado produto poderiam ser pertinentes na análise de 

sua similaridade com outro importado.235   

Um dos aspectos mais controvertidos na determinação da similaridade entre dois 

produtos no âmbito da OMC é saber se deveria levar em consideração também os métodos e 

processos utilizados em sua produção. A doutrina existente sobre o assunto não é unânime. 

Para autores, como Satoru Taira,236 Robert Howse, Donald Regan237 e Steve Charnovitz238 o 

GATT-94 não autorizaria a distinção entre dois produtos, à luz de diferenças entre os 

respectivos métodos de produção. Outros autores, como William J. Snape III, Naomi B. 

Lefkovitz239 e Alison Raina Ferrante240 consideram que a expressão “produtos similares” 

empregada no artigo III deveria ser redefinida para que dois produtos possam ser considerados 

distintos em função dos respectivos métodos de produção.  

 O artigo XI do GATT-94, a seu turno, estabelece o compromisso dos Membros da 

OMC de não impor proibições ou restrições quantitativas, como quotas, licenças de 

importação ou outros encargos de efeitos equivalentes sobre as importações de outro Membro, 

                                                                                                                                                                              
concreto. Ver Parte H.1a, parágrafo 8 do Relatório do Órgão de Apelação nesse caso (Documento WT/DS 
8/AB/R, WT/DS 10/AB/R, WT/DS 11/AB/R, circulado em 04/09/1996). 
233 Esse último critério está relacionado diretamente à aplicação da segunda sentença do artigo III.2 do GATT-94. 
234 Ver parágrafo 101 do relatório do Órgão de Apelação no caso European Communities –Measures Affecting 
Asbestos and Asbestos Containing Products (Documento WT/DS 135/AB/R, AB-2000-11, aprovado em 
12/03/2001). 
235  Idem parágrafo 113. 
236 Ver Satoru Taira, Live with a quiet but uneasy status quo- An evolutionary role the Appellate Body can 
play in the Resolution of Trade and Environment Disputes (RIETI, Discussion Paper Series 05-E-016, p. 11. 
Disponível no seguinte endereço eletrônico: www.rieti.go.jp/jp/publications/dp/05eo1d.pdf). 
237 Robert Howse e Donald Regan, The Product/Process Distinction –An Illusory Basis for Disciplining 
Unilateralism  Trade Policy. (European Journal of International Law, Vol. 11, Issue 2, 2000. Disponível no 
seguinte endereço eletrônico: http://ssrn.com/abstract=238250). 
238  CHARNOVITZ, Steve, The Law of Environmental ´PPMs´ in the WTO: Debunking the Myth of Illegality, 
27 Yale Journal of International Law 59 (2000). 
239 William J. Snape III e Naomi B.Lefkovitz, Searching for GATT’s. Environmental Miranda: Are Process 
Standards Getting Due Process? ( 27 Cornell International Law Journal, p. 777-803, 1994). 
240 Alison Raina Ferrante,The Dauphin/Tuna Controversy and Environmental Issues: Will the World Trade 
Organization´s “Arbitration Court” and the International Court of Justice´s Chamber for Environmental 
Matters assist the United States in furthering Environmental Goals? 5 Journal of Transnational Law & 
Policy 279-313 (1996). 
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ressalvadas as exceções previstas em seu item 2. Assim, uma decisão de proibir a importação 

de um OGM, embora amparada no artigo 10 do PC, poderia ser considerada uma violação ao 

artigo XI do GATT-94, a menos que possa ser justificada com base em uma das exceções 

desse artigo  que autoriza os Estados Membros a adotar:  

a) proibições ou restrições à importação ou exportação, desde que necessárias para a 

aplicação de normas ou regulamentos envolvendo a classificação, controle de 

qualidade ou comercialização de produtos destinados ao comércio internacional (artigo 

XI, 2.b); 

b) restrições à importação de qualquer produto agrícola ou pesqueiro, quando forem 

necessárias à execução de medidas governamentais que tenham por objetivo: (1) 

restringir a quantidade do produto nacional similar em circulação no mercado ou; (2) 

eliminar um excedente temporário de um produto nacional similar ou de um produto 

nacional que possa ser substituído diretamente pelo produto importado; 

c) restrições à exportação de um determinado produto, com o objetivo de prevenir ou 

amenizar a escassez crítica de alimentos ou outros produtos essenciais. 

 Para afastar potenciais alegações de violação ao artigo XI do GATT-94 contra medidas 

adotadas ao amparo do PC, um Estado Membro da OMC poderia invocar, ainda, as exceções 

previstas nas alíneas (b) e (g) do artigo XX do GATT. Nos termos desses dispositivos, o 

Acordo Geral não poderá ser interpretado de modo a impedir a adoção ou implementação por 

qualquer parte contratante de medidas: (b) necessárias à proteção da saúde humana ou animal 

e da vida vegetal; (g) relacionadas à conservação dos recursos naturais não renováveis, desde 

que sejam adotadas em conjunto com restrições à produção e consumo doméstico. Uma 

medida, contudo, não será considerada necessária se houver outra medida alternativa 

disponível que seja consistente com o GATT-94. O grau de consistência de uma medida com o 

GATT-94 é avaliado caso a caso. 241 

 As exceções previstas nas alíneas (b) e (g) do artigo XX são contrabalançadas pelo seu 

caput, que dispõe que os Estados Membros da OMC não devem aplicar medidas voltadas para 

a proteção da saúde humana ou para a conservação de recursos naturais não renováveis de 

                                                        
241 Ver United States- Section 337 of the Tariff Act of 1930 (Documento IP/D/21 WT/DS186/1). 
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modo arbitrário ou injustificável de forma a constituir uma discriminação entre países onde 

prevalecem as mesmas condições ou uma restrição disfarçada ao comércio internacional. O 

caput do artigo XX busca, assim, estabelecer um equilíbrio entre as obrigações comerciais dos 

Estados Membros e seu direito de defender interesses não comerciais legítimos, como a 

proteção da vida e da saúde humana, animal ou vegetal e a preservação do meio ambiente.   

Uma questão que se coloca na aplicação das alíneas (b) e (g) desse artigo ao comércio 

internacional de produtos transgênicos é se em sua interpretação poder-se-ia levar em 

consideração os acordos ambientais multilaterais (MEAs) pertinentes, entre os quais se 

encontra o Protocolo de Cartagena ou se o sistema normativo da OMC prescindiria de outros 

instrumentos para subsidiar sua exegese, na medida em que constituiria um regime 

autônomo.242 Embora não haja nenhuma interpretação oficial sobre o assunto, o Órgão de 

Apelação (OA) da OMC no caso camarões-tartaruga243 sinalizou sua disposição de levar em 

consideração determinados MEAs na interpretação do GATT-94. Nesse caso específico, o OA 

teve presente a Convenção sobre Diversidade Biológica para determinar o alcance da 

expressão “recursos naturais não renováveis” contida na alínea “g” do artigo XX. Essa 

disposição do OA foi reiterada no caso EUA-gasolina reformulada244 em que manifestou seu 

entendimento de que os acordos da OMC não deveriam ser interpretados isoladamente em 

relação a outras normas de Direito Internacional Público. Essas considerações do OA, 

contudo, têm sido matizadas pela frequente reiteração do disposto no artigo 3.2. do 

Entendimento Relativo às Normas e Procedimentos sobre Solução de Controvérsias, de que as 

recomendações e decisões do OSC não poderão promover o aumento ou a diminuição dos 

direitos e obrigações definidas nos acordos abrangidos.245  246 

                                                        
242 Na doutrina, um regime autônomo define-se por abarcar, tanto compromissos substantivos quanto regras de 
procedimentos para dirimir controvérsias decorrentes de seu descumprimento. 
243 Ver relatório do Órgão de Apelação nesse caso (Documento WT/DS58/AB/R, p. 48, item 129). 
244 Ver relatório do Órgão de Apelação no caso EUA - estándares para a gasolina convencional e reformulada 
(Documento WT/DS2/AB/R, p. 17).  
245 Ver relatório do Órgão de Apelação na disputa US-Certain EC Products (Documento WT/DS 165/AB/R, 
parágrafo 92). Ver também relatório do Órgão de Apelação no caso US-Wool Shirts and blouses (Documento 
WT/DS33/AB/R, p.19). 
246 No caso Índia-Patentes, o Órgão de Apelação procurou relativizar a importância de outras normas 
internacionais na interpretação dos acordos abrangidos, dispondo que os princípios de interpretação dos tratados 
estabelecidos no artigo 31 da Convenção de Viena não exigem e tampouco aprovam  que se impute a um tratado 
palavras ou conceitos que não estão previstos em seu texto. Ver  relatório do Órgão de Apelação no caso India –
Patent Protection for Pharmaceutical and Agricultural Chemical Products (Documento WT/DS50/AB/R/AB 
1997-5, parágrafo 45, página 40). (...) “The duty of a treaty interpreter is to examine the words of the treaty to  
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2.7.9  O Acordo sobre Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao 

Comércio (TRIPs) 

 A importância do Acordo TRIPS para o comércio internacional de transgênicos deriva 

primordialmente do fato de estabelecer um regime de proteção patentária sobre os inventos 

biotecnológicos incorporados a esses produtos, outorgando a seu titular o pagamento de 

royalties, além de eventuais compensações pela utilização não autorizada de sua patente. 247 

Para fins da presente análise, o dispositivo mais relevante de TRIPs é o artigo 27.3 (b), 

que dispõe que os Membros da OMC deverão prover algum tipo de proteção às variedades de 

plantas, aí incluídas as geneticamente modificadas, seja por intermédio da concessão de 

patentes ou por um sistema sui generis que seja efetivo, ou por uma combinação de ambos.  

A aplicação do artigo 27.3(b), contudo, tem enfrentado uma série de objeções 

levantadas sobretudo pelos países em desenvolvimento, que consideram que esse dispositivo 

teria favorecido o processo de apropriação pelas multinacionais do setor biotecnológico dos 

melhoramentos fitogenéticos realizados por pequenos e médios agricultores, que representam 

importante pilar de seu sistema de segurança alimentar. 

Essas objeções viriam acompanhadas de pressões dos países em desenvolvimento para 

a revisão desse artigo,248 que resultariam na aprovação durante a reunião Ministerial de Doha, 

ocorrida em 2001, de mandato para dar início a esse processo de revisão. Na execução desse 

mandato, que foi atribuído ao Conselho do Acordo de TRIPs, deveriam ser levados em 

consideração os seguintes aspectos: (a) a relação desse Acordo com a Convenção sobre 

Diversidade Biológica; (b) o interesse dos países em desenvolvimento em criar um sistema de 

proteção dos conhecimentos tradicionais e das manifestações folclóricas e; (c) a exigência de 

critérios adicionais para o patenteamento de criações fitogenéticas. 

                                                                                                                                                                              
determine the intentions of the parties. This should be done in accordance with the principles of treaty 
interpretation set out in Article 31 of the Vienna Convention. But these principles of interpretation neither require 
nor condone the imputation (grifo nosso) into a treaty of words that are not there or the importation into a treaty 
of concepts that were not intended.” 
247 As proteções do Acordo TRIPs quando aplicadas aos cultivos transgênicos suscitam questões importantes, na 
medida em que lançam na ilegalidade práticas agrícolas tradicionais de armazenagem e  intercâmbio de sementes 
entre pequenos agricultores para plantios futuros. 
248  A revisão do artigo 27.3(b) integra a "built-in-agenda" acordada ao final da Rodada Uruguai. 
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 O processo de revisão do artigo 27.3 tem sido marcado, contudo, pelo antagonismo de 

posições a favor e contra a manutenção do status quo em matéria de proteção das patentes 

biotecnológicas. Os países desenvolvidos, que são sede de empresas poderosas no setor, têm 

defendido a manutenção das disciplinas estabelecidas no Acordo TRIPS. Essas pressões têm 

como contraponto a mobilização de determinados países em desenvolvimento249 para que 

sejam introduzidas emendas a esse artigo, de modo a incluir a exigência de que qualquer 

pedido de patenteamento de inventos biotecnológicos seja acompanhado de documentação que 

indique a origem do material genético, bem como do conhecimento tradicional utilizado em 

sua criação. Essa documentação deveria incluir ainda, na visão dos PEDs, provas (a) de que 

houve consentimento prévio do detentor do material biológico ou dos conhecimentos 

tradicionais para sua utilização e (b) de que os benefícios decorrentes de seu patenteamento 

serão compartilhados.  

Pelas suas implicações, não só sobre o valor de mercado dos produtos GMs, mas 

também sobre o próprio sistema patentário, a proposta de outorgar aos conhecimentos 

tradicionais o status de direito de propriedade intelectual e de identificar o país de origem do 

material biológico utilizado em um invento têm gerado resistências sobretudo dos EUA e da 

UE.  Embora a UE em princípio apóie essa proposta, entende que a divulgação do país de 

origem do material biológico incorporado a uma invenção fitogenética não deveria constituir 

um critério adicional de patenteabilidade. Essa posição encontra amparo na Diretiva 98/44/CE 

do Parlamento e do Conselho que no parágrafo 27 de seu preâmbulo autoriza a parte que 

solicita o patenteamento de uma invenção envolvendo material biológico a incluir, nos casos 

em que couber, informação sobre a origem geográfica desse material, desde que conhecida.250 

A não inclusão dessa informação, contudo, não prejudica o exame de um pedido de patente, 

                                                        
249 Esse grupo de países em desenvolvimento, que vem sendo capitaneado pelo Brasil e Índia, inclui Bolívia, 
Colômbia, Cuba, República Dominicana, Equador, Peru, Tailândia e o Grupo Africano. 
250 A Diretiva 98/44/CE do Parlamento e do Conselho, aprovada em 06/07/1998, trata da proteção jurídica dos 
invenções biotecnológicas.  
     Segundo Nota Explicativa apresentada pela Comissão Européia no Comitê Inter-Governamental sobre 
Propriedade Intelectual e Recursos Genéticos, Conhecimentos Tradicionais e Folclore da OMPI, o parágrafo 27 
da Diretiva 98/44/CE deve ser considerado como um incentivo  (grifo nosso) ao requerente de uma patente para 
que mencione o lugar geográfico de origem do material biológico em sua solicitação, de acordo com o estipulado 
no parágrafo 5 do artigo 16 da CDB.  
     Embora reconheça na Nota que a informação acerca do lugar de origem do material biológico objeto de uma 
invenção possa ser útil no processo de distribuição eqüitativa dos benefícios de recursos da biodiversidade, para a 
UE o fornecimento dessa informação não constitui uma obrigação. Isso significa que seu descumprimento não 
afeta o exame dos pedidos de patenteamento ou validade dos direitos derivados das patentes expedidas. 
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nem a validade das patentes concedidas sem sua apresentação. Ou seja, o descumprimento 

desse dispositivo não implica qualquer sanção para o requerente da patente, tornando-o na 

prática uma norma meramente facultativa.   

Os Estados Unidos, a seu turno, na condição de um dos maiores detentores de patentes 

biotecnológicas, têm sido um ativo defensor dos regimes de proteção patentária ou sui generis 

estabelecidos no acordo TRIPS e nas Convenções da União Internacional para a Proteção de 

Novas Variedades de Plantas (UPOV).251  Nesse sentido, são emblemáticos os esforços desse 

país no sentido de bloquear o avanço das discussões multilaterais sobre conhecimentos 

tradicionais na Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI) e no Conselho de 

TRIPS.252 Essas discussões têm como foco o exame da relação entre o acordo TRIPS e a 

Convenção sobre Diversidade Biológica. Em ambos os foros, os EUA têm procurado engessar 

as propostas de emendas ao regime patentário vigente que não atendam aos seus interesses.  

Com relação ao novo requisito de patenteabilidade que está sendo proposto pelos PEDs de 

identificar a origem do material genético utilizado em um invento biotecnológico, os EUA têm 

levantado como principal objeção à sua adoção as incertezas consideráveis que geraria quanto 

ao alcance dos direitos patentários, com potenciais impactos negativos sobre o processo 

inovador no setor.253     

 

                                                        
251  As Convenções da União Internacional para a Proteção de Novas Variedades Vegetais (UPOV) estabelecem 
um regime robusto de proteção à propriedade intelectual associada à criação de novos cultivares modificados 
geneticamente.  
     Até recentemente a proteção legal desses cultivares estava limitada aos países desenvolvidos. Com a 
implementação do Acordo TRIPS, um número expressivo de países em desenvolvimento aderiria às Convenções 
da UPOV, passando a a incluir em suas respectivas legislações nacionais algum mecanismo de proteção para as 
novas variedades de plantas, aí incluídas as geneticamente modificadas.  
      A crescente adesão ao sistema UPOV teve como principal conseqüência, segundo alguns analistas, acelerar o 
processo de apropriação dos melhoramentos genéticos introduzidos em plantas pelas multinacionais do setor  
biotecnológico,  em detrimento dos pequenos e médios agricultores, que passaram a ter de pagar royalties pela 
utilização de sementes melhoradas geneticamente.   
      Enquanto a maioria dos países desenvolvidos considera o sistema de proteção sui generis previsto na UPOV 
como o mais apropriado para proteger os novos cultivares, os países em desenvolvimento têm buscado preservar 
certa flexibilidade para a implementação de normas nesse campo.  
252 Essas posições estão expressas em documentos apresentados tanto na OMPI quanto na OMC. Ver documento 
“Relación entre el Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) y la Protección 
de los Conocimientos Tradicionales y el Folclore – Parráfo 3.b del artículo 27–Comunicación de los Estados 
Unidos”  (IP/C/W/449), de 10/06/2005. 
253 Idem, p. 3. 
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2.7.10. Potenciais conflitos entre o Protocolo de Cartagena e o Acordo TRIPs 

Sem prejuízo dos resultados da negociação em torno do artigo 27.3(b) analisada no 

item precedente, a relevância do Acordo TRIPS para o comércio internacional de produtos 

transgênicos deriva, ainda, do fato de prever uma série de mecanismos que visam a coibir a 

adoção de medidas com potencial impacto negativo sobre os direitos do titular da patente 

incorporada a esses produtos. Dentre essas medidas estariam a proibição ao patenteamento de 

tecnologias genéticas de restrição de uso aplicadas na produção de sementes GMs importadas. 

Tal medida em princípio encontraria amparo nos seguintes dispositivos do Protocolo de 

Cartagena: (a) artigo 10.3(a) – que autoriza as Partes a estabelecerem quaisquer condições à 

importação de um OGM; (b) artigo 2.4 que faculta as Partes Signatárias a adotar 

procedimentos mais rigorosos para a conservação e uso sustentável da biodiversidade do que 

aqueles previstos em seu âmbito.254  

No âmbito do Acordo TRIPs, contudo, esse tipo de medida constituiria, em princípio, 

uma violação do caput do artigo 27 de TRIPS, que dispõe que as patentes deverão estar 

disponíveis para qualquer tipo de invento, sejam produtos ou processos em todos os campos 

tecnológicos, desde que sejam novos, envolvam algum aspecto inventivo e sejam capazes de 

aplicação industrial. Os parágrafos 2º e 3º desse artigo, contudo, autorizam excepcionalmente 

os Membros a impor proibições ou restrições ao patenteamento de determinados inventos, 

entre as quais estão a proteção da ordem pública, do meio ambiente e da saúde humana, 

animal ou vegetal. Essas exceções, contudo, só poderão ser invocadas desde que não estejam 

amparadas unicamente em lei.255  256 

                                                        
254 Nos termos do artigo 2.4 do PC, “ (...) nada no Protocolo poderá ser interpretado de modo a restringir o direito 
de uma Parte de adotar medidas que sejam mais rigorosas para a conservação e uso sustentável da diversidade 
biológica do que aqueles previstos no Protocolo, desde que sejam compatíveis com seus objetivos e disposições e 
estejam em conformidade com as demais obrigações internacionais das Partes Signatárias.” 
255 Nos termos do artigo 27.2, os Membros podem excluir da patenteabilidade invenções, cuja proibição de 
exploração comercial no território de um dos Membros é necessária para proteger a ordem pública ou a moral - 
incluindo a proteção da saúde e da vida humana, animal e vegetal – ou para evitar sérios danos ao meio ambiente, 
desde que tal exclusão não seja imposta meramente porque a exploração da patente está proibida em lei. 
    Já o artigo 27.3 autoriza os Membros a excluirem do critério de patenteabilidade diagnósticos, métodos 
terapêuticos e cirúrgicos para o tratamento humano ou de animais e plantas e animais que não sejam 
microorganismos e processos essencialmente biológicos (....). 
256 Apesar de um país afetado na fruição de seus direitos de propriedade intelectual por uma medida restritiva às 
importações de OVMs, ter em tese o direito de iniciar uma non violation complaint, esse recurso, que está 
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2.8. Considerações finais 

 Apesar da segurança e da previsibilidade associadas ao processo de regulamentação 

internacional dos produtos geneticamente modificados, o amplo espectro257 de instrumentos 

multilaterais que podem ser aplicados concorrentemente à comercialização transfronteiriça 

desses produtos potencializou o número de conflitos normativos, que não se limitam às 

situações clássicas de incompatibilidade entre duas obrigações. Como se pôde depreender da 

análise precedente, as regras existentes de solução de conflitos, em particular aquelas 

estabelecidas na CVDT, seriam limitadas para resolver essa nova classe de conflitos, que vêm 

sendo encaminhados, em determinados casos, pela adoção de decisões marcadamente políticas 

em detrimento da previsibilidade e da segurança jurídicas das operações de compra e venda 

internacional de transgênicos.   

 Embora a formalização no artigo 30 da CVDT de critérios para solução de conflitos 

entre tratados versando sobre a mesma matéria tenha representado importante contribuição 

para o Direito Internacional, esse dispositivo não esgota o leque de opções para definir o 

direito aplicável na hipótese de conflito entre normas internacionais. Dentre essas opções estão 

o princípio da lex specialis, a fórmula de “apoio mútuo” e as regras de precedência. Embora 

essas opções reflitam melhor a realidade atual de inflação de tratados internacionais, que 

tendem cada vez mais a sobrepor-se em seus efeitos, sua aplicação comporta igualmente 

dificuldades. Os principais desafios envolvidos na aplicação do princípio lex specialis, por 

exemplo, decorrem da própria caracterização de uma norma como sendo especial, bem como 

da aferição do nível de especificidade que justificaria sua aplicação em detrimento de uma 

norma geral versando sobre o mesmo assunto.  

A fórmula do apoio mútuo também comporta dificuldades em sua aplicação, uma vez 

que não estabelece parâmetros claros para compatibilizar normas internacionais conflitantes, 
                                                                                                                                                                              
previsto no artigo XXIII do GATT-94, está suspenso sine die,nos termos do artigo 64.2 do Acordo TRIPs para as 
demandas envolvendo direitos de propriedade intelectual. 
257 Para Robert Jennings, a proliferação de regimes internacionais parece ter excedido a capacidade de 
implementação de um número expressivo de Estados. Tal fato parece indicar, na opinião do autor, que haveria 
um ponto ótimo de normatização, a partir do qual a negociação de um novo regime, ao invés de contribuir para a 
segurança previsibilidade do sistema jurídico internacional, afetaria a estabilidade. Ver Robert Y. Jennings, The 
Proliferation of Adjudicatory Bodies: Dangers and Possible Answers (Implications of the Proliferation of 
International Adjudicatory Bodies for Dispute Resolution. 1995 American Society of International Law Bulletin, 
n. 9, 1995). 
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que pertencem a regimes distintos. Essas dificuldades permearam as negociações do PC e 

estão presentes também nas discussões no âmbito da OMC sobre a inter-relação dos acordos 

abrangidos com os acordos multilaterais ambientais. 

 Embora os objetivos de cada um desses regimes não sejam, a priori, incompatíveis - o 

que permitiria em tese sua acomodação - não são idênticos. Na prática, contudo, as diferenças 

de enfoque quanto aos parâmetros que deveriam ser aplicados para disciplinar as operações 

transfronteiriças de OGMs faz com que esses regimes apresentem certo potencial de conflito, 

quando aplicados simultaneamente. 

Tendo em vista o que precede, a invocação por um determinado país de um dos 

acordos mencionados anteriormente para justificar uma medida sanitária ou ambiental 

potencialmente incompatível com as regras de outro de que é igualmente Parte Signatária 

coloca para esse país como principal desafio o de tentar conciliar suas obrigações em ambos 

os acordos, de modo a evitar possíveis controvérsias com as Partes alegadamente prejudicadas 

pela violação dos compromissos pactados. Se não for possível essa conciliação pelo fato das 

obrigações internacionais em contradição estabelecerem comandos que não admitem 

cumprimento simultâneo, o país confrontado com esse dilema normativo deverá avaliar os 

custos associados à violação de um ou outro regime. Caso esse cálculo de custo-benefício seja 

determinante na eleição do regime a cumprir, tendo em vista que os Acordos da OMC - à 

diferença do PC - possuem um sistema de solução de controvérsias de caráter punitivo, é 

provável que esse país opte por implementar as obrigações previstas nesses acordos, em 

detrimento dos compromissos assumidos no âmbito do Protocolo de Cartagena, cujo 

mecanismo de cumprimento por ora tem um caráter marcadamente cooperativo e não 

confrontacional. 
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CAPÍTULO 3 - ANÁLISE DO CASO BIOTECH   

 

3.1 Considerações Iniciais 

 O objetivo do presente capítulo é demonstrar o potencial de conflito entre normas 

internacionais aplicáveis aos alimentos transgênicos a partir da análise do relatório do painel 

relativo à moratória européia na aprovação de novos produtos biotecnológicos, instalado em 

2003 perante o Órgão de Solução de Controvérsias da OMC, a pedido dos EUA, Canadá e 

Argentina.   

 Como se depreenderá dessa análise, esse potencial de conflito não se limita às tensões 

entre o Protocolo de Cartagena e os Acordos da OMC pertinentes, entre os quais se encontram 

o GATT-94, o SPS e o TBT. Está presente igualmente entre esses dois últimos acordos, cuja 

aplicação concorrente ao comércio internacional de transgênicos encerra dilemas de 

implementação. Está presente ainda entre normas de um mesmo acordo, no caso o SPS, que 

prescrevem comandos de difícil cumprimento simultâneo quando aplicadas a uma operação de  

importação de produtos biotecnológicos.  

 Um exame das constatações feitas pelo painel neste caso revela os limites das fórmulas 

de resolução de conflitos entre normas internacionais previstas, tanto na Convenção de Viena 

sobre Direito dos Tratados quanto no âmbito da OMC. Dentre as fórmulas “OMCianas”258 

estão: (a) os artigos 1.4 do SPS e 1.5 do TBT que excluem de forma recíproca sua aplicação 

simultânea a uma mesma medida e; (b) a Nota Interpretativa do Anexo 1(A) do Acordo 

Constitutivo da Organização Mundial de Comércio, que estabelece a precedência dos demais 

acordos multilaterais aplicáveis ao comércio de bens em relação ao GATT-94, na medida da 

incompatibilidade entre os respectivos dispositivos.259 

                                                        
258  O artigo XX do GATT-94, embora não possa ser considerado, estrito senso, uma cláusula de resolução de 
conflitos desse acordo com outros tratados celebrados pelos Membros (uma vez que pode ser invocado em defesa 
de medidas calcadas exclusivamente na legislação doméstica dos Membros),  em determinados casos cumpre 
essa função, quando um Membro adota uma medida em cumprimento a algum compromisso internacional por ele 
assumido.     
259 A Nota Interpretativa ao Anexo 1(A) dispõe, em linhas gerais, que em caso de conflito entre uma disposição 
do GATT-94 e a de outro Acordo incluído nesse Anexo prevalecerá este último, na medida da incompatibilidade. 
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   Como se verá, as limitações das fórmulas “OMCianas” mencionadas no parágrafo 

precedente tornam-se particularmente evidentes na análise da argumentação aduzida pelas 

partes reclamantes e reclamada com relação à aplicação dos Acordos SPS e TBT à disputa.260 

Essas limitações estão refletidas, ainda, nos argumentos de economia processual apresentados 

pelo painel para eximir-se de emitir qualquer opinião sobre a aplicabilidade dos artigos XI.1 e 

XX do GATT-94, bem como sobre outros conflitos de normas suscitados pelas Partes que 

foram submetidos à sua consideração.   

 O exame, por sua vez, dos argumentos invocados pelas Partes em relação à aplicação 

do artigo 31.3(c) da Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados (CVDT) e a análise do 

painel em relação a esse tema também puseram em evidência os limites desse instrumento 

para resolver os conflitos de normas que se apresentaram nesse caso que reproduz, em boa 

medida, as divergências261 de posição entre os principais países produtores de transgênicos e 

aqueles que representam um mercado potencial para o seu consumo em larga escala.  

 Essas divergências estão refletidas nos argumentos aduzidos pelos co-demandantes e 

pela parte reclamada com relação aos custos e benefícios associados à aplicação da moderna 

biotecnologia à agricultura. Estão presentes ainda nas teses defendidas de lado a lado quanto 

ao grau de autonomia que os Membros da OMC deveriam dispor para disciplinar os produtos 

transgênicos, tendo em vista seu potencial impacto sobre a saúde humana e sobre o meio 

ambiente, bem como sobre as estruturas tradicionais de produção, transporte e 

comercialização de produtos agropecuários. 

 O presente capítulo está estruturado da seguinte forma. Em um primeiro momento 

serão apresentados os antecedentes dessa disputa, mais conhecida na literatura especializada 

como o caso “biotech”, bem como as visões das Partes reclamantes e reclamada acerca das 

vantagens e desvantagens associadas à difusão da biotecnologia no setor agrícola. Em um 

segundo momento, pretende-se examinar os conflitos de normas suscitados pelas Partes em 

                                                        
260  Como se verá adiante, em vista da complexidade das medidas atacadas, que envolviam não só aspectos 
sanitários e fitossanitários, mas também técnicos, os co-demandantes optaram  por enumerar em seu pedido de 
instalação do painel dispositivos tanto do  SPS quanto do TBT. 
261 Essas divergências estão igualmente presentes nas discussões ora em curso no âmbito de outras instâncias 
multilaterais, como o Codex Alimentarius, a FAO e a COP-MOP e dizem respeito essencialmente ao modelo de 
regulamentação que deveria ser aplicado à comercialização internacional de OGMs. 
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relação ao direito aplicável na resolução da presente disputa. Nesse item serão abordados 

inicialmente os conflitos entre os Acordos da OMC e outras normas e princípios de Direito 

Internacional, a saber a Convenção sobre Diversidade Biológica, o Protocolo de Cartagena e o 

Princípio da Precaução. Também serão objeto de exame a tese das obrigações múltiplas 

desenvolvida pelas CE para afastar a aplicação simultânea dos Acordos SPS e TBT à disputa, 

bem como as tensões entre dispositivos do SPS quando aplicados simulataneamente a uma 

operação transfronteiriça de OGMs. A autora pretende debruçar-se ainda sobre as 

considerações do painel quanto à aplicabillidade do GATT-94 ao caso, tendo presente as 

divergências de posição em relação à similaridade entre produtos convencionais e sua 

variedade transgênica. Pretende-se concluir o presente capítulo com uma síntese de alguns 

trabalhos acadêmicos sobre o caso “biotech” - em sua maioria críticos às determinações do 

painel quanto ao direito aplicável para a resolução da presente disputa - que ilustram, no 

entendimento da autora, o potencial de conflito entre os regimes internacionais incidentes 

sobre a comercialização internacional de produtos GMs.  

 

3.2. Antecedentes 

 Após três anos de consultas informais infrutíferas com a UE, em agosto de 2003 

Estados Unidos, juntamente com Canadá e Argentina acionariam o Mecanismo de Solução de 

Controvérsias da OMC, solicitando a instalação de um painel para analisar a legalidade, não só 

da moratória européia262 na aprovação de novos produtos biotecnológicos, mas também das 

                                                        
262 Esses atrasos, no entendimento das partes reclamantes, dizem respeito à operação inadequada pelas CE de seu 
regime autorizativo, que tem como principais pilares os seguintes instrumentos legais: Diretivas CE 2001/18 e 
90/220 relativas à liberação intencional no meio ambiente de OGMs e o Regulamento CE 258/97, que disciplina 
os novos alimentos, aí incluídos os GMs.  
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salvaguardas nacionais263 adotadas por 6 Estados Membros contra as importações de produtos 

GMs, cuja comercialização já havia sido autorizada no âmbito comunitário.264 

Um dos principais argumentos apresentados pelos demandantes para justificar a 

instalação desse painel seria a existência de 27 pedidos de autorização para a liberação 

comercial de novos OGMs pendentes, há pelo menos 5 anos em determinados casos, de uma 

decisão final por parte das autoridades regulatórias européias. Embora a tramitação de alguns 

desses pedidos tivesse registrado avanços significativos, nenhum produto biotecnológico novo 

teria logrado concluir todas as etapas do processo regulatório europeu desde 1998.265 Tal 

situação constituiria, na visão das partes reclamantes, uma moratória de fato amplamente 

reconhecida pelas autoridades das CE. Esse reconhecimento estaria plasmado em distintos 

instrumentos comunitários, entre os quais estariam a decisão de junho de 1999 dos Ministros 

do Meio Ambiente da Dinamarca, Grécia, França, Itália e Luxemburgo de suspender a 

aprovação de novos produtos geneticamente modificados enquanto não fosse aprovada nova 

legislação européia estabelecendo regras específicas para sua etiquetagem e rastreamento. 

 Além da moratória geral, as partes reclamantes acusariam a Itália, França, Alemanha, 

Áustria, Luxemburgo e Grécia de impor moratórias nacionais, ao aplicar de forma 

                                                        
263  As medidas de salvaguardas nacionais têm como base legal a Diretiva 2001/18 e o Regulamento 258/97, que 
autorizam os Estados a restringir ou proibir a liberação comercial ou no meio ambiente de OGMs, desde que 
comprovem, com base em informações adicionais ou à luz de novos avanços científicos, que um determinado 
produto pode apresentar riscos para a saúde humana ou para o meio ambiente. A decisão de aplicar uma 
salvaguarda deverá ser comunicada aos demais Estados Membros e à própria Comissão, que por sua vez deverá 
tomar uma decisão sobre a medida adotada dentro de um prazo determinado. 
264  As salvaguardas aplicadas pela França, Alemanha, Áustria, Itália e Luxemburgo envolviam uma proibição à 
comercialização em seus respectivos territórios de produtos biotecnológicos já autorizados no âmbito 
comunitário.  Já a Grécia proibiria a própria importação desses produtos.  
      A França vedaria especificamente a comercialização de dois tipos de colza geneticamente modificada: 
MS1/RF1 e Topas 19/2. O Governo de Luxemburgo, por sua vez, proibiria o uso e a venda de milho Bt-176.  A 
Alemanha, a seu turno, suspenderia a comercialização do milho Bt-176. A Itália vetaria a comercialização e uso 
dos seguintes milhos transgênicos: Bt-11, MON810, MON809 y T25. 
       Segundo informações apresentadas ao painel pelas partes reclamantes, todos os produtos penalizados pelas 
salvaguardas nacionais receberam por parte dos comitês científicos competentes das Comunidades Européias 
uma avaliação favorável em relação à sua inocuidade. Essas medidas careceriam, assim, de qualquer fundamento 
científico. 
265 Segundo os EUA, até outubro de 1998, as CE haviam aprovado 10 produtos biotecnológicos, cujos benefícios 
vinham sendo usufruídos pelos consumidores europeus sem quaisquer efeitos adversos sobre o meio ambiente ou 
sobre a saúde humana. 
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injustificada salvaguardas contra produtos biotecnológicos, cuja comercialização já havia sido 

autorizada no âmbito comunitário pelo comitê científico competente.266 267  

Para o Governo norte-americano, tanto a moratória geral quanto as salvaguardas 

nacionais representariam uma barreira comercial desproporcional e injustificada, uma vez que 

não estariam amparadas em evidências científicas comprovando os riscos dos produtos 

biotecnológicos submetidos aos procedimentos autorizativos comunitários. 

Além dos questionamentos ao modus operandi do sistema regulatório europeu 

aplicável a produtos GMs, os EUA incluiriam em suas primeiras comunicações ao painel 

longa preleção sobre os inúmeros benefícios da biotecnologia moderna para a saúde humana e 

para o meio ambiente, entre os quais estariam a maior produtividade agrícola, o aumento dos 

nutrientes nos alimentos e a redução do uso de químicos, fertilizantes e água na agricultura. 

Esses benefícios teriam sido comprovados por sete academias norte-americanas e 

internacionais de ciências268 que reconheceram a importância da biotecnologia moderna na 

luta contra a fome e a má nutrição nos países em desenvolvimento. Essa visão também estaria 

refletida em documentos da FAO, que têm enfatizado as contribuições positivas da engenharia 

genética para o aumento da produção agrícola e pesqueira, em particular dos países em 

desenvolvimento, constituindo importante alternativa para fazer frente à necessidade de 

produzir alimentos para populações que crescem a taxas geométricas.   

Os EUA afirmariam, ainda, que a FAO, a OMS e a OCDE, além de cientistas 

independentes dos Estados Unidos, da África e da Europa teriam comprovado a inocuidade 

dos alimentos GMs. A própria Comissão Européia teria reconhecido, segundo os norte-

americanos, a ausência de riscos associados ao consumo desses alimentos, ao declarar que a 

utilização de técnicas com maior grau de precisão e a adoção de procedimentos de análise de 

                                                        
266 Segundo os EUA, a falta de fundamentação científica para justificar a adoção dessas medidas as tornaria 
incompatíveis com as obrigações das Comunidades Européias (CE) no âmbito dos acordos da OMC. 
267 Possivelmente para evitar críticas que um questionamento direto ao teor das normas européias poderia 
suscitar, os EUA enfatizariam em suas intervenções não opor-se à manutenção pelas CE de seu atual sistema 
autorizativo para produtos biotecnológicos, desde que os procedimentos nele previstos sejam executados sem 
atrasos indevidos. Uma moratória generalizada na aprovação de novos OGMs, contudo, constituiria segundo os 
EUA, uma situação de atrasos indevidos. 
268 Segundo os EUA as conclusões dessas 7 academias de ciências constam do "Relatório das Academias de 
Ciências".  Ver item 4.137  à página 28  do relatório do painel. (Documento WT/DS 291, WT/DS 292, WT/DS 
293, de 29/09/2006, versão em inglês , Doc # 06-4318).  
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risco mais estritos fazem com que os produtos biotecnológicos sejam mais seguros que sua 

variedade convencional.269  

Para os Estados Unidos,270 as afirmações das CE sobre os alegados riscos associados a 

produtos biotecnológicos serviriam unicamente para induzir o consumidor em erro, uma vez 

que desde o final da década de 1980 haveria consenso entre os especialistas internacionais de 

que em termos qualitativos, os riscos associados a esses produtos seriam essencialmente os 

mesmos apresentados por similares produzidos com outras tecnologias de melhoramento 

vegetal. Esse consenso estaria plasmado em diretrizes tanto do Codex Alimentarius, quanto da 

                                                        
269  Os EUA aportariam dados estatísticos sobre a área mundial ocupada por cultivos transgênicos, hoje em torno 
de 58,73 milhões de hectáres, para demonstrar sua ampla aceitação e reiterar seu argumento quanto à inexistência 
de qualquer comprovação de danos à saúde humana ou ao meio ambiente associados à sua liberação.  Em 2002, 
segundo os EUA, entre 5,5 e 6 milhões de agricultores dedicavam-se a cultivos transgênicos. Desde 1996, a 
superfície mundial dedicada a esse tipo de cultivo multiplicou-se por 35. Ainda de acordo com os EUA, 51% da 
soja produzida em todo o mundo seria de origem transgênica, assim como 20% do algodão, 12 % da canola e 
19% do milho. Ver primeira comunicação escrita dos EUA à página 30 do relatório do painel. (Documento 
WT/DS 291, WT/DS 292 WT DS/293).  
270 Em sua segunda comunicação escrita ao painel, os EUA atacariam as afirmações das CE quanto ao nível de 
incerteza científica que existiria em torno dos riscos representados pelos produtos biotecnológicos, que não 
estariam respaldadas pelo debate internacional sobre o tema. Segundo os norte-americanos, a opinião de consenso 
refletida em vários documentos de organismos internacionais é de que os riscos representados pelos cultivos GMs 
seriam essencialmente os mesmos das plantas produzidas mediante outras técnicas. 
         Ainda de acordo com os EUA, as análises de risco dos novos OGMs não deveriam centrar-se na 
metodologia utilizada no processo de produção dessas plantas e sim nas suas características finais. Seguindo essa 
linha de raciocínio, fariam menção ao fato de o Grupo Ad Hoc sobre Segurança e Regulamentação na área de 
Biotecnologia da OCDE ter chegado à conclusão de que as possíveis repercussões ambientais de organismos 
produzidos com DNA-recombinante seriam similares àquelas observadas com a introdução de espécies que 
ocorrem naturalmente ou de espécies selecionadas para aplicações agropecuárias. Os EUA fariam referência 
ainda a trabalho encomendado pela OCDE em 1993 a grupo de especialistas nacionais em matéria de 
biossegurança, que teriam chegado à conclusão de que na análise de riscos das plantas modificadas 
geneticamente deveriam ser levados em consideração os riscos das plantas produzidas a partir das técnicas 
tradicionais de cultivo. 
         Além da OCDE, a FAO e a OMS também teriam chegado à conclusão - com base em consulta 
encomendada a especialistas em biotecnologia e inocuidade alimentar em 1996 - de que a análise da inocuidade 
dos alimentos modificados geneticamente deveria ser orientada pelas mesmas considerações e critérios utilizados 
na avaliação de produtos convencionais.  
         Ainda segundo os norte-americanos, a Royal Society do Reino Unido teria chegado essencialmente à mesma 
conclusão de que, tal como ocorre com a moderna biotecnologia, as técnicas convencionais de reprodução dos 
vegetais também podem produzir reorganizações do genoma e, portanto, também podem causar a ativação de 
toxinas, anti-nutrientes e potencial alérgico previamente desconhecidos. 
       Além dessas considerações, os EUA citariam o fato de o Comitê Científico da Comissão Européia ter 
reconhecido em 2003 que tanto seu Sub-Comitê de Plantas quanto seu Sub-Comitê para a Alimentação Humana 
chegaram à conclusão de que os cultivos modificados geneticamente não representariam um risco para a saúde 
humana ou para o meio ambiente.  
       Segundo os EUA, o Comitê Científico também teria declarado que até o presente momento não haveria 
evidências de que os cultivos modificados geneticamente produzidos atualmente representam maiores riscos para 
as pessoas, para os animais ou para o meio ambiente do que seus homólogos convencionais. Ver páginas 98-99 
do relatório do painel no caso biotech (Documento WT/ DS 291, WT/DS 292 WT DS/293). 
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Convenção Internacional para a Proteção de Plantas, que estabelecem os critérios e 

procedimentos que devem ser levados em consideração na análise de risco dos cultivos 

transgênicos.  

Os EUA criticariam, ainda, a tese européia de que o elevado grau de incerteza 

científica sobre os riscos que poderiam advir para o meio ambiente ou para a saúde humana da 

liberação de produtos biotecnológicos justificaria a adoção de medidas restritivas, amparadas 

no princípio da precaução.  

Os EUA atacariam também as afirmações comunitárias acerca da complexidade dos 

conhecimentos biotecnológicos e das atuais limitações técnicas para avaliar os riscos das 

plantas transgênicas, que a seu ver, não estariam respaldadas pela experiência internacional 

com o manejo dessas plantas, algumas das quais já teriam recebido parecer favorável à sua 

liberação por parte das autoridades regulatórias de distintos Países Membros da OMC.271 

Os norte-americanos não atacariam, contudo, a opção comunitária por uma análise 

caso a caso dos pedidos de autorização de novos produtos biotecnológicos, metodologia que 

estaria de certa forma consagrada na regulamentação doméstica de vários países que contam 

com uma extensa área de cultivos transgênicos. Enfatizariam, contudo, seu entendimento de 

que haveria um consenso científico amplo de que: (a) os riscos das plantas biotecnológicas 

seriam essencialmente os mesmos representados por sua contraparte convencional produzida a 

partir de outras técnicas; (b) a análise de risco de produtos biotecnológicos não deveria ter 

como foco o método utilizado em sua produção e sim as características do produto final.272 

Os EUA seriam particularmente críticos ao argumento apresentado pelos Estados 

Membros das CE de que as salvaguardas nacionais contra a importação de novos produtos 

biotecnológicos se justificariam, em razão da inexistência, tanto de uma legislação 

disciplinando a coexistência entre cultivos tradicionais e transgênicos, quanto de um regime de 

responsabilidade e compensação por eventuais danos ambientais decorrentes da contaminação 

gênica. Na visão norte-americana, a demanda por esse tipo de legislação não teria qualquer 
                                                        
271 Ver item 4.538 à página 100 do relatório do painel. (Documento WT/DS 291, WT/DS 292, WT/DS 293). 
272 Ver itens 4.531-4533 à página 99 do relatório do painel. (Documento WT/DS 291, WT/DS 292, WT/DS 293). 
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relação com as análises de risco realizadas pelos comitês científicos comunitários, que foram 

favoráveis aos produtos biotecnológicos para os quais se solicitou uma autorização para a 

liberação comercial ou no meio ambiente. Essas análises tampouco justificariam as proibições 

impostas a nível nacional para a comercialização desses produtos. 

 Os EUA também criticariam a tese européia sobre a necessidade de concluir o 

desenho de seu marco legal antes de tomar uma decisão sobre a aprovação de um novo 

produto geneticamente modificado submetido à consideração de suas autoridades regulatórias, 

por entender que esse tipo de argumento poderia postergar indefinidamente uma decisão final 

sobre sua aprovação. No entendimento norte-americano, admitida tal possibilidade, a 

obrigação dos Estados Membros, prevista no Anexo C do Acordo SPS, de implementar seus 

procedimentos de controle, inspeção e aprovação sem atrasos indevidos, ficaria sem qualquer 

efeito. 

Em sua defesa, as CE arguiriam inicialmente que, apesar de adotarem o princípio da 

precaução como parâmetro para nortear sua regulamentação de produtos GMs, não teriam 

interesse em impor esse enfoque a outros países. Por outro lado, manifestariam seu repúdio a 

que o painel fosse utilizado pelas Partes Reclamantes para impor-lhe um modelo regulatório 

distinto do seu em matéria de transgênicos. 

Para as CE, suas divergências com os co-demandantes decorreriam essencialmente das 

diferenças de percepção de lado a lado quanto aos riscos que podem advir para a vida e a 

saúde humana, animal ou vegetal da liberação comercial ou no meio ambiente de OGMs. 

Enquanto para as Partes reclamantes os riscos associados a OGMs não se diferenciam 

daqueles representados pela sua contraparte convencional, por considerarem ambos produtos 

substancialmente equivalentes, as CE defenderiam a tese de que os produtos GMs deveriam 

ser submetidos a procedimentos de avaliação mais estritos, à luz de suas particularidades.  

As CE também argumentariam que, em vista do limitado conhecimento e experiência 

acumulados em relação ao impacto dos produtos biotecnológicos sobre o meio ambiente e 

sobre a saúde humana, ao qual vem-se somar o estágio ainda preliminar das técnicas de análise 

e de gerenciamento de riscos desses produtos, os Governos estariam autorizados a orientar-se 
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pelo princípio da precaução na sua regulamentação. Estariam autorizados também a rever, 

sempre que necessário, seu marco regulatório de modo a incorporar não só novas 

preocupações científicas e econômicas, mas também sociais. A acomodação dessas 

preocupações poderia traduzir-se inclusive na adoção de procedimentos autorizativos mais 

rigorosos como condição prévia à comercialização de novos OGMs. Essa posição encontraria 

respaldo na Convenção sobre Diversidade Biológica e no Protocolo de Cartagena sobre 

Segurança Biotecnológica. Segundo as CE, a crescente adesão a esse último instrumento273 

refletiria uma ampla aceitação por parte da comunidade internacional de que a 

comercialização de produtos transgênicos deveria ser regida por normas mais estritas. 

A parte européia argumentaria, ademais, que a instalação do painel seria pouco 

oportuna politicamente, à luz dos esforços da Comissão de angariar o apoio dos Estados 

Membros em favor da adoção de um marco normativo harmonizado em matéria de 

transgênicos, em um quadro  de acirramento dos embates intra-comunitários sobre o tema. 

Esses embates levaram a uma primeira revisão da legislação sobre OGMs no período de 1998-

2001 e estariam alimentando, segundo as CE, uma segunda onda revisionista sobre o assunto.  

Na avaliação européia, as Partes demandantes também teriam ignorado os debates 

sobre transgênicos ora em curso tanto no plano multilateral  quanto na frente doméstica de 

países em vias de implementar sua legislação nacional sobre biossegurança. Esses debates 

revelam, por um lado, desafios comuns na regulamentação dos transgênicos. Por outro lado, 

põem em evidência as distintas visões quanto às disciplinas que deveriam ser aplicadas a esses 

produtos, que abrangem desde uma proibição absoluta até sua liberalização sem quaisquer 

restrições. Independentemente do enfoque adotado, todos os modelos de regulamentação 

existentes, segundo as CE, estabeleceriam procedimentos específicos para a autorização de 

produtos geneticamente modificados, estando orientados por um amplo leque de critérios, que 

incluem desde aspectos científicos e tecnológicos até considerações sócio-econômicas e 

ambientais.  

Em complemento à sua defesa, as CE advogariam a tese de que sua regulamentação 

sobre OGMs não deveria ser analisada exclusivamente sob a ótica dos compromissos previstos 

                                                        
273  Até abril de 2009, o número de  Partes Signatárias do Protocolo era 153. 
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no SPS, já que contemplaria outros objetivos, que vão além daqueles estabelecidos nesse 

Acordo, cujas disciplinas seriam insuficientes para avaliar a legalidade do comportamento 

comunitário.274 No entendimento europeu, essas limitações do SPS não significam que o 

Acordo não seria aplicável à disputa, mas que outros acordos da OMC, como o GATT-94 e o 

TBT, também seriam relevantes para a análise das medidas comunitárias e dos Estados 

Membros. Seguindo essa linha de argumentação, as CE afirmariam que os OGMs pendentes 

de aprovação apresentam características reconhecidas pela comunidade internacional como 

uma ameaça potencial à saúde humana e ao meio ambiente. Por essa razão, foram submetidos 

a procedimentos de análise de risco mais estritos. Esses procedimentos têm por objetivo aferir, 

tanto a inocuidade dos alimentos produzidos a partir desses organismos, quanto o impacto de 

sua liberação sobre a conservação e uso sustentável da biodiversidade.275    

Segundo as CE, haveria um consenso internacional relativamente consolidado de que 

qualquer país tem o direito de adotar um enfoque precautório em relação à regulamentação de 

OGMs, que pode traduzir-se na adoção de normas mais rigorosas em matéria de etiquetagem, 

rastreamento e monitoramento pós-comercialização até procedimentos de análise de risco mais 

exigentes. 

Como contraponto às críticas feitas à sua opção por uma arquitetura regulatória de 

cunho precautório, as CE discorreriam sobre os potenciais benefícios associados à aplicação 

da biotecnologia nos setores farmacêutico e médico. Essa visão positiva sobre os OGMs 

também estaria plasmada, segundo as CE, no Protocolo de Cartagena que consigna em seu 

preâmbulo o reconhecimento do enorme potencial da biotecnologia para o ser humano, desde 

que sua utilização esteja amparada por medidas de salvaguarda voltadas para a proteção do 

meio ambiente e da saúde humana.  

                                                        
274 Ver primeira comunicação escrita das CE, à página 65 do relatório do painel ((Documento WT/DS 291, 
WT/DS 292, WT/DS 293).  
275 Segundo as CE, essas preocupações receberam acolhida positiva durante as discussões do Foro Consultivo 
Conjunto EUA-UE sobre Biotecnologia, realizado em dezembro de 2000. Naquela ocasião, os participantes do 
evento chegaram à conclusão de que a análise dos riscos representados pelos produtos biotecnológicos não 
poderia limitar-se unicamente a aspectos científicos, devendo ter presente outras preocupações societais legítimas 
para as quais a ciência não tem resposta. Essas preocupações envolvem, por um lado, o controle sobre a produção 
e distribuição de sementes e consequentemente sobre a produção mundial de alimentos. Por outro, dizem respeito 
à concentração de conhecimentos biotecnológicos nas mãos de poucas empresas oligopólicas. Ver primeira 
intervenção oral das CE à página 94 do relatório do painel. (Documento WT/DS 291, WT/DS 292, WT/DS 293). 
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Essa curta exaltação das vantagens da biotecnologia seria acompanhada de extensa 

ressalva quanto aos resultados das pesquisas realizadas até o momento, que teriam 

identificado, segundo as CE, alguns efeitos adversos associados ao consumo de produtos 

geneticamente modificados, entre os quais estariam seu potencial tóxico e alérgico e a 

presença de marcadores genéticos que reduzem os efeitos terapêuticos de antibióticos. 

As CE fariam menção ainda aos potenciais efeitos negativos sobre o meio ambiente 

que poderiam advir da liberação de OGMs, entre os quais estariam a polinização cruzada e o 

desenvolvimento de super mazelas, com a conseqüente destruição da biodiversidade. Tais 

efeitos, segundo as Comunidades, poderiam tornar-se irreversíveis, se não forem adotadas 

medidas de natureza precautória. 

As CE também buscariam justificar seu quadro regulatório em matéria de transgênicos, 

à luz dos trabalhos que vêm sendo realizados pelo Codex Alimentarius, pela FAO, pela OMS e 

pela OCDE. No entendimento europeu, esses foros teriam reconhecido que as decisões sobre a 

liberação de OGMs não deveriam basear-se unicamente em uma análise de risco, devendo ter 

presente outras considerações de ordem sócio-econômica, ambiental ou ética, relacionadas ao 

seu gerenciamento. Teriam reconhecido também que não seria plausível defender a tese da 

equivalência substantiva entre produtos GMs e sua variedade convencional.276  

Em resposta à alegação de que suas autoridades regulatórias estariam atrasando 

indevidamente a finalização dos processos de autorização de novos OGMs, as CE 

argumentariam que esses atrasos devem-se aos pedidos de esclarecimentos formulados aos 

interessados - em razão da insuficiência de dados apresentados nos respectivos requerimentos 

de autorização - que não foram respondidos tempestivamente. Essa insuficiência de dados não 

teria permitido a realização de uma análise de risco apropriada dos novos OGMs submetidos à 

sua consideração.277 278  

                                                        
276 Ver item 4.341, à página 67 do relatório do painel (Documento WT/DS 291, WT/DS 292, WT/DS 293). 
277 Ver primeira comunicação escrita das CE  à página 69 do relatório do painel (Documento WT/DS 291, 
WT/DS 292, WT/DS 293). 
278 As CE advogariam em sua defesa a tese de que gozariam de ampla margem de discricionariedade para 
solicitar informações à parte requerente que ainda não seriam exigíveis pela legislação em vigor no momento em 
que teve início o processo de autorização de um novo OGM. 
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Ainda a esse respeito, as CE reconheceriam que alguns dos pedidos de informação 

feitos constituiriam uma aplicação antecipada de dispositivos da nova legislação que viria a 

ser adotada em matéria de etiquetagem e monitoramento de produtos GMs. A seu ver, tais 

pedidos não seriam ilegítimos pelo simples fato de não estarem previstos na legislação vigente 

no momento em que se deu início ao processo de avaliação de um determinado OGM, na 

medida em que se tornariam uma exigência legal no curto prazo. Independentemente de sua 

legalidade, os requerentes teriam, segundo as CE, apresentado voluntariamente as informações 

solicitadas pelas autoridades regulatórias comunitárias, não se justificando assim seu 

questionamento pelas Partes reclamantes. 

Com relação aos atrasos ocorridos a nível das instâncias regulatórias nacionais, as CE 

afirmariam que não seriam indevidos, uma vez que decorreram da falta de informações 

consideradas imprescindíveis tanto para completar a análise de risco, quanto para cumprir com 

determinados estándares internacionais envolvendo seu gerenciamento.  

 Em resposta às alegações dos co-demandantes de que a moratória na aprovação dos 

OGMs constituiria uma violação ao compromisso de dar tratamento nacional previsto no 

artigo III.4 do GATT-94, as CE contra-argumentariam que esse dispositivo só seria aplicável 

se os produtos GM importados estivessem recebendo um tratamento menos favorável do que 

aquele outorgado a produtos nacionais similares. Por considerar que os produtos transgênicos 

não são similares à sua contraparte convencional, as CE reafirmariam seu entendimento de que 

poderiam ser submetidos a procedimentos regulatórios diferenciados. 

  Com relação às salvaguardas nacionais aplicadas a OGMs já autorizados no âmbito 

comunitário, tratar-se-ia, segundo as CE, de medidas provisórias adotadas com base no artigo 

5.7 do SPS que exige tão somente que essas medidas se baseiem na informação pertinente 

disponível. Seguindo essa linha de raciocínio, buscariam limitar o valor probatório das 

avaliações de risco realizadas por seus Comitês, que não teriam nenhuma precedência formal, 

tampouco caráter obrigatório em relação às opiniões dos comitês nacionais correspondentes. 

As opiniões de seus comitês científicos constituiriam assim, no entendimento das CE, apenas 

parte do conjunto de informações de que as autoridades nacionais poderiam valer-se para 
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realizar uma análise de risco em conformidade  com os requisitos estabelecidos no Acordo 

SPS.279 

  As CE aduziriam, por fim, o argumento de que as medidas adotadas, seja a nível 

comunitário, seja a nível dos Estados Membros, não constituiriam uma discriminação 

arbitrária ou injustificável entre países onde prevalecem as mesmas condições, além de 

estarem amparadas pelas alíneas (b), (d) e (g) do artigo XX do GATT-94.280 

 Em 29 de setembro de 2006, o painel da OMC circularia versão final de seu relatório 

sobre o caso, concluindo que as Comunidades Européias teriam efetivamente adotado uma 

moratória generalizada em relação à aprovação de novos produtos biotecnológicos entre junho 

de 1999 e agosto de 2003.   

Essa moratória, na avaliação do painel, seria incompatível com as obrigações das CE 

previstas no Anexo C (1)(a),281 primeira cláusula e no artigo 8282 do SPS de concluir sem 

atrasos indevidos seus procedimentos de controle sanitário e fitossanitário, tendo impedido na 

prática a adoção de uma decisão final em relação a pedidos de autorização para a 

comercialização de 24 novos produtos biotecnológicos. O painel concluiria ainda que as 

salvaguardas nacionais dos Estados Membros seriam incompatíveis com as obrigações 

estabelecidas nos parágrafos 1º e 5º do artigo 5283 e no artigo 2.2 do Acordo SPS,284 uma vez 

                                                        
279 Ver item 4.746 à página 137 do relatório do painel (Documento WT/DS 291, WT/DS 292, WT/DS 293). 
280 Ver primeira comunicação escrita das CE às páginas 74 e 75 do relatório do painel. (Documento WT/DS 291, 
WT/DS 292, WT/DS 293). 
281  O Anexo C(1)(a) do SPS impõe aos Membros a obrigação de realizar e concluir sem demoras indevidas e de 
forma não menos favorável aos produtos importados do que aos produtos similares nacionais seus procedimentos 
de verificação do cumprimento de medidas sanitárias ou fitossanitárias. 
282  O artigo 8 do SPS relativo a procedimentos de controle, inspeção e homologação dispõe que: 
“ Os Membros observarão as disposições do Anexo C na operação de seus procedimentos de controle, inspeção e 
homologação, incluindo-se sistemas nacionais para a homologação de uso de aditivos ou para o estabelecimento 
de níveis de tolerância para a presença de contaminantes em alimentos, bebidas ou ração animal, e garantirão, 
quanto ao resto, que seus procedimentos não são incompatíveis com as disposições do presente Acordo.”  
283 O artigo 5 do SPS relativo à avaliação do risco e determinação do nível adequado da proteção sanitária e 
fitossanitária dispõe que: 
“1. Os Membros assegurarão que suas medidas sanitárias e fitossanitárias são baseadas em uma avaliação, 
adequada às circunstâncias, dos riscos à vida ou à saúde humana, animal ou vegetal, tomando em consideração as 
técnicas para avaliação de risco elaboradas pelas organizações internacionais competentes.” 
(...) 
“5. Com vistas a se alcançar consistência na aplicação do conceito do nível adequado de proteção sanitária e 
fitossanitária contra riscos à vida ou saúde humana ou à vida ou saúde animal, cada Membro evitará distinções 
arbitrárias ou injustificáveis nos níveis que considera apropriados em diferentes situações, se tais distinções 
resultam em discriminação ou em uma restrição velada ao comércio internacional. Os Membros auxiliarão o 
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que não se basearam em uma análise de risco adequada às circunstâncias, tendo em vista as 

técnicas de avaliação de risco existentes consagradas  pelos organismos internacionais de 

referência do Acordo.  

Durante reunião do Órgão de Solução de Controvérsias (OSC), realizada em 19 de 

dezembro de 2006, as CE anunciaram sua intenção de implementar as recomendações do 

painel de forma consistente com suas obrigações da OMC. Todavia, em razão da 

complexidade e da sensibilidade das questões envolvidas nesse caso, solicitariam um prazo 

para sua implementação, a ser definido conjuntamente com Estados Unidos, Argentina e 

Canadá. O prazo acordado entre as partes de um ano, expirou em 21 de novembro de 2007, 

tendo sido prorrogado outras vezes de comum acordo entre as CE, Argentina e Canadá.285  

 Os EUA, por sua vez, solicitariam em 17 de janeiro de 2008, autorização ao Órgão de 

Solução de Controvérsias (OSC) para suspender tanto concessões comerciais feitas às CE, 

quanto o cumprimento de outras obrigações previstas nos acordos abrangidos, com vistas a 

compensar o país das perdas provocadas pela operação irregular do sistema regulatório 

europeu aplicável a OGMs. Em fevereiro de 2008, o OSC determinou que o pedido norte-

americano fosse submetido à arbitragem, cujos procedimentos foram suspensos de comum 

acordo entre as Partes. Em outubro de 2008, EUA e UE realizariam sua 7ª reunião técnica para 

tentar avançar uma fórmula para implementar as recomendações do painel, mas até abril de 

2009 não há registro de qualquer nova comunicação das CE ou dos EUA quanto ao andamento 

dessas tratativas. 

 

 

 

                                                                                                                                                                              
Comitê, de acordo com os parágrafos 1, 2 e 3 do Artigo 12, a elaborar diretrizes para disseminar a implementação 
prática desta disposição. Ao elaborar as diretrizes, o Comitê levará em consideração todos os fatores pertinentes, 
inclusive o caráter excepcional dos riscos à saúde humana aos quais indivíduos se expõem voluntariamente.”  
284 Nos termos do artigo 2.2 do SPS, “Os Membros assegurarão que qualquer medida sanitária e fitossanitária seja 
aplicada apenas na medida do necessário para proteger a vida ou a saúde humana, animal ou vegetal; seja baseada 
em princípios científicos e não seja mantida sem evidência científica suficiente, à exceção do determinado pelo 
parágrafo 7 do Artigo 5”. 
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3.3 A aplicabilidade de outras normas de Direito Internacional à disputa 

 A questão da pertinência de outras normas de Direito Internacional para a interpretação 

dos Acordos da OMC abrangidos pelo caso “biotech” seria levantada pelas CE, que 

advogariam a tese de que o painel deveria ter presente em sua análise o princípio da 

precaução, a Convenção sobre Diversidade Biológica e o Protocolo de Cartagena. A fim de 

compreender o iter interpretativo adotado pelo painel em relação a essa questão, que foi 

examinada em item específico de seu relatório, serão apresentadas a seguir as posições dos 

demandantes e das CE a respeito do tema.    

 

3.3.1 Posição das CE 

Em defesa da tese de que na interpretação dos Acordos abrangidos pela presente 

disputa, o painel deveria ter presente outros instrumentos de Direito Internacional vigentes, as 

CE argumentariam que esse enfoque estaria em linha com aquele adotado pelo Órgão de 

Apelação (OA)286 no caso EUA-Camarões, em que teve de interpretar a expressão “recursos 

naturais não renováveis” contida na alínea (g) do artigo XX do GATT-94. Nesse caso, o OA 

recorreu a outros instrumentos internacionais, entre os quais se encontravam a Convenção 

sobre Diversidade Biológica, a Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies 

Ameaçadas da Fauna e Flora Silvestres ("CITES"), a Convenção sobre a Conservação das 

Espécies Migratórias de Animais Silvestres e a Convenção sobre Direitos do Mar. Tendo 

presente as disposições desses instrumentos, o OA chegou à conclusão de que seria necessário 

ter em conta as preocupações contemporâneas da Comunidade de Nações em relação à 

proteção e à conservação do meio ambiente para aferir o real alcance da expressão “recursos 

naturais não renováveis”.287 

                                                                                                                                                                              
285 Em março de 2009, as CE anunciariam nova prorrogação do prazo para a implementação das recomendações 
do painel até 30 de junho do corrente ano de comum acordo com a Argentina e o Canadá. 
286 O Órgão de Apelação no caso Estados Unidos-Camarões dispôs que na interpretação dos tratados deve-se ter 
presente o significado corrente das palavras neles empregadas, que devem ser lidas em seu contexto, tendo 
presente seu objeto e finalidade, bem como outras normas de Direito Internacional. Ver segunda comunicação 
escrita das CE ao painel à página 70 do seu relatório (Documento WT/DS 291, WT/DS 292, WT/DS 293). 
287Ver parágrafo 129 do Relatório do Órgão de Apelação no caso Estados Unidos-Camarões (Documento WT/DS 
58/AB/R, adotado em 6 de novembro de 1998). 
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 Para as CE, as preocupações identificadas pelo OA no caso EUA-Camarões288 estariam 

igualmente refletidas nos debates internacionais em torno da regulamentação dos OGMs, em 

razão das incertezas científicas quanto aos potenciais efeitos que podem advir de sua liberação 

para a saúde humana e para a conservação e uso sustentável da biodiversidade. Na visão 

européia, haveria um consenso internacional de que frente a essas incertezas, Governos 

responsáveis estariam autorizados a adotar medidas precautórias, dentre as quais se incluem 

procedimentos estritos de controle de OGMs previamente à sua comercialização. Esse 

enfoque, segundo as CE, estaria legitimado no plano internacional pelo Protocolo de 

Cartagena,289 cuja aplicação à disputa justificar-se-ia, pelo fato de o SPS disciplinar um 

número limitado de riscos, aquém daqueles representados pelos produtos biotecnológicos. Por 

essa razão, esse último acordo não deveria ser considerado o único pertinente para examinar 

medidas que foram adotadas com outros objetivos que vão além do universo de preocupações 

sanitárias ou fitossanitárias.290 O SPS tampouco teria o condão, no entendimento europeu, de 

excluir a aplicação de outros acordos da OMC à disputa, entre os quais figurariam o GATT-94 

e o Acordo de Normas e Barreiras Técnicas. 

 Apesar do Protocolo de Cartagena nunca ter sido invocado anteriormente no âmbito do 

Órgão de Solução de Controvérsias da OMC, para as CE a ampla interface desse instrumento 

com o SPS justificaria sua opinião de que deveriam ser interpretados e aplicados de forma a 

compatibilizar, na medida do possível, os respectivos dispositivos. Nessa linha de 

argumentação, a representação européia defenderia enfaticamente sua visão de que não 

haveria uma incompatibilidade a priori entre os Acordos da OMC (SPS, TBT e GATT-94) e o 

Protocolo de Cartagena, que manteriam entre si uma relação de complementaridade, senão de 

coexistência pacífica. As Comunidades também afirmariam que as disposições do Protocolo 

                                                        
288 Essas preocupações não se limitam aos aspectos sanitários ou fitossanitários envolvidos na comercialização 
internacional de produtos geneticamente modificados, abarcando também considerações sócio-econômicas e 
ambientais. 
289  As CE afirmariam ainda seu entendimento de que o Protocolo, apesar de seu viés precautório, também inclui 
dispositivos que refletem o reconhecimento de suas Partes Signatárias quanto ao enorme potencial da 
biotecnologia na promoção do bem estar humano, desde que sua utilização esteja amparada em medidas de 
segurança voltadas à proteção do meio ambiente e da saúde humana.  Ver primeira comunicação escrita das CE ,à 
página 66 do relatório do painel (Documento WT/DS 291, WT/DS 292, WT/DS). 
290 Dentre os objetivos não sanitários de suas medidas, as CE mencionariam a resistência a antibióticos ou 
modificações no equilíbrio ecológico provocados pela liberação comercial ou no meio ambiente de produtos 
GMs. 
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sobre análise e gerenciamento de riscos informam o sentido das disposições correspondentes 

nos acordos da OMC.291 

 As intervenções das CE no painel também trariam inúmeras remissões ao princípio da 

precaução, que na sua opinião já teria alcançado ampla consagração. Essa consagração seria 

consequência de um longo processo de debates que teria culminado ao final da década de 70 

em um consenso quanto à necessidade de autorizar os membros da comunidade internacional a 

adotar medidas de caráter precautório, frente a situações de incerteza científica quanto aos 

potenciais riscos que poderiam advir da liberação de determinados produtos, entre os quais se 

encontram os geneticamente modificados.  

 Ainda de acordo com os europeus, o enfoque precautório292 já teria alcançado o status 

de princípio geral de Direito Internacional,293 estando consignado não só no Acordo SPS, mas 

também na Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática e na Convenção 

sobre Diversidade Biológica. O Protocolo de Cartagena sobre Segurança Biotecnológica294 

também teria confirmado a relevância do princípio como parâmetro para autorizar ou não a 

importação de um OGM.  

 Em reforço à sua tese sobre a importância do painel ter presente em sua interpretação 

dos Acordos da OMC outras normas internacionais pertinentes, as CE fariam alusão, por fim, 

ao esforço disciplinador em torno dos transgênicos que vem sendo envidado por outras 

instâncias multilaterais, como o Codex Alimentarius, a FAO e a OMS. Segundo as CE, as 

diretrizes e recomendações estabelecidas nesses foros teriam como ponto em comum o 

reconhecimento de que as decisões sobre a liberação comercial ou no meio ambiente de 

                                                        
291 Ver páginas 328 e 329 do relatório do painel. (Documento WT/DS 291, WT/DS 292, WT/DS 293). 
292 O princípio da precaução foi reconhecido pela primeira vez na Carta Mundial da Natureza, aprovada pela 
Assembléia Geral das Nações Unidas em 1982. A  Declaração do Rio de 1992 também consagrou o enfoque 
precautório no Princípio 15. 
293 Ao qualificar o princípio da precaução como princípio geral de Direito Internacional, as CE tiveram por 
objetivo ampliar o espectro de fontes a que o painel poderia recorrer para fundamentar sua decisão no caso 
“biotech”. 
294  Segundo as CE, o Convênio sobre Diversidade Biológica seria vinculante para as CE, para a Argentina e 
Canadá, tendo sido firmado pelos Estados Unidos. Com relação ao Protocolo de Cartagena, seria vinculante para 
a CE, tendo sido assinado pela Argentina e Canadá. Os EUA, embora não tenham aderido ao Protocolo, 
participam de seu Mecanismo de Facilitação, o que significa, no entender das CE, que não teriam objeções com 
relação ao enfoque precautório consignado nesse instrumento.  
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OGMs devem basear-se não apenas em uma análise de risco, mas também em outros fatores 

legítimos de natureza sócio-econômica e que dizem respeito a seu gerenciamento.  

 

3.3.2. Posição do Canadá 

 O Canadá, por sua vez, argumentaria que, à exceção da Convenção Internacional para 

a Proteção de Plantas, não haveria outro instrumento jurídico vinculante fora do sistema 

normativo da OMC que seria pertinente para a resolução da disputa.295 Defenderia, ainda, a 

inaplicabilidade do Protocolo de Cartagena ao caso pelo fato de os co-demandantes não serem 

Signatários desse instrumento que não poderia, portanto, ser considerado uma norma 

pertinente de Direito Internacional aplicável às relações entre as Partes, conforme exige o 

parágrafo 3 (c) do artigo 31 da CVDT.  

 O Canadá questionaria ainda a aplicabilidade do Protocolo à disputa, sob o argumento 

de que seu âmbito de aplicação seriam unicamente os movimentos transfronteiriços de 

organismos vivos geneticamente modificados, categoria em que não se incluiriam os produtos 

biotecnológicos penalizados pela moratória comunitária.296 Também lançaria mão do 

argumento de que o próprio Protocolo dispõe que não poderá ser interpretado de modo a 

modificar os direitos e obrigações de uma Parte em relação a outros acordos internacionais em 

vigor.297 

 Apesar de não considerá-lo pertinente à disputa, para o Canadá não haveria uma 

incompatibilidade a priori do Protocolo com os Acordos da OMC aplicáveis, uma vez que 

esse instrumento também impõe às suas Partes Signatárias a obrigação de basear suas decisões 

em relação à importação de um OGM em uma análise de risco calcada em sólidos 

fundamentos científicos.298 Nesse sentido, a moratória européia e as salvaguardas nacionais 

                                                        
295  Ver item 7.60 à página 330 do relatório do painel. (Documento WT/DS 291, WT/DS 292, WT/DS 293). 
296 Ver página 330 do relatório do painel (Documento WT/DS 291, WT/DS 292, WT/DS 293). 
297 Ver página 330 do relatório do painel (Documento WT/DS 291, WT/DS 292, WT/DS 293,). 
298 Ver item 34 à página 330 do relatório do painel (Documento WT/DS 291, WT/DS 292, WT/DS 293). 
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violariam, no entendimento canadense, inclusive obrigações estabelecidas no próprio 

Protocolo.299 

  Em crítica contundente ao multilateralismo seletivo europeu, o Canadá argumentaria, 

por fim, que as CE não poderiam eximir-se do cumprimento dos seus compromissos 

multilaterais invocando outros acordos internacionais de forma casuística. O Canadá 

ressalvaria, contudo, que o Protocolo de Cartagena poderia eventualmente ser invocado pelo 

painel exclusivamente para fins interpretativos.300  

 

3.3.3 Posição dos EUA 

 Os EUA invocariam inicialmente o artigo 3.2 do Entendimento sobre Solução de 

Controvérsias que dispõe que as recomendações e decisões do OSC não poderão promover o 

aumento ou diminuição dos direitos e obrigações definidos nos acordos abrangidos. Em um 

segundo momento, em resposta à tese européia de que o painel deveria ter presente o 

Protocolo de Cartagena e a Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB) na análise da 

disputa, os Estados Unidos argumentariam que as CE não teriam demonstrado de que forma 

esses instrumentos poderiam auxiliar o painel na interpretação de termos concretos dos 

acordos da OMC aplicáveis à disputa. As CE não poderiam, dessa forma, escudar-se nesses 

instrumentos para eximir-se do cumprimento de seus compromissos multilaterais.301  

 Os norte-americanos também ponderariam que o princípio da precaução, invocado 

pelas CE em sua defesa, não poderia eximi-las de cumprir com a obrigação estabelecida no 

artigo 5.1 do acordo SPS de basear suas medidas sanitárias e fitossanitárias em uma análise de 

risco calcada em sólidos fundamentos científicos, levando-se em consideração as técnicas de 

avaliação de risco elaboradas pelas organizações internacionais competentes. O princípio 

tampouco poderia eximir as CE de aplicar essas medidas de forma transparente e sem atrasos 

indevidos.302 303  

                                                        
299  Ver item 7.61 à página 331 do relatório do painel. (Documento WT/DS 291, WT/DS 292, WT/DS 293). 
300  Ver  item 7.60 à página 330 do relatório do painel. (Documento WT/DS 291, WT/DS 292, WT/DS 293). 
301  Ver item 132 à página 329 do relatório do painel (Documento WT/DS 291, WT/DS 292, WT/DS 293). 
302  Ver item 131 à página 329 do relatório do painel (Documento WT/DS 291, WT/DS 292, WT/DS 293). 
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 Os EUA argumentariam, ademais, que da mesma forma que o OA considerou no caso 

CE-hormônios304 desnecessário e mesmo imprudente formular uma constatação sobre a 

natureza do princípio da precaução no Direito Internacional, o painel no presente caso 

tampouco necessitaria examinar essa questão, que qualificaria como meramente teórica.305 

No entendimento norte-americano, o princípio da precaução tampouco poderia ser 

considerado um princípio geral ou uma norma de Direito Internacional Consuetudinário, uma 

vez que não atenderia aos seguintes requisitos:  

(a) não apresenta contéudo claro, já que não há nenhuma definição consensuada em 

torno do princípio, que apresenta ao contrário, inúmeras formulações;  

(b)  não reflete tampouco a prática reiterada dos Estados, razão pela qual não se pode 

afirmar que os Estados observem o princípio com um sentido de obrigação 

legal306 razão pela qual seria mais apropriado considerá-lo um enfoque. 

Com relação à aplicabilidade do Protocolo de Cartagena, os EUA refutariam 

inicialmente o argumento comunitário de que seria uma norma de Direito Internacional 

pertinente para interpretar os acordos da OMC, tal como definida no parágrafo 3(c) do artigo 

31 da CVDT, que dispõe que para fins de interpretação de um tratado serão levados em 

consideração, juntamente com o contexto, quaisquer regras pertinentes de Direito 

Internacional aplicáveis às relações entre as Partes. Como não são Signatários do Protocolo, 

para os EUA  esse dispositivo da CVDT não poderia ser invocado para justificar o recurso 

pelo painel a esse instrumento para interpretar os acordos da OMC.  

Para os norte-americanos, o fato de participarem do Centro de Intercâmbio de 

Informações sobre Segurança Biológica (CIISB), estabelecido no artigo 20307 do Protocolo de 

                                                                                                                                                                              
303 Esses compromissos estão consignados no artigo 7 e nos Anexos B e C do Acordo SPS. 
304 Para os norte-americanos, o Órgão de Apelação no caso CE-Hormônios teria examinado argumentos quase 
idênticos aos apresentados pelas CE no caso biotech quanto à aplicabilidade do princípio da precaução à disputa e 
sua previsão no Acordo SPS, tendo concluído que, ainda que se considere o PP uma norma pertinente de Direito 
Internacional, tal como definida no parágrafo 3 do artigo 31 da Convencão de Viena sobre Direito dos Tratados, o 
princípio só seria útil para interpretar termos concretos dos acordos abrangidos, não podendo anular qualquer de 
seus dispositivos. 
305 Ver item 128, à página 336, do relatório do painel (Documento WT/DS 291, WT/DS 292, WT/DS 293). 
306 Ver item 130, à página 337 (Documento WT/DS 291, WT/DS 292, WT/DS 293).  
307 “ Artigo 20  
Intercâmbio de Informações e o Mecanismo de Intermediação de Informação sobre Biossegurança 
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Cartagena não significa, como sugerem as CE, que não teriam quaisquer objeções ao enfoque 

adotado nesse instrumento para disciplinar os movimentos transfronteiriços de OGMs. Ou 

seja, sua disposição de intercambiar de boa fé informações sobre OGMs que foram submetidos 

a uma análise completa por parte de suas autoridades regulatórias não deveria ser interpretada, 

segundo os EUA, como um aval ao Protocolo. 

Para os EUA, o painel não estaria obrigado a recorrer ao Protocolo de Cartagena, 

mesmo em uma disputa entre Membros da OMC que são igualmente suas Partes Signatárias. 

Seguindo essa linha de argumentação, afirmaria que até mesmo as CE teriam admitido que o 

PC estabelece expressamente que as Partes ao aplicá-lo não podem ignorar as demais 

obrigações internacionais por elas assumidas. Enfatizariam, ainda, que este instrumento traz 

uma declaração clara e inequívoca no sentido de que não modifica direitos e obrigações 

previstos em outros acordos internacionais vigentes.  

 Os EUA argumentariam, por fim, que apesar do Protocolo autorizar as Partes 

Signatárias a adotar procedimentos mais estritos de controle dos movimentos transfronteiriços 

de OGMs, sua implementação deve dar-se de maneira previsível e transparente. Isso significa 

que nenhuma disposição do Protocolo exige ou sequer admite a moratória na adoção das 

                                                                                                                                                                              
1. Um Mecanismo de Intermediação de Informação sobre Biossegurança fica por meio deste estabelecido como 
parte do mecanismo de facilitação referido pelo artigo 18, parágrafo 3º da Convenção, a fim de: 
(a) facilitar o intercâmbio de informações científicas, técnicas, ambientais e jurídicas sobre organismos vivos 
modificados e experiências com os mesmos; e 
(b) auxiliar as Partes a implementar o Protocolo, levando em consideração as necessidades especiais das Partes 
países em desenvolvimento, em particular as de menor desenvolvimento econômico relativo e os pequenos 
Estados insulares em desenvolvimento entre elas, e os países com economias em transição bem como os países 
que sejam centros de origem e centros de diversidade genética. 
2. O Mecanismo de Intermediação de Informação sobre Biossegurança servirá como um meio de tornar 
informações disponíveis para os fins do parágrafo 1º acima. Facilitará o acesso às informações proporcionadas 
pelas Partes de interesse para a implementação do Protocolo. Também facilitará o acesso, quando possível, a 
outros mecanismos internacionais de intercâmbio de informações sobre biossegurança . 
3. Sem prejuízo à proteção de informações confidenciais, cada Parte proporcionará ao Mecanismo de 
Intermediação de Informação sobre Biossegurança qualquer informação que deva fornecer ao Mecanismo de 
Intermediação de Informação sobre Biossegurança no âmbito do presente Protocolo, e também: 
(a) todas as leis, regulamentos e diretrizes nacionais existentes para a implementação do Protocolo, bem como as 
informações exigidas pelas Partes para o procedimento de acordo prévio informado; 
(b) todos acordos e arranjos bilaterais, regionais e multilaterais; 
(c) os resumos de suas avaliações de risco ou avaliações ambientais de organismos vivos modificados que tenham 
sido realizadas como parte de sua regulamentação e realizadas de acordo com o artigo 15, inclusive, quando 
apropriado, informações relevantes sobre produtos deles derivados, a saber, materiais beneficiados que têm como 
origem um organismo vivo modificado, contendo combinações novas detectáveis de material genético replicável 
obtido por meio do uso de biotecnologia moderna; 
(d) suas decisões definitivas sobre a importação ou liberação de organismos vivos modificados.” 
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decisões308 sobre a importação de OGMs, que devem ser adotadas tempestivamente e estar 

amparadas em sólidos fundamentos científicos.  

 

3.3.4 Posição da Argentina  

 Em linha com a argumentação aduzida pelos EUA e Canadá, a Argentina sustentaria 

que as normas de Direito Internacional invocadas pelas CE não a eximiriam de cumprir com 

suas obrigações no âmbito da OMC, entre as quais a de basear suas medidas aplicáveis a 

produtos biotecnológicos em sólidos fundamentos científicos.  

 Com relação especificamente à pertinência do Protocolo de Cartagena para a resolução 

da disputa, a Argentina argumentaria que esse instrumento não satisfaria os requisitos dos 

parágrafos 2(a) e 2(b)309 do artigo 31 da Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados, 

tampouco seus dispositivos poderiam ser considerados normas pertinentes de Direito 

Internacional aplicáveis às relações entre as Partes, conforme exige o parágrafo 3(c) desse 

dispositivo, uma vez que as CE são a única parte na presente disputa para quem as disposições 

do Protocolo são vinculantes.  

 A Argentina invocaria ainda os seguintes argumentos contrários à aplicação do 

Protocolo à disputa. Primeiramente de que o próprio preâmbulo desse instrumento prevê que 

não poderá ser interpretado no sentido de modificar os direitos e obrigações de uma Parte em 

relação a outros acordos internacionais de que é igualmente Signatária, entre os quais se 

encontram aqueles que integram o sistema normativo da OMC. Recordaria, por outro lado, 

que o próprio PC impõe às Partes a obrigação de realizar uma análise de risco antes de adotar 

qualquer medida que possa afetar uma operação envolvendo o movimento transfronteiriço de 

                                                        
308 Ver item 132 à página 330 do relatório do painel. (Documento WT/DS 291, WT/DS 292, WT/DS 293).  
309 Para a Argentina, a Convenção sobre Diversidade Biológica e o Protocolo de Cartagena não poderiam ser 
considerados: (a) entendimentos ulteriores entre as Partes acerca da interpretacão dos Acordos da OMC, no 
sentido do parágrafo 3 a) do artigo 31 da CVDT; (b) práticas observadas pelas Partes posteriormente à entrada em 
vigor dos Acordos de Marraqueche; (c) normas pertinentes de Direito Internacional aplicáveis nas relações entre 
as Partes no sentido do paragrafo 3(c) do artigo 31 da CVDT, uma vez que a CE são a única parte da presente 
controvérsia para quem as disposições do Protocolo são vinculantes. 
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OGMs, não podendo portanto ser invocado para justificar medidas adotadas sem qualquer 

fundamento científico.310 

 Com relação ao princípio da precaução, a Argentina se limitaria a atacar sua 

caracterização como princípio geral de Direito Internacional, amparada, como os EUA, na 

decisão do Órgão de Apelação no caso CE-hormônios.311 

 

3.3.5 Análise do painel 

 O painel iniciaria sua análise sobre a aplicabilidade de outras normas internacionais à 

disputa, recordando o disposto no artigo 3.2 do Entendimento Relativo às Normas e 

Procedimentos sobre Soluções de Controvérsias (Ata Final - Anexo 2), de que os acordos da 

OMC devem ser interpretados, tendo presente as normas correntes de interpretação do Direito 

Internacional Público, que estão em parte refletidas no artigo 31 da Convenção de Viena sobre 

o Direito dos Tratados (CVDT). Esse artigo dispõe que um tratado deve ser interpretado de 

boa-fé, em seu contexto, segundo o sentido comumente atribuído a seus termos, tendo presente 

seu objetivo e finalidade. Juntamente com o contexto, também deverão ser levados em 

consideração nesse exercício: (a) qualquer acordo posterior entre as partes relativo à 

interpretação do tratado ou à aplicação de suas disposições; (b) qualquer prática seguida 

posteriormente na aplicação do tratado, pela qual se estabeleça um acordo entre as partes 

relativo à sua interpretação; (c) quaisquer normas pertinentes de Direito Internacional 

aplicáveis às relações entre as partes.  

 O painel se debruçaria particularmente sobre cada um dos termos empregados no item 

3 (c) do artigo 31. Começaria pela expressão “normas de Direito Internacional”, que a seu ver, 

seria suficientemente ampla para abarcar todas as fontes de Direito Internacional Público, 

entre as quais se incluem os tratados, o costume internacional e os princípios gerais de Direito 

reconhecidos pelas nações civilizadas. Para o painel, não haveria dúvidas de que as duas 

                                                        
310 Ver itens 4.690 e 4.691 à página 128 do relatório do painel. (Documento WT/DS 291, WT/DS 292, WT/DS 
293). 
311  Ver nota 304. 
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primeiras fontes enquadram-se na categoria de normas de Direito Internacional, no sentido do 

parágrafo 3(c) do artigo 31. 

 Com relação aos princípios gerais de direito reconhecidos pelas nações civilizadas, o 

painel recorreria à determinação do Órgão de Apelação no caso EUA-camarões de que os 

princípios gerais de Direito Internacional se incluiriam na categoria de normas de Direito 

Internacional que se deve ter presente na interpretação dos Acordos da OMC.312 

 O painel passaria em seguida a examinar o alcance do termo “Partes” empregado no 

item 3(c) do artigo 31, recorrendo ao parágrafo 1 (g) do artigo 2 da Convenção de Viena, que 

define Parte como um Estado que tenha consentido em obrigar-se por um tratado e em relação 

ao qual este tratado está em vigor. Essa interpretação da expressão "partes", no entendimento 

do painel, o autorizaria a concluir que as normas de Direito Internacional que devem ser 

levadas em consideração ao interpretar os acordos da OMC abrangidos pela presente disputa 

seriam aquelas em relação às quais os Membros da Organização tenham consentido em 

obrigar-se.313 

 Após essas considerações sobre o alcance dos termos contidos no parágrafo 3(c) do 

artigo 31 da CVDT, o painel passaria a analisar se a Convenção sobre Diversidade Biológica e 

o Protocolo de Cartagena sobre Segurança Biológica314 poderiam ser considerados normas 

pertinentes de Direito Internacional aplicáveis às relações entre as Partes.  

 Partindo da constatação de que os EUA não são Partes da Convenção sobre 

Diversidade Biológica (CDB) - que não seria portanto aplicável em suas  relações com os 

demais Membros da OMC - o painel concluiria que esse instrumento não poderia subsidiar sua 

interpretação dos Acordos abrangidos pela disputa.315 Aplicando esse mesmo raciocínio ao 

Protocolo de Cartagena, ponderaria que como nenhum dos co-demandantes é Parte Signatária 

desse instrumento,316 o painel também estaria desobrigado a tê-lo presente na resolução da 

                                                        
312  Ver item 126 à página 332 do relatório do painel (Documento WT/DS 291, WT/DS 292, WT/DS 293). 
313  Ver  item 127 à página 332 do relatório do painel (Documento WT/DS 291, WT/DS 292, WT/DS 293). 
314  Ver item 126 à página 332 do relatório do painel (Documento WT/DS 291, WT/DS 292, WT/DS 293).  
315  Ver item 125 à página 335 do relatório do painel (Documento WT/DS 291, WT/DS 292, WT/DS 293). 
316    O painel refutaria a argumentacão das CE de que o Protocolo seria aplicável aos EUA pelo simples fato desse 
país participar do seu mecanismo de intercâmbio de informações previsto em seu artigo 20.  
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disputa.317 O painel também faria alusão ao fato de a relação entre o Protocolo e outros 

acordos internacionais, incluídos aqueles de natureza comercial, estar disciplinada nos últimos 

três consideranda do seu preâmbulo que dispõem em linhas gerais que: (a) os acordos 

ambientais e comerciais devem apoiar-se mutuamente em sua implementação; (b) a 

interpretação do PC não poderá implicar a modificação dos direitos e obrigações das Partes em 

outros acordos internacionais em vigor,318 o que não significa sua subrodinação a esses 

instrumentos. 

 À luz dessas considerações, o painel refutaria a sugestão das CE de que os acordos da 

OMC aplicáveis à presente disputa deveriam ser interpretados tendo presente outras normas de 

Direito Internacional não vinculantes para todas as partes na disputa, na medida em que tal 

sugestão o levaria a interpretar os compromissos assumidos por um Estado Membro no âmbito 

da OMC à luz de outros compromissos internacionais que esse Estado optou por não 

aceitar.319 320 

 O painel ressalvaria em sua análise que o caso biotech não abarca situações em que as 

normas pertinentes de Direito Internacional aplicar-se-iam-se às relações entre todas as partes 

na disputa, embora não sejam aplicáveis a todos os Membros da OMC. Tampouco abarca 

situações em que haveria consenso entre co-demandantes e parte reclamada de que os acordos 

da OMC deveriam interpretar-se à luz de normas pertencentes a outros regimes internacionais. 

Além dessas duas hipóteses não corresponderem à situação fática apresentada ao painel no 

presente caso, por razões de economia processual, o painel se eximiria de pronunciar-se sobre 

as mesmas.321 322 

                                                        
317 Ver item 126 à página 335 do relatório do painel (Documento WT/DS 291, WT/DS 292, WT/DS 293). 
318 Ver item 127 à página 328 do relatório do painel (Documento WT/DS 291, WT/DS 292, WT/DS 293). 
319 Ver item 130 à página 334 do relatório do painel (Documento WT/DS 291, WT/DS 292, WT/DS 293). 
320  Essa interpretação assenta-se, por um lado, no princípio pacta non tertiis, segundo o qual só se pode exigir de 
um Estado o cumprimento de um tratado em relação ao qual consentiu em obrigar-se.  Por outro, tem como 
amparo o artigo 3.2 do Entendimento sobre Solução de Controvérsias, que proíbe o OSC, na elaboração de suas 
recomendações, de ampliar ou restringir os direitos e obrigações previstos nos Acordos da OMC. 
321 Ver item 131 à página 334 do relatório do painel (Documento WT/DS 291, WT/DS 292, WT/DS 293).  
322 O painel manifestaria, ainda, em nota de pé de página de seu relatório sua discordância em relação à tese 
comunitária quanto à aplicabilidade do PC, com base na decisão do Órgão de Apelação no caso EUA-Camarões. 
No entendimento do painel, essa decisão  do OA não exige que os painéis interpretem os acordos da OMC à luz 
de outras normas de Direito Internacional, ainda que sejam vinculantes para todas as Partes em uma disputa.   
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   Apesar de considerar o Protocolo de Cartagena inaplicável à disputa, o painel buscaria 

matizar essa afirmação, sustentando a tese de que a exigência estabelecida no parágrafo 3(c) 

do artigo 31 de que um tratado seja interpretado à luz de outras normas de Direito 

Internacional,  assegura ou aumenta a consistência entre os respectivos dispositivos, 

contribuindo para evitar potenciais conflitos normativos entre normas internacionais.323  

Embora esse tipo de consideração traduza o reconhecimento do painel de que o sistema 

multilateral de comércio não constitui um regime autônomo em relação às demais normas que 

integram o corpo do Direito Internacional Público, o painel não avança outras considerações 

sobre como promover a interação harmônica das normas da OMC com outras fontes de Direito 

Internacional, em particular da área ambiental.324 

 Com relação à aplicação do princípio da precaução à disputa, o painel manifestaria  

inicialmente seu entendimento de que dentre as normas pertinentes de Direito Internacional 

que se deve ter presente na interpretação dos acordos da OMC incluem-se os princípios gerais 

de direito. 

 Em um segundo momento, criticaria a tese das CE de que a precaução teria se tornado 

um princípio geral de Direito Internacional ou uma norma de Direito Internacional 

Costumeiro, amparando-se, tal como os EUA, no entendimento do Órgão de Apelação no caso 

CE-hormônios de que seria desnecessário e até mesmo imprudente pronunciar-se de forma 

definitiva sobre essa questão - que qualificaria como meramente abstrata - dado que a 

condição jurídica do princípio da precaução no Direito Internacional ainda seria objeto de 

debate entre acadêmicos, juristas, juízes e legisladores. O painel ressalvaria, contudo, seu 

entendimento de que a precaução teria sido consagrada como um princípio geral de Direito 

Ambiental Internacional.325 

 O painel recordaria, ainda, que no caso CE-Hormônios o OA não se furtou a examinar 

o vínculo entre o princípio da precaução e o acordo SPS, tendo reconhecido em um primeiro 

momento que o princípio encontra-se efetivamente refletido no artigo 5.7 do SPS, dispositivo 
                                                        
323 Ver item 129 à página 333 do relatório do painel (Documento WT/DS 291, WT/DS 292, WT/DS 293).  
324 Segundo Caroline Henckels, op. cit. (2006) p. 304,  a reticência do painel em lançar mão de outras normas de 
Direito Internacional Público para interpretar os acordos abrangidos, sob o argumento de que só deveria ter 
presente aquelas que são obrigatórias para todos os Membros da OMC tem importantes implicações sistêmicas, 
uma vez que na prática exclui a maioria das normas de Direito Internacional de sua consideração. 
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que não esgota sua importância, na medida em que também está plasmado no sexto parágrafo 

do preâmbulo e no artigo 3.3 desse Acordo.326 Ressalvaria, contudo, que o princípio da 

precaução não teria sido incluído no SPS para justificar a adoção de medidas incompatíveis 

com as demais obrigações dos Estados Membros nesse instrumento.327 

 O painel também chamaria atenção para o fato de o OA no caso CE-Hormônios ter 

indicado que na análise da suficiência de evidências cientificas como fundamento para a 

adoção por um Membro de uma medida SPS, se deveria ter presente que governos 

responsáveis e representativos geralmente atuam de forma prudente quando há riscos de danos 

irreversíveis para a saúde humana.328 

 Para o painel, apesar do Órgão de Apelação ter formulado essas considerações sobre o 

princípio da precaução em janeiro de 1998, em vista dos argumentos aduzidos pelas Partes e 

de outros documentos disponíveis, o debate jurídico sobre se o principio da precaução 

constituiria um princípio de Direito Internacional Geral ou Consuetudinário ainda subsistiria. 

Não haveria tampouco, até o presente momento, qualquer decisão autorizada de um tribunal 

internacional reconhecendo a precaução como um princípio de Direito Internacional Geral ou 

Consuetudinário, embora tenha sido incorporado em numerosos convênios e declarações 

internacionais da área ambiental. Nem mesmo na doutrina haveria consenso com relação a seu 

conteúdo ou status jurídico.329 Dada essa indefinição em torno de sua natureza jurídica e 

orientado possivelmente por um sentido de prudência, o painel optaria por não se pronunciar 

sobre o assunto.  

 O painel passaria em seguida a examinar se poderia levar em consideração outras 

normas de Direito Internacional, que não seriam aplicáveis às relações entre os Membros da 

OMC, para definir algum termo dos acordos abrangidos. Essa análise foi motivada pelo 

argumento das CE de que no caso Estados Unidos - Camarões, o Órgão de Apelação 

interpretou os acordos da OMC, tendo presente tratados que não eram vinculantes para todas 

                                                                                                                                                                              
325 Ver item 135 à página 338 do relatório do painel (Documento  WT/ DS 291, WT/DS 292 WT DS/293). 
326 Esses dispositivos reconhecem expressamente o direito dos Estados Membros de estabelecer o nível de 
proteção sanitária que considerem mais adequado às suas necessidades, que pode ser mais elevado do que o 
estabelecido nas normas, diretrizes e recomendações internacionais vigentes. 
327 Ver item 135 à página 338 do relatório do painel (Documento WT/ DS 291, WT/DS 292 WT DS/293).  
328 Idem. 
329 Ver item 136 à página 340 do relatório do painel (Documento WT/DS 291, WT/DS 292, WT/DS 293). 
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as partes naquela disputa, entre os quais se encontrava a Convenção sobre Diversidade 

Biológica, instrumento que até hoje não foi assinado pelos EUA. 

 Com relação a essa questão, o painel afirmaria inicialmente que, embora o sentido 

corrente dos termos de um tratado seja determinado em princípio com base em dicionários, 

haveria outras normas pertinentes de Direito Internacional que poderiam auxiliar na exegese 

dos acordos da OMC. Essas normas, ainda que não sejam vinculantes para todas as Partes na 

disputa, cumpririam uma função meramente informativa.330 O painel, contudo, não estaria 

obrigado a utilizá-las, caso chegasse à conclusão de que seria possível determinar o sentido 

corrente dos termos  utilizados nos Acordos da OMC recorrendo a outros elementos.331 

 Amparado nesses argumentos, o painel afirmaria que as CE não teriam logrado 

convencê-lo das razões pelas quais deveria ter presente a Convenção sobre Diversidade 

Biológica e o Protocolo de Cartagena na interpretação dos Acordos da OMC aplicáveis à 

presente disputa,332  que além de não serem vinculantes para todas as Partes na disputa, 

tampouco cumpririam uma função informativa.  

 Possivelmente para aplacar eventuais críticas à sua opção de não recorrer ao Protocolo 

ou à Convenção, mesmo para fins informativos, o painel enfatizaria que, além das Partes, teria 

consultado várias instâncias internacionais (Codex Alimentarius, FAO, Secretaria da CIPP, 

OMS, OIE, Secretariado do CDB e do PNUMA) que identificaram trabalhos acadêmicos, 

glossários, documentos oficiais para auxiliá-lo na definição do sentido corrente de 

determinados termos no Acordo SPS. Segundo o painel, quando procedente, esse material foi 

levado em consideração em sua análise do caso. 

 

 

 

                                                        
330 Ver item 126 à página 341 do relatório do painel (Documento WT/DS 291, WT/DS 292, WT/DS 293). 
331 Idem.  
332 Ver item 128 à página 341 do relatório do painel (Documento WT/DS 291, WT/DS 292, WT/DS 293).  
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3.4. Conflito entre os Acordos SPS, TBT e GATT-94: a questão das obrigações 

múltiplas: exclusão ou subsidiariedade?  

 Esse item será dedicado à analise da questão das obrigações múltiplas suscitada pelas 

CE,333 em reação à extensa lista de dispositivos legais invocados pelas Partes reclamantes em 

seu pedido de instalação do painel. Essa lista incluía dispositivos mutuamente excludentes dos 

Acordos SPS e TBT, assim como os artigos III.4 e XI do GATT-94.334 335 Para as CE, a mera 

listagem de dispositivos desses acordos sem correlacioná-los de modo claro às medidas 

questionadas pelas partes reclamantes, bem como a enumeração de obrigações incompatíveis 

entre si constituiria uma violação ao artigo 6.2 do Entendimento de Solução de 

Controvérsias.336 337 

 Com relação especificamente ao TBT, as CE defenderiam a tese de que seria 

inaplicável à disputa, sob o argumento de que as salvaguardas nacionais e as demoras das 

autoridades regulatórias comunitárias na aprovação de novos produtos biotecnológicos não 

constituiriam regulamentos técnicos, tampouco procedimentos de avaliação de conformidade, 

uma vez que nenhum desses atos impõe a observância obrigatória de determinados requisitos, 

além de suas autoridades regulatórias gozarem de certa margem de discricionariedade para 

avaliar aspectos técnicos dos produtos submetidos a seu sistema autorizativo.338 339 

                                                        
333 Ver item 4.52 à página 9 do relatório do painel relativo à primeira comunicação escrita preliminar das CE. 
(Documento WT/DS 291, WT/DS 292, WT/DS 293). 
334 Ver item 4 à página 9 do relatório do painel relativa à comunicação escrita preliminar das CE (Documento 
WT/DS 291, WT/DS 292, WT/DS 293). 
335 No entendimento das CE, o artigo III.4 só seria aplicável se as Partes demandantes tivessem logrado 
demonstrar a similaridade entre os produtos transgênicos submetidos à consideração de suas autoridades 
regulatórias  e alguma variedade convencional produzida no âmbito comunitário. 
336   Nos termos do artigo 6.2, “as petições para o estabelecimento de grupos especiais se farão por escrito. Nelas 
se indicará que foram celebradas consultas, se identificarão as medidas concretas em litígio e se fará uma breve 
exposição dos fundamentos de direito da reclamação que seja suficiente para apresentar o problema com clareza". 
337 O cumprimento desses requerimentos seria, no entendimento comunitário, imprescindível para cumprir dois 
objetivos fundamentais do mecanismo de solução de controvérsias da OMC:  definir o alcance da jurisdição do 
panel e  resguardar as garantias do devido processo, assegurando-se à parte reclamada o direito de ter ciência das 
violações das normas multilaterais que lhe estão sendo imputadas, de modo a poder preparar sua defesa de forma 
efetiva. 
338 Para as CE, os procedimentos de avaliação de conformidade supõem a existência de critérios objetivos e 
precisos, suscetíveis de verificação, como peso, dimensões, composição, solidez, etc.  
339 A avaliação de conformidade é um processo sistematizado com regras pré-estabelecidas, devidamente 
monitorado e avaliado, de forma a assegurar um nível adequado de confiança de que um produto, processo ou 
serviço cumpre com os requisitos pré-estabelecidos nos regulamentos existentes. O conceito de avaliação de 
conformidade está previsto no Anexo I do Acordo sobre Obstáculos Técnicos ao Comércio da OMC. 
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Além de descaracterizar sua legislação e seus procedimentos como regulamentos 

técnicos, as CE refutariam enfaticamente a alegação de que teriam violado o artigo 5.1.1340 do 

TBT, que obriga os Membros na aplicação de seus regulamentos técnicos a outorgar aos 

produtos importados tratamento não menos favorável que aquele concedido a produtos 

similares de origem nacional ou originários de qualquer outro país. Em sua defesa, alegariam 

que os produtos GMs e sua variedade convencional não seriam similares, além de estarem 

sujeitos a regimes jurídicos distintos no âmbito comunitário. Dessa forma, não se sustentaria a 

afirmação dos co-demandantes de que as autoridades regulatórias européias teriam outorgado 

a produtos GMs importados um tratamento discriminatório para favorecer produtos similares 

de origem nacional. 

  As CE também contestariam o argumento de que sua legislação teria criado obstáculos 

técnicos desnecessários às importações de produtos GMs das Partes reclamantes, que não 

lograram comprovar a ocorrência de atrasos indevidos na tramitação de seus pedidos de 

autorização para a liberação desses produtos, como exige o parágrafo 1.2 do artigo 5 do 

TBT.341  

 No que toca ao SPS, as CE defenderiam em um primeiro momento sua inaplicabilidade 

à disputa sob o argumento de que esse Acordo não abarca todos os aspectos relacionados à 

comercialização e ao cultivo de produtos GMs. Seguindo essa linha de raciocínio, enfatizariam 

que o parágrafo 1 do Anexo A desse Acordo restringe seu âmbito de aplicação a medidas 

destinadas a proteger a saúde e a vida dos animais ou preservar os vegetais no território de um 

Membro frente a determinados riscos.342 O SPS não seria, dessa forma, aplicável a todos os 

riscos potencialmente representados pelos produtos transgênicos.343  

                                                        
340 Nos termos do artigo 5.1.1 do TBT, “(...) os procedimentos de avaliação de conformidade serão elaborados, 
adotados e aplicados de modo a conceder acesso a fornecedores de produtos similares originários do território de 
outros Membros, sob condições não menos favoráveis do que as concedidas a fornecedores de produtos similares 
de origem nacional ou originários de qualquer outro país, numa situação comparável.”  
341   Nos termos do artigo 5.1.2, “ (...) os procedimentos de avaliação de conformidade não serão elaborados, 
adotados ou aplicados com a finalidade ou o efeito de criar obstáculos desnecessários ao comércio internacional. 
Isto significa, inter alia, que esses procedimentos não deverão ser mais rigorosos ou ser aplicados de forma mais 
rigorosa do que o necessário para dar ao Membro importador confiança suficiente de que os produtos estão em 
conformidade com os regulamentos técnicos ou normas aplicáveis, levando em conta os riscos que a não 
conformidade criaria.” 
342 Dentre os riscos mencionados no SPS, estão aqueles que podem resultar da entrada, radicação, ou propagação 
de pragas, enfermidades e organismos patógenos ou portadores de enfermedades; de aditivos, contaminantes, 
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 Após levantar inicialmente objeções à aplicação do SPS à disputa, as CE afirmariam 

em um segundo momento que determinados dispositivos desse Acordo seriam relevantes para 

analisar certos aspectos dos procedimentos comunitários de aprovação de OGMs.344 Dentre 

esses dispositivos estaria o artigo 5.7, que autoriza a adoção de medidas sanitárias e 

fitossanitárias provisórias, frente às incertezas científicas quanto aos riscos para a saúde 

humana, animal ou vegetal que podem advir da comercialização internacional de produtos 

agropecuários. Esse dispositivo, no qual está refletido o princípio da precaução, deveria ser 

considerado, no entender das CE, um direito autônomo em relação aos demais compromissos 

previstos no SPS. 

 Apesar dessa referência ao artigo 5.7, as CE insistiriam na tese de que o SPS não seria 

o único acordo relevante na resolução da disputa, tendo em vista que se limita a disciplinar 

medidas adotadas com o objetivo de coibir uma lista restrita de riscos, aquém daqueles 

representados pela liberação comercial ou no meio ambiente de um OGM. Esses riscos 

incluem desde o desenvolvimento de resistência a antibióticos até a contaminação de cultivos 

orgânicos.  

 Para os europeus, na medida em que seu sistema regulatório estabelece normas e 

procedimentos com múltiplos objetivos, sua compatibilidade com o sistema multilateral de 

comércio deveria ser examinada, tendo presente todos os acordos da OMC pertinentes, não 

estando obrigados a retirar ou revisar suas medidas, salvo se constatada  sua incompatibilidade 

com todos esses instrumentos.345 

 Para as CE, o fato do artigo 1.5 do TBT346 347 excluir de seu âmbito de aplicação 

medidas  SPS não significa que aquelas que contemplam outros objetivos que vão além do 

                                                                                                                                                                              
toxinas ou organismos patógenos nos produtos alimentícios, bebidas ou rações animais”; ou “doenças propagadas 
por animais, vegetais ou produtos deles  derivados, ou da entrada, radicação ou propagação de pragas”.  
343 Ver itens 5 e 6 à página 70 do relatório do painel, relativos à primeira comunicação escrita das CE 
(Documento WT/DS 291, WT/DS 292, WT/DS 293). 
344 Conforme indicado anteriormente, no entendimento das CE o Acordo SPS  não poderia ser invocado para 
excluir a aplicação de outras normas da OMC, quando se abordam aspectos não sanitários das medidas adotadas 
pelas CE e seus Estados Membros 
345 Ver item 576 à página 138 do relatório do painel (Documento WT/DS 291, WT/DS 292, WT/DS 293). 
346 O parágrafo 5 do artigo 1 do TBT  prevê que as disposições do Acordo não são aplicáveis às medidas 
sanitárias e fitossanitárias definidas no Anexo A do SPS. Já o parágrafo 4 do artigo 1 do SPS estabelece que 
nenhuma disposição do Acordo afetará os direitos que correspondam aos Membros em virtude do TBT com 
relação às medidas não comprendidas em seu âmbito. 
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campo sanitário não possam ser examinadas à luz de suas disciplinas. Por outro lado, a 

compatibilidade de uma medida complexa com o Acordo SPS não implica tampouco sua 

conformidade com os demais acordos da OMC.348 

 As CE argumentariam, por fim, que suas medidas estariam cobertas pelo artigo XXI e 

pelas exceções gerais previstas nas alíneas (b), (d) e (g) do artigo XX349 do GATT-94, não 

constituindo uma discriminação arbitrária ou injustificável entre países onde prevalecem as 

mesmas condições, nem uma restrição encoberta ao comércio internacional. 

 Em reação à defesa européia quanto à inaplicabilidade simultânea dos Acordos SPS e 

TBT à disputa, os EUA350 afirmariam que durante os procedimentos de consulta teriam 

deixado claro às CE que consideravam a moratória na aprovação de novos produtos 

biotecnológicos uma medida SPS. Contudo, diante da negativa comunitária em reconhecer a 

existência da moratória ou sua caracterização como uma medida sanitária, os EUA, 

juntamente com Canadá e Argentina, teriam optado por amparar seu pedido de instalação do 

painel também em disposições do TBT, no entendimento de que seriam aplicadas 

subsidiariamente ao Acordo SPS.351 

                                                                                                                                                                              
347 Ver item 577 à página 138 do relatório do painel. (Documento WT/DS 291, WT/DS 292, WT/DS 293). 
348 Para as CE, o parágrafo 5 do artigo 1 do TBT, deveria ser considerado uma regra de conflito jurisdicional. 
349 Artigo XX 
Desde que essas medidas não sejam aplicadas de forma a constituir, quer um meio de discriminação arbitrária ou 
injustificada entre países onde prevalecem as mesmas condições, quer uma restrição disfarçada ao comércio 
internacional, disposição alguma do presente capítulo será interpretada como impedindo a adoção ou aplicação, 
por qualquer Parte Contratante, de medidas: 
(....) 
b) necessárias à proteção da saúde e da vida das pessoas e dos animais e à preservação dos vegetais; 
(...) 
d) necessárias à observância das leis e dos regulamentos que não sejam incompatíveis com as disposições do 
presente Acordo, tais como as leis e regulamentos relativos à aplicação de medidas aduaneiras, à  manutenção de 
monopólios administrados em conformidade com o parágrafo 4 do artigo II e com o artigo XVII, à proteção de 
patentes, marcas de fábrica e direitos de autor e à prevenção de práticas desleais; 
(...) 
g)  relativas à conservação dos recursos naturais não renováveis, desde que tais medidas se apliquem 
conjuntamente com restrições à produção e ao consumo nacionais. 
350 Ver item 4.62 à página 10 do relatório do painel relativa à primeira comunicação escrita preliminar das CE 
(Documento WT/DS 291, WT/DS 292, WT/DS 293). 
351 Ver item 11 à página 16 do relatório do painel (Documento WT/DS 291, WT/DS 292, WT/DS 293). 
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 Para os EUA352, o fato de as CE terem admitido que suas medidas aplicáveis a OGMs 

foram adotadas à luz de alguns dos objetivos cobertos pelo SPS seria mais do que suficiente 

para submeter essas medidas às disciplinas desse acordo, ainda que não se destinem 

exclusivamente a coibir riscos sanitários ou fitossanitários.  

 Em resposta à alegação comunitária de que para aferir a compatibilidade de suas 

medidas com a normativa multilateral, o painel deveria ter presente não só o SPS, mas 

também os demais acordos abrangidos, os EUA argumentariam que a conformidade das 

medidas adotadas por um Membro com um acordo não teria o condão de sanar o 

descumprimento de compromissos previstos nos demais. Os norte-americanos criticariam 

ainda a tese das CE de que só se deveria ter presente a obrigação menor diante de duas 

obrigações igualmente exigíveis, mas de difícil cumprimento simultâneo.353  

 Com relação especificamente às salvaguardas nacionais impostas por determinados 

Estados Membros, os EUA manifestariam seu entendimento de que também deveriam ser 

consideradas medidas sanitárias, adotadas sem a realização de uma análise de risco, calcada 

em sólidos fundamentos científicos. A esse respeito, chamariam a atenção para o fato de as 

únicas análises existentes em relação aos produtos penalizados por essas medidas terem sido 

realizadas pelos comitês científicos comunitários, que chegaram a uma conclusão favorável 

quanto à sua inocuidade. Inexistiria, assim, na visão norte-americana, uma justificativa para as 

salvaguardas adotadas, representando tal situação uma violação aos artigos 5.1 e 2.2 do 

SPS.354 

 Os EUA atacariam, ainda, o argumento comunitário de que pelo simples fato de serem 

provisórias, suas medidas deveriam ser examinadas unicamente à luz do artigo 5.7 do SPS, 

que autoriza os Estados Membros a adotar medidas sanitárias e fitossanitárias quando as 

evidências científicas pertinentes forem insuficientes.  

 Quanto à aplicação do TBT à disputa, os EUA afirmariam que as salvaguardas dos 

Estados Membros da CE, na medida em que visam a coibir riscos não abarcados pelo SPS, 
                                                        
352 Os EUA invocariam determinação do OA no caso CE-hormônios de que o fato de uma medida ter múltiplos 
objetivos, além daqueles previstos no SPS, não a excluiria do âmbito de aplicação desse acordo. 
353 Ver item 4540 à página 101 do relatório do painel. (Documento WT/DS 291, WT/DS 292, WT/DS 293) 
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poderiam ser consideradas regulamentos técnicos, estando portanto sujeitas às disciplinas 

desse Acordo.355 

 Seguindo a mesma linha de argumentação norte-americana, o Canadá também 

afirmaria que a remissão a dispositivos tanto do SPS quanto do TBT,356 apesar da relação de 

excludência entre ambos Acordos, teria por objetivo salvaguardar a aplicação subsidiária deste 

último instrumento, na hipótese de o painel considerar que as salvaguardas nacionais 

proibindo a comercialização de novos produtos biotecnológicos importados não constituem 

medidas sanitárias. Nesse caso, o Canadá advogaria que essas proibições fossem consideradas 

regulamentos técnicos, cuja aplicação infringiria os seguintes dispositivos do TBT: parágrafos 

1 e 2 do artigo 2, parágrafos 1.1, 1.2 e 2.1 do artigo 5.357 O Canadá também sustentaria que na 

                                                                                                                                                                              
354 Ver itens 4.570-4.573 à página 108 do relatório do painel. (Documento WT/DS 291, WT/DS 292, WT/DS 
293) 
355 Na visão norte-americana, as medidas de salvaguarda atenderiam todos os critérios estabelecidos pelo Órgão 
de Apelação para definir um regulamento técnico. Primeiramente, têm como alvo produtos específicos que estão 
descritos de forma a permitir facilmente sua identificação. Em segundo lugar, as características dos produtos 
atacados pelas medidas de salvaguarda seriam de observância obrigatória. 
356 Os dispositivos listados no pedido canadense que as CE considerariam excessivos seriam os seguintes: 
parágrafo 5 do Anexo B e parágrafo 1 b) do Anexo C, ambos do Acordo SPS; artigos 2.9, 5.6 e parágrafo 2.2 do 
artigo 5 do Acordo TBT. 
357 Artigo 2  
2.1 “Os Membros assegurarão, a respeito de regulamentos técnicos, que os produtos importados do território de 
qualquer Membro recebam tratamento não menos favorável que aquele concedido aos produtos similares de 
origem nacional e a produtos similares originários de qualquer outro país. 
2.2 Os Membros assegurarão que os regulamentos técnicos não sejam elaborados, adotados ou aplicados com a 
finalidade ou o efeito de criar obstáculos técnicos ao comércio internacional. Para este fim, os regulamentos 
técnicos não serão mais restritivos ao comércio do que o necessário para realizar um objetivo legítimo, tendo em 
conta os riscos que a não realização criaria. Tais objetivos legítimos são, inter alia: imperativos de segurança 
nacional; a prevenção de práticas enganosas; a proteção da saúde ou segurança humana, da saúde ou vida animal 
ou vegetal, ou do meio ambiente. Ao avaliar tais riscos, os elementos pertinentes a serem levados em 
consideração são, inter alia: a informação técnica e científica disponível, a tecnologia de processamento conexa 
ou os usos finais a que se destinam os produtos.” 
(...) 
Artigo 5 
5.1.1 Os procedimentos de avaliação de conformidade serão elaborados, adotados e aplicados de modo a 
conceder acesso a fornecedores de produtos similares originários dos territórios de outros Membros sob 
condições não menos favoráveis do que as concedidas a fornecedores de produtos similares de origem nacional 
ou originários de qualquer outro país, numa situação comparável; acesso implica o direito do fornecedor a uma 
avaliação de conformidade sob as regras do procedimento, incluindo, quando previsto por este procedimento, a 
possibilidade de efetuar as atividades de avaliação de conformidade no local das instalações e de receber a marca 
do sistema. 
5.1.2 Os procedimentos de avaliação de conformidade não serão elaborados, adotados ou aplicados com a 
finalidade ou o efeito de criar obstáculos desnecessários ao comércio internacional. Isto significa, inter alia, que 
os procedimentos de avaliação de conformidade não deverão ser mais rigorosos ou ser aplicados mais 
rigorosamente do que o necessário para dar ao Membro importador confiança suficiente de que os produtos estão 
em conformidade com os regulamentos técnicos ou normas aplicáveis, levando em conta os riscos que a não 
conformidade criaria. 
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hipótese do painel concluir que as medidas em litígio estão abrangidas tanto pelo SPS quanto 

pelo TBT, as alegações do Canadá em relação a ambos os acordos deveriam ser consideradas 

cumulativamente.  

 O Canadá criticaria, ainda, a teoria dos atos mistos desenvolvida pelas CE, segundo a 

qual medidas com múltiplos objetivos deveriam ser examinadas à luz de mais de um acordo da 

OMC. Na visão canadense, independentemente das medidas objeto da presente disputa serem 

aplicadas com o objetivo de proteger um Estado Membro contra riscos exclusivamente 

sanitários ou fitossanitários ou contra uma combinação de riscos sanitários e outros de distinta 

natureza, os comitês científicos das CE teriam chegado à conclusão de que os produtos 

biotecnológicos importados, cuja comercialização estaria sendo restringida no mercado de 

alguns Estados Membros, não apresentariam riscos à saúde humana, animal ou vegetal.   

 Para o Canadá, as CE tencionariam com a tese das obrigações múltiplas 358 criar um 

novo enfoque interpretativo, segundo o qual diante de duas obrigações um Membro poderia ter 

presente aquela que lhe impõe menor ônus,359 estando eximido de atuar em conformidade com 

os demais compromissos multilaterais por ele assumidos.  

 O Canadá defenderia, contudo, a aplicação subsidiária do TBT às medidas 

comunitárias,  alternativa que, em sua avaliação, estaria respaldada pela própria admissão das 

CE de que suas proibições à comercialização de produtos específicos constituiriam 

regulamentos técnicos, estando portanto sujeitas aos parágrafos 1 e 2 do artigo 2 do acordo 

TBT, que impõem as seguintes obrigações aos Membros: (a) de outorgar tratamento nacional e 

de não discriminar entre produtos importados; (b) de não criar obstáculos técnicos ou impor 

maiores restrições ao comércio do que o necessário para realizar seus objetivos legítimos, 

                                                                                                                                                                              
5.2.1 Os procedimentos de avaliação de conformidade serão realizados e concluídos tão rapidamente quanto 
possível e numa ordem não menos favorável para produtos originários dos territórios de outros Membros do que 
para produtos nacionais similares.  
(...) 
358 Essa tese assenta-se no pressuposto de que um Membro só estaria obrigado a rever medidas adotadas com 
múltiplos, se forem consideradas incompatíveis com todos os acordos relevantes para sua aplicação. Ver item  
4.753 à página 138 do relatório do painel. (Documento WT/DS 291, WT/DS 292, WT/DS 293). 
359 Ver  item 4.813 à página 151 do relatório do painel. (Documento WT/DS 291, WT/DS 292, WT/DS 293). 
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entre os quais se encontram os imperativos de segurança nacional; a prevenção de práticas 

comerciais enganosas e a proteção da saúde ou segurança humanas.360  

 No entendimento canadense, as CE, ao implementarem seus procedimentos de 

avaliação de conformidade com sucessivos atrasos, impondo na prática uma proibição 

permanente e incondicional à comercialização de novos produtos biotecnológicos em seu 

mercado, teriam adotado medidas que seriam mais restritivas ao comércio do que o necessário, 

violando o artigo 2.2 do Acordo TBT.361 Ainda a esse respeito, a representação canadense 

atacaria o argumento das CE de que esse dispositivo não exigiria dos Estados Membros uma 

comprovação de que pretendem alcançar um objetivo legítimo com a adoção de um 

regulamento técnico, por entender que estariam obrigados a apresentar tal comprovação.362  

 Quanto às alegações comunitárias de que suas medidas encontrariam amparo nas 

exceções do artigo XX do GATT-94, o Canadá afirmaria que as CE não teriam apresentado 

qualquer evidência para justificar a aplicação desse dispositivo, de modo a eximi-las do 

cumprimento de suas obrigações no âmbito desse acordo, do TBT ou do SPS.  

 A Argentina, por sua vez, defenderia a tese de que as medidas comunitárias, por terem 

como objetivo a proteção da vida e da saúde humana, deveriam obrigatoriamente ser 

analisadas à luz das disposições do SPS. A representação argentina atacaria particularmente as 

salvaguardas nacionais adotadas por determinados Estados Membros das CE, sob o argumento 

de que inexistiria uma análise de risco, calcada em sólidos fundamentos científicos para 

justificar sua aplicação, que constituiria, assim, uma violação dos  artigos 2.2 e 5.1 e parágrafo 

4 do Anexo A do SPS. Essa ausência de fundamentação científica seria flagrante, na visão 

argentina, quando se considera que as evidências científicas produzidas pelos comitês 

científicos competentes no âmbito comunitário foram favoráveis à liberação dos produtos 

biotecnológicos alvo das salvaguardas nacionais, não tendo sido apresentada outra(s) 

                                                        
360 Ver item 4.877, à página 165 do relatório do painel. (Documento WT/DS 291, WT/DS 292, WT/DS 293) 
361  Ver nota 357. 
362  Tal comprovação supõe o escrutínio da norma técnica ou do procedimento de conformidade adotado por um 
Membro ao teste da necessidade. Esse teste assenta-se em uma avaliação sobre se a medida adotada atende a 
algum objetivo legítimo; apresenta o menor grau de restrição ao comércio e insere-se dentro dos critérios de 
factibilidade econômica e técnica existentes. 
 



 178

análise(s) de risco indicando os perigos que poderiam advir da liberação comercial ou no meio 

ambiente desses produtos.  

 As salvaguardas violariam, ainda, segundo a Argentina, o artigo 5.7 do SPS, pelo fato 

de estarem sendo aplicadas além do tempo necessário para coibir os riscos fitossanitários 

associados à liberação dos OGMs penalizados por sua aplicação. Seriam incompatíveis 

também com o artigo 5.5 desse Acordo, uma vez que estabelecem na prática um nível de 

proteção SPS distinto daquele exigido no âmbito comunitário para produtos similares. Essa 

distinção, no entendimento argentino, seria totalmente arbitrária e injustificável, tendo em 

vista que as CE não teriam logrado aportar novas evidências para demonstrar que os produtos 

biotecnológicos aprovados pelos seus próprios comitês científicos apresentariam riscos que 

não haviam sido identificados anteriormente.   

 Para a Argentina, as salvaguardas violariam, ainda, o artigo 5.6 do SPS, uma vez que 

haveria à disposição dos Estados Membros medidas alternativas menos restritivas que 

poderiam ter sido adotadas para atender suas preocupações em matéria de proteção da saúde 

humana, animal e vegetal, ao invés de uma proibição absoluta à comercialização de produtos 

biotecnológicos importados em seu território.363  

 Como justificativa para sua enumeração de dispositivos do TBT, a Argentina afirmaria 

que esse último acordo só seria aplicável, na eventualidade do painel considerar que as 

salvaguardas nacionais contra novos produtos biotecnológicos não constituem medidas 

sanitárias, hipótese em que deveriam ser considerados regulamentos técnicos, que estabelecem 

procedimentos para a avaliação de conformidade. 364 

 Para a Argentina, a Diretiva 2001/18 (assim como sua antecessora, a Diretiva 90/220) 

e o Regulamento 258/97 cumpririam todos os requisitos para serem qualificados como 

regulamentos técnicos, uma vez que se referem a um grupo de produtos identificáveis, que são 

os OGMs; são de cumprimento obrigatório e inserem-se entre os objetivos legítimos 

                                                        
363 Ver item 4.284 à página 56 do relatório do painel. (Documento WT/DS 291, WT/DS 292, WT/DS 293). 
364 Em apoio à sua tese de que a normativa européia supra citada constituiria um regulamento técnico, a 
Argentina faria referência aos critérios estabelecidos pelo Órgão de Apelação no caso CE-Amianto para 
determinar se uma medida constitui um regulamento técnico: aplicação  a um grupo de produtos identificáveis e 
enumeração de características que são de observância obrigatória.   
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estabelecidos pelo TBT, na medida em que destinam-se a proteger a saúde e a vida humana, 

animal e vegetal e o meio ambiente.  

 As CE teriam violado, ainda, no entendimento argentino, o princípio do tratamento 

nacional estabelecido no artigo 2.1 do TBT, ao não outorgar aos produtos biotecnológicos 

importados o mesmo tratamento dado a similares nacionais. Não teriam, ademais, observado 

os parâmetros estabelecidos no artigo 2.2 do TBT para justificar a adoção de um regulamento 

técnico, qual seja o de alcançar um objetivo legítimo com o menor grau de restrição ao 

comércio.  

  Para a Argentina, as CE também teriam descumprido sua obrigação365  de basear suas 

medidas SPS em uma análise de risco, com base nas informações técnicas e científicas 

disponíveis, entre as quais se encontrariam as avaliações favoráveis dos seus comitês 

científicos. À luz do que precede, careceria de qualquer fundamento sua afirmação de que 

essas avaliações, ainda que suficientes para a Comissão Européia, poderiam ser consideradas 

insatisfatórias pelos Estados Membros, uma vez que revelam a inconsistência dos argumentos 

apresentados em defesa das salvaguardas nacionais, que não estariam amparadas em 

evidências científicas sólidas.366 

 Em resposta à tese das CE de que a proibição de comercializar novos produtos 

biotecnológicos até a obtenção de uma autorização pela parte interessada em sua liberação 

seria a essência de qualquer regime autorizativo367 de novos produtos que se destinam à 

alimentação humana ou animal ou a liberação no meio ambiente, a Argentina argumentaria 

que o fulcro desse tipo de legislação deveria ser a avaliação da idoneidade dos produtos 

abrangidos pelo seu âmbito de aplicação.368 

                                                        
365 Tal obrigação está consignada no parágrafo 2 do artigo 2 do Acordo TBT. 
366 Ver item 4.978  à página 181 do relatório do painel, relativa à terceira submissão escrita da Argentina. 
(Documento WT/DS 291, WT/DS 292, WT/DS 293). 
367  Segundo as CE, esse regime deveria atender, ainda, preocupações precautórias da opinião pública européia 
em relação aos transgênicos. Ver itens 7.1350 -7.1352 à página 632 do relatório do painel (Documento WT/DS 
291, WT/DS 292, WT/DS 293). 
368 Apesar de reconhecer a legitimidade dos objetivos contemplados na normativa comunitária, como a proteção à 
saúde humana, animal ou à vida vegetal, a Argentina ponderaria que o modo pelo qual tem sido aplicada seria 
incompatível com esses objetivos. 
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 Ainda de acordo com a Argentina, as CE teriam igualmente violado o parágrafo 2.1 do 

artigo 5 do TBT, que dispõe que os Membros se assegurarão de que seus procedimentos de 

avaliação de conformidade se iniciarão e se ultimarão com a maior rapidez possível e de forma 

não menos favorável aos produtos importados do que aos produtos similares nacionais. No 

entendimento argentino, o fato de as CE não terem aprovado desde 1998 qualquer novo 

produto biotecnológico constituiria evidência suficiente de que as CE teriam violado esse 

dispositivo. 

 

3.4.1 Análise do painel   

 Em sua análise da questão das obrigações múltiplas suscitada pelas CE, o painel 

recordaria inicialmente que nos termos do artigo 6.2 do Entendimento sobre Solução de 

Controvérsias da OMC qualquer pedido de instalação de um painel deve conter um resumo 

dos fundamentos de direito que seja suficiente para apresentar o problema com clareza, não se 

exigindo da parte reclamante que explique as razões pelas quais identificou determinadas 

disposições e não outras dos acordos abrangidos. 

 Para o painel, o fato das Partes reclamantes não terem apresentado as razões pelas 

quais enumeraram determinadas disposições dos acordos abrangidos, ainda que mutuamente 

excludentes, não tornaria seu pedido defeituoso.369 

 Com relação à aplicabilidade do SPS à disputa, o painel invocaria inicialmente o artigo 

1.1 desse Acordo que dispõe sobre seu âmbito de aplicação a todas as medidas sanitárias e 

fitossanitárias que possam afetar direta ou indiretamente o comércio internacional de produtos 

agropecuários. Recordaria que um dos elementos que define se uma medida em particular teria 

natureza sanitária ou fitossanitária seria sua finalidade. Assim, se tem como objetivo a 

proteção contra algum dos riscos enumerados no parágrafo 1 do Anexo A do Acordo, tratar-

se-ia de uma medida SPS.370 

                                                        
369 Ver item 88 à página 315 do relatório do painel (Documento WT/DS 291, WT/DS 292, WT/DS 293). 
370 Nos termos do parágrafo 1 do Anexo A, uma medida sanitária ou fitossanitária é qualquer medida aplicada: (a) 
para proteger, no território do Membro, a vida ou a saúde animal ou vegetal dos riscos resultantes da entrada, do 
estabelecimento ou da disseminação de pragas, doenças ou organismos patogênicos ou portadores de doenças; (b) 
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 Em um segundo momento, o painel se debruçaria sobre os seguintes argumentos 

apresentados pelas CE para justificar a aplicação de medidas nacionais de salvaguarda, a fim 

de aferir se seriam compatíveis com os objetivos estabelecidos no SPS:  

a) a alta probabilidade de contaminação dos cultivos tradicionais por variedades transgênicas, 

em razão da inexistência de normas ou procedimentos de coexistência entre ambos tipos de 

cultivo; 

b) o impacto ecológico negativo da liberação de plantas geneticamente modificadas em zonas 

ambientalmente sensíveis; 

c) as eventuais reações alérgicas associadas a plantas modificadas geneticamente que são 

utilizadas como alimento ou ingrediente alimentar; 

d) o desenvolvimento de resistência a antibióticos, decorrente da possível transferência de 

patógenos presentes em determinados OGMs, o que poderia criar um risco para a vida e a 

saúde dos animais infectados por esse tipo de patógeno; 

e) a perda de valor econômico dos cultivos tradicionais, em razão da propagação involuntária 

ou tecnicamente inevitável de plantas GMs. 

 Para o painel, qualquer medida adotada, seja para minorar o impacto negativo de 

plantas GMs sobre a disponibilidade de alimentos, seja para preservar a identidade e a 

capacidade reprodutiva de outras plantas convencionais, seja para coibir os riscos de 

transferência de gens marcadores, também se enquadraria no âmbito de aplicação do SPS.371 

 Para o painel, o fato das salvaguardas adotadas contra produtos biotecnológicos não se 

revestirem de uma das formas jurídicas enumeradas no SPS372 não significa que estariam 
                                                                                                                                                                              
para proteger, no território do Membro, a vida ou a saúde humana ou animal dos riscos resultantes da presença de 
aditivos, contaminantes, toxinas ou organismos patogênicos em alimentos, bebidas ou ração animal; (c) para 
proteger, no território do Membro, a vida ou a saúde humana ou animal de riscos resultantes de pragas 
transmitidas por animais, vegetais ou por produtos deles derivados, ou da entrada, estabelecimento ou 
disseminação de pragas ou; (d) para impedir ou limitar, no território do Membro, outros prejuízos resultantes da 
entrada, estabelecimento ou disseminação de pragas. 
371 Ver itens 7.247; 7.253-7.258; 7.264, às páginas 381-384 do relatório do painel. (Documento WT/DS 291, 
WT/DS 292, WT/DS 293). 
372  Nos termos do Anexo A do Acordo SPS, “as medidas sanitárias e fitossanitárias incluem toda legislação 
pertinente, decretos, regulamentos, exigências e procedimentos incluindo, inter alia, critérios para o produto final; 
processos e métodos de produção; procedimentos para testes, inspeção, certificação e homologação; regimes de 
quarentena, incluindo exigências pertinentes associadas com o transporte de animais e vegetais, ou com os 
materiais necessários para sua sobrevivência durante o transporte; disposições sobre métodos estatísticos 
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excluídas de seu âmbito de aplicação, uma vez que tal enumeração não seria exaustiva. Assim, 

as proibições impostas à comercialização de novos produtos biotecnológicos poderiam ser 

consideradas "prescrições", no entendimento do painel, para fins de aplicação do SPS. 

 O painel examinaria mais detidamente as alegações comunitárias em relação às perdas 

econômicas impingidas aos agricultores tradicionais, em razão da contaminação gênica, que 

não permitiria a comercialização de seus cultivos como livres de OGMs. Examinaria, ainda, as 

preocupações européias em relação ao potencial alérgico e tóxico dos alimentos GMs, que a 

seu ver também estariam cobertas pelo SPS. 

 O painel passaria em seguida a avaliar os efeitos das salvaguardas nacionais sobre o 

comércio internacional de produtos biotecnológicos afetados pela sua aplicação, a fim de 

determinar se as disciplinas do Acordo SPS seriam aplicáveis a essas medidas. Recordaria em 

um primeiro momento que o artigo 1.1 do Acordo não exige que uma medida sanitária ou 

fitossanitária tenha efeitos reais sobre o comércio internacional, somente que tenha o potencial 

de afetá-lo direta ou indiretamente.373 Tendo em vista que as salvaguardas impõem proibições 

à importação de novos produtos biotecnológicos, para o painel essas medidas podem afetar a 

comercialização internacional desses produtos, estando portanto sujeitas às disciplinas do SPS.   

 Dada a caracterização das salvaguardas atacadas como medidas fitossanitárias, o painel 

concluiria ser desnecessário considerar as alegações feitas pelas partes reclamantes com 

relação ao TBT de forma cumulativa. Para amparar sua posição, faria remissão ao artigo 1.5 

desse Acordo, que exclui de seu âmbito de aplicação as medidas sanitárias e fitossanitárias, tal 

como definidas no Anexo A do SPS. 

 

 

 

                                                                                                                                                                              
pertinentes, procedimentos de amostragem e métodos de avaliação de risco; e requisitos para embalagem e 
rotulagem diretamente relacionadas com a segurança dos alimentos. 
373 Nos termos de seu artigo 1.1, o Acordo SPS aplica-se a todas as medidas sanitárias e fitossanitárias que 
possam direta ou indiretamente afetar o comércio internacional. Tais medidas serão elaboradas e aplicadas de 
acordo com as disposições do presente Acordo. 
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3.5.Potenciais conflitos entre dispositivos do SPS quando aplicados ao comércio 

internacional de   OGMs   

 Uma análise dos argumentos aduzidos pelas Partes reclamantes e reclamada em 

relação a que dispositivos do Acordo SPS seriam aplicáveis para a resolução da presente 

disputa traz à tona o potencial de conflito interno entre os compromissos assumidos no âmbito 

desse acordo, quando aplicados ao comércio internacional de produtos GMs.  

 Embora esse potencial reflita, em parte, o histórico de dificuldades na negociação das 

normas que deveriam orientar futuramente o comércio internacional de produtos 

agropecuários - aí incluídos os de natureza transgênica - as tensões entre determinados 

dispositivos desse Acordo põem em evidência suas limitações para regulamentar de forma 

previsível os fluxos internacionais de produtos GMs. 

 Essas limitações decorrem, por um lado, do fato da ciência ter sido erigida como  

principal fundamento para a adoção de medidas sanitárias ou fitossanitárias pelos Membros. 

Esse viés científico impõe aos Membros a obrigação de amparar essas medidas em uma 

análise de risco calcada em sólidos fundamentos científicos e de finalizar seus procedimentos 

regulatórios na área fitossanitária sem atrasos indevidos. Essas  obrigações - ainda que 

justificáveis para coibir a adoção de medidas SPS com fins protecionistas -  não levam em 

consideração o estágio preliminar das técnicas e metodologias de análise de risco de OGMs 

existentes, o que limita o grau de solidez dos conhecimentos científicos necessários para 

legitimar a adoção desse tipo de medida.  

 Esse privilegiamento da ciência impõe ao Estado que adota uma medida SPS em uma 

situação de incerteza científica o ônus de provar que as evidências científicas existentes são 

insuficientes para a realização de  uma análise de risco mais objetiva.  A primazia da rationale 

científica também pode ser ilustrada pela falta de previsão no SPS de dispositivo autorizando 

um Membro a ter presente outros fatores legítimos na adoção de suas medidas sanitárias e 

fitossanitárias, como considerações éticas, ecológicas ou culturais.374 375 Essa primazia acaba 

                                                        
374 Entre as considerações culturais, se incluiriam a preservação dos conhecimentos tradicionais associados a 
cultivos convencionais que poderiam eventualmente ser ameaçados pela contaminação gênica.  
375 Esses aspectos  têm permeado crescentemente as discussões sobre a regulamentação de produtos transgênicos, 
tanto no plano doméstico, quanto na frente multilateral. 
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por limitar na prática a autonomia regulatória dos Estados para formular políticas públicas, 

que permitam acomodar demandas contraditórias, que envolvem por um lado preocupações 

legítimas em matéria de segurança alimentar e de preservação do meio ambiente e, por outro 

interesses comerciais de poderosas indústrias do setor biotecnológico, em favor da livre 

comercialização de seus produtos. 

 

3.5.1 Conflito entre o parágrafo 1 e 7 do artigo 5  

 Um dos principais conflitos internos ao SPS examinados pelo painel giraria em torno 

dos parágrafos 1º e 7º do artigo 5, que buscam acomodar as exigências de fundamentação 

científica das medidas sanitárias e fitossanitárias adotadas por um Membro (parágrafo 1º) com 

a premência de sua adoção nos casos de incerteza científica devido à insuficiência de 

informações quanto aos potenciais riscos associados à livre comercialização de um 

determinado produto agropecuário  (parágrafo7). A questão do potencial de conflito entre 

esses dois dispositivos seria deflagrada pelas CE, que advogariam a tese de que suas medidas 

de salvaguarda, por serem provisórias, não deveriam ter sua compatibilidade testada à luz do 

parágrafo 1 do artigo 5 - que exige que os Estados Membros baseiem suas medidas SPS em 

uma avaliação de risco adequada às circunstâncias - e sim do parágrafo 7 desse artigo, que 

dispõe que quando as evidências científicas pertinentes forem insuficientes poderão ser 

adotadas provisoriamente medidas SPS com base na informação pertinente disponível. As CE 

argumentariam ainda que a relação entre os parágrafos 1º e 7º do artigo 5 desse artigo seria de 

exclusão e não de regra geral versus exceção.376 

 Ainda segundo as CE, a provisoriedade de uma medida e não o grau de suficiência das 

evidências científicas existentes seria a linha de demarcação entre o tipo de avaliação exigida 

pelo parágrafo 1º e aquela requerida pelo parágrafo 7º do artigo 5.377 Partindo dessa premissa, 

afirmariam que o tipo de análise de risco mencionada no parágrafo 1º do artigo 5 seria 

aplicável somente às medidas SPS que não foram adotadas provisoriamente, já que as 

                                                        
376 Ver item 4.756 à página 139 do relatório do painel. (Documento WT/DS 291, WT/DS 292, WT/DS 293). 
377  Ver item 4.756 à página 139, bem como item 7.2930 à página 939 do relatório do painel. (Documento 
WT/DS 291, WT/DS 292, WT/DS 293). 
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provisórias estariam sujeitas às disciplinas da primeira parte do artigo 5.7 do SPS, que não 

requer uma análise de risco estrita, nos termos do Anexo A do SPS.378  

 Para as CE, o fato de o artigo 5.1 não ser aplicável não significa que as medidas 

provisórias estariam imunes às demais disciplinas estabelecidas no SPS. Ao contrário, para as 

Comunidades, haveria dois universos paralelos - o das medidas provisórias e o das medidas 

definitivas - cada qual sujeito a disciplinas específicas do Acordo SPS. Às primeiras medidas 

se aplicariam, além do parágrafo 7º do artigo 5379, os parágrafos 1º, 3º e 4º 380 do artigo 2 do 

                                                        
378 Nos termos do Anexo A do SPS, a análise de risco exigida pelo parágrafo 1 do artigo 5 requer a avaliação da 
possibilidade de entrada, estabelecimento ou disseminação de uma praga ou doença no território de Membro 
importador, em conformidade com as medidas sanitárias e fitossanitárias que possam ser aplicadas, e das 
potenciais conseqüências biológicas e econômicas; ou a avaliação do potencial existente no que se refere a efeitos 
adversos à saúde humana ou animal, resultante da presença de aditivos, contaminantes, toxinas ou organismos 
patogênicos em alimentos, bebidas ou ração animal. 
379 Para as CE, a provisoriedade das medidas de salvaguardas poderia ser comprovada pelo próprio texto da  
legislação comunitária aplicável, que estabelece que os Estados Membros podem restringir provisoriamente 
(artigo 16 da Diretiva 90/220) ou limitar temporariamente o emprego de um produto (artigo 12 do Reglamento 
258/97) biotecnológico que tenha conseguido a aprovação para ser comercializado a nível comunitário.  
380 Artigo 5.1  
“Os Membros assegurarão que suas medidas sanitárias e fitossanitárias são baseadas em uma avaliação, adequada 
às circunstâncias, dos riscos à vida ou à saúde humana, animal ou vegetal, tomando em consideração as técnicas 
para avaliação de risco elaboradas pelas organizações internacionais competentes.” 
Artigo 5.2.  
“Na avaliação de riscos, os Membros levarão em consideração a evidência científica disponível; os processos e 
métodos de produção pertinentes; os métodos para teste, amostragem e inspeção pertinentes; a prevalência de 
pragas e doenças específicas; a existência de áreas livres de pragas ou doenças; condições ambientais e 
ecológicas pertinentes; e os regimes de quarentena ou outros.” 
Artigo 5.3 
“ Ao avaliar o risco para a vida ou a saúde humana, animal ou vegetal, e ao determinar a medida a ser aplicada 
para se alcançar o nível adequado de proteção sanitária e fitossanitária para tal risco, os Membros levarão em 
consideração como fatores econômicos relevantes: o dano potencial em termos de perda de produção ou de 
vendas no caso de entrada, estabelecimento e disseminação de uma peste ou doença; os custos de controle e de 
erradicação no território do Membro importador; e da relação custo-benefício de enfoques alternativos para 
limitar os riscos.” 
Artigo 5.4. 
“Os Membros devem, ao determinarem o nível adequado de proteção sanitária e fitossanitária, levar em 
consideração o objetivo de reduzir ao mínimo os efeitos negativos ao comércio.” 
Artigo 5.5 
“Com vistas a se alcançar consistência na aplicação do conceito do nível adequado de proteção sanitária e 
fitossanitária contra riscos à vida ou saúde humana ou à vida ou saúde animal, cada Membro evitará distinções 
arbitrárias ou injustificáveis nos níveis que considera apropriados em diferentes situações, se tais distinções 
resultam em discriminação ou em uma restrição velada ao comércio internacional. Os Membros auxiliarão o 
Comitê, de acordo com os parágrafos 1, 2 e 3 do Artigo 12, a elaborar diretrizes para disseminar a implementação 
prática desta disposição. Ao elaborar as diretrizes, o Comitê levará em consideração todos os fatores pertinentes, 
inclusive o caráter excepcional dos riscos à saúde humana aos quais indivíduos se expõem voluntariamente.” 
Artigo 5.6. 
“ Sem prejuízo do parágrafo 2 do Artigo 3, ao estabelecerem ou manterem medidas sanitárias e fitossanitárias 
para alcançar o nível adequado de proteção sanitária e fitossanitária, os Membros garantirão que tais medidas não 
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Acordo SPS, que impõem obrigações análogas às estabelecidas para medidas definitivas, 

previstas no artigo 2.2  e nos parágrafos 1 a 6 do artigo 5.381 Para as CE esse entendimento 

estaria amparado na determinação do Órgão de Apelação no caso Japão-Produtos Agrícolas II 

de que a insuficiência de evidências científicas pertinentes seria apenas um dos 4 requisitos 

estabelecidos no artigo 5.7, juntamente com os demais para justificar a adoção de medidas 

SPS provisórias.382 

 Para as CE, não haveria qualquer tensão entre a obrigação imposta aos Estados 

Membros no SPS383 de ultimar seus procedimentos sanitários e fitossanitários de aprovação de 

produtos agropecuários sem demoras indevidas e a aplicação de um enfoque de precaução na 

análise desses produtos, que encontraria respaldo no artigo 5.7 do SPS. Por esse artigo, os 

Membros estariam autorizados, no entendimento comunitário, a adotar procedimentos 

sanitários e fitossanitários com base na informação científica pertinente disponível, de modo a 

garantir o nível de proteção que considerem mais adequado.384 

  Apesar de defenderem o direito dos Estados Membros de adotar medidas sanitárias e 

fitossanitárias calcadas no princípio da precaução, as CE reconheceriam que sua aplicação 

estaria sujeita a controles, a fim de evitar o desvirtuamento das disciplinas estabelecidas no 

Acordo SPS. Dentre esses controles, estaria a obrigação dos Membros de concluir seus 

procedimentos de controle, inspeção e aprovação sem demoras indevidas e de forma não 

menos favorável aos produtos importados do que a nacionais similares. Esses controles, 

segundo as CE, seriam imprescindíveis, do contrário, um Membro poderia adiar 

                                                                                                                                                                              
são mais restritivas ao comércio do que o necessário para alcançar seu nível adequado de proteção sanitária e 
fitossanitária, levando-se em consideração a exeqüibilidade econômica e técnica.” 
381 Artigo 2.2  
“Os Membros assegurarão que qualquer medida sanitária e fitossanitária seja aplicada apenas na medida do 
necessário para proteger a vida ou a saúde humana, animal ou vegetal; seja baseada em princípios científicos e 
não seja mantida sem evidência científica suficiente, à exceção do determinado pelo parágrafo 7 do Artigo 5.” 
382 Ver item 4.626 à página 118, bem como itens 7.2929-72930 às paginas 938-939 do relatório da painel. 
(Documento WT/DS 291, WT/DS 292, WT/DS 293). 
383 Ver primeira cláusula do parágrafo 1 a) do Anexo C do SPS que dispõe que os Membros se assegurarão de 
que seus procedimentos para averiguar e garantir o cumprimento de medidas sanitárias ou fitossanitárias sejam 
realizados e concluídos sem demoras indevidas e de forma não menos favorável aos produtos importados do que 
aos produtos nacionais similares. 
384 Ver item 4.1242  às páginas 227-228 da versão em inglês do relatório do painel. (Documento WT/DS 291, 
WT/DS 292, WT/DS 293) 
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indefinidamente decisões substantivas relacionadas à importação de produtos biotecnológicos, 

sob o argumento de que necessita atuar com cautela e prudência.385  

 Os EUA, por sua vez, advogariam a tese de que para justificar uma medida SPS ao 

amparo do artigo 5.7, um Membro teria que comprovar o cumprimento de todos os requisitos 

estabelecidos nesse dispositivo, não bastando a mera classificação de uma medida como sendo 

provisória. Entre esses requisitos encontra-se a insuficiência de evidências científicas 

pertinentes para realizar uma análise objetiva dos riscos que poderiam advir da 

comercialização de um produto agropecuário no território do Estado Importador. Seguindo 

essa linha de raciocínio, manifestariam seu entendimento de que, com relação aos produtos 

biotecnológicos que tiveram sua comercialização suspensa pela aplicação de salvaguardas 

nacionais, haveria evidências científicas suficientes386 para realizar tal análise. Tal fato teria 

sido corroborado pelos próprios comitês científicos das CE, que confirmaram que as 

salvaguardas adotadas pelos Estados Membros não se basearam na informação pertinente 

disponível, não sendo portanto justificáveis à luz do artigo 5.7 do SPS.387  

  Os Estados Membros tampouco teriam demonstrado, na avaliação norte-americana, 

que buscaram obter novas informações para uma avaliação mais objetiva de risco, de modo a 

poder revisar suas medidas de salvaguarda provisórias em um prazo razoável. Os EUA 

refutariam, por fim, o argumento das CE de que teriam cumprido com a exigência de rever 

essas medidas dentro de um prazo razoável a partir de sua adoção, ao submetê-las a um 

processo permanente de revisão.388 

  Em linha com os EUA, o Canadá também defenderia o entendimento de que para fins 

de aplicação do artigo 5.7 do SPS a provisoriedade de uma medida não seria o aspecto mais 

relevante, mas sim a suficiência de evidências científicas pertinentes, que a seu ver, 

constituiria o umbral lógico entre o artigo 2.2 e o artigo 5.7.389 Para o Canadá, o artigo 5.7 só 

poderia ser invocado se um Membro puder demonstrar que as evidências científicas 
                                                        
385 Ver item 4.759 à página 139 do relatório do painel. (Documento WT/ DS 291, WT/DS 292 WT DS/293). 
386 Para os EUA, as análises de risco realizadas pelas CE em relação a cada um dos produtos sujeitos às medidas 
de salvaguardas seriam comprovação da suficiência de evidências científicas disponíveis. 
387 Ver segunda intervenção oral dos EUA, à página 213 do relatório do painel (documento  WT/ DS 291, WT/DS 
292 WT DS/293). 
388 Ver página 937 do relatório do painel (Documento WT/ DS 291, WT/DS 292 WT DS/293). 
389 Ver item 4.440 à página 85 do relatório do painel (Documento WT/ DS 291, WT/DS 292 WT DS/293). 
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pertinentes são insuficientes, não podendo ser-lhe exigível, nesse caso, que ampare suas 

medidas SPS em sólidos fundamentos científicos. Com base nesse argumento, o Canadá 

defenderia a tese de que esse dispositivo constituiria uma exceção aos artigos 2.2 e 5.1.390 

 

3.5.1.1 Análise do painel  

 O painel iniciaria sua análise da inter-relação entre os parágrafo 7391 e 1 do artigo 5 

fazendo referência ao argumento comunitário de que as salvaguardas nacionais encontrariam 

amparo legal nas Diretivas 90/220392 e 2001/18393 e no Regulamento 258/97,394 que autorizam 

os Estados Membros395 a proibir ou restringir a título provisório o comércio de produtos 

biotecnológicos em seu território, ainda que sua comercialização tenha sido autorizada no 

âmbito comunitário.396 397   

                                                        
390 Ver primeira intervenção oral do Canadá à página 84 do relatório do painel (documento  WT/ DS 291, WT/DS 
292 WT DS/293). 
391 O parágrafo 7 do artigo 5 dispõe que “quando as evidências científicas pertinentes forem insuficientes, um 
Membro poderá adotar provisoriamente medidas sanitárias ou fitossanitárias com base na informação pertinente 
disponível”.  
392 De acordo com o artigo 16 da Diretiva 90/220, um Estado Membro pode restringir ou proibir provisoriamente 
o uso ou a venda em seu território de um produto quando “tenha razões suficientes para considerar que um 
produto que tenha sido devidamente notificado e autorizado por escrito [...] constitui um risco para a saúde 
humana ou para o meio ambiente”. 
393 O artigo 23 da Diretiva 2001/18 basicamente reproduz o teor do artigo 16 da Diretiva 90/220, ao autorizar os 
Estados Membros a adotar uma medida de salvaguarda quando dispuserem de informações adicionais ou 
surgirem novos conhecimentos científicos posteriores à autorização outorgada que façam com que tenha  razões 
suficientes para considerar que o OGM autorizado constitui um risco para a saúde humana ou para o meio 
ambiente. 
394   O artigo 12 do Regulamento 258/97 estipula que poderá ser adotada uma medida de salvaguarda quando 
como consequência de uma nova informação ou de uma nova avaliação da informação existente um Estado 
Membro tenha motivos fundados para considerar que a utilização de um alimento ou de um ingrediente alimentar 
que cumpra o disposto no presente Regulamento põe em perigo a saúde humana ou o meio ambiente. 
395 O Estado Membro que adote uma medida de salvaguarda deverá informar tal fato imediatamente à Comissão e 
aos demais Estados Membros. Uma vez notificada, a Comissão deverá adotar uma decisão que poderá dar lugar à 
modificação da ato autoritativo ou à supressão da medida de salvaguarda. 
396  A Comissão deverá apresentar uma proposta de medida a ser adotada ao Comitê de Regulamentação ou ao 
Comitê Permanente de Produtos Alimentícios, que deverão emitir uma opinião sobre a mesma. Se a proposta for 
compatível com a opinião de um dos dois Comitês, a Comissão deverá adotá-la. Todavia, se a medida não 
receber uma opinião favorável de nenhum dos 2 Comitês, ou caso não seja emitida uma opinião, a Comissão 
deverá submeter sem demora a proposta ao Conselho de Ministros, que deverá pronunciar-se sobre a mesma em 
um prazo de três meses. Caso não venha a fazê-lo, a medida proposta é automaticamente adotada. 
397 Foram adotadas no total 9 medidas por seis Estados Membros, a saber, Alemanha, Áustria, França, Grécia, 
Itália e Luxemburgo.   
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 Em um segundo momento, o painel recorreria à determinação do Órgão de Apelação 

no caso CE-hormônios de que um Membro deve cumprir simultaneamente com os seguintes 

requisitos para adotar e manter uma medida sanitária ou fitossanitária provisória: (a) 

comprovar que a medida foi adotada em uma situação em que as evidências científicas 

pertinentes eram insuficientes; (b) atestar que a medida adotada teve por base as informações 

pertinentes disponíveis; (c) comprometer-se não só a obter informação adicional necessária 

para uma avaliação mais objetiva de risco; (d) mas também a rever em um prazo razoável a 

medida adotada. Os 4 requisitos, no entendimento do painel, seriam igualmente importantes 

para assegurar a compatibilidade de uma medida SPS adotada por um Membro da OMC com 

as disciplinas do artigo 5.7 do SPS.398   

 O painel se debruçaria particularmente sobre o cumprimento do requisito (b), a fim de 

avaliar se o estágio atual dos conhecimentos científicos quanto aos potenciais efeitos dos 

OGMs sobre a saúde humana e sobre o meio ambiente justificariam a adoção pelas CE de um 

enfoque precautório na implementação de seus procedimentos de controle e autorização de 

novos produtos biotecnológicos, que resultaram em atrasos de até 5 anos para sua 

finalização.399 400 

 Com base nas evidências apresentadas pelas Partes, o painel chegaria à conclusão de 

que as medidas comunitárias não atenderiam a esse requisito do artigo 5.7, uma vez que 

existiriam evidências científicas suficientes, produzidas pelos comitês científicos das CE, 

comprovando que os produtos biotecnológicos alvo das salvaguardas não apresentariam riscos 

para a saúde humana ou para o meio ambiente.  

                                                        
398 Ver página 937 do relatório do painel. (Documento WT/DS 291, WT/DS 292, WT/DS 293). 
399 As CE enfatizariam repetidamente em suas comunicações ao painel a complexidade e as incertezas centíficas 
que ainda cercam o tema biotecnológico, apesar do reconhecimento de que os conhecimentos acerca dos 
potenciais riscos dos OGMs terem evoluído nos últimos anos. No entendimento comunitário, a experiência com 
relação a esses organismos continuaria sendo limitada, uma vez que haveria poucos estudos sistemáticos sobre os 
efeitos dos cultivos transgênicos sobre o meio ambiente e sobre a saúde humana no longo prazo. Seria por essa 
razão que as CE optaram por aplicar um enfoque de precaução na avaliação e gestão dos riscos dos novos OGMs. 
400 Ver página 678-681 do relatório do painel. (Documento WT/DS 291, WT/DS 292, WT/DS 293). 
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 O painel também refutaria o argumento das CE de que a análise de risco exigida pelo 

artigo 5.1401 só seria aplicável em relação às medidas que não foram adotadas 

provisoriamente. A seu ver, esse dispositivo não exclui de seu âmbito de aplicação as medidas 

provisórias, que só encontrariam amparo no artigo 5.7, se tiverem sido adotadas em razão da 

insuficiência de evidências científicas pertinentes disponíveis.402 

 Alinhando-se à tese norte-americana e canadense, o painel afirmaria que a aplicação do 

artigo 5.7 do SPS seria deflagrada pela insuficiência de evidências científicas e não pela 

provisoriedade da medida SPS adotada ou por uma situação de incerteza científica, que jamais 

pode ser totalmente eliminada no mundo real. Tal posição encontraria respaldo na 

determinação do Órgão de Apelação no caso Japão-Maçãs de que a aplicação desse artigo 

decorre da insuficiência de evidências científicas quanto aos potenciais riscos que podem advir 

da comercialização de um determinado produto biotecnológico.403 

 Para o painel, na determinação da suficiência de evidências científicas pertinentes em 

um caso concreto, há que se ter presente o momento em que se adotou uma medida SPS 

provisória, não sendo relevante nessa determinação o nível adequado de proteção estabelecido 

pelo Membro Importador. Nesse contexto, indicaria que tanto as avaliações iniciais dos 

comitês científicos das CE, quanto as revisões dessas avaliações, realizadas após a adoção 

pelos Estados Membros das salvaguardas nacionais, constituiriam evidências científicas 

suficientes para amparar uma análise de risco objetiva no sentido do parágrafo 1º do artigo 5 

do Acordo SPS, não sendo aplicável, portanto, o parágrafo 7º desse dispositivo à disputa para 

justificar a adoção de salvaguardas nacionais. Essa posição do painel estaria em linha com a 

argumentação norte-americana de que as únicas avaliações de risco apresentadas pelas CE em 

relação aos produtos biotecnológicos penalizados com as salvaguardas seriam aquelas 

realizadas pelos próprios Estados Membros e pelos comitês científicos das CE, cujas 

                                                        
401 O parágrafo 1 do artigo 5  obriga os Membros a assegurar-se de que suas medidas SPS se baseiem em uma 
avaliação, adequada às circunstâncias, dos riscos existentes para a vida e a saúde das pessoas e dos animais ou 
para a preservação dos vegetais. 
402 Ver páginas 640-642 do relatório do painel. (Documento WT/DS 291, WT/DS 292, WT/DS 293). 
403 Ver item 7.2940 à página 941 do relatório do painel. (Documento WT/DS 291, WT/DS 292, WT/DS 293). 
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conclusões convergem no sentido de que tais produtos não apresentam riscos para a saúde 

humana ou para o meio ambiente. 404 405 

 Além dos critérios de aplicabilidade dos parágrafos 1º e 7º do artigo 5, o painel 

examinaria ainda a questão sobre se o parágrafo 7º do artigo 5 do SPS estabeleceria um 

direito, como advogariam as CE406, ou uma exceção (tese norte-americana) à obrigação geral 

dos Estados Membros de basearem suas medidas SPS em sólidos fundamentos científicos, 

como exige o parágrafo 1º desse artigo. Nesse contexto, o painel recordaria o argumento dos 

EUA de que o artigo 5.7 não poderia ser invocado para amparar uma violação injustificada dos 

artigos 2.2 e 5.1, o que teria ocorrido no presente caso, uma vez que as evidências científicas 

pertinentes eram suficientes para realizar uma análise de risco objetiva.      

 O painel faria, por fim, remissão à argumentação canadense de que o artigo 5.7 

constituiria apenas uma solução temporária e não uma opção a ser livremente exercida pelos 

Membros, em detrimento de suas obrigações: (a) de só aplicar uma medida sanitária ou 

fitossanitária enquanto for necessária para proteger a saúde e a vida das pessoas e dos animais 

ou para preservar os vegetais; (b) de basear suas medidas SPS em princípios científicos e de 

não mantê-las sem suficientes evidências científicas.407 408 

 Para o painel, o fato do artigo 2.2 não referir-se expressamente a medidas adotadas 

provisoriamente, não significa que estariam excluídas a priori do seu âmbito de aplicação, 

incidindo esse dispositivo sobre qualquer medida SPS, independentemente de sua natureza 

                                                        
404  Para autores, como Robert L. Howse e Henrik Horn, European Communities-Mesasures Affecting the 
Approval and Marketing of Biotech Products ( Research Institute of Industrial Economics, Center for 
Economic Policy Research, 26 de agosto de 2008. Disponível no seguinte endereço eletrônico: http://www.econ-
law.se/Papers/EC-Biotech%20-%2026aug2008.pdf), o painel ao rechaçar as evidências apresentadas por 
determinados Estados Membros, em particular a Áustria e a Alemanha, que colocavam em questão a 
confiabilidade das análises de risco realizadas pelos comitês científicos comunitários, teria interpretado de forma 
bastante estrita a decisão do OA no caso CE-Hormônios de que os Membros, frente à forte divergência de 
opiniões científicas, poderiam amparar suas medidas SPS em opiniões científicas minoritárias.    
405  Com base em argumentos de procedimento, o painel desqualificaria determinados documentos apresentados 
pelos Estados Membros como evidência dos riscos representados pelos OGMs aprovados a nível comunitário, 
por entender que não constituiriam uma análise de risco estrito senso. 
406 As Comunidades Européias advogariam a tese de que a relação entre os parágrafos 1 e 7 do artigo 5 seria de 
exclusão. Ou seja, o parágrafo 7 estabelece um direito autônomo e não uma exceção ao disposto no parágrafo 2 
do artigo 2 e no parágrafo 1 do artigo 5. 
407 Tais obrigações estão previstas nos artigos 5.1 e 2.2 do SPS. 
408 Ver 7.2959 à página 945 do relatório do painel. Ver também item 7.2970 à página 948 do relatório do painel. 
(Documento WT/DS 291, WT/DS 292, WT/DS 293). 
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temporal.409 Assim, as medidas adotadas provisoriamente deverão basear-se sempre em uma 

análise de risco objetiva, sempre que as evidências científicas pertinentes forem suficientes. 

Tal circunstância não significa que o resultado dessa avaliação esteja livre de incertezas, frente 

às quais um Membro estaria autorizado, no entendimento do painel, a eleger as medidas que 

assegurem o nível de proteção que considere mais adequado à saúde humana, desde que não 

sejam mais restritivas ao comércio do que o necessário para alcançar esse objetivo, tendo 

presente igualmente sua exequibilidade econômica e técnica (artigo 5.6 do SPS).   

 Apesar de reconhecer a complexidade dos conhecimentos biotecnológicos e o caráter 

ainda preliminar das informações científicas disponíveis sobre o potencial impacto de sua 

aplicação no setor agrícola, para o painel tais aspectos não justificariam a postergação de 

decisões substantivas em relação a qualquer pedido de autorização para a liberação de 

produtos GMs, que resultaram na imposição de uma moratória de fato.  Isso não significa, no 

entendimento do painel, que tais decisões devam contemplar uma resposta categórica aos 

pedidos de aprovação de um novo OGM, estando os Membros autorizados, sob determinadas 

circunstâncias, a proibir ou estabelecer condições para sua importação.  

 Esse enfoque interpretativo, segundo o painel, não afetaria a capacidade dos Membros 

de adotar as medidas necessárias para proteger a saúde humana ou o meio ambiente contra os 

riscos potenciais da liberação de um OGM em seu território. 410 

 Para o painel, suas considerações precedentes não deveriam ser interpretadas no 

sentido de que qualquer demora em ultimar os procedimentos de aprovação de novos produtos 

biotecnológicos seria sempre injustificável à luz das disciplinas do Acordo SPS. Surgindo 

novas evidências científicas, o entendimento do painel é de que esses procedimentos poderiam 

ser suspensos até a sua avaliação pelas autoridades competentes nacionais ou comunitárias. 

                                                        
409 A caracterização pelas CE das salvaguardas nacionais como medidas provisórias tampouco tornaria 
inaplicável o artigo 5.1 do SPS. Ver itens 7.3019-7.3022 às páginas 960-961 do relatório do painel. (Documento 
WT/DS 291, WT/DS 292, WT/DS 293). 
410 Para o painel, ainda que sob determinadas circunstâncias fosse admissível a extensão dos prazos para que as 
CE pudessem realizar análises mais detalhadas dos novos produtos biotecnológicos submetidos à sua 
consideração, tal hipótese não justificaria a suspensão unilateral de qualquer decisão final em relação à liberação 
desses produtos.  
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 O painel examinaria em seguida a inter-relação entre o artigo 5.7 e o artigo 2.2. Esse 

tema foi suscitado pelas CE, que advogariam a tese de que o artigo 5.7 estabeleceria um 

direito autônomo e não uma exceção ao artigo 2.2. Por tratar-se de um direito, corresponderia, 

no entendimento comunitário, à parte reclamante estabelecer que o Membro importador atuou 

de forma incompatível com esse dispositivo.411 Para sustentar sua tese, as CE citariam decisão 

do OA no caso CE-Hormônios, em que teve submetido à sua consideração a questão sobre se 

o artigo 3.3 do SPS, que autoriza os Membros a estabelecer seu próprio nível de proteção SPS, 

seria um direito autônomo ou uma exceção ao parágrafo 1 desse artigo, tendo concluído em 

favor da primeira categorização. Para o painel, a determinação do Órgão de Apelação nesse 

caso de que a relação entre uma norma que permite em determinadas circunstâncias um 

comportamento que de outra forma seria incompatível com outra deveria ser adotado no caso 

biotech. Com base nessa determinação,  o painel concluiria que a relação entre o artigo 5.7 - 

que permite a adoção de uma medida SPS provisória quando as evidências científicas 

pertinentes forem insuficientes - e o artigo 2.2 - que impõe aos Estados Membros a obrigação 

de não manter uma medida SPS sem evidências científicas suficientes - seria de direitos 

autônomos.412 

 Para o painel, o fato das medidas sanitárias e fitossanitárias adotadas ao amparo do 

artigo 5.7 serem provisórias não obstaria a caracterização desse dispositivo como um direito. 

Tal opinião estaria respaldada pela determinação do Órgão de Apelação no caso Japão - 

Produtos agrícolas II de que o artigo 5.7 constitui uma “isenção qualificada” em relação à 

obrigação que emana do artigo 2.2 de não manter medidas sanitárias ou fitossanitárias sem 

suficientes evidências científicas. Segundo o painel, ao utilizar o termo “isenção” e não 

                                                        
411 Em favor dessa tese, as CE fariam referência às considerações do Órgão de Apelação no caso CE - 
Preferências Tarifárias, em que teve de examinar se a Cláusula de Habilitação constituiria um direito ou uma 
exceção à cláusula da Nação Mais Favorecida, consignada no parágrafo 1 do artigo I do GATT-94. Nesse caso, o 
Órgão de Apelação chegou à conclusão de que quando uma disposição qualquer dos acordos abrangidos autorizar 
um comportamento que de outra forma seria incompatível com outro dispositivo e um fizer remissão ao outro, a 
parte reclamante teria o ônus de provar que a medida impugnada é incompatível com o dispositivo  que permite 
un comportamento particular. 
412 Ver itens 7.2967 à 7.2969, às páginas 947-948 do relatório do painel. (Documento WT/DS 291, WT/DS 292, 
WT/DS 293) 
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“exceção”, o OA teve a intenção de afirmar a inexistência de uma relação de sujeição entre os 

dois dispositivos.413 

 Na visão do painel, o artigo 5.7 não estabelece, contudo, um direito absoluto ou 

incondicional, devendo ser observados cumulativamente os 4 requisitos elaborados pelo OA 

no caso Japão - Produtos agrícolas II mencionados em item precedente do presente trabalho 

para que um Membro possa adotar e manter uma medida SPS provisória. Na ausência de 

qualquer um desses requisitos - entre os quais está a comprovação por um Membro de que tem 

procurado obter informações adicionais necessárias para uma avaliação mais objetiva de risco, 

como exige o artigo 5.1 - o artigo 2.2 seria aplicável à medida questionada, sempre e quando 

não haja outros elementos que afastem sua aplicação.414 415 416 

 O painel invocaria, ainda, a determinação do OA no caso CE-Sardinhas dispondo que 

quando uma parte reclamante alega que uma medida sanitária ou fitossanitária foi adotada sem 

evidências científicas suficientes, lhe corresponderia - e não à parte demandada - demonstrar 

que a medida impugnada é incompativel com ao menos um dos 4 requisitos estabelecidos no 

artigo 5.7. Demonstrada essa incompatibilidade, somente então a medida atacada seria 

examinada à luz das disciplinas estabelecidas no artigo 2.2.417 

 Para o painel, a faculdade conferida aos Membros pelo artigo 5.7 de adotar medidas 

SPS provisórias com base na informação pertinente disponível, diante da insuficiência de 

evidências científicas418 se justificaria, uma vez que nessas circunstâncias seria impossível ou 

sequer admissível exigir o cumprimento de sua obrigação de basear suas medidas sanitárias e 

fitossanitárias em uma avaliação de risco calcada em sólidos fundamentos científicos. Essa 

interpretação estaria respaldada pelo próprio artigo 2.2 do SPS, que dispõe que a obrigação 

                                                        
413 Ver itens 7.2970-7.3972 à página 948 do relatório do painel. (Documento WT/DS 291, WT/DS 292, WT/DS 
293). 
414  Ver item 7.2973 à página 949 do relatório do painel. (Documento WT/DS 291, WT/DS 292, WT/DS 293). 
415  Ver item 7.2988 à página 953 do relatório do painel. (Documento WT/DS 291, WT/DS 292, WT/DS 293). 
416  Essa avaliação tem por objetivo avaliar a probabilidade de entrada, estabelecimento ou propagação de pragas 
ou doenças no território de um Membro Importador. 
417  Ver item 7.2976 à página 949 do relatório do painel. (Documento WT/DS 291, WT/DS 292, WT/DS 293). 
418  Ver item 7.2987 à página 953 do relatório do painel. (Documento WT/DS 291, WT/DS 292, WT/DS 293). 
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estabelecida no artigo 5.1 não é aplicável às medidas compreendidas no âmbito de aplicação 

do artigo 5.7.419  

 À luz do que precede, o painel defenderia a caracterização do artigo 5.7 como um 

direito ou uma isenção qualificada às obrigações estabelecidas nos artigos 5.1 e 2.2. 

Constatada, contudo, a compatibilidade das salvaguardas nacionais com os requisitos do artigo 

5.1, não haveria, a seu ver, necessidade de seguir examinando se seriam compatíveis com o 

artigo 5.7, o que só ocorreria se chegasse à conclusão de que constituiriam uma violação 

àquele artigo. Dado que as salvaguardas nacionais não se basearam nas informações 

pertinentes disponíveis, no entendimento do painel essas medidas também seriam 

incompatíveis com o artigo 2.2 do SPS. Para amparar essa conclusão, o painel invocaria 

determinação do Órgão de Apelação no caso Austrália – Salmão, dispondo que na hipótese de 

uma medida SPS não basear-se em uma avaliação de risco, nos termos exigidos pelo artigo 

5.1, poderia se presumir que não estaria amparada em sólidos princípios científicos no sentido 

do artigo 2.2420, constituindo assim, uma violação a esse dispositivo. 

 

3.6 Aplicabilidade do Acordo GATT-1994 à disputa 

 A aplicabilidade do Acordo GATT-1994 à disputa seria examinada pelo painel, tendo 

presente, por um lado, as alegações dos co-demandantes de que as salvaguardas nacionais 

representariam uma violação aos artigos III.4 e XI e, por outro, a defesa das CE de que seu 

comportamento estaria justificado por uma das exceções previstas no artigo XX desse 

instrumento. 

                                                        
419 Para o painel, a cláusula “salvo o disposto no parágrafo 7 do artigo 5” exime os Membros da obrigação 
imposta pelo parágrafo 2 do artigo 2 de só adotar medidas SPS, com base em evidências científicas suficientes. 
420 Para o Canadá, a incompatibilidade das salvaguardas nacionais com o artigo 2.2 decorre do fato de não 
cumprirem com as seguintes exigências previstas nesse dispositivo: 1) necessidade para proteger a vida e a saúde 
das pessoas e dos animais ou para preservar os vegetais;  2) fundamentação com base em princípios científicos 
sólidos;  e 3) manutenção com base em suficientes evidências científicas, salvo o disposto no parágrafo 7 do 
artigo 5.   
   Para o Canadá, as medidas de salvaguarda também seriam incompatíveis com as obrigações que correspondem 
às Comunidades Européias em virtude do artigo 5.5 do Acordo SPS de evitar distinções arbitrárias ou 
injustificáveis nos níveis que considera apropriados em diferentes situações, se tais distinções resultarem em 
discriminação ou em uma restrição velada ao comércio internacional. 
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3.6.1 Artigo III.4 

  O painel examinaria inicialmente as alegações formuladas por Canadá e Argentina 

com relação à incompatibilidade das medidas comunitárias com o parágrafo 4 do artigo III do 

GATT-94. Esse dispositivo estabelece, em linhas gerais, que os produtos do território de 

qualquer Parte contratante importados para o território de outra Parte Contratante não deverão 

receber um tratamento menos favorável que o concedido a produtos similares de origem 

nacional, no que se refere a qualquer lei, regulamento ou prescrição que afete a venda, a oferta 

para a venda, a compra, o transporte, a distribuição e o uso destes produtos no mercado 

interno.421 

 Para o Canadá, as salvaguardas aplicadas por determinados Membros422 das CE seriam 

incompatíveis com esse dispositivo, uma vez que teriam afetado a distribuição e 

comercialização de produtos biotecnológicos importados em favor de produtos similares não 

biotecnológicos produzidos por esses Membros.  

 Invocando suas conclusões de que as salvaguardas impugnadas seriam incompatíveis 

com o artigo 5.1 e consequentemente com o artigo 2.2 do Acordo SPS, o painel afirmaria que 

por razões de economia processual, se eximiria de examinar a compatibilidade dessas medidas 

com o artigo III.4. Com relação especificamente às alegações argentinas sobre a aplicabilidade 

desse último dispositivo à disputa, o painel afirmaria inicialmente seu entendimento de que um 

Membro, ao iniciar e ultimar seus procedimentos de aprovação, estaria em princípio 

autorizado a estabelecer diferenças de tratamento entre produtos similares, o que de per se não 

implica automaticamente uma discriminação contra produtos importados em favor de 

similares de origem nacional.423 

 Seguindo essa linha de raciocínio, afirmaria ainda que o fato das autoridades 

competentes de um Estado Membro, no cumprimento dos procedimentos regulatórios de seu 

país, terem alcançado conclusões desfavoráveis em relação à liberação de um produto 

importado não seria suficiente para demonstrar que esse produto teria recebido um tratamento 

                                                        
421 Ver páginas 1064 e 1065 do relatório do painel. (Documento WT/DS 291, WT/DS 292, WT/DS 293). 
422 O Canadá mencionaria textualmente a Áustria, França e Itália. 
423 Ver páginas 1064-1065 do relatório do painel. (Documento WT/DS 291, WT/DS 292, WT/DS 293). 
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menos favorável, se existirem fatores ou circunstâncias não relacionadas à sua origem que 

expliquem esse resultado. 

 O painel rechaçaria, assim, a alegação dos co-demandantes de tratamento 

discriminatório por parte das CE na aplicação de seus procedimentos de aprovação a produtos 

biotecnológicos importados em favor de produtos convencionais similares de origem nacional. 

Em sua avaliação, o rigor das autoridades regulatórias comunitárias na tramitação de inúmeras 

solicitações envolvendo produtos biotecnológicos importados não seria devido à sua origem e 

sim à necessidade de avaliar a inocuidade e os eventuais riscos associados a seu consumo, 

tendo em vista suas particularidades. Em vista desses argumentos, o painel concluiria que os 

procedimentos autorizativos das CE424 não teriam sido iniciados ou ultimados de maneira 

menos favorável aos produtos importados do que em relação aos produtos de origem nacional, 

não tendo as Partes reclamantes apresentado evidências suficientes para estabelecer uma 

presunção de que o tratamento supostamente menos favorável se deve à origem estrangeira 

dos produtos biotecnológicos penalizados com as salvaguardas.425 

 Seguindo essa linha de argumentação, o painel afirmaria que os Membros estariam 

autorizados a aplicar procedimentos de autorização mais estritos a produtos biotecnológicos 

importados, independentemente de sua origem, caso surjam novas evidências científicas 

indicando que os riscos associados a esses produtos haviam sido subestimados. Essa 

interpretação, segundo o painel, estaria amparada no próprio artigo 5.1 do SPS, que exige uma 

análise de risco adequada às circunstâncias, que podem alterar-se em função do surgimento de 

novas evidências científicas.426 

 A partir da constatação de que as Partes reclamantes não teriam demonstrado 

suficientemente que os produtos importados foram tratados de modo menos favorável que os 

produtos de origem nacional, no que se refere ao início e conclusão dos procedimentos de 

                                                        
424  Tais procedimentos estão estabelecidos no Regulamento CE N° 258/97 e nas Diretivas CE 90/220 e 2001/18. 
425  Ver itens 7.2408 a 7.2411 às páginas 847-848 do relatório do painel. (Documento WT/ DS 291, WT/DS 292 
WT DS/293). 
426  Ver item 25 e nota 199 à página 1129 do relatório do painel (Documento WT/ DS 291, WT/DS 292 WT 
DS/293). 
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aprovação vigentes nas CE, o painel se eximiria de pronunciar-se sobre a questão da 

similaridade entre esses produtos.427 

 

3.6.2 Artigo XI  

 O painel também examinaria a compatibilidade das salvaguardas nacionais aplicadas 

por um dos Estados Membros, no caso a Grécia, à luz do parágrafo 1 do artigo XI do GATT-

94. Esse dispositivo estabelece, em linhas gerais, que nenhuma parte contratante imporá ou 

manterá –além de direitos aduaneiros, impostos ou outros encargos – proibições ou restrições 

à importação de um produto do território de outra Parte Contratante ou à exportação ou à 

venda para a exportação de um produto destinado ao território de outra parte contratante, seja 

mediante contingenciamentos, licenças de importação ou de exportação  ou por meio de outras 

medidas. 

 Por razões de economia processual, o painel invocaria suas conclusões quanto à 

incompatibilidade das salvaguardas nacionais com o artigo 5.1 e consequentemente com o 

artigo 2.2 do Acordo SPS, para eximir-se de examinar a alegação das Partes reclamantes de 

que essas medidas constituiriam uma violação ao artigo XI do GATT-94.428 

 

 

 

                                                        
427 A ênfase no aspecto da similaridade como condição para deflagrar a aplicação do artigo III.4 seria um dos 
elementos centrais da defesa comunitária com relação às alegações de violação do princípio do Tratamento 
Nacional. Segundo as CE, tal violação só poderia ocorrer se as Partes reclamantes tivessem demonstrado que os 
produtos importados receberam tratamento menos favorável do que produtos nacionais similares. Tal 
comprovação, contudo, não poderia ser feita, segundo as CE, uma vez que suas autoridades regulatórias não 
teriam tomado mais tempo para autorizar a importação de OGMs do que para autorizar seu cultivo ou 
processamento doméstico por produtores locais. As CE defenderiam ainda o argumento de que na comparação 
entre dois produtos para fins de aferir sua similaridade, o painel não deveria basear-se em categorias tão amplas 
ou termos tão genéricos como a respectiva contra-parte não biotecnológica produzida domesticamente e sim 
buscar identificar semelhanças entre dois produtos com relação aos seguintes aspectos: propriedades físicas, 
natureza, qualidade, uso final e preferências do consumidor. 
428 Ver página 1065-1066 do relatório do painel. (Documento WT/DS 291, WT/DS 292, WT/DS 293). 
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3.6.3 Artigo XX  

 Conforme indicado em item precedente, a questão da aplicabilidade do artigo XX à 

disputa seria levantada pelas CE, como defesa que o painel eventualmente deveria ter 

presente, caso viesse a considerar suas medidas incompatíveis com os artigos III.4 e XI.1 do 

GATT-94 ou com as obrigações estabelecidas no SPS e no TBT. Nessa hipótese, as CE 

advogariam que o painel deveria examinar primeiramente se suas medidas estariam amparadas 

por uma das exceções contempladas nas alíneas b), d) ou g) do artigo XX. Deveriam 

examinar, ainda, à luz do caput desse artigo se as medidas comunitárias constituiriam uma 

discriminação arbitrária ou injustificável entre países onde prevalecem as mesmas condições 

ou uma restrição encoberta ao comércio internacional.  

 Os co-demandantes, por sua vez, rechaçariam os argumentos das CE quanto à 

aplicabilidade das exceções gerais do artigo XX para eximir-se do cumprimento de seus 

compromissos no âmbito tanto do GATT-94, quanto dos Acordos SPS e TBT, por entender 

que as Comunidades não teriam logrado demonstrar que suas medidas seriam efetivamente 

necessárias para proteger a saúde e a vida humana e dos animais ou para preservar os vegetais. 

As CE tampouco teriam apresentado evidências de que as medidas adotadas não constituiriam 

um meio de discriminação arbitrária ou injustificável entre países onde prevalecem as mesmas 

condições.429  

 Amparando-se em sua constatação de que as Partes reclamantes não teriam logrado 

provar que as CE teriam violado o artigo III.4, o painel alegaria novamente alegaria razões de 

economia processual para eximir-se de fazer qualquer pronunciamento acerca da 

aplicabilidade do artigo XX à disputa. 

 

 

 

                                                        
429 Ver primeira intervenção oral da Argentina item 6 à página 91 do relatório do painel. Ver também terceira 
comunicação escrita do Canadá , item 576 à página 166 do relatório do painel. (Dcoumento WT/DS 291, WT/DS 
292, WT/DS 293). 
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3.7. Críticas ao relatório do painel 

3.7.1. O trabalho de Jacqueline Peel 430 

A análise de Jacqueline Peel tem como foco inicial a interpretação excessivamente 

ampla dada pelo painel no caso biotech ao termo “medidas SPS”, o que lhe teria permitido 

qualificar as preocupações ambientais contidas na legislação européia sobre OGMs como 

questões sanitárias e fitossanitárias. Ao adotar esse enfoque interpretativo, o painel não teria 

levado em consideração, segundo a autora, o trabalho conceitual desenvolvido pelos 

organismos internacionais de referência em relação a termos correntes empregados no Acordo 

SPS,431 432 433 o que lhe teria permitido concluir que parte dos riscos abrangidos pela legislação 

comunitária sobre OGMs não estão cobertos pelo SPS. Entre esses riscos estariam os 

seguintes: (a) reações alérgicas e comprometimento de tratamentos terapêuticos ou 

veterinários, em razão do consumo de produtos GMs; (b) contaminação gênica de cultivos 

convencionais; (c) criação de supermazelas GMs, com a consequente perda de biodiversidade 

e; (d) alterações dos ciclos biogeoquímicos existentes. 

Para Peel, a determinação do painel de que uma ampla gama de objetivos ambientais 

poderiam ser caracterizados como medidas SPS teria implicações, não só sobre a eleição dos 

dispositivos dos acordos SPS, TBT e GATT-94 que seriam aplicáveis à disputa, mas também 

sobre a própria dinâmica de interação desses instrumentos com alguns MEAs vigentes, 

favorecendo a concorrência entre esses regimes.434 Em função dessas implicações, a aplicação 

                                                                                                                                                                              
 
430 Ver Jacqueline Peel, A GMO by Any Other Name ... Might be an SPS Risk ! Implications of Expanding the 
Scope of the WTO Sanitary and Phytosanitary Measures Agreement In: The European Journal of International 
Law, Volume 17, N. 5, EJIL 2006 (1009-1031).  
431   Na definição desses termos, o painel teria partido da premissa de que os riscos para a vida e para a saúde de 
animais e plantas incluem efeitos de cultivos geneticamente modificados sobre a fauna e a flora. 
432 Na interpretação do painel, o potencial de um cultivo transgênico reproduzir-se em locais onde não é desejado, 
poderia exigir esforços de controle ou mesmo de erradicação por parte de agricultores, o que permitiria qualificá-
los como pestes.  
433 Ver página 1020 do trabalho de Peel. 
434Essa concorrência deveria ser vista, segundo a autora, como parte do fenômeno mais amplo de fragmentação 
do Direito Internacional em regimes autônomos, que operam sem qualquer preocupação em preservar a coerência 
com as demais normas que integram o Direito Internacional. 
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do Acordo SPS deveria restringir-se, em sua opinião,435 exclusivamente a medidas de natureza 

sanitária ou fitossanitária.  

Segundo Peel, o próprio histórico de negociação desse Acordo revela que só teria sido 

possível alcançar um consenso em favor da inclusão de disciplinas mais rigorosas em seu 

âmbito - sobretudo em relação à obrigatoriedade de basear as medidas SPS nacionais em 

análises de risco calcadas em sólidos fundamentos científicos - no entendimento de que só se 

aplicariam a um universo limitado de medidas nacionais. Por outro lado, não haveria qualquer 

registro de que os negociadores do Acordo teriam considerado sua aplicação a medidas 

ambientais com impacto comercial meramente acidental.  

Outro motivo, segundo a autora, para não ampliar o âmbito de aplicação do Acordo 

SPS está associado à própria natureza das medidas ambientais, que estão estruturadas de modo 

a acomodar as exigências de fundamentação científica436 com a faculdade de atuar com base 

no princípio da precaução em casos de incerteza científica. Essa acomodação, no entender de 

Peel, reflete o senso comum de que os conhecimentos existentes em relação ao impacto 

ambiental e sanitário dos cultivos GMs seriam ainda preliminares, em contraste com as 

informações disponíveis sobre os efeitos da difusão de pestes quarentenárias e do consumo de 

toxinas sobre a vida e a saúde humana, animal e vegetal. 

Após refutar os argumentos do painel com relação à aplicabilidade do SPS às medidas 

comunitárias envolvendo produtos geneticamente modificados, a autora defenderia a tese de 

essas medidas se ajustariam mais às disciplinas do TBT, que tem dentre seus objetivos 

legítimos a proteção do meio ambiente. A legislação comunitária também poderia, a seu ver, 

ser examinada à luz do GATT-94, em particular de seu artigo XX(a) que faculta aos Membros 

a adoção de medidas potencialmente restritivas ao comércio, desde que necessárias para 

proteger a moral pública, tendo em vista as preocupações éticas que permeiam os debates 

sobre transgênicos. 

                                                        
435 Ver Peel, opus citada, página 1014. 
436 A exigência de fundamentação científica das medidas SPS adotadas por um Membro tem como premissas 
subjacentes a racionalidade e a objetividade do conhecimento científico existente para aferir sua legitimidade  e 
evitar que seja instrumentalizada para fins protecionistas. 



 202

Peel criticaria ainda a recusa do painel em orientar-se pelo princípio da precaução437 na 

resolução da disputa, ignorando o estágio ainda preliminar dos conhecimentos científicos em 

relação aos riscos representados pelos cultivos GMs e o direito dos Membros de estabelecer 

um nível de proteção SPS que considerem mais adequado, tendo presente o grau de aversão a 

risco vigente na sociedade que representam.  

Amparando-se no informe da CDI438 sobre a fragmentação do Direito Internacional, a 

autora criticaria, por fim, a decisão do painel de rejeitar a aplicação do Protocolo de Cartagena 

e da Convenção sobre Biodiversidade à disputa, sob o argumento de que esses instrumentos 

não seriam aplicáveis às relações entre as Partes. No entendimento de Peel, caso esse enfoque 

interpretativo venha a se consolidar como precedente poderá levar ao insulamento do sistema 

multilateral de comércio, contrariando o ethos subjacente ao processo de construção do Direito 

Internacional como um sistema dinâmico de integração normativa.  

 

3.7.2. O trabalho de Simon Lester 

As críticas de Simon Lester têm como foco a metodologia adotada pelo painel no caso 

biotech para analisar o alcance do termo “medida SPS”, separando finalidade, forma jurídica 

(lei, decreto, regulamento) e natureza da medida (requerimento ou procedimento). Para a 

autora, esse enfoque seria discrepante em relação àquele adotado pelo OSC e por especialistas 

em temas sanitários e fitossanitários.439 

Lester condenaria igualmente a decisão do painel de não considerar outras fontes de 

Direito Internacional, em particular a Convenção sobre Diversidade Biológica e o Protocolo 

de Cartagena na interpretação dos acordos da OMC, o que poderia, em sua avaliação, 

                                                        
437 Para Peel, a capacidade das autoridades regulatórias de atuar mesmo antes de existirem evidências científicas 
suficientes comprovando o potencial de dano associado à comercialização de um determinado produto seria uma 
característica inerente aos sistemas regulatórios contemporâneos, que tendem a orientar-se por uma série de 
considerações que vão além de aspectos meramente científicos, para abarcar aspectos éticos, religiosos e 
considerações de bem estar. 
438 Ver Peel, op. cit. (2006) p. 1029. 
439 Ver Simon Lester, European Communities—Measures Affecting the Approval and Marketing of Biotech 
Products, p.1-11. Disponível no seguinte endereço eletrônico: 
http://www.worldtradelaw.net/articles/lesterbiotechcasenote.pdf). 
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dificultar a eventual aplicação desses instrumentos em futuras disputas perante o OSC 

envolvendo questões afins.    

Lester criticaria, por fim, o entendimento do painel sobre a inter-relação entre os 

artigos 5.1 e 5.7 do SPS como sendo de direitos autônomos. A seu ver, esse entendimento não 

seria coerente com decisões precedentes do OSC, não encontrando amparo tampouco na 

Doutrina.  

 

3.7.3. A análise de Denise Prévost440 

Em linha com a análise de Peel e Lester, Denise Prévost criticaria em seu trabalho a 

interpretação excessivamente ampla dada no caso ‘biotech” ao termo “medidas sanitárias e 

fitossanitárias”, o que permitiu ao painel enquadrar medidas adotadas com objetivos 

ambientais no âmbito de aplicação do Acordo SPS.  

Prévost também criticaria a análise do painel quanto à relevância de outras normas de 

Direito Internacional para a interpretação dos acordos da OMC aplicáveis à disputa. A seu ver, 

o entendimento do painel de que nos termos do artigo 31.3(c) da CVDT, só estaria obrigado a 

levar em consideração as normas vinculantes para todas as Partes do tratado sendo 

interpretado esvaziaria esse dispositivo de sentido prático, uma vez que é pouco provável que 

todos os Membros da OMC sejam partes em outro tratado fora do sistema multilateral de 

comércio.441 

Para a autora, a posição do painel em relação a esse tema442 representaria um 

retrocesso em relação àquela adotada pelo OA no caso camarões- tartaruga, de que a 

normativa OMCiana não deveria ser lida de forma isolada em relação às demais normas que 

integram o corpo do Direito Internacional Público. Neste caso específico, o OA amparou-se 
                                                        
440 Ver Denise Prévost, Opening Pandora´s Box: the Panel´s Findings in the EC-Biotech Products Dispute. 
(Legal Issues of Economic Integration, Vol. 34, No. 1, pp. 67-101, 2007. Disponível no seguinte endereço 
eletrônico: http://ssrn.com/abstract=1260270). 
441  Para amparar seu argumento, Prévost faria referência às reflexões da CDI, plasmadas em seu relatório sobre a 
fragmentação do Direito Internacional, de que seria pouco provável uma coincidência absoluta em termos de 
identidade entre os membros da OMC e as Partes de outros tratados relevantes para a interpretação dos acordos 
abrangidos. 
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em outros instrumentos internacionais da área ambiental, que não eram vinculantes para todas 

as Partes na disputa, a fim de identificar as preocupações contemporâneas das comunidades de 

nações em relação à exaustão dos recursos naturais não renováveis.  

Na avaliação de Prévost, o recurso a outras normas internacionais no caso “biotech” 

poderia ter cumprido dupla função: (a) de definir, por um lado, o alcance de termos utilizados 

no acordo SPS relevantes para a disputa, como “pestes”, “contaminantes”, “atrasos indevidos” 

e “insuficientes evidências científicas443”; (b) de promover, por outro lado, a coerência entre 

normas pertencentes a distintos regimes internacionais de aplicação concorrente neste caso.  

Prévost criticaria particularmente a recusa do painel em reconhecer a função 

informativa que a Convenção sobre Diversidade Biológica e o Protocolo de Cartagena 

poderiam ter desempenhado na interpretação do Acordo SPS, além de levantar objeções à 

afirmação do painel de que seria desnecessário e mesmo imprudente examinar o status da 

precaução no Direito Internacional.   

A autora criticaria, por fim, o entendimento do painel de que as definições acordadas 

no âmbito da OIE, do Codex Alimentarius ou da CIPP sobre termos usados no Acordo SPS 

teriam caráter meramente informativo e não dispositivo sobre o alcance desses termos, uma 

vez que não há menção as mesmas no Anexo A(1) desse Acordo. Para Prévost, esse 

argumento, que teria sido utilizado pelo painel para justificar sua opção de não recorrer ao 

trabalho conceitual realizado por esses organismos444 não se coadunaria com as próprias 

diretrizes do SPS, que insta os Membros da OMC a amparar suas medidas sanitárias e 

fitossanitárias, tendo presente as diretrizes e recomendações do Codex, da OIE e da CIPP. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                              
442 Ver Prévost, op. cit. (2007), p. 89. 
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3.7.4. A análise de Christiane R. Conrad 445  

Um dos principais focos da crítica de Christiane Conrad à análise do painel seria a 

ausência de qualquer referência em seu relatório ao debate em torno de PPMs446, dada a 

semelhança dos temas desse debate com algumas questões suscitadas pelo caso biotech,  entre 

as quais a da similaridade entre produtos convencionais e sua variedade transgênica.  

Segundo a autora, trata-se de questão prejudicial que deveria ter antecedido a própria 

determinação sobre se teria havido alguma violação ao princípio do Tratamento Nacional ou 

da Nação Mais Favorecida ou se o tratamento diferenciado a um produto biotecnológico 

importado poderia ser justificado à luz do artigo XX do GATT-94.447  

Em linha com a análise de Peel e Lester, Conrad também criticaria a interpretação 

excessivamente ampla dada ao termo “medidas SPS”, por entender que várias 

regulamentações domésticas aplicáveis a produtos GMs existentes não se enquadrariam na 

definição clássica desse termo, uma vez que não foram concebidas com o objetivo específico 

de proteger os Membros da OMC contra riscos sanitários ou fitossanitários. 

Conrad também criticaria a eleição do acordo SPS como o direito aplicável à disputa, 

por entender que pelo princípio in dubio mitius, o painel deveria ter optado pelo Acordo que 

impõe disciplinas menos rigorosas aos Membros da OMC, tendo presente a necessidade de 

preservar sua autonomia regulatória, a fim de atender a interesses nacionais legítimos de seus 

cidadãos. 

Ao enquadrar a legislação européia aplicável a OGMs na definição de medida SPS, o 

painel teria deixado de empreender, segundo a autora, importante reflexão sobre o valor 

intrínseco da biodiversidade, cuja tutela não se exaure na proteção da vida e da saúde humana, 
                                                                                                                                                                              
444 Ver Prévost, op. cit. (2007), p. 92. 
445  Ver Christiane R. Conrad , PPMs, the Ec-Biotech Dispute and Applicability of the SPS Agreement: Are 
the Panel´s Findings Built on Shaky Ground? (Research Paper N 8-06 August 2006, Ed: International Law 
Forum of the Hebrew University of Jerusalem Law Faculty. Disponível no seguinte endereço eletrônico: 
http://ssrn.com/abstract=920742). 
 
446 O cerne do debate em torno de PPMs  envolve a questão sobre se o método de produção poderia ser utilizado 
como parâmetro para diferenciar dois produtos, similares do ponto de vista de suas propriedades físicas – para 
efeitos de determinar se teria havido uma violação das cláusulas de tratamento nacional ou da nação mais 
favorecida.  
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animal ou vegetal, constituindo um valor autônomo – maior do que a soma dos valores 

tutelados pelo acordo SPS - cujo significado mais amplo não teria sido avaliado devidamente. 

Para Conrad, dado que a proteção à biodiversidade constitui um valor tutelado448 pela 

legislação comunitária, que não é mencionado nos acordos da OMC, o painel poderia ter 

recorrido a outras normas de Direito Internacional, como a Convenção Diversidade Biológica 

e o Protocolo de Cartagena, para subsidiar sua decisão sobre se o SPS seria aplicável a essa 

legislação.  

Segundo a autora, o recurso a outras normas de Direito Internacional também teria 

permitido ao painel chegar à conclusão de que alguns dos objetivos da regulamentação 

européia não estariam efetivamente cobertos pelo SPS, obrigando-o a rever essa legislação, 

tendo presente outros acordos da OMC, como o TBT e o GATT-94.  Esses dois últimos 

acordos, na opinião de Conrad, teriam particular relevância, em vista dos argumentos 

levantados pela Argentina e pelo Canadá, de que a legislação comunitária constituiria uma 

flagrante violação ao artigo III.4 do GATT-94, ao conceder aos produtos importados 

tratamento menos favorável do que o acordado a produtos similares de origem nacional. 

O painel, contudo, ao afirmar seu entendimento de que um Membro estaria autorizado, 

desde que por razões não vinculadas à origem de um determinado produto, a impor restrições 

à sua comercialização em seu território para atender a preocupações de ordem sanitária ou 

fitossanitária449, teria afastado a aplicação do artigo III.4 à disputa. 

Conrad também exploraria em seu trabalho a questão suscitada pelas Partes 

reclamantes acerca da aplicabilidade do Acordo TBT à regulamentação européia sobre OGMs. 

Para a autora, não haveria dúvidas de que esse Acordo seria aplicável tanto às normas 

comunitárias sobre etiquetagem, quanto a seus regulamentos técnicos e procedimentos de 

avaliação de conformidade envolvendo produtos GMs.  Como argumento adicional em favor 

da aplicação do TBT ao caso, Conrad mencionaria o fato de ser um instrumento “mais 

generoso”450 que o acordo SPS, ao reconhecer aos Membros da OMC maior flexibilidade para 

                                                                                                                                                                              
447Ver Conrad, op. cit. (2006), p. 8-9.  
448 Ver Conrad, op. cit. (2006), p. 19.  
449 Ver Conrad, op. cit. (2006), p. 24. 
450 Ver Conrad, op. cit. (2006) p. 26.  
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adotar medidas regulatórias voltadas à consecução de valores socialmente reconhecidos. 

Dentre esses valores, enumerados de forma meramente exemplificativa no artigo 2.2 do TBT, 

estariam a proteção da vida e da saúde humana, animal ou vegetal; a preservação do meio 

ambiente; a prevenção de práticas desleais de comércio e a segurança nacional. 

Por fim, a autora reiteraria a relevância do GATT-94 para o encaminhamento da 

disputa, particularmente de seu artigo XX que consagra a precedência de determinados 

valores, como a proteção da vida e da saúde humana, animal e vegetal em relação aos 

objetivos do livre comércio 

 

3.7.5. Lukasz Grusczynski451  

Somando-se a Lester, Peel e Conrad, Lukasz Grusczynski criticaria o entendimento do 

painel de que medidas voltadas à proteção do meio ambiente se enquadrariam no âmbito de 

aplicação do SPS, por implicar na prática a subordinação de qualquer legislação ambiental 

adotada por um Membro às disciplinas desse Acordo,452 minando o cumprimento daqueles 

dispositivos que contemplam preocupações precautórias e considerações sócio-econômicas 

relacionadas à conservação e uso sustentável do meio ambiente.  

O autor criticaria igualmente as definições excessivamente literais453 adotadas pelo 

painel de distintos termos do Acordo SPS, baseadas dicionários linguísticos, ao invés de 

recorrer aos conceitos e diretrizes estabelecidos pelos organismos internacionais de referência 

sobre o assunto.Essa opção metodológica do painel, ao seu ver,  não levaria em consideração o 

fato de que o SPS não constitui um regime autônomo, operando em um vácuo legal. 

Alinhando-se com Peel, o autor afirmaria que o histórico de negociação do SPS revela 

que foi concebido para ser aplicado a um conjunto limitado de medidas, adotadas com o 
                                                        
451 Lukasz Adam Gruszczynski, The SPS Agreement Within the Framework of WTO Law: The Rough 
Guide to the Agreement's Applicability (June, 28, 2008, disponível no seguinte endereço eletrônico: 
http://ssrn.com/abstract=1152749. 
452  Ver Grusczynski, op. cit. (2008), p. 11. 
453 Segundo Grusczynski (op. cit. (2008) p. 15), essa interpretação excessivamente literal adotada pelo painel teria 
levado a resultados cômicos. Para exemplificar essa afirmação, o autor mencionaria as considerações do painel de 
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objetivo de coibir riscos sanitários ou fitossanitários tradicionais associados à importação de 

produtos agropecuários.  

Segundo Grusczynski, essa interpretação restritiva do âmbito de aplicação do SPS 

encontraria amparo na própria linguagem do TBT, que em seu artigo 2.2 menciona 

explicitamente a proteção do meio ambiente como um dos objetivos legítimos desse acordo.454 

Haveria, ainda, segundo o autor, argumentos de ordem pragmática, contra a expansão do 

âmbito de aplicação do SPS a medidas ambientais. Entre esses argumentos estaria o de que o 

Acordo, ao exigir dos Membros que amparem suas políticas nacionais na área sanitária e 

fitossanitária em sólidos fundamentos científicos, limitaria sua autonomia para adotar medidas 

precautórias em situações de incerteza científica. Seguindo essa linha de argumentação, o 

autor ponderaria que o Acordo TBT, ao contemplar disciplinas mais flexíveis que o SPS, 

tornaria mais fácil sua compatibilização com os compromissos estabelecidos em MEAs de 

aplicação concorrente em uma disputa. 

O autor questionaria igualmente a interpretação reducionista dada pelo painel ao termo 

“biodiversidade”, por considerar que se trata de um valor autônomo que excederia o valor de 

suas partes componentes (fauna e flora silvestres). Grusczynski relativizaria, contudo, a crítica 

em apreço com duas afirmações. Primeiro de que determinadas medidas ambientais poderiam 

eventualmente ser consideradas medidas sanitárias ou fitossanitárias, uma vez que os animais 

e as plantas são parte do meio ambiente. Em segundo lugar, de que uma exclusão a priori do 

escopo do SPS de qualquer medida adotada alegadamente com o objetivo de proteger o meio 

ambiente permitiria aos Membros evadir-se dos compromissos assumidos no marco desse 

Acordo, bastando qualificar suas medidas como sendo de natureza ambiental. 

Grusczynski também se debruçaria em seu trabalho sobre a análise desenvolvida pelo 

painel para definir o âmbito de aplicação do SPS e do TBT à luz do disposto, respectivamente, 

nos artigos 1.4 e 1.5 desses acordos. 

Para o autor, a decisão do painel de adotar a finalidade de uma medida como critério 

decisivo para determinar seu enquadramento no âmbito de aplicação de um ou outro acordo 
                                                                                                                                                                              
que mesmos os cultivos que não se destinam ao consumo humano ou animal – a exemplo do algodão – poderiam 
ser considerados alimentos, uma vez que potencialmente poderiam ser consumidos por animais silvestres..  
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teria limitações. Essas limitações decorreriam das dificuldades associadas à operacionalização 

desse critério, sobretudo em relação a medidas ambíguas que à primeira vista poderiam ser 

consideradas regulamentos técnicos, mas que em realidade teriam sido adotadas devido a 

preocupações sanitárias ou fitossanitárias. Outras medidas igualmente problemáticas do ponto 

de vista da sua caracterização com base no critério finalístico, segundo o autor, seriam aquelas 

adotadas com propósitos múltiplos, abarcados tanto pelo Acordo SPS quanto pelo TBT. 

Grusczynski mencionaria ainda como fator complicador adicional na definição do 

escopo do SPS e do TBT as diferenças entre as respectivas disciplinas. Em vista do rigor das 

exigências estabelecidas no SPS, um Membro da OMC poderia se ver tentado a redatar suas 

medidas de regulamentação doméstica de forma a favorecer seu enquadramento no âmbito do 

TBT, para justificar uma medida nacional que em verdade destina-se a proteger a vida ou a 

saúde humana, animal ou vegetal.455 

Em vista dessas dificuldades, o autor elogiaria a decisão do painel de não aceitar 

automaticamente a versão da parte reclamada quanto ao propósito de suas medidas nacionais, 

por considerar igualmente importante o exame de seu texto e de seu histórico de 

implementação, a fim de aferir seu real propósito.  

Com relação às medidas que contemplam objetivos múltiplos abrangidos por mais de 

um Acordo da OMC, o autor defenderia o enfoque adotado pelo painel 456 de examinar cada 

objetivo à luz das disciplinas do acordo pertinente. Assim, se uma medida é aplicada tendo 

presente um dos objetivos enumerados no SPS, deveria ser analisada à luz das disciplinas 

desse Acordo, ao passo que os demais objetivos deveriam ser analisados tendo presente outros 

acordos da OMC relevantes. 

O autor chamaria ainda a atenção para a ausência de qualquer reflexão por parte do 

painel sobre como proceder na hipótese de uma medida que contempla múltiplos objetivos ser 

indivisível ou não for possível identificar seu objetivo principal. Nesses casos, o autor entende 

                                                                                                                                                                              
454 Ver Grusczynski, op. cit. (2008), p. 11. 
455 O TBT, à diferença do SPS, autoriza os Membros a ter presente outras considerações no desenho de suas 
medidas nacionais, além de trabalhar com o teste da necessidade como parâmetro para aferir a legitimidade dos 
regulamentos técnicos adotados. Esse teste, segundo analistas, parece constituir, sob determinadas circunstâncias, 
um parâmetro menos rigoroso do que os critérios para análise de risco contemplados no SPS. 
456  Ver Grusczynski, op. cit. (2008), p. 24. 
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que deveriam ser adotados os seguintes balizamentos para orientar o esforço interpretativo do 

painel. Primeiro, que se dê prioridade ao acordo SPS. Em segundo lugar, que os objetivos de 

uma medida sejam hierarquizados em principais e ancilares, dando precedência aos primeiros 

para efeitos de determinar o acordo aplicável. Na hipótese de concorrência entre o SPS e o 

GATT-94, o autor propõe que ao invés de recorrer ao princípio da lex specialis para definir o 

direito aplicável, se deveria lançar mão do princípio da cumulatividade dos distintos acordos 

da OMC, segundo o qual uma medida avaliada à luz das disciplinas do SPS também poderia 

ser examinada no marco do GATT-94 ou do TBT. Esse princípio seria aplicado em conjunto 

com  a presunção iuris tantum de consistência das medidas adotadas legitimamente ao amparo 

do Acordo SPS com o GATT-94. 

 

3.7.6.  A Primeira Crítica de Tomer Broude 457 

A primeira crítica de Tomer Broude ao relatório do painel tem como foco a questão da 

aplicabilidade de outras normas de Direito Internacional para resolução do caso biotech, tendo 

presente o modelo de integração normativa consagrado no artigo 31.3.(c) da CVDT. 

Para o autor, haveria certa relutância do Órgão de Solução de Controvérsias da OMC 

em aplicar esse modelo, que na prática acaba revestindo-o458 de autoridade para definir o 

alcance de normas pertencentes a outros regimes multilaterais. Essa autoridade ampliada tem o 

potencial de gerar interpretações conflitantes com aquelas emanadas de jurisdições com 

competência concorrente, além de suscitar críticas a uma realocação do poder decisório no 

plano internacional não autorizada. Seria provavelmente por essa razão, segundo o autor, que 

o OSC tem interpretado o artigo 31(3)(c) da CVDT de forma bastante estrita em inúmeros 

casos submetidos à sua consideração, reduzindo esse dispositivo praticamente à inutilidade. 

                                                        
457 Ver Tomer Broude, Principles of normative integration and the allocation of International Authority. 
The WTO, the Vienna Convention on the Law of the Treaties and the Rio Declaration (Research Paper N. 
07-08, August, 2008 –Published by the International Law Forum of the Hebrew University of Jerusalem Law 
Faculty. Disponível no seguinte endereço eletrônico: http://ssrn.com/abstract=1249432). 
458 Ver Broude, op. cit. (2008), p. 30.  
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Segundo Broude, o caso biotech seria ilustrativo desse posicionamento do OSC.459 Em 

suas palavras,  

“(…) O painel na disputa EC-biotech, incumbido da delicada tarefa de 
interpretar o acordo SPS e diante das exigências de que deveria fazê-lo, tendo 
presente as normas de outros tratados fora do sistema normativo da OMC - 
em particular a Convenção sobre Diversidade Biológica e o Protocolo de 
Cartagena - optou por restringir a aplicação do artigo 31(3)(c) apenas àqueles 
tratados celebrados por todos os membros da Organização, reduzindo esse 
dispositivo à insignificância” (tradução nossa).” 460 

 

 Para o autor, essa interpretação teria como principal implicação excluir de qualquer 

consideração não apenas os tratados internacionais que não contam com a participação de 

todos os Membros da OMC, mas também os acordos inter se eventualmente existentes entre 

as Partes litigantes. 

Apesar das considerações precedentes, para Broude a não aplicação pelo painel do 

artigo 31.3(c) como princípio de integração normativa comportaria um aspecto inusitado, 

tendo em vista que o OSC em outros casos não teria sido avesso a recorrer a outras normas de 

Direito Internacional fora da OMC para fins informativos. 

O autor louvaria por fim, o fato de o painel, apesar de refratário à aplicação do artigo 

31.3(c) como método de integração normativa, ter-se mostrado aberto a consultas a outras 

instâncias internacionais, como o Codex Alimentarius, a FAO, o Secretariado da Convenção 

Internacional para Proteção de Plantas, a OMS, a OIE e o PNUMA. Para Broude, a consulta a 

essas e outras instâncias internacionais teria como principal vantagem preservar a autonomia 

do OSC para decidir qualquer caso, com base exclusivamente nos Acordos abrangidos, 

contornando eventuais dificuldades envolvidas em sua compatibilização com normas 

pertencentes a outros regimes internacionais de aplicação concorrente. 

 

 

                                                        
459 Ver Broude, op. cit. (2008), p. 31.  
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3.7.7  A Segunda Crítica de Tomer Broude461  

A segunda crítica de Tomer Broude tem como foco a classificação de normas 

desenvolvida pelo painel para definir a inter-relação entre os artigos 2.2, 5.1 e 5.7 do SPS, que 

sintetizam as disciplinas “científicas” desse acordo. Essa classificação, que foi levantada pelo 

painel como uma questão preliminar, acabaria sendo central na definição dos dispositivos do 

SPS que seriam aplicáveis para avaliar a legalidade das salvaguardas aplicadas por 

determinados Estados Membros das CEs contra produtos biotecnológicos importados. 

 Para as partes reclamantes, as salvaguardas deveriam ser examinadas à luz dos artigos 

2.2 e 5.1, que em seu conjunto exigem que qualquer medida SPS se baseie em uma análise de 

risco calcada em sólidos fundamentos científicos. As CE, por sua vez, argumentariam que pelo 

fato de serem provisórias, as salvaguardas deveriam ser examinadas à luz do artigo 5.7, que 

autoriza os Membros a adotarem medidas SPS com base na informação pertinente disponível, 

sem recorrer ao artigo 5.1.  

Segundo Broude, ao examinar a inter-relação entre os artigos 2.2/5.1 e 5.7 o painel, ao  

invés de priorizar a definição do direito aplicável,462 teria optado por realizar um trabalho 

inusitado de taxonomia de normas, que inclui obrigações, exceções, defesas afirmativas e 

direitos autônomos. Broude seria particularmente crítico à categoria de direitos autônomos, 

que no seu entendimento não teria qualquer amparo na normativa multilateral de comércio e 

tampouco nas doutrinas clássicas de Direito Internacional. 

O autor criticaria, ainda, a opção do painel de analisar a relação do artigo 5.7 com os 

artigos 2.2 e 5.1 em separado. Para Broude, essa opção metodológica seria contrária a 

determinação do Órgão de Apelação em casos precedentes de que o artigo 5.7 deveria ser 

interpretado, tendo presente os artigos 2.2 e 5.1 conjuntamente, uma vez que este último artigo 

seria na prática uma aplicação específica das obrigações contidas no artigo 2.2. Esse 

entendimento do OA, segundo Broude, seria mais consentâneo com o histórico das 
                                                                                                                                                                              
460 Idem.  
461 Tomer Broude, Genetically Modified Rules: The Awkward Rule-Exception-Right Distinction in EC-
Biotech (Research Paper N. 14-06, December 2006, International Law Forum of the Hebrew University of 
Jerusalem Law Faculty. Disponível no seguinte endereço eletrônico: http://www.ssrn.com/abstractid=949623). 
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negociações do Acordo SPS, durante as quais os Membros da OMC buscaram estabelecer um 

equilíbrio entre seu direito de adotar medidas SPS legítimas em situações em que as 

evidências científicas são insuficientes e sua obrigação de não discriminar ou impor restrições 

arbitrárias à comercialização de produtos agropecuários importados em seu território. 

O autor levantaria, por fim, objeções à conclusão do painel de que o artigo 5.7 seria um 

direito autônomo e não uma exceção ao artigo 2.2 do SPS. Essa conclusão, a seu ver, 

constituiria uma interpretação equivocada de decisões precedentes do OSC,463 em que o termo 

teria sido empregado para fins de determinar a alocação do ônus da prova entre as Partes 

reclamante e reclamada e não com o objetivo de identificar uma categoria à parte de normas 

dentro do universo normativo da OMC. 

 

3.7.8 Oren Perez464 

 O trabalho de Oren Perez tem como foco a decisão do painel de não recorrer ao 

princípio da precaução, sob o argumento de que a indefinição em torno de seu status no 

Direito Internacional não autorizaria sua aplicação para resolver o caso biotech.  

 Apesar de coincidir com a avaliação do painel de que as formulações do princípio da 

precaução (PP) existentes seriam excessivamente vagas para considerá-lo um princípio geral 

de Direito Internacional, para Perez tal circunstância não absolveria o painel de sua obrigação 

de formular uma concepção independente do princípio no âmbito da OMC, como balizamento 

para futuras disputas envolvendo o tema.  

                                                                                                                                                                              
462 De acordo com Broude, essa taxonomia de normas desenvolvida pelo painel estaria baseada na jurisprudência 
desenvolvida pelo OSC em relação à alocação do ônus da prova entre as Partes reclamantes e reclamada. 
463 Entre esas decisões, encontra-se a adotada pelo OA no caso CE-SGP em que dispôs que que nos casos em que 
um dispositivo autoriza, sob determinadas circunstâncias, um comportamento que seria inconsistente com a(s) 
obrigação(ções) contidas em outro(s) dispositivo(s) e um dos dispositivos faz remissão ao outro, a parte 
reclamante tem o ônus de provar que a medida atacada é incompatível com o dispositivo que autoriza um 
comportamento particular, somente quando esse dispositivo sugerir que a obrigação não é aplicável a tal medida. 
464 Ver Oren Perez, Anomalies at the Precautionary Kingdom: Reflections on the GMO Panel´s Decision 
(Research Paper N. 13-06-October 2006. International Law Forum of the Hebrew University of Jerusalem Law 
Faculty. Disponível no seguinte endereço eletrônico: www.ssrn:com/abstractid=940907). 
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 Ao furtar-se dessa análise, sob a alegação de que as evidências científicas existentes 

seriam suficientes,465 o painel teria deixado de identificar, na avaliação do autor, as 

circunstâncias e o tipo de análise de risco que autorizariam os Membros da OMC a adotar 

medidas de cunho precautório, com base no artigo 5.7 do SPS.466 

 Como alternativa ao enfoque adotado pelo painel, Perez proporia em seu trabalho que o 

artigo 5.7 fosse interpretado não a partir da suficiência de informações científicas - que por 

natureza são sempre incompletas -  mas com base em uma escala dos distintos níveis de 

incerteza científica. Dentro dos limites dessa escala, haveria um determinado nível467 que 

justificaria a adoção de medidas precautórias, calcadas no artigo 5.7. A definição desse nível, 

contudo, não seria, segundo Perez, uma questão a ser respondida pela ciência, exigindo um 

amplo debate político.  

O painel, todavia, ao tratar a questão dos riscos associados a OGMs em bases 

estritamente científicas teria ignorado, na avaliação de Perez, a dimensão política envolvida na 

aplicação do PP em áreas em que o conhecimento científico ainda é limitado. 

O autor concluiria sua análise com a afirmação de que o enfoque submisso do painel à 

ciência pressupõe algo que não pode aportar, que é uma determinação absoluta de todos os  

riscos associados à liberação de um novo OGM.468 469 

 

 

 

 

                                                        
465 Ver Oren Perez, op. cit. (2006), p. 12. 
466 Ver Oren Perez, op. cit. (2006), p. 13.  
467 O autor mencionaria em seu trabalho a proposta desenvolvida por Charles Weiss (2003) de classificar os 
níveis de incerteza científica em 11 categorias: fundamental; rigorosamente comprovada; altamente provável; 
provável; mais provável do que não; atrativa, mas não comprovada; plausível; possível; pouco provável e 
impossível. Segundo Perez, essa categorização dos níveis de incerteza científica está baseada em uma análise da 
probabilidade de ocorrência de determinados eventos. Ver op. cit. (2006), p.14-15.  
468 Ver Perez, op. cit. (2006), p. 17. 
469 Idem. 



 215

3.7.9. Caroline Henckels470 

 Henckels criticaria inicialmente a opção do painel de não recorrer à Convenção sobre 

Diversidade Biológica e ao Protocolo de Cartagena471 para esclarecer o alcance dos acordos 

abrangidos pelo caso biotech, sob o argumento de que nos termos do artigo 31.3(c) da CVDT 

só teria obrigação de ter presente essas fontes, se fossem vinculantes para todos os Membros 

da OMC. A autora criticaria também o argumento do painel de que esses instrumentos 

tampouco cumpririam uma função informativa.  

  A seu ver, ao seguir essa linha de argumentação, o painel teria ofuscado a distinção472 

entre o uso de fontes externas para fins informativos do recurso a essas fontes para definir a 

hierarquia entre normas internacionais de aplicação concorrente, o que poderia resultar no 

desprivilegiamento dos acordos da OMC. 

Segundo Henckels, a interpretação dada pelo painel ao artigo 31.3(c) no caso biotech- 

que qualificaria como conservadora - teria como principal desdobramento criar um precedente 

para excluir da consideração do OSC a maior parte das normas de Direito Internacional na 

interpretação dos acordos abrangidos em futuras disputas, uma vez que é pouco provável que 

essas normas sejam vinculantes para todos os Membros da Organização. 

Ao adotar esse entendimento, o painel teria se distanciado,473 de acordo com a autora, 

do enfoque adotado pelo Órgão de Apelação no caso camarões-tartaruga de amparar-se em 

outras normas de Direito Internacional para definir termos relevantes dos acordos abrangidos 

pela disputa, como “recursos naturais não renováveis”. 

Henckels criticaria, ainda, o argumento do painel de que não haveria justificativa para 

a adoção das salvaguardas provisórias por parte dos Estados Membros das CE, com base no 

                                                        
470 Caroline Henckels, GMOs in the WTO: A Critique of EC-Biotech (Melbourne Journal of International Law 
volume 7, n.2,  p.278-305 (2006). Disponível no seguinte endereço eletrônico: http://ssrn.com/abstract=949262). 
471  Para  a autora, o fato do Protocolo de Cartagena contar com amplo apoio dos Membros da OMC indica que 
reflete as preocupações contemporâneas da comunidade de nações sobre a proteção e a conservação do meio 
ambiente. Por essa razão, esse acordo que apresenta grande potencial de interface com o SPS, deveria ser 
considerado uma fonte relevante de Direito Internacional aplicável entre as Partes para orientar a interpretação do 
painel quanto à aplicabilidade do artigo 5.7 na resolução do caso biotech.  
472 Ver Henckels, op. cit. (2006), p.292. 
473 Para Henckels, esse distanciamento do painel da decisão do OA no caso camarões-tartaruga, constituiria uma 
sinalização negativa, uma vez que não reflete as preocupações atuais da comunidade de nações sobre a proteção e 
a conservação do meio ambiente. 
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parágrafo 7 do artigo 5, por entender que seria factível a realização de uma análise de risco, 

nos termos do artigo 5.1. Tal factibilidade estaria comprovada, segundo o painel, pela 

existência de análises realizadas no âmbito comunitário, que foram favoráveis aos produtos 

biotecnológicos alvo das salvaguardas nacionais. Haveria, contudo, no entendimento da 

autora, circunstâncias que poderiam justificar a adoção dessas medidas, entre as quais: 

a) o alto grau de incerteza científica e o baixo nível de consenso com relação aos riscos 

representados pela importação de produtos biotecnológicos, em comparação com casos 

precedentes; 

b) o embate entre distintas instâncias regulatórias das CE, cada qual com prerrogativas 

próprias e com visões não necessariamente coincidentes sobre o modelo de 

regulamentação a ser aplicado aos transgênicos; 

c) as diferenças de percepção quanto aos riscos associados aos OGMs, que não se limitariam 

à contaminação de alimentos, mas afetariam igualmente a biodiversidade e a saúde 

humana. 

 Tendo presente esses elementos, para Henckels o painel deveria ter demonstrado maior 

deferência à decisão dos Estados Membros de aplicar medidas precautórias representativas do 

nível de proteção por eles considerado mais adequado. O painel, contudo, preferiu enveredar 

por uma linha de análise que marginalizaria o artigo 5.7  em relação às demais disciplinas do 

SPS.  

 Outra crítica da autora é de que o painel não teria avançado qualquer reflexão acerca da 

importância de se ter presente os distintos graus de incerteza na determinação sobre se a 

evidência científica disponível seria suficiente para realizar o tipo de análise de risco requerida 

pelo Acordo SPS.474 Para Henckels, essa reflexão certamente poderia ter sido feita, se o painel 

tivesse levado em consideração as formulações do PP consignadas no PC475 e na CDB.476 477 

                                                        
474 Esse aspecto, segundo Henckels, seria particularmente importante em situações em que, apesar do acúmulo de 
evidências, o nível de incerteza ainda seria considerado elevado, em razão do grau de aversão a riscos sanitários e 
fitossanitários vigentes em uma determinada sociedade. 
475 Para a autora, a formulação do PP no Protocolo de Cartagena propiciaria uma interpretação mais ampla do 
termo “insuficiente”, tendo presente o grau de incerteza científica existente, o que outorgaria aos Membros maior 
flexibilidade para adotar medidas sanitárias e fitossanitárias, sem o risco de serem questionados pela eventual 
violação das demais disciplinas do Acordo SPS. 
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 A autora criticaria, por fim, o entendimento do painel de que a existência de 

evidências científicas produzidas anteriormente no âmbito comunitário não justificaria a 

adoção de salvaguardas provisórias pelos Membros das CE com base no artigo 5.7. Tal 

entendimento, a seu ver, teria como efeito prático limitar futuramente a capacidade dos 

Membros de adotar medidas de cunho precautório, ainda que com base em novas evidências 

dos riscos representados por esses produtos. 

 

3.7.10 Robert Howse e Henrik Horn478  

Howse e Horn criticariam inicialmente em seu trabalho a ausência de uma maior 

reflexão por parte do painel acerca das alegações das CE de que as salvaguardas aplicadas por 

determinados Estados Membros encontrariam amparo em opiniões científicas divergentes 

sobre a suficiência do conhecimento científico existente quanto aos riscos representados por 

produtos biotecnológicos submetidos à aprovação comunitária. 

Os dois autores também criticariam o alcance dado pelo painel ao termo “partes” no 

artigo 31.3(c) da CVDT, que excluiria da consideração do OSC praticamente a maioria das 

normas de Direito Internacional na interpretação dos acordos abrangidos. 

Para Howse e Horn, ao invés de rejeitar a aplicação dessas normas, o painel poderia ter 

eleito aquelas que apresentam maior interface com o sistema multilateral de comércio. Esse 

potencial de interface seria medido por um critério de contextualidade cruzada.479  

                                                                                                                                                                              
476 A autora defenderia ainda o entendimento de que o recurso a outras normas de Direito Internacional como 
ferramentas interpretativas dos Acordos abrangidos não implica uma aceitação por parte dos Membros da OMC 
dessas normas em futuras disputas.  
477 Tal opção interpretativa teria auxiliado o painel na determinação do alcance dos direitos e das obrigações dos 
Membros no marco do SPS, permitindo alcançar um equilíbrio adequado entre compromissos externos e 
prerrogativas domésticas de formular políticas públicas na área sanitária ou fitossanitária que melhor atendam aos 
interesses de seus cidadãos. 
478 Ver Robert Howse e Henrik Horn, European Communities –Measures Affecting the Approval and 
Marketing of Biotech Products (World Trade Review, vol. 8 n.1, p. 49–83, 2009. Disponível no seguinte 
endereçoeletrônico:http://journals.cambridge.org/download.php?file=%2FWTR%2FWTR8_01%2FS1474745608
00414Xa.pdf&code=acefd9b90cb906371e3a1a9fe14560df 
 
479 Ver  Howse e Horn, op. cit. (2009), p. 59. Embora os autores não definam a expressão “cross contextuality”, 
fazem uso de exemplos para ilustrar situações que estariam excluídas do escopo desse conceito, como a 
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Ainda a esse respeito, os autores ponderariam que embora os princípios democrático e 

da auto-determinação no Direito Internacional requeiram que o intérprete avalie com cautela a 

contribuição que outros tratados internacionais não vinculantes para qualquer das  partes em 

uma disputa poderiam aportar para sua resolução, tais princípios deveriam ceder espaço para 

as normas internacionais que se revestem da natureza de ius cogens ou de  obrigações erga 

omnes.  

No entendimento de Howse e Horn, a leitura excessivamente restritiva do painel em 

relação ao artigo 31.3(c) não se coadunaria, ademais, com determinações precedentes do OA 

de recorrer a outras normas de Direito Internacional não vinculantes para todas as Partes em 

uma disputa, lançando mão de outros cânones de interpretação existentes, além desse 

dispositivo da Convenção de Viena, que não exauriria suas opções exegéticas.480 Para ilustrar 

seu raciocínio, Howse e Horn recordariam o fato de o OA no caso hormônios481 ter recorrido a 

outras normas de Direito Internacional, sem invocar o artigo 31.3(c) da CVDT.482 

Outra crítica de Howse e Horn é de que o painel teria ignorado o teste483 elaborado 

pelo OA no caso CE-asbestos para aferir se teria havido uma violação ao artigo III.4 do 

GATT-94,  preferindo examinar se as CE teriam conferido tratamento menos favorável aos 

produtos biotecnológicos importados, sem estabelecer a priori a similaridade desses produtos 

com algum produzido localmente por algum dos Estados Membros.  

                                                                                                                                                                              
invocação do princípio da precaução utilizado no contexto estratégico para interpretar compromissos na área 
ambiental.  
480 Ver Howse e Horn, op. cit. (2009), p.68 .  
481 Algumas das normas internacionais invocadas pelo OA nesse caso não eram vinculantes para uma das partes 
na disputa, como a Convenção sobre Diversidade Biológica e a CITES.  
482 Segundo Howse e Horn, em decisões precedentes, o OSC interpretou os acordos abrangidos, tendo presente 
outras normas de Direito Internacional, a exemplo daquelas adotadas no âmbito do Codex Alimentarius, da OIE e 
da CIPP, embora nem todos os Membros da OMC participem do processo negociador dessas normas, cuja 
aprovação final tampouco reflete o consenso de todos. 
     Os  autores fariam ressalva de que o recurso a outros tratados internacionais não poderia, à luz do que dispõe o 
artigo 3.2 do Entendimento sobre Solução de Controvérsias, aumentar ou diminuir direitos e obrigações 
estabelecidos na normativa multilateral de comércio. 
483 Por esse teste, o painel deveria ter analisado primeiramente se o produto importado que alegadamente estaria 
recebendo tratamento menos favorável seria similar a um produto nacional beneficiado por esse tratamento 
discriminatório. Só em um segundo momento, o painel deveria ter procedido a um exame sobre se a medida 
adotada por um Membro efetivamente estabelece um tratamento menos favorável do que o concedido a um 
similar nacional. Segundo Howse e Horn, não haveria precedentes na jurisprudência do OA indicando que se 
poderia prescindir do exame da similaridade entre dois produtos na determinação sobre se o artigo III.4 teria sido 
violado. 
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Para os autores, uma análise a priori da similaridade entre um produto nacional e outro 

importado objeto de tratamento menos favorável seria condição sine qua non para determinar 

se o artigo III.4 teria sido violado. A inversão pelo painel das etapas de análise da legalidade 

de uma medida à luz desse artigo seria uma tentativa, na opinião de Howse e Horn, de orientar 

a jurisprudência sobre  da questão da similaridade484 entre produtos nacionais e importados de 

volta ao enfoque conhecido na literatura como “aims and effects”. Esse enfoque orientou boa 

parte da jurisprudência produzida pelo OSC na primeira metade dos anos 90 e seu principal 

pressuposto é de que uma determinação de que o artigo III.4 foi violado depende de um exame 

da finalidade da medida questionada. Esse tipo de análise, segundo os autores, teria sido 

totalmente rejeitada pelo OA no caso Japão-Bebidas Alcoolicas II, em favor do enfoque que 

privilegia a determinação a priori da similaridade entre dois produtos a partir de 4 critérios: 

(a) classificação tarifária; (b) uso final; (c) propriedades físicas; (d) preferências do 

consumidor.  

Os autores seriam igualmente críticos à determinação do painel de que seriam 

infundados os argumentos apresentados pelas CE de que as salvaguardas nacionais seriam 

compatíveis com o artigo 5.1, uma vez que se basearam em uma nova análise de risco, 

amparada em estudos e opiniões científicas subsequentes que teriam lançado dúvidas sobre a 

adequação das análises realizadas anteriormente. Segundo Howse e Horn, o argumento das CE 

encontraria amparo na determinação do OA no caso CE-hormônios de que frente à 

divergência de opiniões científicas, um Membro estaria autorizado a recorrer a opiniões 

minoritárias para justificar suas medidas SPS. Assim, as opiniões científicas divergentes 

apresentadas por determinados Estados Membros, como Áustria e Alemanha, para justificar a 

aplicação de salvaguardas contra produtos biotecnológicos importados, respaldaria sua posição 

de que as análises de riscos realizadas no âmbito comunitário não refletem o consenso 

científico sobre a inocuidade desses produtos.  

Para o painel, contudo, opiniões científicas divergentes só poderiam ter sido levadas 

em consideração para a resolução do caso se tivessem constado da análise de risco original ou 

de outra realizada em conformidade com os requisitos do Anexo A(4). Esse limite temporal 

introduzido pelo painel para ter presente opiniões científicas divergentes, segundo Howse e 

                                                        
484 Ver Howse e Horn, op. cit. (2009), p. 67-68. 
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Horn, não teria qualquer amparo, seja no texto do SPS seja na jurisprudência do OA.485 Além 

disso,  sua imposição restringe na prática o direito dos Membros de exercer suas prerrogativas 

regulatórias, frente à dinâmica do progresso do conhecimento científico que  avança através de 

um processo contínuo de questionamento àquele pré-existente.486 

Os autores criticariam, ainda, o argumento do painel487 de que um Membro não estaria 

autorizado a recorrer ao artigo 5.7 para amparar suas medidas sanitárias ou fitossanitárias, se 

houver suficientes evidências científicas para conduzir uma análise de risco, nos termos do 

artigo 5.1. Aplicando esse raciocínio às salvaguardas nacionais adotadas por determinados 

Membros das CE, o painel chegaria à conclusão de que com relação a cada produto 

biotecnológico importado alvo dessas medidas teria sido realizada uma análise de risco, não 

podendo portanto um Membro valer-se do artigo 5.7 para justificar sua adoção.  

 Para os autores, essa interpretação do painel488 refletiria uma visão equivocada da 

função da análise de risco, bem como do papel do princípio da precaução - tal como 

formulado no artigo 5.7 - na análise da legalidade das medidas sanitárias e fitossanitárias 

adotadas por um Membro. Primeiramente, porque seria altamente improvável que cientistas 

responsáveis viessem a fazer um pronunciamento no sentido de que seria impossível conduzir 

a priori uma análise de risco, em razão da insuficiência de evidências científicas. Para os 

autores, as características da ciência moderna, que se desenvolve por tentativa e erro, fazem 

com que os limites das evidências científicas só venham à tona, no transcurso de uma análise 

de risco, realizada com base em metodologias convencionais. Todavia, seguindo a linha de 

raciocínio desenvolvida pelo painel, a fim de poder invocar o artigo 5.7, um Membro teria de 

demonstrar que não realizou qualquer análise de risco. Contudo, tendo sido realizada essa 

análise - não importa em que medida revele as limitações das evidências científicas existentes 

para justificar determinadas medidas regulatórias - não haveria qualquer base legal para 

invocar o artigo 5.7. Para os autores uma das conclusões a que deveria ter chegado o painel ao 

                                                        
485  Ver Howse e Horn, op. cit. (2009), p. 80. 
486 Idem. 
487 No entendimento do painel, o fato de existir uma análise de risco em relação aos produtos alvo das 
salvaguardas constituiria suficiente evidência científica para basear essas medidas em uma análise de risco nos 
termos do artigo 5.1. 
488  Ver Howse e Horn , op. cit (2009), p. 82. 
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examinar as análises de risco realizadas é de que as evidências científicas existentes seriam 

insuficientes.  

 

3.7.11. Carmen G. Gonzalez489 

Somando-se aos demais analistas do caso biotech, Carmen G. Gonzalez criticaria 

inicialmente a interpretação expansiva dada pelo painel à definição de medida sanitária e 

fitossanitária, que teria permitido enquadrar a legislação das CE sobre OGMs e as 

salvaguardas nacionais de alguns de seus Membros no âmbito do Acordo SPS. 

Em um segundo momento, a autora faria um alerta sobre os potenciais desdobramentos 

da decisão do painel para os países em desenvolvimento em vias de adotar um novo marco 

regulatório na área de biossegurança. Um primeiro desdobramento seria a eventual sujeição 

desse tipo de regulamentação às disciplinas científicas do acordo SPS, ainda que tenham como 

foco preocupações ambientais que vão além do universo sanitário e fitossanitário. 

Gonzalez chamaria igualmente a atenção para a determinação do painel de que as CE 

teriam violado o artigo 8° e as obrigações estabelecidas no Anexo C(1) (a) de implementar 

seus procedimentos autorizativos de boa fé e sem atrasos indevidos. Para a autora, tal 

interpretação teria implicações sobretudo para aqueles países em desenvolvimento com 

limitada capacidade institucional para processar um número elevado de pedidos de aprovação 

comercial dos produtos biotecnológicos submetidos à sua consideração. 

A autora atacaria ainda o entendimento do painel de que, existindo uma análise de 

risco, os Membros da OMC não estariam autorizados a invocar o artigo 5.7 para justificar a 

adoção de medidas SPS provisórias sobre a importação de novos produtos biotecnológicos. 

Tal interpretação, a seu ver, restringiria a capacidade dos Membros da OMC que são países 

em desenvolvimento de impor esse tipo de medida, frente à escassez de recursos humanos e 

                                                        
489 Gonzalez, Carmen G.,Genetically Modified Organisms and Justice: The International Environmental 
Justice Implications of Biotechnology. (Georgetown International Environmental Law Review (GIELR), Vol. 
19, 2007. Disponível no seguinte endereço eletrônico:http://ssrn.com/abstract=986864) 
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materiais (a) seja para conduzir uma análise de risco abrangente no sentido do artigo 5.1 e do 

Anexo 4 do Acordo SPS; (b) seja para avaliar as evidências científicas existentes quanto aos  

riscos para a saúde humana ou para o meio ambiente associados a OGMs submetidos aos 

procedimentos autorizativos de suas autoridades regulatórias.  

O enfoque do painel, segundo a autora, seria particularmente problemático para países 

que são centros de origem de determinados cultivos, uma vez que nesses casos, além dos 

riscos SPS, há que se ter presente os riscos ambientais associados aos cultivos transgênicos, 

como a polinização cruzada e a criação de supermazelas.  

Outras questões levantadas pela autora em relação à decisão do painel referem-se a 

asusência de uma maior reflexão sobre os parâmetros para avaliar os riscos associados a 

biotecnologia, tendo presente as acentuadas divergências científicas quanto à inocuidade de 

sua aplicação no campo agroalimentar.490 

Em linha com outros autores analisados anteriormente, Gonzalez criticaria a 

determinação do painel de que não seria necessário ter presente outras normas de Direito 

Internacional na interpretação dos acordos abrangidos pelo caso biotech. Para a autora, caso 

essa determinação do painel venha a se constituir em precedente para futuros casos 

submetidos à sua consideração, o OSC provavelmente não terá presente a maior parte dos 

acordos internacionais existentes, a menos que haja algum vinculante para todos os Membros 

da OMC.  

Essa determinação do painel, na opinião de Gozalez, não seria compatível com as 

determinações do Órgão de Apelação em casos precedentes, a exemplo do caso camarões- 

tartaruga, em que teve presente MEAs que não eram vinculantes para todas as Partes na 

disputa para esclarecer o alcance da expressão “recursos naturais não renováveis” contida na 

alínea “g” artigo XX do GATT-94.  

                                                        
490 Segundo a autora, as fortes divergências científicas em relação à segurança dos OGMs estão refletidas nos 
sucessivos impasses no âmbito da Comissão do Codex Alimentarius sobre o desenvolvimento de diretrizes para a 
análise de risco de OGMs e sobre a adoção do princípio da precaução. Segundo a autora, os OGMs envolvem um 
conjunto de tecnologias cujas propriedades biológicas e possíveis impactos ambientais sofrem forte contestação. 
Tais circunstâncias autorizariam, em sua avaliação, os países membros da OMC, em particular aqueles que são 
países em desenvolvimento, a adotar medidas provisórias recorrendo ao artigo 5.7 do SPS.  
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Com relação especificamente à recusa do painel de aplicar o princípio da precaução no 

caso biotech, a autora recordaria o fato de o OA, no caso das carnes tratadas com hormônio, 

ter reconhecido implicitamente que outras fontes de Direito Internacional poderiam lançar 

luzes sobre a interpretação e aplicação do princípio, tal como formulado no artigo 5.7, 

indicando sua relevância na interpretação dos acordos abrangidos. 

 

3.8. Considerações finais  

 As inúmeras questões levantadas durante o caso biotech quanto ao direito aplicável à 

disputa colocam em evidência a complexidade do marco regulatório internacional incidente 

sobre os transgênicos, bem como as limitações das fórmulas tradicionais de solução de 

conflitos entre tratados internacionais.  

 Essas limitações decorrem, por um lado, do caráter multifacético dos transgênicos, 

cujo disciplinamento envolve normas pertencentes a regimes internacionais que não guardam 

entre si qualquer relação hierárquica, a exemplo dos acordos da OMC e do Protocolo de 

Cartagena. Tal situação de legitimidades concorrentes tende a favorecer um certo casuísmo na 

eleição das normas que deveriam disciplinar uma operação transfronteiriça de OGMs, em 

detrimento de sua previsibilidade e segurança jurídicas.  

 Uma das principais limitações das fórmulas tradicionais de resolução de conflitos 

envolvendo normas aplicáveis à comercialização internacional de OGMs decorre de sua 

excessiva generalidade. Nesse sentido, são ilustrativas as seguintes disposições consignadas no 

preâmbulo do Protocolo de Cartagena: (a) de que os acordos comerciais e ambientais devem 

apoiar-se mutuamente em sua implementação com o objetivo de alcançar o desenvolvimento 

sustentável; (b) de que o Protocolo não deveria ser interpretado no sentido de que modifica 

direitos e obrigações de uma Parte com relação a outros acordos internacionais já em vigor, o 

que não implica sua subordinação a esses outros acordos. A limitada efetividade dessas 

disposições decorre do fato de não estabelecerem parâmetros claros para a superação de 

potenciais conflitos entre o PC e os Acordos da OMC, limitando-se a enunciar o compromisso 



 224

das Partes de empreender o melhor esforço no sentido de dar cumprimento a seus múltiplos 

compromissos multilaterais de forma mutuamente satisfatória.   

  As dificuldades para superar os conflitos de normas internacionais aplicáveis aos 

transgênicos pode ser ilustrada ainda pelo recurso frequente por parte do painel a argumentos 

de economia processual para eximir-se de examinar determinadas alegações apresentadas 

pelas partes reclamantes no âmbito do GATT-94 e do TBT, com relação à aplicação da 

cláusula do Tratamento Nacional, o que exigiria uma determinação acerca da similaridade 

entre produtos geneticamente modificados e sua contraparte convencional.  

 Essas dificuldades também estão refletidas nos argumentos desenvolvidos tanto pelas 

partes reclamantes quanto reclamada para fundamentar as respectivas posições em relação à 

eleição dos dispositivos do Acordo SPS que seriam aplicáveis à disputa. Esses argumentos 

suscitaram uma análise por parte do painel acerca do grau de suficiência das evidências para 

justificar a adoção de medidas sanitárias e fitossanitárias a novos produtos biotecnológicos 

com base nos artigos 5.1 e 2.2, tendo como contraponto uma discussão sobre os pressupostos 

de aplicação do princípio da precaução, à luz do disposto no artigo 5.7. Conforme indicado 

anteriormente, para as CE, o estágio preliminar das técnicas de análise de risco aplicadas a 

essa categoria de produto, justificaria a maior discricionariedade outorgada aos Estados 

Membros para tomar uma decisão sobre a aprovação de um novo OGM, com base nesse 

último dispositivo. Os co-demandantes, por sua vez, se aferrariam à noção de sound science 

para sustentar sua tese de que as CE teriam extrapolado os limites da razoabilidade na 

aplicação de seus procedimentos autorizativos a novos produtos biotecnológicos, tornando-os 

pouco previsíveis, além de violarem abertamente seus compromissos no âmbito do SPS de 

adotar medidas com base em uma análise de risco em conformidade com os artigos 2.2 e 5.1. 

 As inúmeras críticas à decisão do painel de eleger o acordo SPS e de não levar em 

consideração outras normas de Direito Internacional  na resolução da disputa, também 

ilustram outra ordem de desafios envolvidos na compatibilização das distintas normas 

internacionais envolvendo os transgênicos. Esses desafios estão diretamente relacionados à 

questão da alocação do poder de decidir em última instância sobre o disciplinamento de 

determinados aspectos da comercialização desses produtos, como segurança alimentar e 

proteção ao meio ambiente, que embora afetem diretamente interesses nacionais, também têm 
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implicações sistêmicas, pelos seus potenciais efeitos tranfronteiriços. Se esses aspectos do 

tema deveriam estar normatizados em um acordo internacional ou permanecer no âmbito 

decisório interno de cada Estado – o que em princípio revestiria qualquer decisão a respeito de 

maior legitimidade - permanece uma questão em aberto, cuja discussão escapa ao escopo do 

presente trabalho.  
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CAPITULO IV - CONFLITOS DE NORMAS NO BRASIL 

ENVOLVENDO TRANSGÊNICOS  

 

4.1. Considerações iniciais  

À semelhança do que vem ocorrendo no âmbito multilateral ou mesmo regional, os 

debates no Brasil em torno da regulamentação dos transgênicos têm sido marcados pela 

divergência de posições quanto ao rigor das regras que deveriam disciplinar sua liberação 

comercial ou no meio ambiente, contribuindo para a criação de um quadro regulatório 

fragmentado onde coexistem normas potencialmente conflitivas. Esse potencial de conflito 

decorre, por um lado, do fato de parte das normas vigentes estabelecerem comandos 

incompatíveis ou de difícil cumprimento simultâneo. Por outro lado, está associado à 

ampliação tanto no plano federal quanto estadual do número de instâncias governamentais 

com competência concorrente para disciplinar o tema dos transgênicos, entre os quais se 

encontram os Ministérios e correspondentes Secretarias Estaduais das áreas de Meio 

Ambiente, Saúde, Ciência e Tecnologia, Indústria e Comércio e Justiça. A esses órgãos do 

Executivo, somam-se os Poderes Legislativos Federal e Estadual, que têm assumido um papel 

crescentemente protagônico na regulamentação de OGMs. Tendo em vista seus objetivos 

institucionais e seu perfil de especialização, cada um desses órgãos tem buscado avançar 

interesses nem sempre coincidentes em relação ao tema.  

Além dos conflitos internos no âmbito do Executivo Federal,491 algumas disputas 

envolvendo OGMs estão associadas à concorrência entre União e Estados, no exercício de 

suas competências constitucionais, para legislar sobre temas relacionados ao cultivo, 

produção, transporte e comercialização de produtos GMs, entre os quais se encontram a 

proteção ao meio ambiente, defesa do consumidor, comércio interestadual e exterior, entre 

outros.  Esse exercício tem favorecido a produção de normas de difícil consecução simultânea, 

em função da previsão de comandos contraditórios que refletem distintas visões acerca das 

disciplinas que deveriam ser aplicadas aos produtos geneticamente modificados. 
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      Outro desafio enfrentado no processo de regulamentação dos transgênicos decorre de sua 

natureza multidisciplinar, que tem favorecido a produção de normas em distintos ramos do 

Direito, entre os quais se incluem o Ambiental, Sanitário, Civil, Econômico, Defesa do 

Consumidor e Propriedade Intelectual. A aplicação desse leque de normas encerra dilemas de 

implementação que escapam a considerações exclusivamente jurídicas, na medida em que não 

raro contrapõem valores igualmente legítimos tutelados por normas da mesma estatura 

hierárquica, como a proteção do meio ambiente e a promoção do livre comércio. Esses 

dilemas podem ser ilustrados pela judicialização de alguns conflitos envolvendo a rotulagem 

de produtos transgênicos, em que determinadas disposições do Código de Defesa do 

Consumidor, relacionadas a seu direito à informação têm sido invocadas em contraposição ao 

Decreto 4.680/03, que dispõe sobre a rotulagem de alimentos e ingredientes alimentares 

somente a partir de um determinado percentual de presença de OGMs em sua composição.  

A diversidade de interesses envolvidos na regulamentação de produtos geneticamente 

modificados, que tem-se traduzido na multiplicação de atores públicos e privados com direito 

a voz e veto, representa outro complicador nesse processo.  

Os desafios identificados nos parágrafos precedentes encontram paralelo no plano 

multilateral, o que pode ser ilustrado pelas dificuldades negociadoras em relação ao tema dos 

transgênicos no âmbito do Codex Alimentarius e da Conferência das Partes servindo como 

reunião das Partes no Protocolo de Cartagena (COP-MOP). Nesses foros, as discussões sobre 

aspectos relacionados à segurança e à identificação dos alimentos geneticamente modificados 

têm-se caracterizado por uma profunda divergência de posições entre países que favorecem a 

aplicação de disciplinas mínimas a esses produtos, por considerá-los equivalentes à sua 

contraparte convencional e aqueles que advogam uma regulamentação mais rigorosa frente 

aos riscos que podem advir de sua liberação. Esses desafios também encontram paralelo na 

experiência nacional de países que estão em vias de desenvolver seu marco regulatório na área 

de biossegurança, bem como na frente regional, o que pode ser ilustrado pelos embates no 

interior Comunidades Européias para avançar uma normativa comum sobre o tema.492 

                                                                                                                                                                              
491 Esses conflitos têm envolvido de um lado, os Ministérios do Meio Ambiente e da Saúde, e de outro, os 
Ministérios da Agricultura, Ciência e Tecnologia, Desenvolvimento, Indústria e Comércio. 
492 Em função dos sucessivos escândalos envolvendo a comercialização de alimentos, que tiveram como ápice a 
crise da vaca louca na Grã-Bretanha em 1996, o tema da regulação dos riscos associados à cadeia alimentar 
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adquiriu na União Européia a partir de meados da década de 90 uma alta visibilidade política e um sentido de 
urgência. 
      Apesar de envolver riscos totalmente distintos, a crise da BSE moldaria a percepção da opinião pública 
européia em relação aos produtos geneticamente modificados de forma negativa. Às preocupações com os riscos 
para a saúde humana, viria se somar a inquietação em relação ao impacto negativo dos cultivos GMs sobre o 
meio ambiente.  
        Diante desse quadro, os Governos nacionais se sentiriam pressionados a adotar políticas públicas estritas em 
matéria de transgênicos, mais ajustadas à percepção de risco e ao nível de proteção exigido pelo cidadão europeu  
nas áreas de segurança alimentar e proteção do meio ambiente.  
      Apesar desse quadro interno de resistência aos OGMs, a Comissão aprovaria, em janeiro de 1997, a 
comercialização do milho Bt geneticamente modificado, com base nos procedimentos da Diretiva 90/220. Essa 
decisão seria objetada por praticamente todos os Estados Membros da UE - à exceção de um - que iriam minar 
sua implementação, invocando a cláusula de salvaguarda da Diretiva 90/220 para proibir a venda do milho Bt em 
seus respectivos mercados. 
      Desde a aprovação do milho Bt em 1997 até janeiro de 2004, chegaria a nove o número de Estados Membros 
que iriam adotar medidas de salvaguardas contra outros OGMs aprovados pela Comissão. 
      A fim de reconstruir a confiança dos Estados Membros em sua capacidade regulatória, a Comissão editaria 
em janeiro de 2000 o Livro Branco sobre a Segurança dos Alimentos, no qual proporia o abandono dos 
procedimentos vigentes no setor e a criação da Autoridade Européia para a Segurança Alimentar (European 
Safety Food Authority-EFSA). 
       A EFSA, que deveria atuar em coordenação com as autoridades competentes dos Estados Membros, passaria 
a ser responsável pela análise de risco dos novos alimentos.  
       Além de criar uma nova institucionalidade, o Livro Branco estabelecia os princípios gerais que passariam a  
nortear a regulamentação de riscos no setor de alimentos – aí incluídos os de natureza transgênica - separando a 
etapa de análise de risco da de seu gerenciamento.  
       Além do Livro Branco, a Comissão adotaria cerca de 80 novas medidas relacionadas à segurança alimentar, 
entre as quais se incluiriam emendas à Diretiva 90/220 e ao Regulamento CE Nº 258/97 sobre Novos Alimentos. 
       Em fevereiro de 2000 a Comissão Européia emitiria um Comunicado sobre o Princípio da Precaução, no qual 
reafirmaria o direito soberano da UE de definir o nível adequado de proteção (NAP) ao meio ambiente e à saúde 
humana, animal e vegetal. Essa definição, segundo a Comissão, constituiria uma decisão fundamentalmente 
política, que não deveria estar sujeita ao escrutínio de terceiros países.  
         A adoção pelo Conselho Europeu em dezembro de 2000 (Nice) de uma resolução sobre o Princípio da 
Precaução daria aos Estados Membros maior flexibilidade em sua aplicação. Por essa Resolução, os Estados 
Membros poderiam invocar o princípio da precaução para adotar uma medida sanitária ou fitossanitária restritiva, 
sempre que houvesse um risco para a saúde humana ou uma ameaça ao meio-ambiente e os dados disponíveis 
fossem insuficientes para realizar uma análise de risco, baseada em sólidos fundamentos científicos.  
        A resolução dispunha, ainda, que na adoção das medidas de gerenciamento de risco, tanto as autoridades 
comunitárias quanto as dos Estados Membros, deveriam ter em conta as preferências de seus cidadãos por um 
determinado nível de proteção sanitária ou fitossanitária.   

Apesar de todo esse esforço de acomodação política, a Comissão sofreria novamente pressões intra-
comunitárias, que opunham, de um lado, as Direções-Gerais (DGs) favoráveis à adoção de requerimentos mais 
flexíveis em matéria de autorização e etiquetagem de alimentos GMs (DGs de Indústria, de Pesquisa e de 
Comércio); e de outro, as DG's (Meio-Ambiente e Saúde e Defesa do Consumidor), que defendiam controles 
mais estritos sobre esses alimentos.  

Diante dessas pressões e das injunções norte-americanas, a Comissão editaria dois novos regulamentos 
(Regulamentos CE Nº 1829/2003 e 1830/2003), na expectativa de poder retomar o processo de aprovação de 
produtos geneticamente modificados submetidos à sua consideração. Ao prever procedimentos estritos para o 
rastreamento e rotulagem de OGMs, essa nova regulamentação, na visão da Comissão, atenderia as preocupações 
dos Estados Membros em relação aos potenciais efeitos adversos de sua liberação sobre o meio ambiente e sobre 
a saúde humana. 

Por outro lado, ao limitar o direito dos Estados Membros de recorrer a salvaguardas para proibir a 
comercialização em seu mercado de um OGM já autorizado no âmbito comunitário, os Regulamentos CE 
1829/2003 e 1830/2003 respondiam às críticas norte-americanas quanto ao caráter arbitrário das salvaguardas 
adotadas por determinados Estados Membros.  
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 A fim de demonstrar o potencial de conflito presente no quadro regulatório doméstico 

aplicável aos alimentos transgênicos, a autora pretende analisar as decisões do Supremo 

Tribunal Federal (STF) nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade Nº 3035-3, 3054, 3645-9 e 

4095 relacionadas ao tema, bem como o arrazoado apresentado pela Procuradoria Geral da 

República na ADI 3.526493, ainda pendente de julgamento em 04/05/09. 

Essa análise será complementada pelo exame das decisões do STJ nos conflitos  

negativos de competência entre a Justiça Federal  e Estadual Nº 41.279-RS e 41.301-RS e no 

Mandado de Segurança Nº 9.455 - DF (2003/0232507-1) impetrado pelo Governo do Paraná 

contra o Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 

A autora pretende examinar ainda o Mandado de Segurança 2006.70.80.000350-7/PR 

impetrado contra a Superintendência do Porto de Paranaguá e as seguintes ações civis 

públicas: (a) ACP 5833.00.2007.30 (SP), relativa à rotulagem pelas empresas Bunge e Cargill 

do óleo de soja por elas fabricado; (b) ACP 2007.70.00.015712-8 (PR), envolvendo pedido de 

suspensão de decisão da CTNBio autorizando a liberação comercial do milho transgênico 

Liberty Link; (c)  ACP 2003.34.00.034026-7 (DF), relativa à utilização não autorizada do 

herbicida glifosato nos cultivos de soja transgênica RR.  

Como consideração inicial, pode-se afirmar que a tendência à judicialização dos 

conflitos no Brasil envolvendo o tema dos transgênicos põe em evidência as dificuldades 

enfrentadas pelo país em avançar um modelo de regulamentação que permita acomodar de 

forma equilibrada os objetivos de preservação do meio ambiente, proteção da sáude humana e 

defesa dos direitos do consumidor, sem prejudicar os interesses econômico-comerciais da 

promissora indústria biotecnológica brasileira, bem como os investimentos em pesquisa e 

desenvolvimento no setor. 

 

 

 

                                                        
493  A referida ADI tem como alvo a nova Lei de Biossegurança (Lei 11.105/05). 
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4.2. A judicialização dos conflitos envolvendo os transgênicos no âmbito do STF: 

as Ações Diretas de Inconstitucionalidade N˚3035-3, 3054, 3645-9,  4095 e 3526 

A eleição das ADIs N˚ 3035-3, 3054, 3645-9,  4095 e 3526 como objeto de análise no 

presente trabalho deveu-se ao fato de serem ilustrativas da diversidade de conflitos 

envolvendo a regulamentação dos alimentos transgênicos no país, que abrangem desde 

questões relativas à rotulagem, defesa do consumidor, proteção do meio ambiente até a 

prestação de serviços portuários.  

Apesar dessa diversidade temática, as ADIs mencionadas no parágrafo precedente têm 

como ponto em comum o embate entre União e Estados quanto ao alcance efetivo de suas 

competências constitucionais para legislar sobre temas diretamente relacionados aos 

transgênicos.  Esse embate recorrente põe à prova, na visão da autora, a capacidade do pacto 

federativo brasileiro acomodar a pluralidade de interesses existentes no plano federal e 

estadual em relação à regulamentação dos transgênicos.  

 

4.2.1. As ADIs N˚ 3035 e 3054 contra a Lei Estadual 14.162. Proteção Ambiental 

ou Protecionismo Comercial ? A Mens Legis do Executivo Paranaense  

Impetradas, respectivamente, pelo Partido da Frente Liberal e pelo Governador do 

Estado do Mato Grosso do Sul, as Ações Diretas de Inconstitucionalidade N˚ 3035 e 3054 

foram ajuizadas contra a Lei Estadual paranaense Nº 14.162, de 27/10/03, proibindo o cultivo, 

manipulação, importação, industrialização e comercialização de OGMs que se destinam à 

alimentação humana ou animal, excluídas as atividades de pesquisa.494 Ambas ADIs495 

                                                        
494 O interesse do Governo do Mato Grosso do Sul na referida ADI decorre do fato do Porto de Paranaguá ser 
utilizado para escoar a produção de soja do Estado, boa parte da qual de natureza transgênica.  
495  Ambas ADIs tiveram relatório comum, redigido pelo Ministro Gilmar Mendes.    
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tiveram como fundamento a alegada violação pelo Governo paranaense de competências 

constitucionais da União.496 

Para o Ministro Gilmar Mendes, relator de ambas ações, a inconstitucionalidade da Lei 

14.162 teria duplo fundamento. Primeiramente, a invasão da competência privativa da União 

para legislar sobre direito agrário (artigo 22, inciso I da CF), comércio exterior e interestadual 

(artigo 22, inciso VIII)  e regime de portos (artigo 22, inciso  X).  A normativa paranaense 

também teria violado, segundo Mendes, a competência concorrente da União para legislar 

sobre produção e consumo (artigo 24, inciso V), proteção do meio ambiente (artigo 24, inciso 

VI) e defesa da saúde (artigo 24, inciso XII), já que com a edição da Medida Provisória Nº 131 

e das Leis 10.711/03, 6.938/81, 8974/95 e 10.688/03 a União teria fixado disciplina geral 

sobre esses temas, não deixando margem para as restrições estabelecidas pela lei paranaense 

impugnada, que acabam por afastar a aplicação das normas federais de caráter geral. 

Citando especificamente o artigo 1º da Medida Provisória N˚131, que autoriza 

expressamente o plantio e a comercialização da soja geneticamente modificada, o relator 

concluiria que, se aplicada a legislação estadual, a eficácia da MP “que foi editada para a 

solução de um problema que transcende a esfera dos Estados singulares” ficaria 

prejudicada.497 

Em apoio à sua argumentação, o Ministro Gilmar Mendes faria alusão ao fato de a Lei 

Federal 8.974/95 já estabelecer normas de segurança e mecanismos de fiscalização 

disciplinando o uso das técnicas de engenharia genética na construção, cultivo, manipulação, 

transporte, comercialização, consumo, liberação e descarte de OGMs. Essa Lei, ao contrário 

da legislação paranaense, não estabelece uma vedação absoluta àquelas atividades, embora 

imponha “condições bastante restritivas” para sua realização.498 Com bases nesses 

argumentos, concluiria que a Lei 14.162, pela sua abrangência,499 teria disciplinado de forma 

superposta temas já tratados amplamente no plano federal, afastando na prática a aplicação da 

Lei 8.974/95. 

                                                        
496  Ver  artigos 1º, caput e inciso IV; 5º, incisos LIV e XV; 18; 22, incisos I, VIII e X; 23, inciso VIII;  24, 
incisos V, VI e XII; 25 e  170, incisos I e IV da CF. 
497 Ver página 159 do Acórdão publicado no DJ, de 14.10.2005, Ementário 2209-1 relativo à ADI 3035. 
498 Idem, p. 162. 
499 Idem, p. 160. 
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O Ministro Gilmar Mendes invocaria ainda argumentos aduzidos pelo Advogacia-

Geral da União e pela Procuradoria Geral da República500 de que a comercialização de OGMs 

é assunto que transcende a esfera dos Estados singulares e encontra-se regulamentada pela 

Medida Provisória nº 131, convertida na Lei Federal nº 10.814/03 - e por outros atos 

normativos federais nela referidos,”501 tendo o Goverrno paranaense extrapolado suas 

prerrogativas constitucionais ao invadir matéria da competência privativa da União. 

    Mendes invocaria como importante precedente para a análise do presente caso, 

decisão adotada pelo Supremo na ADI 2.396, envolvendo a Lei 2.210/01 do Mato Grosso do 

Sul, que proibia a fabricação, ingresso, comercialização e estocagem de amianto ou de 

produtos à base de amianto destinados à construção civil no Estado. O STF em sua análise 

dessa lei concluiria que o Mato Grosso do Sul afrontou a competência legislativa concorrente 

da União para editar normas gerais referentes à produção, consumo, proteção do meio 

ambiente, controle da poluição e proteção e defesa da saúde.502 O Supremo refutaria, ainda, 

naquela ADI sua competência para analisar as propriedades técnico-científicas do amianto, 

bem como os potenciais riscos que poderiam advir de sua utilização para a saúde humana, por 

considerar que esses temas seriam da competência das autoridades sanitárias, estando sua 

análise “circunscrita à verificação da ocorrência de contraste inadmissível entre a lei em 

exame e o parâmetro constitucional.503 O STF explicitaria, por fim, seu entendimento nessa 

                                                        
500 Idem,  p. 166. 
501  Embora a Lei paranaense sob exame tenha o potencial de afetar o comércio interestadual e exterior -  temas 
que são da competência privativa da União - também tem por finalidade proteger as condições de produção e de 
concorrência dos cultivos convencionais no Estado, em particular da soja, coibindo sua eventual contaminação 
por cultivos transgênicos, de modo a preservar suas condições de acesso nos mercados externos onde prevalecem 
regulamentações mais restritivas em matéria de transgênicos. Caberia especular se, ao invés de estabelecer uma 
proibição expressa, o Governo paranaense tivesse redatado sua legislação como uma exceção à normativa federal, 
tendo como foco a preservação das condições de produção dos cultivos tradicionais e a proteção dos ecossistemas 
locais dos potenciais efeitos adversos que poderiam advir da liberação comercial ou no meio ambiente dos 
cultivos GMs. Nessa hipótese, o Estado poderia ter invocado em sua defesa o exercício de sua competência 
concorrente para tratar da produção, consumo e defesa do meio ambiente, atendendo as peculiariedades do seu 
setor produtivo e dos  sistemas ecológicos locais. 
502 Ver artigo 24, incisos V, VI e XII e §§ 1º e 2º da CF. 
503 Apesar das reservas do STF em tratar aspectos científicos do tema, sob o argumento de que o assunto 
escaparia à sua competência, a autora concorda com o Professor Paulo de Bessa Antunes, que em seu livro 
“Federalismo e Competências Ambientais no Brasil” defende a tese de que “a realidade do mundo moderno não 
permite mais que uma Corte Constitucional, (...) ao decidir uma questão que lhe é submetida, limite-se ao exame 
do preenchimento de uma formalidade legal, olvidando-se do conteúdo concreto da decisão proferida e de suas 
repercussões no mundo fenomenológico. (...) Essa abordagem simplificadora (...) ante os termos da Lei 9.868/99 
está amplamente superada. A Lei n. 9.869,  de 10 de novembro de 1999, dispõe sobre o julgamento e o processo 
da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade pelo STF. Por essa Lei, o 
Supremo poderia, mesmo em sede de controle abstrato de constitucionalidade, examinar determinadas questões 
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ADI envolvendo produtos de amianto de que a legislação do Mato Grosso do Sul teria ido 

além do que se espera de uma norma de caráter suplementar, no sentido de preencher os 

vazios ou lacunas deixados pela legislação federal, tendo disposto sobre matéria onde detém 

competência concorrente de forma antagônica àquela estabelecida pela União.   

Tendo em vista esse precedente e o disposto nos artigos 23 e 24 da CF, o Ministro 

Gilmar votaria no sentido de declarar a inconstitucionalidade da Lei paranaense 14.162, por 

invadir competência privativa e concorrente da União para legislar, por um lado, sobre 

comércio interestadual e exterior, regimes de portos; e por outro sobre  produção e consumo e 

proteção do meio ambiente e da saúde humana. Seu voto seria acompanhado pelos demais 

Ministros do Supremo. 

Para a autora do presente trabalho, a interpretação do Supremo quanto ao alcance da 

competência concorrente da União e dos Estados, estabelecida no artigo 24 da Constituição 

Federal para legislar, dentre outras matérias, sobre a produção e consumo (inciso V) e 

proteção do meio ambiente (inciso VI) tende a fortalecer as tendências centralizadoras da 

Federação brasileira, apesar de nosso modelo constitucional de repartição de competências 

legislativas ser formalmente descentralizado. Esse viés centralizador pode ser ilustrado pelas 

interpretações judiciais que vêm sendo dadas pelo Supremo Tribunal Federal em relação ao 

tema.504   

Como bem preleciona o Professor Paulo de Bessa Antunes, embora o sistema de 

repartição de competências não admita em tese superposições, visto que somente a União 

deteria competência para expedir normas gerais505 enquanto os Estados só poderiam 

                                                                                                                                                                              
fáticas relevantes. Nos termos do paragráfo 1º do artigo 9, “ Em caso de necessidade de esclarecimento de 
matéria ou circunstância de fato ou de notória insuficiência das informações existentes nos autos, poderá o relator 
requisitar informações adicionais, designar perito ou comissão de peritos para que emita parecer sobre a questão 
ou fixar data para, em audiência pública, ouvir depoimentos de pessoas com experiência e autoridade na 
matéria”. Ver Paulo de Bessa Antunes, Federalismo e Competências Ambientais no Brasil. (Rio de 
Janeiro:Lumen Juris, 2007) pp. 207 e 306. 
504  Ver ANTUNES, P. B.,  op.cit. (2007), p. 104. 
505 O parágrafo 1º do artigo 24  da CF dispõe que: 
“No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais”. O 
parágrafo 2º desse artigo, a seu turno, dispõe que “a  competência da União para legislar sobre normas gerais não 
exclui a competência suplementar dos Estados. Já o parágrafo 3º determina que na ausência de lei federal sobre 
normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender às suas peculiaridades. O 
parágrafo 4º estabelece, por fim, que a superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da 
lei estadual, no que lhe for contrário. 
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complementá-las, a realidade brasileira “indica a existência de uma verdadeira superposição 

legislativa, com normas que se atropelam, tratam do mesmo assunto e tornam o universo 

normativo bastante obscuro (...) Na verdade, existe um avanço dos órgãos federais sobre os 

estaduais e municipais de maneira cada vez mais insinuante.506 

 

4.2.2. ADI 3.645-9 contra a Lei Estadual 14.861. Protecionismo comercial ou 

Defesa dos Direitos do Consumidor. A Mens Legis do Executivo Paranaense  

Impetrada pelo Partido da Frente Liberal, a Ação Direta de Inconstitucionalidade 

(ADI) 3.645-9 teve como alvo a Lei paranaense 14.861, de 26/10/05, que regulamentava o 

direito à informação quanto à presença de organismos geneticamente modificados (OGMs) em 

alimentos e ingredientes alimentares destinados ao consumo humano ou animal. No 

julgamento da referida ADI, que teve como relatora a Ministra Ellen Gracie, o STF centrou 

sua análise novamente nas regras constitucionais de repartição da competência legislativa 

entre União e Estados, estabelecidas nos incisos V e XII do artigo 24 da Constituição Federal, 

que dispõem, respectivamente, sobre produção, consumo,  proteção e defesa da sáude.507 

Antes de proceder ao exame do relatório e do voto da Ministra Gracie, a autora 

pretende apresentar resumidamente os argumentos levantados pelo Governo paranaense, pela 

Advocacia-Geral da União (AGU) e pela Procuradoria Geral da República (PGR) na ADI em 

exame. 

 

                                                        
506 Ver ANTUNES, P. B., op. cit., p. 105. 
507 Nos termos do art. 24, “Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: 
(...) 
V - produção e consumo; 
VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do 
meio ambiente e controle da poluição; 
VII - proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico; 
XII - previdência social, proteção e defesa da saúde; 
§ 2º - A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos 
Estados. 
§ 3º - Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para 
atender a suas peculiaridades. 
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A Posição do Executivo Paranaense  

Distanciando-se dos argumentos apresentados em sua defesa na ADI 3035, 

relacionados à proteção do meio ambiente, o Executivo paranaense sustentaria na ADI ora em 

exame a tese de que a Lei 14.861 não deveria ser examinada à luz do artigo 225 da CF508 que 

impõe ao Poder Público o dever de: “(a) preservar o patrimônio genético; (b) exigir a 

realização de estudos de impacto ambiental para as atividades potencialmente causadoras de 

degradação do meio ambiente; (c) controlar a produção, comercialização e utilização de 

técnicas que comportem risco para o meio ambiente e para a vida humana.” Para a autora, a 

opção por não recorrer a esse dispositivo constitucional possivelmente está associada à derrota 

da tese paranaense na ADI 3035 de que a Lei estadual então questionada (Lei 14.162/03) 

estaria amparada nos artigos 24 e 225 da CF, que dispõem, respectivamente, sobre a 

competência concorrente dos Estados e da União para legislar sobre temas relacionados à 

proteção do meio ambiente e exercer efetivamente suas funções de fiscalização e 

licenciamento ambiental.  

Na presente ADI, o Executivo paranaense argumentaria que o tema central sobre o 

qual o STF deveria debruçar-se deveria ser a proteção do consumidor e seu direito à 

informação, consagrados nos artigos 5˚, inciso XXXII; 170, inciso V e 48 do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias.509 Tendo em vista que ambos temas são da 

                                                                                                                                                                              
§ 4º - A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for 
contrário.” 
508 Ver  incisos II, IV e V do artigo 225, que dispõem respectivamente que incumbe ao Poder Público:  

II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas 
à pesquisa e manipulação de material genético; 

(...) 
IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa 

degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade; 
V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem 

risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente. 
Os referidos incisos foram regulamentados pela Lei 11.105. 

509 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
XXXII - o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; 
 
Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim 
assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: 
(...) 
V - defesa do consumidor; 
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competência legislativa concorrente da União e dos Estados,510 para o Governo do Paraná a 

norma geral em matéria de proteção ao consumidor, em relação a qual poderia exercer sua 

competência legislativa supletória, seria o Código de Defesa do Consumidor, aplicável a 

qualquer produto, transgênico ou não. Afirmaria nesse contexto, seu entendimento de que o 

Decreto Federal 4.680/03, ao impor a obrigatoriedade de prestar informações sobre a natureza 

transgênica de um determinado alimento somente a partir do percentual de 1% de transgenia, 

não teria atendido as exigências do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece como 

publicidade enganosa por omissão a ausência de informações essenciais sobre um dado 

produto, como a sua composição transgênica.511 O Decreto 4.680/03 tampouco seria 

consentâneo com a Lei 11.105/05512 e  o Decreto 5.591/05513, que asseguram ao consumidor o 

direito à informação sobre o contéudo transgênico dos alimentos em comercialização.   

O Governo paranaense argumentaria ainda que, ao editar a Lei 14.861, o Estado teria 

se inspirado no princípio da dignidade humana (CF artigo 1, III). Por esse princípio, o 

consumidor teria o direito de ser informado acerca da natureza transgênica de qualquer 

produto, independentemente do percentual de ingredientes GMs em sua composição.514 Tendo 

em vista que incumbe ao Poder Público salvaguardar esse direito, o conflito entre o Decreto 

Federal 4.680/03 e a Lei 14.861 deveria ser resolvido em favor da lei estadual, na medida em 

que oferece maior proteção ao consumidor.  

                                                                                                                                                                              
ADT 
Art. 48. O Congresso Nacional, dentro de cento e vinte dias da promulgação da Constituição, elaborará código de 
defesa do consumidor. 
510  Nos termos do art. 24, “Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: 
V - produção e consumo; 
§ 1º - No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. 
511 O Governo do Paraná também poderia ter invocado em defesa da Lei 14861/05 o artigo 66 do Código de 
Defesa do Consumidor que dispõe que constitui crime “(...) omitir informação relevante sobre a natureza, 
característica, (...) de produtos ou serviços. 
512 Ver artigo 40 da Lei 11.105/05 que dispõe que “Os alimentos e ingredientes alimentares destinados ao 
consumo humano ou animal que contenham ou sejam produzidos a partir de OGM ou derivados deverão conter 
informação nesse sentido em seus rótulos, conforme regulamento”. 
513  Ver artigo 91 do Decreto 5591/05, que dispõe que  “Os alimentos e ingredientes alimentares destinados ao 
consumo humano ou animal que contenham ou sejam produzidos a partir de OGM e seus derivados deverão 
conter informação nesse sentido em seus rótulos, na forma de decreto específico.” 
514 Nos termos do artigo 3 da lei paranaense, “Os alimentos e ingredientes alimentares produzidos a partir de 
animais alimentados com ração contendo ingredientes transgênicos deverão trazer no painel principal (....) a 
seguinte expressão: ‘(nome do animal) alimentado com ração contendo ingrediente transgênico ou (nome do 
ingrediente) produzido a partir de animal alimentado com ração contendo ingrediente transgênico.” A 
implementação dessa norma exigiria a rotulagem de alimentos produzidos a partir de ingredientes GMs ainda que 
o produto final não contivesse qualquer vestígio ou traços de modificação genética.   
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    Em resposta ao argumento de que a norma paranaense prejudicaria o comércio 

interestadual, o Executivo estadual defenderia a aplicação por analogia do mesmo raciocínio 

desenvolvido pelo STF em relação à legislação federal sobre agrotóxicos. Tal legislação, no 

entendimento da Egrégia Corte, permite aos Estados impor às empresas instaladas em sua 

circunscrição restrições ou exigências mais amplas do que aquelas nela previstas. Para o 

Supremo, essa faculdade outorgada aos Estados não eivaria as normas estaduais de 

inconstitucionalidade, raciocínio que, no entendimento do Governo paranaense, poderia ser 

estendido à Lei 14.861.  

 

A Posição da AGU 

A Advocacia-Geral da União (AGU), por sua vez, argumentaria que a lei paranaense, 

ao estabelecer normas gerais sobre a produção, consumo, proteção e defesa da saúde, teria 

invadido competência da União, prevista no artigo 24, incisos V e XII, parágrafo 1º da 

Constituição Federal.515 Assim, para a AGU, a existência de legislação federal dispondo de 

forma geral sobre a rotulagem de alimentos GMs516 limitaria a competência do Estado do 

Paraná para dispor sobre o assunto de forma ampla.  

A AGU refutaria, ainda, a tese do Governo paranaense de que a regulamentação 

estadual em questão possuiria natureza complementar à  legislação federal, por entender que a 

rotulagem de alimentos que contenham OGMs seria de interesse nacional, devendo portanto 

ser padronizada. Não haveria assim, no entendimento da AGU, margem para os Estados 

legislarem sobre o tema, atendendo a especifidades e interesses locais. Em apoio à sua 

argumentação, alertaria para os riscos da diversidade de normas estaduais sobre rotulagem, 

pelo seu potencial impacto sobre o comércio interestadual, tema cuja normatização seria da 

                                                        
515 Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: 
V - produção e consumo; 
XII - previdência social, proteção e defesa da saúde; 
§ 1º - No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. 
516  Ver Decreto 4.680/03. 
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competência privativa da União, nos termos do inciso VIII do artigo 22 da Constituição 

Federal. 517  

A Advocacia Geral da União invocaria, ainda, decisão do STF na ADI 3.035, 

reconhecendo  a invasão pelo Governo do Paraná da competência legislativa concorrente da 

União, ao editar lei vedando o cultivo, a industrialização e a comercialização de OGMs no 

território do Estado, apesar de existir norma federal disciplinando o tema de forma ampla. 

Lançando mão de argumentos científicos, a AGU buscaria refutar as críticas do 

Governo paranaense quanto ao percentual de 1% eleito pelo legislador federal para tornar 

obrigatória a rotulagem dos alimentos GMs, afirmando que esse índice leva em consideração a 

margem de erro decorrente da presença acidental ou tecnicamente inevitável de OGMs em um 

alimento ou ingrediente alimentar. Recorrendo ainda ao Direito Comparado e invocando uma 

alegada tendência mundial, a AGU argumentaria que o mencionado percentual teria sido 

adotado em vários países - sem mencionar nenhum explicitamente - e que a centralização dos 

critérios de rotulagem seria uma tendência mundial, conforme o Regulamento CE 1830/2003 

do Parlamento e do Conselho da União Européia.518 

 Para a AGU, a complexidade e a polêmica sobre o assunto, até mesmo por sua 

repercussão internacional, “reforçam a necessidade de uma regulamentação unificada no 

âmbito da União”519, quando na avaliação da autora o caráter polêmico dos debates em torno 

da rotulagem dos alimentos GMs revela a inexistência de um interesse nacional claramente 

definido sobre a matéria. Na ausência dessa definição, entendo que seria razoável interpretar a 

competência legislativa concorrente dos Estados em matéria de defesa do meio ambiente e 
                                                        
517 Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 
VIII - comércio exterior e interestadual; 
518 A referência unicamente à regulamentação européia como tendência da centralização dos critérios de 
rotulagem comporta qualificações, por não serem as Comunidades Européias uma Federação, ainda que 
apresentem em sua estrutura organizacional elementos federativos. Não obstante tal fato, a livre circulação de 
bens no processo de integração européia é vista como essencial à formação de um mercado nacional unificado. 
Por essa razão, as autoridades comunitárias buscam coibir a adoção pelos Estados Membros de legislações 
diferenciadas sobre determinados temas, uma vez que essa diversidade regulatória tem o potencial de afetar a 
livre circulação de mercadorias. Nesse sentido, é ilustrativo o texto do considerando 2 do Regulamento CE 
1830/2003 que dispõe que “diferenças entre leis, regulamentos e dispositivos administrativos nacionais aplicáveis 
ao rastreamento e etiquetagem de OGMs, de produtos contendo OGMs, de alimentos e rações produzidas a partir 
de OGMs podem dificultar (grifo nosso) sua livre circulação no mercado comunitário, criando condições de 
concorrência desiguais e injustas. Um marco comunitário harmonizado para o rastreamento e etiquetagem de 
OGMs deveria contribuir para o funcionamento efetivo do mercado interno”.  
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proteção ao consumidor como autorizando a adoção de critérios mais restritivos para a 

rotulagem de produtos transgênicos. Tal interpretação permitiria acomodar as preocupações 

formais espelhadas na legislação paranaense em informar consumidores e produtores sobre a 

natureza GM de determinados produtos em circulação no Estado, de modo a que possam 

tomar uma decisão abalizada, não só sobre seu consumo, mas também sobre as medidas que 

poderiam adotar para coibir eventuais riscos associados à sua liberação comercial ou no meio 

ambiente. A exemplo do artigo XX do GATT-94, que estabelece exceções gerais ao livre 

comércio de bens, a autora entende que no exame da constitucionalidade das normas estaduais 

envolvendo os transgênicos, o STF poderia tentar acomodar os princípios da livre iniciativa e 

da preservação dos fluxos de comércio interestadual com o disposto no artigo 225 da CF, que 

impõe ao Poder Público, aí incluídos a União, os Estados e Municípios, o dever de: (a)  

preservar o manejo ecológico dos ecossistemas (inciso I); (b) salvaguardar a integridade do 

patrimônio genético do país (inciso II);  (c) controlar a produção, comercialização e o emprego 

de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o 

meio ambiente.520  

                                                                                                                                                                              
519 Ver § 3 à página 6 do Acórdão emanado da ADI 3645-9, publicado no DJ de 01.09.2006. 
520 Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 
essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 
preservá- lo para as presentes e futuras gerações. 
§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 

I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e 
ecossistemas;  

II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas 
à pesquisa e manipulação de material genético;    

III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem 
especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer 
utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;  

IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa 
degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade;  
       V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem 
risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente;  

VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a 
preservação do meio ambiente; 

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função 
ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade.   

§ 2º - Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de 
acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei. 

§ 3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas 
ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. 

§ 4º - A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a 
Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que 
assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. 
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Esse tipo de acomodação justificar-se-ia, na avaliação da autora, em razão das 

dimensões do território brasileiro e consequente diversidade de ecossistemas existentes no país 

que apresentam distintos níveis de resistência à contaminação gênica. A ação normativa dos 

Estados em matéria de transgênicos também deveria ser analisada, levando-se em 

consideração seu interesse legítimo de proteger um modelo de desenvolvimento sustentável 

compatível com as condições ambientais locais. Ambos tipos de consideração teriam 

permitido ao Supremo na presente ADI orientar sua interpretação do artigo 24 da CF a partir 

de um enfoque menos centralizador, com o abandono da presunção de que as normas federais 

envolvendo matéria em que os Estados detêm competência concorrente seriam de per se 

gerais, em favor do reconhecimento de uma certa autonomia legislativa para as unidades 

federadas, para acomodar seus interesses dentro do pacto federativo. 

A Posição da PGR 

 A Procuradoria Geral da República (PGR), por sua vez, em linha com a argumentação 

aduzida pela AGU defenderia a tese de que o Governo Federal, com a edição das Leis 

11.105/05 e 8.079/90 e dos respectivos Decretos Regulamentadores 5.591/05 e 4.680/03, 

dispôs de modo abrangente sobre a comercialização, produção e o direito à informação acerca 

dos alimentos e ingredientes alimentares GMs. Diante da atividade legiferante da União na 

matéria, caberia ao Estado legislar apenas de forma supletiva, preenchendo eventuais lacunas 

na legislação federal. No entendimento da PGR, o Estado do Paraná teria estabelecido, 

contudo, disciplinas adicionais, invadindo a competência concorrente da União prevista nos 

incisos V e XII do artigo 24 da CF. 

O Voto da Relatoria 

Em seu relatório, a Ministra Ellen Gracie examinaria inicialmente a alegação de 

invasão de competência da União pelo Executivo paranaense para editar normas gerais sobre 

consumo e produção, a partir de um levantamento da legislação federal aplicável à rotulagem 

dos alimentos GMs. Esse mapeamento, a seu ver, seria fundamental para tomar uma decisão 

                                                                                                                                                                              
§ 5º - São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatórias, necessárias 
à proteção dos ecossistemas naturais. 
§ 6º - As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o que não 
poderão ser instaladas. 
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sobre se teria ocorrido uma superposição entre a legislação paranaense atacada e as normas 

federais vigentes ou se no âmbito federal haveria uma situação de vácuo legal que autorizaria, 

nos termos do artigo 24, parágrafo 3˚ da CF, a atividade legislativa plena dos Estados. 

A partir desse mapeamento, a relatora constataria inicialmente que a lei paranaense 

trata de assunto que estaria amplamente disciplinado no plano federal pelos seguintes 

diplomas legais: (a) Decreto 4.680/03521, que regulamenta o direito à informação quanto aos 

alimentos e ingredientes alimentares destinados ao consumo humano ou animal que 

contenham ou sejam produzidos a partir de OGMs; (b) artigo 40 da Lei 11.105/05 (Lei de 

Biossegurança) e artigo 91 de seu decreto regulamentador (Decreto 5.591/05).522 

Amparando-se nessa constatação, manifestaria seu entendimento de que o Governo  

paranaense teria extrapolado os limites de sua competência legislativa suplementar  

estabelecida nos incisos V e XII do artigo 24 da CF, ao pretender disciplinar de forma ampla 

determinados aspectos dos transgênicos relacionados à defesa do consumidor e à proteção da 

saúde humana. Essa extrapolação teria ocorrido, porque ao invés de adaptar-se à legislação 

federal vigente em matéria de rotulagem de produtos geneticamente modificados (GMs), no 

caso o Decreto Federal Nº 4680/03, o Estado do Paraná buscou estabelecer regulamentação 

contrária a esse Decreto, exigindo que o consumidor seja informado da presença de 

ingredientes GMs em qualquer produto, independentemente de sua porcentagem. Essa 

exigência, no entendimento da relatora, violaria frontalmente o artigo 2º do Decreto 4.680/03, 

que obriga a prestação de informações sobre a natureza transgênica de um determinado 

produto somente se for constatada a presença de ingredientes GMs em uma proporção superior 

a 1%. 

Para a Ministra Gracie, ao eliminar o limiar de tolerância de 1% abaixo do qual estaria 

dispensada a rotulagem obrigatória dos alimentos e ingredientes GMs, a Lei 14.861 teria 

limitado a eficácia da legislação federal vigente, além de criar um mau precedente, favorável à 
                                                        
521 Apesar de anterior a ambos diplomas legais mencionados, o Decreto específico a ser aplicado na rotulagem de 
alimentos e ingredientes alimentares é o Decreto 4680/03, que regulamenta o direito à informação assegurado 
pela Lei 8078 de 11/09/90, quanto aos alimentos e ingredientes alimentares destinados ao consumo humano ou 
animal que contenham ou sejam produzidos a partir de organismos geneticamente modificados. 
522 O artigo 40 da Lei 11.105/05 e o artigo 91 do Decreto 5.591/05 dispõem em linhas gerais que os alimentos e 
ingredientes alimentares destinados ao consumo humano ou animal que contenham ou sejam produzidos a partir 
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proliferação de regulamentações diferenciadas sobre rotulagem de OGMs em outros Estados 

da Federação brasileira. A legislação paranaense teria ainda, no entendimento da relatora, o 

potencial de afetar negativamente o comércio interestadual, uma vez que estabelece um 

tratamento discriminatório contra os produtores de outros Estados que produzem alimentos ou 

ingredientes alimentares transgênicos.  

A relatora enfatizaria ainda em seu relatório a total incompatibilidade das disposições 

da lei paranaense com a nova Lei de Biossegurança (Lei 11.105/05) e seu Decreto 

Regulamentador (Decreto 5591/05), ao prever penalidades que vão além daquelas 

estabelecidas na legislação federal, para os casos de descumprimento da obrigação de informar 

e rotular produtos que contenham OGMs.  

Para sustentar seu voto, a Ministra Gracie faria referência a duas decisões do STF nas 

Ações Diretas de Inconstitucionalidade N˚s 2.396 e 2.656, que envolviam leis estaduais 

proibindo o transporte, a fabricação e a comercialização de produtos contendo amianto. Em 

ambas ADIs, o entendimento do Supremo foi de que a legislação estadual teria disposto de 

forma bastante ampla sobre as distintas atividades envolvendo a utilização do amianto, apesar 

de existir lei federal estabelecendo normas gerais sobre o assunto.   

  Apesar de considerar politicamente legítimos os interesses tutelados pela norma 

paranaense, para a Ministra Gracie sua defesa não poderia converter-se em atividade 

legislativa praticada além dos limites impostos pela regra constitucional dispondo sobre a 

competência concorrente dos Estados para legislar sobre determinados assuntos.523A Ministra 

refutaria, assim, o argumento do Governo paranaense de que este tipo de regulamentação 

                                                                                                                                                                              
de OGM ou derivados deverão conter informação nesse sentido em seus rótulos. O provimento dessa informação 
deverá obedecer ao disposto em regulamento ou decreto específico” 
523Para a autora do presente trabalho, a lei paranaense embora mais restritiva, não se contraporia frontalmente à 
legislação federal, na medida em que busca tão somente ampliar o espectro de produtos que devem ser 
obrigatoriamente rotulados como contendo material geneticamente modificado. Nesse sentido, a relação da lei 
federal com a lei estadual não seria propriamente de contraposição e sim de ampliação do seu âmbito de 
aplicação por parte do Governo paranaense, amparado em sua competência concorrente para legislar sobre 
consumo e em seu dever de informar aos consumidores sobre a composição dos alimentos em comercialização. 
Em linha com essa interpretação, mencione-se o livro da Professora  Helita Barreira Custódio, Direito 
Ambiental e Questões Jurídicas Relevantes, (Campinas: Editora Millenium, São Paulo, 2005, p. 339). Para a 
Professora Custódio, no âmbito da competência suplementar das unidades da Federação em matéria ambiental, 
“prevalecem sempre as disposições de natureza mais restritiva ajustáveis às respectivas peculiariedades 
territoriais de competência estadual, distrital ou municipal, compatíveis com as normas gerais de proteção 
ambiental 
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encontraria amparo no direito do consumidor de ser informado sobre o conteúdo dos alimentos 

que pretende consumir. 

Em reação aos questionamentos levantados pelo Governo paranaense quanto à 

legalidade do percentual de 1% estabelecido no Decreto 4.680/03 para exigir a rotulagem de 

alimentos GMs, a Ministra Gracie excluiria seu exame da presente ADI, por entender que não 

estaria em questão o exame da constitucionalidade das normas federais aplicáveis à rotulagem 

dos OGMs. Tampouco o STF seria o foro adequado, segundo a Ministra Gracie, para encetar 

um debate técnico-científico sobre o percentual de OGM que seria recomendável nos 

alimentos e ingredientes alimentares que se destinam ao consumo humano ou animal.524 525 

Não obstante, chamaria a atenção para o fato de o Decreto 4.680/03 526 prever a possibilidade 

de o percentual em questão ser reduzido por decisão da Comissão Técnica Nacional de 

Biossegurança,527 tornando mais estritas as regras de rotulagem vigentes no País. 

A Ministra Gracie citaria, ainda, o relatório do Ministro Gilmar Mendes no julgamento 

da ADI Nº 3.035, em que o STF também concluiu pela inconstitucionalidade da Lei 

                                                        
524 Apesar da posição da relatora em relação à competência do STF para pronunciar-se sobre temas técnico-
científicos, a autora entende que o Tribunal poderia ter avançado na discussão desses aspectos que, embora 
desnecessários para aferir a inconstitucionalidade da lei paranaense, poriam em evidência as dificuldades práticas 
envolvidas na sua implementação. Essas dificuldades decorrem das limitações das atuais técnicas de detecção de 
OGMs, que ainda não permitem a identificação de vestígios ínfimos desses organismos em alimentos ou 
ingredientes alimentares em comercialização.   
   Não sendo factível tal identificação, uma norma impondo limiares mínimos para a identificação obrigatória de 
um produto GM teria um efeito prático bastante limitado.  
    O STF também poderia ter lançado mão da experiência internacional no tratamento do tema, em particular das 
discussões ora em curso no âmbito do Comitê do Codex de Etiquetagem, em que o tema da rotulagem dos 
alimentos GMs encontra-se em discussão há mais de 10 anos, sem qualquer avanço substantivo, não só em 
relação à natureza da norma –obrigatória ou voluntária – mas também em relação à adoção de limiares 
dispensando a rotulagem desse tipo de alimento. Além de considerações sobre aspectos sanitários e de defesa do 
consumidor, as discussões no âmbito do mencionado Comitê sobre o tema têm sido permeadas por considerações 
técnicas acerca da factibilidade de implementar uma norma de rotulagem que estabelece percentuais 
excessivamente estritos de dificil cumprimento, em vistas dos atuais métodos laboratoriais de detecção de OGMs.  
525 À diferença do STF, a Procuradoria Geral da República tem-se valido de argumentos técnicos, apoiando-se em 
informações preparadas por especialistas em matéria de transgênicos para sustentar suas posições sobre o tema. 
Nesse sentido, são emblemáticos as referências a trabalhos científicos pela PGR na ação civil pública relativa à 
autorização para a importação de soja transgênica RR (Processo 1997.34.00.036170-4) e na Ação Direta de 
Inconstitucionalidade da Lei 11.105. No processo 1997.34.00.036170-4, em particular, a PGR solicitou a 
preparação da Informação Técnica  Nº 51/98 - 4ª CCR para analisar  aspectos técnicos do impacto ambiental da 
importação da soja transgênica RR. 
526 Ver artigo 2˚, parágrafo 4˚ do Decreto 4.680/03. 
527  Na visão da autora, a referência a esse dispositivo do Decreto justificaria o enfoque mais restritivo da 
legislação paranaense em relação à rotulagem dos alimentos e ingredientes alimentares que contenham OGMs, 
refletindo as atuais incertezas  quanto aos potenciais efeitos que podem advir para a saúde humana e para o meio 
ambiente de sua comercialização.  
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paranaense Nº 14.162/03, que vedava o cultivo, a manipulação, a importação, a 

industrialização e a comercialização de OGMs destinados à produção agrícola e à alimentação 

humana e animal no Estado. Naquela ADI, o Supremo concluiu que o Governo paranaense 

teria usurpado a competência da União para editar normas gerais sobre produção, consumo, 

proteção à saúde e ao meio ambiente.  Essa conclusão reflete entendimento que vem sendo 

reiterado pela Egrégia Corte em outras ADIs de que os Estados, no uso de sua competência 

residual, não estariam autorizados a formular disciplina afastando a aplicação de normas 

federais de caráter geral, sob pena de prejudicar a eficácia da legislação federal editada para 

solucionar questões que transcendem a esfera dos Estados singulares.  

Recorrendo mais uma vez à argumentação aduzida pelo relator da ADI 3.035, Ministro 

Gilmar Mendes, a Ministra Gracie reiteraria em seu relatório a tese de que o Governo 

paranaense teria pretendido substituir as normas federais existentes, ao dispor sobre o tema da 

rotulagem de produtos GMs de modo igualmente abrangente, ao invés de limitar-se a suprir 

eventuais lacunas identificadas na legislação federal.  Por essa razão, votaria pela procedência 

do pedido de declaração de inconstitucionalidade da Lei 14.861/05.  

O Ministro Ricardo Lewandowski, por sua vez, mencionaria inicialmente em seu voto 

que seu primeiro impulso foi no sentido de julgar improcedente a ADI, por entender que o 

artigo 1º da CF  consagra não só o princípio federativo, mas também o democrático e 

republicano.528 Faria ainda a observação de que, apesar de consagrada constitucionalmente no 

artigo 24, a competência concorrente dos Estados para legislar sobre determinadas matérias 

encontra-se cada vez mais esvaziada, pelo fato de a União legislar exaustivamente sobre 

determinados assuntos, não se limitando apenas a editar normas gerais. Apesar dessas 

considerações iniciais, o Ministro Lewandowski acompanharia o voto da Ministra Gracie 

favorável à declaração de inconstitucionalidade da lei paranaense atacada, sob o argumento de 

que a regulamentação dos transgênicos a nível estadual tem desdobramentos no âmbito 

                                                        
528  Tal afirmação inicial, embora não esteja refletida em seu voto, parece indicar certa compreensão quanto às 
preocupações – ainda que retóricas – do Governo paranaense em defender os interesses dos consumidores locais 
contra práticas comerciais fraudulentas, decorrentes da omissão no rótulo de um produto em comercialização de 
informações sobre sua natureza transgênica. É certo, por outro lado, que tal tipo de exigência também pode 
prestar-se para fins protecionistas, na medida em que a identificação de um carregamento de soja como sendo 
GM poderia ensejar um tratamento regulatório mais estrito e induzir o consumidor a pensar que pelo simples fato 
de um produto ser transgênico, não seria inócuo. 
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nacional e até mesmo internacional, por afetar potencialmente o comércio interestadual e 

exterior desses produtos.529 

Para autora do presente trabalho, apesar do voto final do Ministro Lewandowski ter 

sido favorável à declaração de inconstitucionalidade da lei paranaense, suas considerações 

preliminares sobre o tema revestem-se de particular importância, na medida em que põem em 

evidência alguns dos desafios envolvidos na regulamentação dos transgênicos no plano 

doméstico. Esses desafios estão diretamente relacionados à alocação de poder entre os 

distintos entes que integram a Federação brasileira para decidir em última instância sobre o 

disciplinamento dos transgênicos. Assim, ao invocar o princípio democrático e reconhecer o 

esvaziamento da competência supletória dos Estados, o Ministro Lewandowski traz à tona 

questões importantes relacionadas à distribuição de competências no nosso pacto federativo e 

à legitimidade de que deveriam revestir-se determinadas políticas públicas envolvendo temas 

particularmente conflitivos, como os transgênicos, cujo disciplinamento requer a consideração 

de um leque amplo de interesses. Esse leque abrange, por um lado, preocupações ambientais e 

sanitárias, em vista dos potenciais efeitos que podem advir da liberação de um OGM sobre a 

conservação e uso sustentável da biodiversidade e sobre a saúde humana. Abrange também 

considerações sócio-econômicas, pelos potenciais benefícios associados às múltiplas 

aplicações da biotecnologia nos campos agrícola, têxtil, farmacêutico e médico, entre outros. 

 O Ministro Carlos Britto, por sua vez, também reconheceria inicialmente em seu voto 

os desafios envolvidos na regulamentação dos OGMs sob o prisma da repartição de 

competências constitucionais. Em suas conclusões finais, contudo, se alinharia à 

argumentação desenvolvida pela Ministra Ellen Gracie de que haveria legislação federal mais 

ampla e anterior à Lei estadual 14.861 disciplinando a rotulagem de produtos GMs, não se 

justificando a atividade legiferante do Governo paranaense, uma vez que não teria ocorrido 

omissão ou inércia do legislador federal. Para o Ministro Brito, a União Federal no exercício 

de sua competência em matéria de proteção à saúde, direito à informação e defesa do 

                                                        
529 Se é certo que a norma paranaense tem o potencial de afetar negativamente os produtores nacionais de soja 
transgênica que exportam sua produção pelo Porto de Paranaguá, por outro lado, a norma federal, ao estabelecer 
regra de rotulagem mais flexível acaba por afetar negativamente os produtores paranaenses de soja convencional, 
que têm interesse em preservar a identidade de seu produto e suas condições de acesso em terceiros mercados 
onde as exigências de rotulagem são mais estritas, a exemplo da  União Européia. 
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consumidor, teria atuado no limite de sua normatividade de caráter geral, não se justificando 

sua complementação pela atividade legiferante dos Estados.  

Em resposta às considerações do Ministro Brito de que a Lei Federal teria transferido 

para regulamento a incumbência de fixar o percentual de 1% de presença de OGMs para exigir 

a rotulagem de produtos transgênicos, a Ministra Gracie lançaria mão de argumentos 

apresentados pela AGU de que “essa margem de tolerância é adotada em vários países e que a 

centralização dos parâmetros de rotulagem em matéria de OGMs é uma tendência mundial, 

conforme demonstra o Regulamento CE  Nº 1830/2003, do Parlamento Europeu e do 

Conselho da União Européia. Conforme observação feita anteriormente pela autora, a primeira 

afirmação da Ministra quanto à adoção por vários países ou por instâncias internacionais do 

limiar de 1%, mereceria ser exemplificada, tendo em vista inexistir, por ora, no âmbito das 

principais instâncias internacionais envolvidas no tratamento do tema - entre as quais se 

encontra o Comitê do Codex sobre Etiquetagem de Alimentos e a Conferência das Partes 

servindo como Reunião das Partes do Protocolo (COP-MOP) - uma decisão definitiva sobre o 

assunto.530    

Já a referência da Ministra Ellen Gracie à normativa européia em matéria de 

etiquetagem de OGMs como exemplo de uma tendência mundial (Regulamento CE Nº 

1830/2003 do Parlamento Europeu e do Conselho da União Européia) merece ser qualificada, 

uma vez que está associada ao processo de construção de um mercado comum,531 que não 

encontra necessariamente eco em outros países com estruturas de produção e de demanda de 

produtos transgênicos totalmente distintas. 

O Ministro Sepúlveda Pertence em seu voto reafirmaria o argumento de que a 

legislação federal já contemplaria normas gerais dispondo sobre a rotulagem de alimentos e 
                                                        
530 Conforme indicado anteriormente, a questão da etiquetagem obrigatória dos alimentos GMs e de sua eventual 
dispensa quando forem constatados vestígios ínfimos de presença incidental ou tecnicamente inevitável, 
encontra-se em discussão no CCFL há mais de 10 anos sem qualquer perspectiva de avanços promissores. No 
âmbito da COP-MOP, a questão da identificação dos alimentos GMs tem ocorrido no contexto das discussões em 
torno da implementação do artigo 18.2(a) relativo à definição de requisitos detalhados de identificação dos 
OGMS que se destinam à alimentação humana, animal ou ao processamento. Essas discussões estiveram 
centradas em torno da utilização da expressão “contém” ou “pode conter OGMs”, sem qualquer alusão à 
definição de percentuais de presença desses organismos a partir dos quais se tornaria obrigatória sua rotulagem 
como alimento ou ingrediente alimentar GM. 
531 A construção de um mercado comum pressupõe a livre circulação de bens, mercadorias, capitais e mão de 
obra.  
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ingredientes alimentares, não sendo possível invocar a peculiaridade do consumidor 

paranaense como justificativa para a adoção de uma norma de rotulagem mais rígida do que a 

estabelecida no plano federal. 532 

Apesar dos matizes que os Ministros Lewandowski e Carlos Britto procuraram 

imprimir nos respectivos votos, a decisão unânime do STF seria de que a lei paranaense 

estabelece uma regulamentação paralela, que se opõe frontalmente à legislação federal 

vigente, ao invés de complementá-la, em flagrante violação aos incisos V e XII do artigo 24 da 

Constituição Federal. 

 

4.2.3. ADI Nº 3.526 contra a Lei Federal 11.105/05. Precaução ou Promoção dos 

Interesses da Indústria Biotecnológica. A Mens Legis do Executivo Federal 

Proposta pela Procuradoria Geral da República em junho de 2005, a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade Nº 3526, ainda pendente de julgamento em 05/05/09, tem por objetivo 

impugnar a nova Lei de Biossegurança (Lei 11.105), em razão da alegada violação dos 

seguintes dispositivos e princípios constitucionais: artigo 23, inciso VI; artigo 225, caput e 

inciso IV;  princípio democrático e da coisa julgada material.  

A PGR salientaria inicialmente em sua petição que a Lei 11.105/05533 constituiria 

flagrante violação do artigo 23, inciso VI da CF, que estabelece a competência, não só da 

União, mas também dos Estados e Municípios de proteger o meio ambiente e combater a 

poluição em qualquer de suas formas. Essa competência constitucional, segundo a PGR, 

impõe a todas unidades da Federação um dever de agir, que não pode ser condicionado ou 

limitado por qualquer norma infra-constitucional, a exemplo da Lei 11.105, que pretende 

atribuir exclusivamente à Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio) poderes 

                                                        
532 O Ministro Pertence ponderaria ainda que, a decisão de fixar o percentual de 1% por cento por decreto e não 
por lei federal decorreria da complexidade técnica da matéria, cujas atualizações seriam de implementação mais 
fácil por essa via e não pela edição de uma nova lei, em função dos rápidos avanços tecnológicos na área de 
biossegurança.   
533  Dentre os dispositivos alegadamente inconstitucionais da Lei 11.105/05, a PGR citaria os seguintes: art. 6º, 
inciso VI;  art. 10;  art. 14, incisos IV, VIII, XX e §§ 1o, 2o, 3o, 4o, 5o e 6o; art. 16, § 1º, inciso III e §§ 2º, 3º, 4o, 
5o, 6o e 7o; e  arts. 37 e 39. 
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para decidir, em última e definitiva instância, sobre os casos em que uma determinada 

atividade ou obra é potencial ou efetivamente causadora de degradação ambiental. 

Em apoio à sua argumentação, a PGR invocaria decisão do STF na ADI 2.303 

MC/RS534, em que o voto da maioria foi no sentido de considerar um atentado à autonomia do 

Estado submeter indevidamente à competência da União matéria de que pode dispor. 

Amparando-se nessa decisão, a PGR argumentaria que vários dispositivos da Lei 11.1105/05 

atentariam contra a autonomia estadual em matéria ambiental, ao condicionarem seu exercício 

às deliberações da CTNBio.  

Para a PGR, a opção do legislador constituinte de estabelecer no artigo 23 a 

competência comum da UF, Estados e Municípios na defesa do meio ambiente refletiria o 

privilegiamento da dimensão da cooperação entre todos os entes da federação na sua proteção. 

Essa opção teria como antecedente o Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA). 

Criado pela Lei 6.938/81, o SISNAMA tem possibilitado, na avaliação da PGR, a coordenação 

sistemática entre os órgãos ambientais existentes em todas as esferas da Administração 

Pública, de modo a tornar efetivas as políticas de proteção ambiental adotadas no País. Essa 

coordenação não implica, contudo, segundo a PGR, que os Estados e Municípios 

imprescindem da autorização da União, seja para organizar seus órgãos e prestar os serviços 

ambientais que lhes correspondem, seja para aplicar os instrumentos da Política Nacional do 

Meio Ambiente, entre os quais se inclui o licenciamento ambiental. 

Ainda segundo a PGR, a Lei 6.938/81 teria sido explicíta ao reservar a União 

competência meramente supletiva para atuar no licenciamento ambiental, cabendo aos órgãos 

estaduais integrantes do SISNAMA a atuação principal.535 Tendo em vista o que precede, a 

PGR chegaria a conclusão de que a nova Lei de Biossegurança,536 ao conceder à CTNBio o 

poder de “deliberar em última e definitiva instância sobre os casos em que a atividade é 

                                                        
534 A ADI 2303 MC/RS envolvia a análise de lei estadual sobre alimentos transgênicos, que obrigava a 
observância do disposto em  legislação federal sobre o assunto.  
535 Nos termos do artigo 10 da Lei 6.938/81, “A construção, instalação, ampliação e funcionamento de 
estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, considerados efetiva e potencialmente 
poluidores, bem como os capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio 
licenciamento  de órgão estadual competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente e  do Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis – IBAMA – em caráter supletivo, sem prejuízo de 
outras licenças exigíveis.” 
536 Ver artigo 16 parágrafo 2º da Lei 11.105/05. 
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potencial ou efetivamente causadora de degradação ambiental, bem como sobre a necessidade 

de licenciamento ambiental” - estabelecendo que as autorizações e registros pelos órgãos 

ambientais estaduais estão vinculadas à sua decisão técnica  - teria violado frontalmente o 

artigo 23 da CF, que atribui a todos os entes da Federação a competência comum de proteger o 

meio ambiente. Tendo em vista que a CF exige que todos os entes da Federação atuem em 

favor da proteção do meio ambiente, o entendimento da PGR é de que qualquer lei que 

restrinja a atuação dos Estados e dos Municípios nesse sentido, a exemplo do que ocorre com 

a Lei 11.105, seria inconstitucional.  

Seguindo essa linha de argumentação, a PGR afirmaria que o fato da União, Estados e 

Municípios comporem um sistema único e indivisível na administração pública dos interesses 

ambientais não implica uma superposição de poderes. Essa conclusão pode ser extraída tanto 

do artigo 23 quanto do artigo 225 da CF, que atribui ao Poder Público, aí incluídos todos os 

entes da Federação brasileira, o dever de defender e preservar o meio ambiente para as 

presentes e futuras gerações.537 

Para sustentar sua tese, a PGR recorreria, ainda, à citação do Professor Canotilho de 

que as competências constitucionalmente fixadas não podem ser transferidas para órgãos 

diferentes daqueles a quem a Constituição as atribui. Essa citação encerra o princípio da 

indisponibilidade das competências constitucionais, segundo o qual os órgãos de soberania 

devem manter-se no quadro de competências que lhes foram atribuídas pela Lei Maior, não 

devendo modificar, pela via interpretativa a repartição, coordenação e equilíbrio de poderes, 

funções e tarefas estabelecidos nesse quadro.538 

Amparando-se nesses argumentos e citações, a PGR concluiria que as competências 

constitucionais dos Estados e Municípios em matéria ambiental não poderiam ser alteradas ou 

restringidas por norma infra-constitucional, a exemplo do que teria alegadamente ocorrido 

com a Lei 11.105, que busca condicionar o exercício dessas competências à decisão da 

CTNBio, retirando na prática o poder dos demais integrantes do Sistema Nacional de Meio 

Ambiente de velar pela proteção do meio ambiente. A Lei 11.105 teria ainda relativizado a 

                                                        
537 Ver item 25 à página 10 da petição apresentada pela Procuradoria Geral da República. Disponível no seguinte 
endereço eletrônico: http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/pesquisarPeticaoInicial.asp  
538 Idem, item 26. 
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importância do licenciamento ambiental como um dos principais instrumentos de defesa do 

meio ambiente criado pela Lei 6.938/81. 

Além de afetar a competência dos Estados e Municípios, a Lei 11.105 teria esvaziado a 

competência do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e de Recursos Naturais (IBAMA) de 

analisar as implicações ambientais da liberação de cultivos geneticamente modificados, 

condicionando o início do processo licenciatório em seu âmbito a um juízo prévio da 

CTNBio.539 

Em apoio à sua posição, a PGR faria ainda referência a comunicado de imprensa do 

Ministério do Meio Ambiente (MMA), de 03 de março de 2005, crítico à Lei 11.105/05, por 

ter conferido à CTNBio poderes exclusivos e vinculantes para autorizar a liberação de OGMs 

para o cultivo, comercialização ou processamento, relegando a um papel menor os demais 

órgãos federais e estaduais que atuam na área ambiental.  

Alinhando-se a uma visão precautória, a PGR afirmaria não haver “dúvidas de que os 

OGMs podem causar significativo impacto no meio ambiente540 pela simples razão de que 

toda a semente geneticamente modificada é, em princípio e por natureza, potencialmente 

causadora de significativo impacto ambiental (...), já que pode expressar características não 

previstas por modificações em seu genoma.”541 Seria em razão dessa natureza que os 

procedimentos de licenciamento ambiental, entre os quais se inclui a realização do EIA, no 

entender da Procuradoria, deveriam ser observados de forma estrita, sob pena de colocar em 

risco os sistemas ecológicos do país, bem como nosso modelo de desenvolvimento 

sustentável, calcado no princípio da precaução. Esse princípio, que foi consagrado na 

Declaração do Rio e no Protocolo de Cartagena, goza de status de princípio fundamental de 

Direito Ambiental Internacional.542 Para a PGR, essa consagração internacional do PP 

                                                        
539 Ver artigo 6, inciso VI e artigo 16, parágrafo 1, inciso III, da Lei 11.105/05. 
540 Esse potencial de degradação do meio ambiente associado aos cultivos transgênicos teria sido reconhecido 
pelo próprio Conselho Nacional do Meio Ambiente, com a edição da Resolução Nº 237/97, que exige a emissão 
de licença para atividades que impliquem a introdução de espécies geneticamente modificadas no meio ambiente.   
541 Ver item 37 na página 14 da petição da PGR na ADI 3.526. Disponível no seguinte endereço eletrônico: 
http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/pesquisarPeticaoInicial.asp. 
542 Nos termos do Princípio 15 da Declaração do Rio, “Com a finalidade de proteger o meio ambiente, os Estados 
devem aplicar o critério da precaução, conforme as suas capacidades. Quando houver perigo de dano grave ou 
irreversível, a falta de uma certeza absoluta não deverá ser utilizada para postergar a adoção de medidas eficazes 
para prevenir a degradação ambiental.” 
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obrigaria os Estados a aplicá-lo de acordo com suas respectivas capacidades para evitar danos 

ambientais irreversíveis, ainda que não haja suficiente evidência científica quanto aos riscos 

que podem advir da liberação de um novo OGM no meio ambiente. Ou seja, a incerteza 

científica não deveria obstar a adoção de medidas precautórias que gozariam, no entendimento 

da PGR, de uma presunção de legitimidade, porque diante da impossibilidade de reparar 

determinados danos, seria preferível preveni-los do que compensá-los monetariamente.543 A 

assunção de tal presunção tem como principal consequencia transferir aos operadores 

envolvidos na produção, transporte ou comercialização de produtos transgênicos o ônus de 

provar que esses produtos não representam riscos para a saúde humana ou o meio ambiente.  

A PGR faria referência a trabalhos científicos de pesquisadores brasileiros sobre 

produtos elaborados a partir da biotecnologia moderna544 para sustentar sua posição de que o 

princípio da precaução seria indissociável de qualquer política de biossegurança minimamente 

confiável. Um dos instrumentos dessa política, que está plasmada no artigo 225545 da 

Constituição Federal, seriam os estudos prévios de impacto ambiental para a instalação de 

atividades potencialmente degradadoras do meio ambiente.   

Para a PGR, o cotejo do artigo 225 da CF com o artigo 14, §§1º e 2º da Lei 11.105/05, 

que atribui à CTNBio o poder de deliberar em última e definitiva instância se um OGM é 

potencialmente causador de significativa degradação do meio ambiente, bem como de 

dispensar potenciais interessados no cultivo de OGMs da apresentação de EIA – põe em 

evidência a flagrante inconstitucionalidade da nova Lei de Biossegurança, não sendo 

admissível que uma lei infra-constitucional delegue a um órgão do segundo escalão da 
                                                        
543  Ver item 43 à página 15 da petição da PGR na ADI 3.526.  
544  A PGR faria menção especificamente ao trabalho da pesquisadora Eliana Gouveia Fontes publicado no 
Boletim Informativo N. 01/CTNBio. Nesse trabalho, a autora afirma que apesar dos avanços da biotecnologia no 
sentido de controlar as alterações genéticas, reduzindo a probabilidade de mudanças não intencionais no genoma, 
não haveria qualquer garantia de que essas mudanças não venham a afetar o fenótipo das plantas geneticamente 
modificadas. 
545 Ver  parágrafo 1˚, inciso IV e caput do artigo 225 da CF.  
Artigo 225 
“Todos têm direito ao meio ambiente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de 
vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo  e preservá-lo para as presentes e 
futuras gerações.  
§1º:  
“Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:  
(...)  
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Administração Pública poderes “para que possa dizer, em última e definitiva instância, o que o 

OGM não é ou, pior, que tenha poderes discricionários para não dizer o que todo OGM é pela 

sua natureza.”546  Tendo em vista que a exigência de realização de EIA como condição para o 

licenciamento ambiental está prevista em norma constitucional, o legislador ordinário não 

estaria autorizado a dispensá-lo, podendo somente disciplinar a forma pela qual deverá ser 

exigido. A dispensa do EIA, atentaria, ademais, no entendimento da PGR contra uma das 

principais garantias constitucionais do cidadão de poder usufruir de um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado.  

À luz desses argumentos, para a PGR o Executivo Federal não estaria autorizado a 

dispensar a realização dos EIA para atividades que envolvam a liberação de OGMs, devendo 

exigir sempre a sua realização, a fim de garantir para as presentes e futuras gerações um meio 

ambiente equilibrado. Essa garantia tornar-se-ia imprescindível, tendo em vista a natureza de 

bem de uso comum do meio ambiente, o que impediria o Executivo Federal de adotar 

unilateralmente medidas que possam afetá-lo negativamente, não lhe sendo tampouco 

facultado omitir-se em situações em que se encontra ameaçado de dano irreparável. 

Para a PGR, o que definiria a obrigatoriedade dos EIA não seria o arbítrio do poder 

público, mas sim o potencial de uma determinada atividade causar significativo impacto 

ambiental,547 hipótese em que não se poderia dispensar o empreendedor ou potencial poluidor 

de realizar os EIA que lhe correspondem, uma vez que se trata de instrumento fundamental de 

prevenção de danos ambientais. Apesar de reconhecer que a expressão “significativo impacto” 

constitui um conceito jurídico indeterminado, tal fato não outorgaria à Administração Pública, 

na avaliação da PGR, discricionariedade para dispensar a realização de EIA para as atividades 

de cultivo ou comercialização de OGMs. Isso porque na interpretação dos conceitos jurídicos 

indeterminados, o administrador não pode atribuir às palavras que traduzem conceitos vagos 

                                                                                                                                                                              
IV- Exigir, na forma da lei, para a instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa 
degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade.”  
546 Ver item 63 às p. 23-24 da petição da PGR relativa à ADI 3.526. 
547 A PGR mencionaria as medidas de monitoramento dos cultivos da soja transgênica adotadas pela CTNBio 
como um reconhecimento implícito de seu potencial de degradação ambiental. 
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ou imprecisos um sentido distinto daquele que é socialmente reconhecido como o que lhes 

corresponde em uma determinada época e lugar.548 

Apoiando-se em análise desenvolvida pelo Desembargador João Batista Moreira549 

sobre os conceitos jurídicos indeterminados, a Procuradoria afirmaria550 que sua concretização 

não pode ser nunca um exercício discricionário, devendo o aplicador da norma que contempla 

esse tipo de conceito ater-se às circunstâncias reais e ao sentido jurídico pretendido pela lei. 

Nesse processo de determinação dos conceitos jurídicos indeterminados só haveria uma 

solução justa, não havendo liberdade para a utilização de critérios extrajurídicos em sua 

interpretação, recurso que seria próprio das faculdades discricionárias. Inexistindo margem de 

discricionariedade na atuação da Administração Pública, para a PGR seria totalmente cabível 

o controle jurisdicional da aplicação dos conceitos indeterminados empregados pela 

Constituição Federal, tal como o conceito de “atividade potencialmente causadora de 

significativa degradação ambiental”.   

 Para a PGR, tendo em vista o status constitucional de que se reveste a proteção do 

meio ambiente, deveria adotar-se como critério de interpretação em caso de conflito com 

outras normas infra-constitucionais551 a solução que melhor preserve os interesses ambientais, 

no caso, a realização de EIA/RIMA552 prevista no artigo 225 da CF. Essa interpretação se 

justificaria à luz dos princípios democrático e da precaução, do qual resulta a máxima in dubio 

pro natura. No entender da PGR, ambos princípios deveriam prevalecer inclusive sobre o 

princípio da livre concorrência contemplado no inciso IV do artigo 170 da CF.  

                                                        
548 Ver item 61 às p. 19-23 da petição inicial da PGR na ADI 3526. Disponível no seguinte endereço 
eletrônico:http://www.stf.jus.br/portal/geral/verPdfPaginado.asp?id=181409&tipo=TP&descricao=ADI%2F3526. 
549 As considerações do Desembargador João Batista Moreira, membro do Tribunal Regional Federal da 1ª 
Região, foram feitas na apreciação do Agravo de Instrumento Nº 1988.34.00.027682-0/DF. Disponível no 
seguinte endereço eletrônico: http://www.trf1.gov.br/jurisprudencia/ 
550Ver Eduardo García de Enterría, La Lucha contra las Inmunidades del Poder en el Derecho 
Administrativo, (Madri: Editorial Civitas, 3ª Edición,1995), p. 34. 
551  Segundo Emerson Garcia, o conflito entre duas normas constitucionais, por apresentarem a mesma estatura 
hierárquica, deve ser resolvido mediante a suspensão da aplicação de uma que permanece, contudo, válida no 
ordenamento jurídico brasileiro. Ver Emerson Garcia, Conflito entre Normas Constitucionais –Esboço de uma 
Teoria Geral ( Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1ª Edição, 2007), p. 249.  
552 O RIMA (Relatório de Impacto Ambiental) é elaborado com base nas conclusões do EIA e por isso são 
sempre citados em conjunto, pois são instrumentos complementares. A licença ambiental para empreendimentos 
e atividades consideradas efetiva ou potencialmente causadoras de significativa degradação do meio depende de 
estudo prévio de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto sobre o meio ambiente (EIA/RIMA), ao 
qual dar-se-á publicidade, garantida a realização de audiências públicas, quando couber, de acordo com a 
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 A PGR invocaria a interpretação adotada pelo STF na ADI 1086-7/SC relativa à  

dispositivo da Constituição do Estado de Santa Catarina553 que dispensava a exigência de 

EIA/RIMA para as atividades de florestamento ou reflorestamento realizadas no Estado com 

fins empresariais. Nessa ação, o STF declarou a inconstitucionalidade do mencionado 

dispositivo, por entender que ofendia frontalmente o art. 225, §1°, IV, CF. 554 

 A PGR faria alusão, ainda, à decisão da Desembargadora Federal, Assusete 

Magalhães no julgamento da apelação da empresa Monsanto contra sentença obrigando-a a 

realizar EIA como condição para o plantio da soja transgênica resistente a glifosato.555 

Amparando-se no artigo 225, § 1º, IV, da CF/88, bem como na Resolução nº 237/97 do 

CONAMA556, a emérita Desembargadora afirmaria que a Administração não gozaria de 

discricionariedade para dispensar a Monsanto ou qualquer outra empresa da realização do 

EIA, que a seu ver, seria imprescindível para atividades envolvendo OGMs, uma vez que sem 

a observância das devidas cautelas estabelecidas em lei, a liberação de OGMs poderia causar 

desde incapacidade por mais de 30 dias para as ocupações habituais até a morte, bem como 

                                                                                                                                                                              
regulamentação. O procedimento de elaboração do EIA/RIMA está regulamentado na Resolução CONAMA nº 
01/86. 
553 O parágrafo 3º do artigo 182 da Constituição do Estado de Santa Catarina teve sua inconstitucionalidade 
arguida na ADI 1086, pelo fato de estabelecer uma exceção à aplicação do inciso IV do § 1º do artigo 225 da CF, 
que prevê a exigência, na forma da lei, de prévio estudo de impacto ambiental para atividades que sejam 
potencialmente causadoras de degradação  ambiental.  
554 O relator da ADI Nº 1.086-7/SC, Ministro Ilmar Galvão, cujo voto foi acompanhado à unanimidade, acolheria 
os argumentos da PGR de que o § 3º do art. 182 da Constituição do Estado de Santa Catarina que estabelece que, 
para as áreas objeto de reflorestamento para fins empresariais, fica dispensada a exigibilidade de estudo de prévio 
impacto ambiental, seria inconstitucional. 
     Para o Ministro Ilmar Galvão, “(...) A atividade de florestamento ou reflorestamento não pode deixar de ser 
tida como eventualmente lesiva ao meio ambiente, quando, por exemplo, implique substituir determinada espécie 
da flora nativa, com suas próprias especificidades por outra sem qualquer identidade com o ecossistema local e 
escolhidas apenas em função de sua utilidade econômica, com ruptura, portanto, do equilíbrio e da diversidade da 
flora local. 
Por isso, em tese, a norma impõe restrição prejudicial à tutela do meio ambiente, razão pela qual contraria o 
sentido da norma constitucional federal que, sem qualquer exceção, fixa exigência de estudo prévio de impacto 
ambiental (....).” Ver  parágrafos 3º e 4º do voto do Ministro Ilmar Galvão às páginas 86-87 do Acórdão do STF, 
publicado no DJ 10.08.2001. 
555 Apelação Civel nº 2000.01.00.014661-1/DF, TRF da 1ª Região, 2ª Turma, Data de Julgamento: 08/08/2002. 
556 A referida Resolução sujeita ao licenciamento ambiental, “a localização, instalação, ampliação e a operação de 
empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos naturais, consideradas efetiva ou potencialmente 
poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental”, incluindo, no seu Anexo 
I, como sujeita a tal licenciamento, “a introdução de espécies geneticamente modificadas” 
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dano grave ao meio ambiente, tal como previsto no art. 13, §§ 1º a 3º, da Lei nº 8.974/95, 

tipificando-se tais condutas como crimes, aos quais são imputadas penas bastante severas”.557  

 Para a PGR, a Lei 11.105 teria incorrido na mesma inconstitucionalidade da Medida 

Provisória Nº 131, de 25 de setembro de 2003, que estabeleceu normas para o plantio e a 

comercialização da safra de soja geneticamente modificada de 2004.558 Contra essa MP foi 

impetrada a ADI 3.017.559 

 Em apoio à sua tese da inconstitucionalidade da Lei 11.105/05, a PGR argumentaria 

que a dispensa da realização de EIA para atividades envolvendo produtos geneticamente 

modificados violaria além do artigo 225 da CF560, o princípio democrático inerente ao Estado 

de Direito, colocando em questão a própria legitimidade da política nacional em matéria de 

biossegurança, que deveria ter como prioridade a proteção da saúde humana e do meio 

ambiente. Como justificativa para a aplicação desse princípio da CF, a PGR faria alusão ao 

voto do Desembargador Federal João Batista Moreira no Agravo Regimental Nº 

1988.34.00.027682-0/DF, cujo excerto transcrevo a seguir: 

“Não é casual a referência ao princípio democrático na disciplina do meio 
ambiente, logo no início do respectivo capítulo. Tal referência impõe no 
exame das questões ambientais a necessidade de atenção qualificada ao 
mencionado princípio. A necessidade de atenção qualificada ao princípio 
democrático, em matéria de meio ambiente, se impõe, de outra parte, em 
cumprimento à regra do devido processo legal: ninguém será privado da 
liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal (art. 5o, LIV, da 
Constituição). Ora, na medida em que ao meio ambiente ecologicamente 

                                                        
557  Ver item 69 à p. 25 da petição inicial da PGR apresentada na ADI 3526. Apelação cível 2000.01.00.014661-
1/DF, TRF da 1ª Região, 2 ª Turma, data do julgamento 08/08/2002. 
558 Para a PGR, a previsão constitucional de EIA/RIMA funcionaria como a mola mestra do princípio da 
precaução, que milita em prol da higidez do meio ambiente diante da incerteza científica, tornando indispensável, 
nas atividades potencialmente causadoras de riscos, a elaboração de estudo prévio de impacto ambiental. 
      A Medida Provisória 131 inverteu, contudo, “de forma absurda a lógica edificada a partir do princípio da 
precaução (artigo 225, caput, parágrafo 1, III da Constituição), dispensando a apresentação do EIA/RIMA para o 
cultivo da soja transgência no País.” Ao fazê-lo, o legislador provisório teria, segundo a PGR, desprezado os 
riscos para o meio ambiente e para a saúde humana, subvertendo, inclusive, as atribuições dos órgãos ambientais 
de examinar os impactos decorrentes dessa atividade, cuja potencialidade degradadora já teria sido reconhecida 
pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente na Resolução 237/97, ao exigir licença ambiental para atividades que 
impliquem introdução de espécies exóticas ou geneticamente modificadas. 
559 Com a conversão da Medida Provisória nº 131 na Lei nº 10.814 e posterior ajuizamento pela PGR em janeiro 
de 2004 da ADI nº 3.109, postulando a impugnação do mencionado diploma legal, a ADI 3017 perderia seu 
objeto, tornando-se no entendimento do STF inviável o seu prosseguimento . 
560 Nos termos do  § 1o e inciso IV do art. 225 da Constituição,  incumbe ao Poder Público exigir, na forma da lei, 
para a instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, 
estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade. 
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equilibrado atribui-se a qualidade de bem de uso comum do povo, 
qualquer intervenção que possa significar privação, alteração ou restrição 
de seu gozo requer devido processo, com a participação do respectivo 
interessado, o povo.”561  

 

Embora também recorra a argumentos técnicos e científicos para justificar a exigência 

da realização de EIAs para autorizar a liberação de novos OGMs, para a PGR o tema não 

deveria ser tratado exclusivamente sob essa ótica, na medida em que também tem implicações 

econômicas, sociais e políticas, pelo fato de a difusão dos cultivos transgênicos estar 

ocorrendo mediante a formação de monopólios de distribuição de sementes e de práticas 

concorrenciais predatórias, em detrimento das técnicas tradicionais de cultivo, que vinham 

sendo repassadas de geração em geração e que permitiam a reutilização de sementes nas 

colheitas subsequentes.562 

A PGR argumentaria, por fim, que a autorização contida no artigo 35 da Lei nº 

11.105/05 para a produção e a comercialização de sementes de soja roundup ready (rr) teria 

violado as seguintes decisões judiciais transitadas em julgado, determinando que não houvesse 

liberação do seu plantio comercial, sem a prévia realização de estudo de impacto ambiental.563 

A primeira decisão judicial mencionada pela PGR foi proferida pelo Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região na Apelação Cível N° 2000.01.00.014661-1/DF. Nessa decisão, que teve 

como relatora a Desembargadora Federal Assusete Magalhães, analisou-se o alcance das 

atribuições do Poder Público previstas no artigo 225 da CF de defender e preservar  o meio 

ambiente para as presentes e futuras gerações. O entendimento da emérita jurista foi de que o 

Poder Público teria o dever de exigir para a instalação de obra ou atividade potencialmente 

causadora de significativa degradação do meio ambiente estudo prévio de impacto ambiental. 

Para sustentar seu voto, a Desembargadora citaria disposições da Lei nº 6.938/81 – 

recepcionada pela CF/88 – e a Resolução CONAMA nº 237/97, que lista 

exemplificativamente algumas atividades potencialmente causadoras de significativa 

                                                        
561  Ruy Cirne Lima, Princípios de Direito Administrativo (Porto Alegre: Sulina, 1954), p. 78. 
562  Ver item 73 à p. 28 da petição inicial da Procuradoria Geral da República na ADI 3.526. 
563  Segundo a PGR, “ A sentença proferida em medida cautelar pela 6ª Vara da Justiça Federal, exarada em 1999 
e mantida pelo TRF da 1ª Região, determina a proibição do plantio de soja geneticamente modificada sem a 
realização de estudo prévio de impacto ambiental. A sentença de mérito de 2000, mantém os termos da cautelar, 
afirmando a necessidade do estudo de impacto ambiental, a ser realizado nos termos da Lei 6.938/81, para a 
liberação do plantio comercial da soja Roundup Ready.” (Ver item 74 da petição inicial  da PGR da ADI 3526). 
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degradação do meio ambiente. Dentre essas atividades estão a introdução de espécies exóticas 

e/ou geneticamente modificadas no meio ambiente. Magalhães invocaria ainda disposições da 

Lei nº 8.974/95,564 que ilustram o potencial lesivo das atividades de descarte ou liberação de 

OGM no meio ambiente, sem a observância das devidas cautelas regulamentares. Em vista 

desses precedentes normativos, a CTNBio não estaria autorizada a dispensar a realização de 

EIA para as atividades de plantio e comercialização de sementes de soja GM.  

 Segundo a PGR, o voto da Desembargadora Magalhães, que foi acompanhado por 

unanimidade pelos demais membros da 2ª Turma do TRF da 1ª Região, encontra-se plasmado 

em decisão judicial que permanece válida e eficaz, o que reforça sua argumentação de que o 

Poder Judiciário teria decidido pela necessidade do estudo prévio de impacto ambiental como 

condição para o plantio em escala comercial de espécies geneticamente modificadas. Tal 

decisão, contudo, teria deixado de ser cumprida pelo Executivo Federal, ao editar as Medidas 

Provisórias N.º 113, 131 e 223,565 isentando as plantações clandestinas de sementes GMs da 

realização do EIA/RIMA. 

 Além dessas MPs, o Poder Executivo Federal também teria extrapolado suas 

atribuições, dessa vez com a ajuda do Poder Legislativo, ao editar a Lei 11.105, com o 

objetivo de esquivar-se do cumprimento de seus deveres constitucionais. Por essa razão seriam 

inconstitucionais os artigos 30, 34, 35 e 36 da nova Lei de Biossegurança que convalidam 

registros provisórios de sementes geneticamente modificadas, além de permitir sua produção, 

comercialização e plantio sem a realização prévia de EIA. A Lei 11.105 representaria, assim, 

no entendimento da PGR, uma fórmula casuística que busca consolidar uma situação ilegal, 

isentando os infratores da norma constitucional do cumprimento de uma condenação judicial 

prévia à edição da Lei.  

 

 

                                                        
564   Ver arts. 8º, VI, e 13, V da Lei 8.874/95. 
565 As MP 113, 131 e 223 dispunham sobre as condições de cultivo e comercialização da soja GM das safras de 
2003, 2004 e 2005, respectivamente. 
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4.2.4. ADI N˚ 4.095 contra a Resolução Estadual  Nº 102/07. Norma Técnica 

Legítima ou Barreira Comercial Encoberta? A Mens Legis do Executivo 

Paranaense. 

Impetrada pela Associação Brasileira de Sementes e Mudas (ABRASEM),566 a ADI 

4.095 teve como alvo a Resolução paranaense Nº 102/07,567 568 que reduziu os índices de 

presença acidental ou tecnicamente inevitável de material GM aceitos para a certificação da 

pureza de grãos produzidos no Estado. Com essa modificação, o Governo paranaense teria 

instituído, no entendimento da ABRASEM, um critério de natureza qualitativa, mais restritivo 

do que aquele previsto na legislação federal aplicável, invadindo a competência da União para 

editar normas gerais sobre a matéria, ao invés de manter-se nos limites de sua competência 

suplementar.569 

 Para a Associação também teria ocorrido invasão da competência privativa da União 

para legislar sobre comércio exterior e interestadual e transporte (CF, art. 22, VIII e XI), uma 

vez que a resolução paranaense veda a circulação no território do Estado das sementes de soja 

que não atendam aos padrões nela estabelecidos. A normativa paranaense atentaria, por fim, 

ainda segundo a ABRASEM, contra os princípios da livre concorrência e da livre iniciativa 

consagrados na nossa Constituição Federal. 

 A presente ADI teve como relatora a Ministra Ellen Gracie que em suas 

considerações iniciais manifestaria seu entendimento de que os atos normativos do Executivo 

                                                        
566  A ADI 4095 foi impetrada em 18 de junho de 2008. 
567 A referida Resolução foi editada pelo Secretário de Estado da Agricultura  e do Abastecimento do Paraná em 
28 de agosto de 2007. 
568 Os dispositivos impugnados da Resolução nº 102 são os seguintes: 
“O Secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento (...) Resolve: 
Art. 1º - Adotar, para a análise de sementes de soja convencional, o teste de Fluxo Lateral para Transgeníase, em 
sub-amostras de trabalho de 1.000 (mil) sementes, em adição à metodologia de análise de sementes oficializada 
pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento -MAPA. 
Art. 2º - Estabelecer, como padrão para o comércio de sementes de soja convencional no Estado do Paraná, o 
nível de 0,1% (zero vírgula um por cento), obtido no teste de Fluxo Lateral para Transgeníase, como índice 
máximo de contaminação por cultivares de soja geneticamente modificada, sem prejuízo aos demais itens do 
padrão estabelecido no Anexo IX da Instrução Normativa nº 25, de 16 de dezembro de 2005,  publicada no  
Diário Oficial da União de 20/12/2005, Seção 1, do Ministério da Agricultura, Pecuária e do Abastecimento - 
MAPA. 
Art. 3º - Determinar a suspensão da comercialização das sementes de soja cujo resultado para o teste de Fluxo 
Lateral de Transgeníase, ao nível de 0,1% (zero vírgula um por cento) de sensibilidade, tenha sido positivo.” 
569 Ver artigo 24, § 2º da CF. 
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Estadual só poderiam ser impugnados pela via do controle concentrado de constitucionalidade, 

se autônomos ou primários.570 A Resolução paranaense em exame, por revestir-se de natureza 

regulamentar, não se enquadraria, dessa forma, nas hipóteses legais de controle concentrado 

de constitucionalidade. A Ministra Gracie ponderaria ainda que o exame sobre se a Resolução 

contestada teria excedido ou não os limites estabelecidos pela norma superior que objetivava 

integrar configura hipótese de controle da legalidade do poder regulamentar, cuja análise vem 

sendo rechaçada pelo STF, por não se enquadrar nos casos de controle concentrado de 

constitucionalidade.571 

 Para sustentar seu voto, a Ministra Gracie faria ainda referência à Lei Federal 

10.711, de 05.08.2003, 572 que em seu artigo 5573 estabelece a competência dos Estados e do 

Distrito Federal para elaborar normas e procedimentos complementares relativos à produção 

de sementes e mudas, bem como para exercer a fiscalização do comércio estadual. Faria 

alusão também à Lei estadual 9.818, de 26.11.1991, que estabelece diretrizes para a 

fiscalização da produção e do comércio de sementes e mudas no território do Paraná.  Ambos 

os diplomas legais supra citados constituiriam a base legal da Resolução N˚ 102/2007,574 razão 

pela qual a Ministra Gracie se pronunciaria pelo descabimento da ADI em tela, em 26 de 

junho de 2008. 

 

 

                                                        
570 As normas estaduais são consideradas autônomas quando, inovando no mundo jurídico, dispõem sobre 
determinada matéria de forma completamente dissociada de qualquer outro comando anterior que possa lhes 
servir de fundamento de validade. 
571 Para sustentar sua posição, a Ministra Ellen Gracie mencionaria os seguintes precedentes: ADI 2.398-AgR, 
rel. Min. Cezar Peluso, DJ 31.08.2007, ADI 1.670, rel. Min. Ellen Gracie, DJ 10.10.2002, ADI 2.387, red. p/ o 
acórdão Min. Ellen Gracie, DJ 05.12.2003 e ADI 2.489-AgR, rel. Min. Carlos Velloso, DJ 10.10.2003.  
    O entendimento do STF tem sido no sentido de afirmar que o regulamento não está, de regra, sujeito ao 
controle de constitucionalidade. Se o ato regulamentar vai além ou nega o conteúdo da lei, pratica ilegalidade. 
Nesse caso, deve ser submetido à jurisdição comum, não sendo, portanto, cabível a ação direta de 
inconstitucionalidade. 
572  A Lei Federal 10.711 dispõe sobre o Sistema Nacional de Sementes e Mudas. 
573 Art. 5º Compete aos Estados e ao Distrito Federal elaborar normas e procedimentos complementares relativos 
à produção de sementes e mudas, bem como exercer a fiscalização do comércio estadual. 
574 O escopo do controle concentrado de constitucionalidade obstou o prosseguimento da presente ADI. Vale a 
pena especular se o Supremo teria se orientado por outro enfoque interpretativo, se o Paraná, ao invés de um 
regulamento, tivesse editado uma lei com o mesmo teor, para atender a interesses alegadamente legítimos de 
preservar a identidade dos cultivos convencionais de soja do Estado. 
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4.3. A Judicialização dos Conflitos envolvendo Transgênicos no Âmbito do STJ 

O presente item será dedicado à análise das ações Nº 41.279-RS e 41.301-RS e do 

Mandado de Segurança Nº 9.455-DF, submetidos à apreciação do Superior Tribunal de 

Justiça. A exemplo das ADIs examinadas anteriormente, essas ações ilustram alguns dos 

conflitos de normas aplicáveis aos transgênicos mais recorrentes no ordenamento jurídico 

brasileiro. Esses conflitos estão associados à repartição de competências entre União e Estados 

para normatizar distintos aspectos relacionados ao cultivo, transporte e comercialização de 

OGMs.   

 

 4.3.1. A Ação 41.279-RS: conflito negativo de competência  

Impetrada perante o STJ, a ação Nº 41.279 - RS (2004/0007970-8) envolveu conflito 

negativo de competência entre o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Passo Fundo/RS e o 

Juízo Federal da Vara Criminal de Passo Fundo –RS para apreciar denúncia envolvendo o 

plantio ilegal de soja transgênica durante a safra de 2001. A referida denúncia teve como 

fundamento a alegada violação ao inciso V do art. 13 da antiga Lei de Biossegurança (Lei nº 

8.974/95)575, que definia como crime as ações de liberação ou o descarte no meio ambiente de 

OGM, em desacordo com as normas constantes na regulamentação desta lei, bem como 

daquelas estabelecidas pela CTNBio. 

 Ajuizada ação pelo MP perante a Justiça Estadual, o Juízo de Direito da 1ª Vara 

Criminal de Passo Fundo/RS se declararia incompetente para julgá-la, por entender que o 

crime denunciado envolveria lesão a serviços e interesses da União. Iniciada ação também 

perante o juízo federal, este se declararia incompetente, invocando a competência concorrente 

dos Estados para legislar sobre proteção ao meio ambiente e controle de poluição (art. 24, VI, 

da CF), bem como o  interesse alegadamente genérico da União no caso, uma vez que não 

afetaria diretamente bens, serviços e interesses da Federação. 

                                                        
575   A Lei nº 8.974/95, revogada pela Lei 11.105/05 estabelecia “normas de segurança e mecanismos de 
fiscalização no uso das técnicas de engenharia genética na construção, cultivo, manipulação, transporte, 
comercialização, consumo, liberação e descarte de organismo geneticamente modificado (OGM), visando 
proteger a vida e a saúde do homem, dos animais e das plantas, bem como o meio ambiente.”   
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O relator da ação, Ministro Jorge Scartezzini, em um primeiro momento faria remissão 

em seu voto a estudo técnico da Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias - EMBRAPA, 

para fundamentar sua conclusão de que o conflito de competências  entre o juízo federal e 

estadual vai além do mero exame do art. 24, VI da CF, que estabelece a competência 

concorrente entre União e Estados para legislar e fiscalizar o meio ambiente. Para Scartezzini, 

a aplicação da biotecnologia ao setor sojicultor tem desdobramentos concretos sobre a política 

agrícola nacional e sobre a balança comercial de commodities agrícolas. Tais desdobramentos 

revelam claramente o interesse maior da União em quaisquer ações judiciais que envolvam a 

liberação comercial ou no meio ambiente de produtos geneticamente modificados. O relator 

invocaria, ainda, decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 3035, dispondo que a 

competência dos Estados para legislar sobre matérias em que a União já editou normas gerais 

seria meramente residual.576  

A posição de Scartezzini declarando a competência da Justiça Federal para julgar a 

ação proposta seria acompanhada pelos demais membros da Terceira Seção do STJ, 

prevalecendo o entendimento de que no caso em exame o interesse maior seria da União e não 

dos Estados onde ocorreu a liberação não autorizada de um OGM.  

 

4.3.2. A Ação 41.301: conflito negativo de competência  

A ação 41.301-RS(2004/0008716-4) também envolveu conflito negativo de 

competência entre a Justiça Federal e Estadual577 para julgar ação penal envolvendo a 

liberação ilegal no meio ambiente de sementes de soja transgênica, em desacordo com  antiga 

Lei de Biossegurança.578 O relator dessa ação seria o Ministro Gilson Dipp, que salientaria 

inicialmente em seu voto o fato de a Constituição Federal ter elevado a proteção do meio 

ambiente ao status de direito fundamental de terceira geração. Visando assegurar a efetividade 

                                                        
576 Cf. STF, Tribunal Pleno, Medida Cautelar na ADIN nº 3.035/PR, Relator Ministro Gilmar Mendes, publicada 
no DJU de 12.03.2004. 
577 A ação 41.301 teria como suscitante o Juízo de Direito de Tapera/RS e como suscitado o Juízo Federal da 
Vara Criminal de Passo Fundo, SJ/RS. 
578 O dispositivo da Lei Nº 8.974/95 alegadamente violado na denúncia seria o artigo 13, inciso V, que definia 
como crime a liberação ou o descarte no meio ambiente de OGM em desacordo com as normas estabelecidas pela 
CTNBio e constantes na regulamentação desta Lei. 
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desse direito, foram editadas diversas normas, entre as quais a Lei n.º 8.974579, de 05/01/95, 

que define como crime a liberação ou o descarte no meio ambiente de OGM em desacordo 

com as normas estabelecidas pela CTNBio e constantes em sua regulamentação”.580 

Para o Ministro Dipp, a competência para o julgamento de ação envolvendo a liberação 

ilegal de OGMs deveria recair sobre a Justiça Federal, uma vez que os efeitos ambientais ou 

sanitários dessa liberação não se restringem ao terrirório dos Estados onde ocorreu o plantio 

ou descarte desses cultivos. O relator refutaria, assim, os argumentos aduzidos pelo Juízo 

Federal de que a Constituição Federal - ao estabelecer competência concorrente entre União, 

Estados e Distrito Federal para legislar e fiscalizar o cumprimento das leis relativas ao meio 

ambiente – teria reservado à União apenas um interesse genérico em relação à proteção do 

meio ambiente. Para amparar seu voto, faria menção à reflexão feita pela Subprocuradoria-

Geral da República em seu parecer de que : 

“13. (...) as conseqüências da liberação desordenada dos transgênicos, 
considerada a incerteza de sua inocuidade, não ficarão adstritas ao 
Estado no qual foi praticado o fato típico, podendo ampliar-se por todo 
o território nacional, e até internacional, tendo em vista o fácil 
alastramento dos OGMs na natureza e o difícil controle de seus efeitos.  

14. Ora, o tema não diz respeito somente a interesses locais; ao 
contrário, atinge a União como um todo, o que, por si só, já seria 
suficiente para manter a questão na seara Federal. 

15. Contudo, há que se considerar, ainda, a possível ocorrência de 
prejuízo à saúde pública, decorrente da transgenia, o que ultrapassa os 
limites locais, afigurando-se igualmente suficiente para firmar a 
competência da Justiça Federal. 

16. Nessa perspectiva, a competência para julgar a questão – 
envolvendo o meio ambiente como um todo – não pode fixar-se no 
âmbito estadual, em razão de seus limites jurisdicionais, mas sim, da 
Justiça Federal, que deverá atuar nos casos em que seja manifesto o 
interesse nacional ou regional (dois ou mais Estados), e sempre que 
necessário garantir a segurança e o bem-estar supra-estadual ou 
nacional.” 

 

                                                        
579 A Lei 8974/95 foi editada com o objetivo de regulamentar os incisos II e V do § 1.º, do art. 225 da 
Constituição Federal. 
580 Ver inciso V do artigo 13 da Lei 8.974/95. 
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O voto do relator seria acompanhado pelos demais Ministros da Terceira Seção do 

Superior Tribunal de Justiça no sentido de declarar a competência do Juízo Federal da Vara 

Criminal de Passo Fundo - SJ/RS, por existir um claro interesse da União no controle e 

regulamentação do manejo de sementes de soja transgênica. 

 

4.3.3. O Mandado de Segurança Nº 9.455-DF: conflito de competência entre União 

e Estados 

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) também teve submetido à sua consideração o 

exame de conflito de competência entre União e Estados em matéria de transgênicos, no 

Mandado de Segurança Nº 9.455-DF (2003/0232507-1), impetrado pelo Estado do Paraná 

contra o Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), por omitir-se 

na publicação de portaria a que alegadamente faria jus, declarando o Estado como área livre da 

produção de soja transgênica. 

O Executivo paranaense ampararia seu pedido no artigo 4º da Medida Provisória Nº 

131, que atribui ao Ministro da Agricultura a prerrogativa de excluir das disciplinas 

estabelecidas por essa Medida os grãos de soja produzidos em áreas ou regiões nas quais 

comprovadamente não há registro da presença de organismo geneticamente modificado 

(OGM). A formalização dessa exclusão requer publicação de Portaria Ministerial.  

Segundo o Governo paranaense, o MAPA teria se esquivado de cumprir com a MP em 

questão581, mediante a adoção de expedientes dilatórios, o que pode ser ilustrado pela 

publicação da Instrução Normativa (IN) Nº14/03, que condiciona a emissão da mencionada 

portaria à comprovação da inexistência de OGMs no território do Estado solicitante. Tal 

exigência,582 além de posterior ao requerimento encaminhado pelo Executivo paranaense ao 

MAPA, não encontraria previsão na MP Nº 131.  

                                                        
581  Ver artigo 4˚ da MP 131. 
582 Essa exigência está prevista no parágrafo único do artigo 1º da IN Nº 14, que transcrevo a seguir, juntamente 
com o caput: 
 “A Portaria prevista no art. 4º da Medida Provisória nº 131, de 2003, será editada mediante solicitação do 
Governador da Unidade da Federação interessada. 
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A relatora do mandado de segurança, Ministra Eliana Calmon, qualificaria inicialmente 

a controvérsia como resultado de um mal-entendido (grifo nosso), que teria surgido em 

decorrência do lapso temporal entre o pedido do Governador do Paraná ao Ministro da 

Agricultura e a publicação posterior da Instrução Normativa Nº 14/03. Em razão desse lapso, o 

Executivo paranaense teria instruído seu pedido, com base nos requerimentos estabelecidos na 

Lei estadual 14.162/03 e não nas exigências previstas na aludida Instrução Normativa de que 

fosse comprovada a inexistência de cultivos geneticamente modificados no Estado. 

Embora tenha suscitado tangencialmente a questão da legalidade dessas exigências, a 

relatora não avançaria em sua discussão, por entender que o mandado de segurança não seria a 

via adequada para responder tecnicamente a essa indagação. Preferindo seguir uma trilha 

interpretativa assentada na presunção de boa fé da Administração Pública Federal, a relatora 

consideraria que a omissão do MAPA não teria ocorrido “por capricho ou conduta direcionada 

a prejudicar o impetrante”, estando respaldada legalmente, além de estar amparada pela 

opinião de dois órgãos técnicos que integram sua estrutura orgânica, a Secretaria de 

Agricultura e Abastecimento e a Comissão de Biossegurança, “que consideraram 

imprescindíveis a apresentação dos seguintes dados para a avaliação da área a ser certificada: 

(a) análises das amostras de soja coletadas no período de 1998 a 2003; (b) relatório específico 

e detalhado dos procedimentos adotados; (c) delimitação da área na qual foi detectada a 

presença de soja geneticamente modificada, proveniente da safra 2001/2002 e; (d) mapa com a 

delimitação das áreas ou regiões onde não tenha sido detectada a presença de OGM.583 

Além da portaria de certificação, o Estado do Paraná pleitearia o acesso a todos os 

laudos laboratoriais, bem como aos termos de compromisso, responsabilidade e ajustamento 
                                                                                                                                                                              
Parágrafo único. A solicitação de que trata o caput deste artigo deverá ser instruída com dados e informações 
quanto ao mapeamento das áreas produtoras de soja nas quais não se verificou a presença de organismos 
geneticamente modificados, incluindo suas respectivas delimitações e especificação da metodologia empregada 
devidamente certificados pelo Governador da Unidade da Federação ou autoridade por ele especialmente 
designada para esse fim. 
583 Para a autora do presente trabalho, a justificativa apresentada pela relatora para respaldar a posição do MAPA 
mereceria as seguintes ressalvas.  Primeiramente, em relação a presunção implícita de que o fato de ter se 
amparado na opinião de dois órgãos técnicos que integram sua estrutura, o Ministro de Agricultura teria agido de 
forma imparcial, sem a intenção de prejudicar o impetrante. A outra ressalva diz respeito à presunção de 
legitimidade atribuída à opinião técnica da Secretaria de Agricultura e Abastecimento e da Comissão de 
Biossegurança, sem qualquer consideração sobre se as exigências estabelecidas seriam excessivas do ponto de 
vista técnico ou econômico, na medida em que poderiam desincentivar na prática futuros pedidos de certificação 
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de conduta (TCRAC)584 firmados por produtores rurais que manifestaram a intenção de plantar 

e comercializar soja transgênica no Estado. O acesso a esses dados permitiria ao Executivo 

paranaense identificar potenciais infratores da Lei Estadual 14.162/03, que veda o plantio de 

organismos geneticamente modificados no Estado.  

 Em seu voto, a Ministra Eliana Calmon defenderia as exigências feitas pelo MAPA ao 

Paraná, que teriam por base a Lei Federal 10.814/03 e a IN Nº 14/03. Com relação à IN 14/03, 

a relatora ponderaria que, apesar de editada após a apresentação do pedido do Governo 

paranaense, teria por objetivo permitir às unidades da federação realizar o mapeamento efetivo 

das áreas onde não há plantio de OGMs, devendo o Governo do Estado expedir certificado da 

realidade encontrada para análise da Comissão de Biossegurança do MAPA. Esse certificado 

serviria para subsidiar um pronunciamento abalizado sobre se o Paraná seria uma área livre de 

transgênicos. O Governo paranaense, contudo, não teria cumprido no entendimento da 

relatora, com as exigências estabelecidas tanto na Lei 10.814 quanto na IN Nº 14/03 para obter 

a certificação pretendida. 

A relatora opinaria também pelo indeferimento do pedido do Executivo paranaense de 

que o MAPA fornecesse informações acerca dos TCRACs firmados pelos agricultores do 

Estado interessados no plantio e comercialização da soja geneticamente modificada,585 por 

inexistir previsão legal autorizando o repasse de tais informações. Tal repasse infringiria, 

ademais, o artigo 5º, inciso XII, da CF/88, uma vez que implica a quebra do sigilo de dados 

que estão sob a guarda daquele Ministério.586  

                                                                                                                                                                              
por outras unidades da Federação interessadas em ter seus territórios declarados como áreas livres de 
transgênicos. 
584 Os TCRACs constituem documentos que passaram a ser exigidos dos interessados no cultivo da soja 
transgênica a partir da edição da Lei 11.092, que estabeleceu as normas para seu plantio e comercialização 
durante a safra 2004/2005. 
585 Nos termos do artigo 3 da Lei 10.814, os produtores abrangidos pelo disposto no art. 1o – ou seja, de soja 
geneticamente modificada - ressalvado o disposto nos arts. 3o e 4o da Lei no 10.688, de 13 de junho de 2003, 
somente poderão promover o plantio e comercialização da safra de soja do ano de 2004 se subscreverem o Termo 
de Compromisso, Responsabilidade e Ajustamento de Conduta, conforme regulamento, observadas as normas 
legais e regulamentares vigentes. 
586 A opinião emitida pela Ministra Eliana Calmon acerca dos TRACS reflete as considerações do MAPA de que 
o uso desses instrumentos seria da competência exclusiva dos órgãos federais. Sob essa perspectiva, as 
informações técnicas em poder do MAPA, por força de lei, não poderiam ser repassadas para o Estado, por falta 
de previsão legal, tendo sido obtidas de forma sigilosa para os efeitos da Lei 10.814/03 unicamente.  
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O provimento das informações solicitadas pelo Governo paranaense também deveria 

ser denegado, no entender da relatora, uma vez que teria como único objetivo proibir o cultivo 

de organismos geneticamente modificados no Estado, com base em Lei Estadual,587 cuja 

inconstitucionalidade foi decretada na ADI nº 3.035. Diante da confessada oposição do 

Governo do Paraná aos cultivos GMs, apesar da existência de normas federais dispondo em 

sentido contrário, para a Ministra Eliana Calmon seria “leviano”588 o fornecimento de dados 

sigilosos prestados pelos agricultores interessados no cultivo e na comercialização da soja 

transgênica, que firmaram o termo de compromisso previsto no artigo 3º da MP 131. 

Segundo Calmon, o fato de o Governo Federal ter optado por concentrar no âmbito do 

Ministério da Agricultura toda a política de permissão e restrição dos cultivos transgênicos - 

“deixando clara a Medida Provisória 131 (transformada na Lei 10.814/03) o total comando do 

Governo Federal sobre a matéria”589 –limitaria o campo de atuação do Executivo paranaense 

para exercer sua competência concorrente em relação ao tema. A relatora refutaria, ainda, as 

alegações do Governo do Estado do Paraná de que o MAPA teria cometido qualquer 

ilegalidade ou abuso de poder.  

Em linha com a argumentação aduzida pela relatora em seu voto, que seria 

acompanhado pelos demais Ministros em favor da denegação do MS impetrado pelo 

Executivo paranaense, o Ministro José Delgado invocaria a fundamentação apresentada pelo 

Subprocurador-Geral da República José Flaubert Machado Araújo, cujos principais 

argumentos transcrevo a seguir: 

"O Impetrante pretende a obtenção de cópias dos Termos de 
Compromisso, Responsabilidade e Ajustamento de Conduta firmados 
entre a União Federal e agricultores, visando ao controle da produção e 
comercialização de organismos geneticamente modificados (...) tendo, 
inclusive, nesse sentido, feito editar a Lei Estadual nº 14.162/03, hoje com 
vigência suspensa por decisão cautelar do Colendo Supremo Tribunal 
Federal na ADIn 3035, Relator Ministro Gilmar Ferreira Mendes, 
Acórdão publicado no DJ de 12 de março de 2004. Entendo que o 
Impetrante não tem direito líquido e certo à obtenção das almejadas 
cópias, principalmente tendo em vista o uso que pretende dar a tais 
documentos, proibição de atividade permitida por lei federal.(...) Nos 
termos da Lei Federal nº 10.814/03, a declaração de que o Estado do 

                                                        
587 Lei 14.163/03. 
588 Ver página 5 do Acórdão publicado no Diário de Justiça de 14/08/2006, documento 590147. 
589 Idem, p. 6. 
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Paraná é considerado área livre de transgênicos sujeita-se ao 
preenchimento de condições pelo Estado que, segundo informou a 
Autoridade apontada coatora, não foram satisfeitas”. 

  

4.4. A judicialização dos conflitos envolvendo transgênicos sob a ótica da defesa de 

interesses coletivos: as Ações Civis Públicas Nº 583.00.2007.30, 2007.70.00.015712-

8 (PR) e 2003.34.00.034026-7/DF 

 A opção pela análise das Ações Civis Públicas Nº 583.00.2007.30, 2007.70.00.015712-

8 (PR) e 2003.34.00.034026-7/DF decorreu do recurso cada vez mais frequente a esse 

instrumento judicial no Brasil como forma de equacionar alguns dos conflitos de normas 

envolvendo transgênicos, que dizem respeito à adoção de medidas de biossegurança 

previamente à liberação de um novo OGM e à defesa do direito do consumidor de ser 

informado sobre a natureza transgênica dos alimentos e ingredientes alimentares que estão 

sendo comercializados.  A tutela desses direitos pela via da ação civil pública está consagrada 

no artigo 129, inciso III da Constituição Federal.   

 

4.4.1 A Ação Civil Pública Nº  583.00.2007.30. O Direito do Consumidor à 

Informação sobre a Natureza Transgênica dos Alimentos em Comercialização  

Com base em denúncia apresentada pelo Greenpeace em outubro de 2005, o Ministério 

Público do Estado de São Paulo entraria com ação civil pública590 591 contra as empresas 

Cargill e Bunge Alimentos pela omissão no rótulo do óleo de soja por elas fabricado de 

informação sobre sua natureza transgênica. Tal omissão constituiria, no entendimento do MP, 

uma flagrante violação ao Código de Defesa do Consumidor (CDC - Lei 8.078/90),592 que 

disciplina o direito do cidadão à informação sobre os produtos e serviços em comercialização 

no país. Esse direito supõe o acesso a informações claras e precisas, que incluem desde preço, 
                                                        
590 A referida ação civil pública deu início ao Processo Cível  Nº 583.00.2007.30 perante a 3ª. Vara Cível do Foro 
Central Cível do Estado de São Paulo.  
591  Essa ação teve como fundamento os seguintes dispositivos legais: art. 129, inc. III, da Constituição Federal; 
arts. 81, § único, incisos I e II, e 82, inc. I, ambos do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), e art. 
5º, caput, da Lei Nº 7.347/85, 
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qualidade, quantidade e potenciais riscos associados ao consumo de um determinado produto, 

até a referência a eventuais garantias, prazo de validade e origem. O CDC traz ainda definição 

de publicidade enganosa ou abusiva, que abrange qualquer modalidade de prestação ou 

omissão de informação ou publicidade, inteira ou parcialmente falsa, capaz de induzir o 

consumidor em erro quanto à natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, 

origem, preço de produtos e serviços disponíveis no mercado.593 

Além do CDC, a Bunge e a Cargill teriam violado ainda, segundo denúncia do MP, a 

Lei 11.105/05594 (Lei de Biossegurança) e o Decreto Federal N. 4680/2003, que obrigam a 

inclusão no rótulo dos alimentos e ingredientes alimentares GMs que se destinam ao consumo 

humano ou animal de informações sobre sua natureza transgênica. No caso específico do 

Decreto Federal, a prestação dessas informações só se reveste de obrigatoriedade se constatada 

a presença de material GM acima do percentual de 1%.595 

Sem prejuízo das disposições da Lei 11.105/05 e do Decreto 4.680/03 sobre o assunto, 

para o Ministério Público a inclusão no rótulo dos produtos transgênicos de informações 

acerca do método utilizado em sua produção seria obrigatória, em vista das disposições do 

Código de Defesa do Consumidor,596 que consagra o direito dos cidadãos à informação sobre 

os produtos que estão sendo comercializados. 

Esse direito597 tem como contrapartida o dever constitucional do Estado de proteger a 

saúde humana, através de leis que criam direitos para o cidadão-consumidor e deveres para os 

                                                                                                                                                                              
592 Segundo o MP, teriam sido violados os seguintes dispositivos do CDC:artigos 6º, 31 e 37. 
593 Ver artigo 37 do CDC. 
594 Nos termos do art. 40 da Lei 11.105, “Os alimentos e ingredientes alimentares destinados ao consumo humano 
ou animal que contenham ou sejam produzidos a partir de OGM ou derivados deverão conter informação nesse 
sentido em seus rótulos, conforme regulamento”. 
595 Nos termos do art. 2° desse Decreto, “(...) Na comercialização de alimentos e ingredientes alimentares 
destinados ao consumo humano ou animal que contenham ou sejam produzidos a partir de organismos 
geneticamente modificados, com presença acima do limite de um por cento do produto, o consumidor deverá ser 
informado da natureza transgênica desse produto. 
§ 1°.  Tanto nos produtos embalados como nos vendidos a granel ou in natura, o rótulo da embalagem ou do 
recipiente em que estão contidos deverá constar, em destaque, no painel principal e em conjunto com o símbolo a 
ser definido mediante ato do Ministério da Justiça, uma das seguintes expressões, dependendo do caso: “(nome 
do produto) transgênico”, “contém (nome do ingrediente ou ingredientes) transgênico(s)” ou  “produto produzido 
a partir de (nome do produto) transgênico”. 
596 Vide arts.  6°, inc. III, 9°, 31 e 37. 
597 Segundo o Ministério Público, para dar transparência às relações de consumo, vários dispositivos do CDC 
criam para o fornecedor um dever de informar o consumidor, a exemplo dos arts. 6°, inc. III, 9°, 31 e 37. 
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agentes econômicos não apenas de informar, mas também de advertir o consumidor.598 A 

tutela desses direitos requer ainda que toda informação relevante seja devidamente 

disponibilizada ao consumidor, tornando-o apto a exercer seu direito de escolha quanto aos 

produtos que pretende consumir. Segundo o Ministério Público, as informações sobre a 

composição e as características de qualquer produto, convencional ou transgênico, não têm por 

objetivo induzir o consumidor em erro quanto à inocuidade daqueles que sofreram qualquer 

processo de transgenia, mas tão somente permitir que exerça livremente o seu direito de 

escolher entre consumir ou preterir tais produtos.  

Em apoio à sua argumentação, o Ministério Público invocaria decisão do Tribunal de 

Justiça de Santa Catarina em Agravo de Instrumento submetido à sua consideração599 

dispondo que o consumidor tem o direito de conhecer e optar pelo produto que irá consumir, 

não podendo ser induzido em erro, pela ausência de menção na etiqueta de um determinado 

produto da presença de organismos geneticamente modificados (OGM).600 

 Em 12 de setembro de 2007, o Juízo da 3ª Vara Cível do Foro Central Cível do Estado 

de São Paulo proferiria decisão condenando a Bunge e da Cargill a inserir informação no 

rótulo do óleo de soja por elas produzido sobre sua natureza transgênica, sob o fundamento de 

que o consumidor tem direito a esse tipo de informação em relação aos produtos que estão 

sendo comercializados, independentemente do percentual de transgenia encontrado em sua 

composição. Nos termos da sentença proferida, tal direito estaria amparado nos artigos 6º, III e 

31 do CDC e no artigo 40 da Lei 11.105/05.    

Ao manifestar-se nesse sentido, o juízo de 1ª Instância refutaria o argumento da Bunge 

e da Cargill de que só estariam obrigadas a rotular seus produtos se detectada a presença de 

OGMs acima do percentual de 1%, posicionando-se no sentido de que o consumidor seja 

sempre informado sobre a natureza GM de um determinado produto. 

                                                        
598 Nos termos do artigo 40 da Lei 11.105, “Os alimentos e ingredientes alimentares destinados ao consumo 
humano ou animal que contenham ou sejam produzidos a partir de OGM ou derivados deverão conter informação 
nesse sentido em seus rótulos, conforme regulamento”.  
599 Tal decisão foi prolatada no Agravo de Instrumento N 2003.029271-3, examinado pela Terceira Câmara de 
Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Esse AI teve como Relator o Desembargador Rui Fortes 
(13 de abril de 2004).  
600 Ver Agravo de Instrumento N. 2003.029271-3, Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de 
Santa Catarina, Rel. Des. Rui Fortes, 13 de abril de 2004. 
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4.4.2 Ação Civil Pública Nº 2007.70.00.015712-8 (PR). A adoção de medidas de 

biossegurança previamente à liberação de um novo OGM  

Em 15 de junho de 2007 a Assessoria e Serviços a Projetos em Agricultura Alternativa 

(AS-PTA), juntamente com a Associação Nacional de Pequenos Agricultores (ANPA), o 

Instituto de Defesa do Consumidor (IDEC) e a ONG “Terra de Direitos” ajuizariam ação civil 

pública601 com pedido de liminar para suspender decisão da CTNBio602 autorizando a 

liberação comercial do milho GM denominado Liberty Link (LL) até a edição de normas de 

monitoramento pós-comercialização e a adoção de medidas de biossegurança para garantir a 

coexistência desse milho  com outras variedades orgânicas e convencionais desse cultivo.  

Invocando o princípio da precaução, que se encontra plasmado na nova Lei de 

Biossegurança e no Protocolo de Cartagena - internalizado ao ordenamento jurídico brasileiro 

pelo Decreto 5.705/06 - os co-autores enfatizatiam a urgência do pedido de suspensão da 

autorização dada pela CTNBIo, enquanto não fossem realizados estudos sobre o potencial 

impacto da liberação comercial ou no meio ambiente do milho LL em todas as regiões do país. 

Tal urgência, a seu ver, decorreria do fato de diversos estudos científicos terem comprovado 

os potenciais riscos à saúde associados ao consumo do produto, apesar de parecer técnico da 

CTNBio em sentido contrário, que segundo os autores da ACP, não contaria com o aval do 

IBAMA e da ANVISA,603 além de ser incompatível com as disposições da Lei nº 11.105/05 e 

do Decreto nº 5.591/05. Ambos diplomas legais exigem que os interessados no cultivo ou na 

comercialização de produtos GMs explicitem as medidas de segurança, bem como eventuais 

restrições ao uso desses produtos e seus derivados, tendo presente as particularidades das 

diferentes regiões do país. No entendimento da AS-PTA e do IDEC, a única maneira de 

                                                        
601  Trata-se de Ação Civil Pública Nº 2007.70.00.015712-8 (PR), impetrada perante Juiz Substituto da Vara 
Federal Ambiental de Curitiba, com o objetivo de suspender  autorização da CTNBio liberando o milho 
geneticamente modificado Liberty Link, com base no Parecer Técnico n. 987/2007, P.A. 12000.005154/1998-36. 
602 Além da via judicial, a decisão da CTNBIo foi contestada pela via administrativa, mediante recurso impetrado 
pelo IBAMA e pela ANVISA ao Conselho Nacional de Biossegurança (CNBS). Nesse recurso, ambos órgãos 
salientariam os potenciais riscos envolvidos na liberação do milho liberty link para a saúde humana e para o meio 
ambiente.  
603 Para os autores da ACP, o fato de o IBAMA e a ANVISA terem interposto recurso ao Conselho Nacional de 
Biossegurança (CNBS) colocaria em questão ou ao menos suscitaria dúvidas quanto ao acerto da decisão adotada 
pela CTNBio de autorizar a liberação do milho LL, com base nos argumentos apresentados em seu parecer 
técnico sobre o assunto, 
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considerar essas particularidades seria pela realização de análises de risco em todo o território 

brasileiro, o que não teria ocorrido em relação ao milho Liberty Link. 

 A adesão dos autores a um enfoque precautório estaria plasmado, ainda, em sua crítica 

à omissão da CTNBio em aprovar regras de coexistência do milho LL com outras variedades 

orgânicas, convencionais e agroecológicas, bem como em adotar um plano de monitoramento 

antes de autorizar sua liberação comercial. Essa omissão, além de contrariar a nova Lei de 

Biossegurança,604 605 não teria levado em consideração os riscos da liberação do milho LL 

para o plantio de variedades crioulas que representam importante componente da agricultura 

familiar. Esses riscos seriam particularmente sérios no caso do milho, por se tratar de planta de 

fecundação cruzada, cuja polinização ocorre a longas distâncias.606 

Os autores invocariam ainda o art. 225, § 1º, II da CF - que impõe ao Poder Público o 

dever de preservar a integridade e diversidade do patrimônio genético do país - para criticar a 

omissão da CTNBio em realizar estudos científicos em todas as regiões do país para tomar 

uma decisão sobre a liberação de novos OGMs. A ênfase no aspecto precautório levaria os 

autores a criticarem também o teor das normas editadas pela União para disciplinar o cultivo 

de novas variedades de OGMs, que ao invés de estabelecerem critérios efetivos de 

coexistência, teriam se limitado a estabelecer distâncias mínimas em relação aos demais tipos 

de cultivo sem qualquer base científica.   

A Vara Federal Ambiental, Agrária e Residual (VFAAR) de Curitiba acolheria 

parcialmente a liminar solicitada pelos autores da ACP de condicionar a liberação comercial 

do milho LL concedida pela CTNBio à: (a) adoção prévia de medidas de biossegurança e de 

um plano de monitoramento, de modo a assegurar sua coexistência com variedades orgânicas 

e convencionais; b) realização de estudos nas regiões Norte e Nordeste do Brasil não 
                                                        
604 Ver art. 14, e seus incisos , III, XII e XIII da Lei 11.105/05. 
605 Segundo os autores da ACP, a CTNBio não teria estabelecido o plano de monitoramento anunciado em sua 
decisão autorizativa, apenas solicitando à empresa interessada que o fizesse, submetendo-o à sua aprovação. 
Tendo em vista o que precede, os autores na ACP solicitariam a suspensão da decisão para a liberação comercial 
do milho LL até a apresentação pela empresa interessada de plano de monitoramento e sua aprovação pela 
CTNBio. 
606 A polinização cruzada constitui o processo de fertilização de uma planta com o pólen de outra, transportado 
através do vento, por insetos, aves ou outros animais. A transferência de genes de plantas transgênicas para 
espécies vizinhas, selvagens ou cultivadas, não transgénicas pode dar origem à contaminação genética, com a 
prevalência do gen da planta GM, com a consequente perda da diversidade biológica.  
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contempladas no parecer da Comissão, de modo a poder avaliar a viabilidade da liberação do 

milho LL nessas localidades, bem como estabelecer medidas de segurança e restrições de uso 

que atendam às suas particularidades.  

Em sua decisão, a Juíza Pepita Durski Tramontini Mazini da VFAAR apresentaria 

argumentos que refletem tanto preocupações de ordem precautória, quanto uma crença 

positivista no valor da ciência como parâmetro central que deveria nortear a regulamentação 

dos transgênicos. Esse privilegiamento da rationale científica está plasmado nas considerações 

feitas por Mazini em relação aos recursos interpostos pela ANVISA e pelo IBAMA junto à 

Conselho Nacional de Biossegurança (CNBS) contra a decisão da CTNBio. Para a emérita 

Juíza, ainda que fundamentadas as alegações de ambos os órgãos quanto aos potenciais riscos 

que podem advir para a saúde humana e para o meio ambiente da liberação de OGMs, teria 

prevalecido no âmbito da CTNBio o entendimento de que o milho LL seria seguro,607 pelo 

voto favorável à sua liberação de 17 membros da Comissão, todos de capacidade técnica 

inegável e com posições bem fundamentadas. Tal posicionamento desqualificaria um 

pronunciamento do Judiciário sobre a propriedade das conclusões alcançadas pela CTNBio.  

Apesar de reconhecer o caráter indeterminado de um número expressivo de conceitos 

empregados na legislação brasileira sobre produtos GMs, bem como o dinamismo que têm 

marcado sua evolução, na avaliação de Mazini as normas vigentes seriam suficientes para 

disciplinar a liberação desses produtos, não cabendo ao Judiciário determinar à CTNBio que 

estabeleça normas adicionais que desçam a minúcias. A CTNBio, contudo, estaria autorizada a 

exigir no curso dos procedimentos para aprovação de um novo OGM estudos e informações 

adicionais, conforme o caso.   

Mazini refutaria, por outro lado, as alegações da União de que a Comissão gozaria de 

discricionariedade para definir o teor dos planos de monitoramento pós-comercialização dos 

OGMs aprovados, bem como regras de coexistência, por serem temas técnicos de sua 

competência exclusiva.  

                                                                                                                                                                              
 
607 Ver item 2, parágrafo 3  do Despacho/Decisão na Ação Civil Pública Nº 2007.70.00.015712-8/PR, de 08 de 
outubro de 2007, Curitiba. Disponível no seguinte endereço eletrônico: 
http://4ccr.pgr.mpf.gov.br/institucional/grupos-de-trabalho/gt-transgenicos/acps/. 
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A adesão de Mazini ao enfoque precautório está refletida, por sua vez, em suas 

considerações acerca do Protocolo de Cartagena608 que tem por objetivo coibir potenciais 

efeitos adversos da liberação dos organismos vivos modificados sobre a conservação e uso 

sustentável da diversidade biológica do meio receptor, levando também em conta os riscos 

para a saúde humana. Tal objetivo, ao qual vem se somar a exigência prevista na Lei 11.105609 

de que a CTNBio tenha presente em suas decisões as particularidades das diferentes regiões do 

Brasil, justificaria a realização de análises de risco e estudos de impacto ambiental nas regiões 

Norte e Nordeste, não cobertas pelo Parecer Técnico da Comissão.610 Para Mazini, o fato de o 

Brasil ser um país continental com uma ampla diversidade de ecossistemas tornaria esse tipo 

de exigência obrigatória. 

Invocando expressamente o princípio da precaução, Mazini afirmaria que as normas de 

biossegurança a serem elaboradas pela CTNBIo deveriam ter presente a probabilidade de 

danos que podem advir para a saúde humana e para o meio ambiente da liberação comercial de 

novos OGMs. Nessa linha de argumentação, afirmaria que a União, com a edição da 

Resolução Normativa nº 03/2007611 não teria cumprido com o disposto no artigo 14, inciso III 

da Lei de Biossegurança612 que impõe à CTNBio a obrigação de estabelecer critérios de 

                                                        
608 O Protocolo de Cartagena foi introduzido na legislação brasileira  pelo Decreto nº 5.705/2006. 
609   Ver artigo 14, § 4 da Lei 11.105/05. 
610 Segundo Mazini, “ Embora não se vislumbre na hipótese a necessidade de que fossem realizados estudos em 
todos os estados brasileiros, mostra-se razoável a insurgência da parte autora, na medida em que os estudos 
realizados não abordaram as regiões Norte e Nordeste, não sendo assim possível à CTNBio, na sua decisão 
técnica, considerar as particularidades das diferentes regiões do País, conforme determina o § 4º do art. 14 da Lei 
nº 11.105/2005. (...) 
 (...) A propósito, destaque-se que ao menos dois pareceristas questionaram a ausência de estudos em áreas 
maiores. (...) ou o fato de os estudos terem sido realizados em áreas de pequena dimensão, sendo impossível 
medir fluxo gênico, votando a favor da desregulamentação do milho Liberty Link condicionada à condução de 
um estudo de fluxo gênico a ser monitorado pela CTNBio (fl. 603 do Anexo II). 
(...) E foram verificadas pequenas variações de composição centesimal entre o milho plantado na região Sul 
(Paraná) e o plantado na região Centro-Oeste (Goiás), que foram imputadas às condições do ambiente, 
evidenciando-se a relevância da realização de estudos em diversos ambientes.”   
      Ver decisão liminar da Juíza Federal Pepita Durski Tramontini Mazini, publicada no Diário do Estado em 
03/07/2007. 
611  A referida resolução dispõe em seu artigo 3º, parágrafo único, que o plano de monitoramento de OGMs 
autorizados será aprovado pela CTNBio, considerando a proposta apresentada pelo interessado e será  elaborado 
com base em metodologias científicas, que se atenham às hipóteses de risco levantadas na avaliação que 
subsidiou a decisão técnica da Comissão. Os interessados que apresentaram os pedidos de liberação comercial 
serão responsáveis pela implementação do plano de monitoramento, podendo ser realizado por intermédio da 
contratação de serviços de instituições capacitadas a executá-lo de forma independente, observado o disposto 
nesta Resolução Normativa. 
612  Conforme determina o art. 14, III, da Lei de Biossegurança: 
Art. 14. Compete à CTNBio: 
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monitoramento, não podendo delegar essa função a terceiros - como fez em seu Parecer 

Técnico Nº 987/07 – ao dispor que o interessado na liberação de um OGM deverá 

implementar um plano de monitoramento pós-comercialização.613 614 

Apesar dos argumentos da União de que com a edição da Resolução Normativa Nº 

04/2007615 teria cumprido com sua obrigação de adotar regras de coexistência entre cultivos 

tradicionais e transgênicos, para Mazini o referido instrumento não atenderia às exigências 

estabelecidas na Lei 11.105/05616, além de atentar contra o princípio da precaução, uma vez 

que tais medidas deveriam preceder às autorizações de cultivo ou comercialização de produtos 

transgênicos. A CTNBio, contudo, teria invertido a ordem lógica prevista na lei, editando 

medidas de biossegurança depois da aprovação comercial do milho LL. 

Apesar de reconhecer que a VFAAR não detém o conhecimento técnico necessário 

para determinar o teor das regras de coexistência entre os cultivos de milho transgênico e sua 
                                                                                                                                                                              
III - estabelecer, no âmbito de suas competências, critérios de avaliação e monitoramento de risco de OGM e seus 
derivados. 
613  Segundo Mazini, após dez anos de uso em diversos países, não foi detectado nenhum problema para a saúde 
humana, animal ou ao meio ambiente que possa ser atribuído a distintas variedades de milho transgênico. É 
necessário enfatizar que a falta de efeitos negativos que possam ser associados a esses cultivos não quer dizer que 
eles não possam vir a produzir-se. Risco zero e segurança absoluta não existem no mundo biológico, muito 
embora exista um acúmulo de informações científicas confiáveis e um histórico seguro de uso de dez anos que 
nos permite afirmar que o milho T25 é tão seguro quanto as versões convencionais. Assim, a requerente fica 
condicionada a conduzir monitoramento de liberação pós-comercial nos termos a serem oportunamente 
estabelecidos pela CTNBio.  
614 Art. 14. Compete à CTNBio: 
XII – emitir decisão técnica, caso a caso, sobre a biossegurança de OGM e seus derivados no âmbito das 
atividades de pesquisa e de uso comercial de OGM e seus derivados, inclusive a classificação quanto ao grau de 
risco e nível de biossegurança exigido, bem como medidas de segurança exigidas e restrições ao uso; 
        XIII – definir o nível de biossegurança a ser aplicado ao OGM e seus usos, e os respectivos procedimentos e 
medidas de segurança quanto ao seu uso, conforme as normas estabelecidas na regulamentação desta Lei, bem 
como quanto aos seus derivados; 
        XVII – apoiar tecnicamente os órgãos competentes no processo de prevenção e investigação de acidentes e 
de enfermidades, verificados no curso dos projetos e das atividades com técnicas de ADN/ARN recombinante; 
§ 4o A decisão técnica da CTNBio deverá conter resumo de sua fundamentação técnica, explicitar as medidas de 
segurança e restrições ao uso do OGM e seus derivados e considerar as particularidades das diferentes regiões do 
País, com o objetivo de orientar e subsidiar os órgãos e entidades de registro e fiscalização, referidos no art. 16 
desta Lei, no exercício de suas atribuições.  
615  A Resolução Normativa N. 04/2007 em seu artigo 1º estabelece as distâncias mínimas de isolamento a serem 
observadas entre cultivos comerciais de milho convencional e geneticamente modificado para permitir sua 
coexistência. 
    O artigo 2º da Resolução, por sua vez, dispõe que para permitir a coexistência entre uma lavoura comercial de 
milho geneticamente modificado e outra de milho não geneticamente modificado, localizada em área vizinha, a 
distância entre ambas deve ser igual ou superior a 100 (cem) metros ou, alternativamente, 20 (vinte) metros, 
desde que acrescida de bordadura com, no mínimo, 10 (dez) fileiras de plantas de milho convencional de porte e 
ciclo vegetativo similar ao milho geneticamente modificado. 
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variedade convencional, Mazini invocaria a percepção do homem médio como critério para 

aferir o grau de adequação das regras adotadas pela CTNBio com esse objetivo. Em suas 

palavras, “(....) é evidente que, mesmo para o homem médio, exclusivamente a determinação 

de distanciamento mínimo entre as espécies de milho não se mostra suficiente. (....) 

Vislumbra-se que não foi apontada nenhuma medida de biossegurança, procedimentos, 

restrições, etc, conforme determina a Lei de Biossegurança”.617  

Com base nesses argumentos, deferiria parcialmente a liminar solicitada, autorizando a 

suspensão da autorização da CTNBio até a adoção de medidas de biossegurança e de um plano 

de monitoramento pós-venda para o milho LL. Determinaria também a observância estrita da 

suspensão da decisão da CTNBio nas regiões Norte e Nordeste do Brasil, onde não foram 

realizados estudos sobre a viabilidade da liberação do milho liberty link, a fim de examinar a 

eventual necessidade de impor restrições de uso, de modo a atender às particularidades dessas 

regiões.   

Inconformada, a União entraria com um pedido de suspensão da liminar junto ao 

Tribunal Regional Federal da 4ª Região, sob o argumento de que sua manutenção acarretaria 

lesão à ordem pública e administrativa. Em seu arrazoado, a União ponderaria inicialmente 

que o Poder Judiciário não poderia se substituir à CTNBio, prolatando decisões que seriam da 

competência exclusiva do órgão, sob o risco de atentar contra a ordem constitucional e 

administrativa. Argumentaria, ainda que, se mantida, a liminar acabaria favorecendo a entrada 

clandestina no país de sementes de milho geneticamente modificadas não autorizadas. A 

medida atentaria ainda, no entendimento da União, contra a ordem econômica, na medida em 

que o agricultor nacional seria privado de tecnologias de última geração que vêm sendo 

utilizadas em terceiros países, com expressivos ganhos de produtividade em seu setor agrícola.  

Em resposta às preocupações de ordem precautória levantadas pelos autores da liminar, 

a União reafirmaria o caráter técnico da decisão adotada pela CTNBio, que teria sido pautada 

por extensa discussão, além de estar devidamente fundamentada em diversos estudos 

especializados. Também sustentaria que as regras de monitoramento e de coexistência foram 
                                                                                                                                                                              
616 Ver  § 4º do art. 14 da  Lei 11.105/05. 
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elaboradas pelo órgão competente, que é a CTNBio, não cabendo ao Judiciário questionar o 

seu teor, por se tratar de tema que escapa à sua alçada. 

Quanto ao alegado descumprimento da determinação contida na Lei 11.105 de que 

sejam editadas regras de coexistência antes da liberação de um novo OGM, a União buscaria 

demonstrar seu cumprimento no caso do milho LL através da edição da Resolução Normativa 

Nº 04/2007, que estabelece as distâncias mínimas de isolamento entre cultivos convencionais e 

geneticamente modificados. 

A Desembargadora Federal Maria Lúcia Luz Leiria618, relatora do Agravo de 

Instrumento impetrado contra a liminar suspendendo a liberação do milho LL refutaria, em um 

primeiro momento, a alegação da União de que um pronunciamento do Poder Judiciário sobre 

a decisão da CTNBio violaria os princípios constitucionais da independência entre os três 

Poderes, ao tocar em temas da competência exclusiva da Comissão. Invocaria em favor da 

atuação do Judiciário no presente caso sua competência constitucional para examinar a 

legalidade de qualquer ato administrativo, aí incluídos os da CTNBIo, à luz do disposto no 

artigo 37 da CF. 

A relatora se furtaria, contudo, a atacar o mérito da decisão adotada pela CTNBio, com 

17 votos favoráveis e 4 contrários à liberação do milho LL. Amparando-se igualmente na 

corrente do positivismo científico,619 afirmaria que os membros da Comissão detêm 

reconhecida competência técnica, notório saber científico, com grau acadêmico de doutor e 

com destacada atividade profissional nas áreas de biossegurança, biotecnologia, biologia, meio 

ambiente, saúde humana e animal para tomar uma decisão fundamentada  sobre a liberação de 

um novo OGM.   

Por essa razão, a Desembargadora Leiria refutaria o argumento da Parte Agravada de 

que recurso administrativo apresentado pelo IBAMA e pela ANVISA ao Conselho Nacional 

                                                                                                                                                                              
617 Ver parágrafo 12 do item 4 do Despacho/Decisão da Juiza Pepita Durski Tramontini Mazini de 09/10/2007. 
Disponível no seguinte endereço eletrônico: http://4ccr.pgr.mpf.gov.br/institucional/grupos-de-trabalho/gt-
transgenicos/acps/ACP%20sobre%20milho%20transgenico.pdf. 
618 A Desembargora Maria Lúcia Luz Leiria integra a 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, tendo 
sido designada  relatora do Agravo de Instrumento Nº 2007.04.00.026126-4/PR, impetrado pela União. 
619 Caracterizado pela confiança acrítica na estabilidade e no crescimento progressivo da ciência, o positivismo 
científico (dissidência do positivismo “puro” de cunho político-religioso) reivindica o primado da ciência no que 
diz respeito ao conhecimento humano.  
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de Biossegurança (CNBS) colocaria em questão ou ao menos suscitaria dúvidas quanto ao 

acerto da decisão adotada pela CTNBio de autorizar a liberação do milho LL. 

A relatoria desqualificaria também a tese de que o interessado na liberação de um 

OGM deveria obrigatoriamente apresentar estudos em cada uma das regiões do País, por 

entender que a CTNBio goza de discricionariedade para decidir sobre a oportunidade e 

conveniência de realizar estudos dessa dimensão, não estando obrigada a suspender os efeitos 

de sua autorização nas regiões Norte e Nordeste do Brasil, onde não foram realizados testes 

para avaliar o potencial impacto ambiental e sanitário do milho LL.  Para a relatora, a decisão 

técnica proferida pela CTNBio no caso em tela inserir-se-ia dentro de sua esfera de 

competência, não lhe sendo exigível o cumprimento de outras obrigações.   

Em contraste com a interpretação dada pela Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, a relatora estimaria desnecessária a adoção pela CTNBio de normas de 

coexistência entre as variedades orgânicas, convencionais e transgênicas, bem como um plano 

de monitoramento pós-comercialização, por entender que já haveria normas suficientes 

disciplinando os processos de liberação de OGMs, não se justificando a exigência de edição de  

regras mais minuciosas. Leiria ressalvaria, contudo, que os membros da CTNBio estariam 

autorizados a exigir informações e estudos adicionais dos interessados na liberação de um 

novo OGM, conforme o caso”.620 

Alinhando-se à argumentação da União de que seria necessário ter presente um lapso 

de pelo menos dois anos entre a autorização para a liberação comercial e a disponibilização de 

sementes geneticamente modificadas no mercado - tendo em vista a necessidade de cumprir 

com as demais etapas621 do processo regulatório previstas na Lei 11.105 - a relatoria 

relativizaria as preocupações de ordem cautelar aduzidas pelos autores da ACP para solicitar a 

concessão da liminar em apreço. Seguindo essa linha de raciocínio, recordaria que a 

implementação de uma decisão da CTNBio poderia ainda vir a ser postergada por eventual 

                                                        
620 Dado o caráter dinâmico dos conhecimentos associados ao setor biotecnológico, que está refletido no caráter 
indeterminado de um número expressivo de conceitos utilizados nas normas disciplinando o seu cultivo e 
comercialização, o entendimento da relatora parece ser no sentido de reconhecer à Administração ampla 
discricionariedade para determinar caso a caso os procedimentos de segurança a serem adotados previamente à 
liberação comercial de um produto geneticamente modificado.   
621 Essas etapas envolvem desde a emissão de registros e autorizações até a obtenção de licenciamento ambiental. 
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recurso ao Conselho Nacional de Biossegurança (CNBS). Todos esses aspectos, segundo 

Leiria, minariam o argumento dos co-autores de que haveria periculum in mora para justificar 

a liminar solicitada, uma vez que a decisão da CTNBio favorável à liberação do milho LL não 

seria implementada imediatamente. 

Além de desqualificar os argumentos precautórios apresentados no pedido de liminar, a 

relatoria levantaria considerações econômicas em favor de sua cassação. Em suas palavras, 

“mais prejuízos ocorrerão se mantida a decisão de Primeiro Grau, inclusive causando atraso 

para o processamento dos pedidos de liberação comercial de outros OGMs(...)”.622 O voto da 

Desembargadora Federal Maria Lúcia Luz Leiria seria acompanhado pelos demais Membros 

do Tribunal Regional Federal. 

Em voto complementar, a Desembargadora Sliwka também atacaria os argumentos da 

Vara Federal Ambiental Agrária e Residual de Curitiba quanto à necessidade de realização de 

estudos nas regiões Norte e Nordeste para a liberação do milho transgênico, invocando estudos 

realizados na Bahia. Em reforço à sua posição, afirmaria que nos termos do artigo 14, §4º da 

Lei 11.105, a CTNBio gozaria de discricionaridade para determinar, de acordo com um juízo 

de oportunidade e conveniência, a realização de estudos em todas as regiões do país, tendo em 

vista as particularidades locais.  

Sliwka reconheceria, contudo, certas deficiências no Parecer Técnico da CTNBio nº 

987/2007 pelo fato de ter autorizado a liberação comercial do milho LL, sem a adoção prévia 

de normas de coexistência e de um plano de monitoramento pós-comercialização, cuja edição 

posterior constituiria uma inversão indevida do processo administrativo previsto na Lei nº 

11.105/06623, o que seria ilegal em sua avaliação. A CTNBio teria ignorado, ademais, o 

                                                        
622  Ver último parágrafo da Decisão proferida nesta ACP, publicada no Diário do Estado de 11.01.2008, 
disponível no seguinte endereço eletrônico: 
http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/visualizar_documento_gedpro.php?local=trf4&documento=2066034&hash
=5bb86e066f362642d50c4a5f2ce7df3e 
623   Tal procedimento está previsto no parágrafo 4 do artigo Art. 14 da Lei 11.05 que dispõe que: 
        Compete à CTNBio:  
        (...) 
 XII - emitir decisão técnica, caso a caso, sobre a biossegurança de OGM e seus derivados no âmbito das 
atividades de pesquisa e de uso comercial de OGM e seus derivados, inclusive a classificação quanto ao grau de 
risco e nível de biossegurança exigido, bem como medidas de segurança exigidas e restrições ao uso; 
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princípio da precaução como parâmetro de suas decisões, o que também violaria, a seu ver, o 

princípio da legalidade. Ou seja, ao inverter o procedimento legalmente estabelecido, a 

CTNBio não teria cumprido o dever de adotar todas as medidas necessárias em matéria de 

biossegurança, tendo presente o princípio da precaução, bem como a possibilidade de fluxo 

gênico para variedades locais constatada inclusive em seu Parecer nº 987/07. Sliwka também 

chamaria atenção para o fato de outros pareceres apresentados durante o processo de 

autorização do milho LL expressarem preocupação com o desenvolvimento da cultura 

transgênica, incluindo recomendações para que fossem realizados novos estudos e adotadas 

medidas de contenção para dificultar o fluxo gênico. Para Sliwka, a definição dessas medidas 

seria necessária não só para proteger a biodiversidade, mas também para assegurar o direito 

dos agricultores e consumidores de serem informados acerca dos produtos que pretendem 

consumir.  

De acordo com a emérita Desembargadora, ainda que a CTNBio tenha incluído em seu 

parecer autorizativo condições para autorizar a liberação comercial do milho Liberty Link – 

entre as quais se encontra a necessidade de monitoramento pós comercialização e a 

observância de regras de coexistência - não se justificaria sua liberação antes da definição 

dessas regras. Ressalvaria, contudo, sua posição de que, com a edição pela CTNBio da 

Resolução Normativa Nº 04/07,624 que estabelece critérios para a coexistência entre variedades 

convencionais e transgênicas de milho, a liminar solicitada teria ficado parcialmente 

prejudicada, na medida em que o o procedimento estabelecido na Lei 11.105 teria sido 

                                                                                                                                                                              
 XIII - definir o nível de biossegurança a ser aplicado ao OGM e seus usos, e os respectivos 
procedimentos e medidas de segurança quanto ao seu uso, conforme as normas estabelecidas na regulamentação 
desta Lei, bem como quanto aos seus derivados; 
 (...) 
 § 1º Quanto aos aspectos de biossegurança do OGM e seus derivados, a decisão técnica da CTNBio 
vincula os demais órgãos e entidades da administração.  
 § 2º Nos casos de uso comercial, dentre outros aspectos técnicos de sua análise, os órgãos de registro e 
fiscalização, no exercício de suas atribuições em caso de solicitação pela CTNBio, observarão, quanto aos 
aspectos de biossegurança do OGM e seus derivados, a decisão técnica da CTNBio. 
 § 3º Em caso de decisão técnica favorável sobre a biossegurança no âmbito da atividade de pesquisa, a 
CTNBio remeterá o processo respectivo aos órgãos e entidades referidos no art. 16 desta Lei, para o exercício de 
suas atribuições. 
 § 4º A decisão técnica da CTNBio deverá conter resumo de sua fundamentação técnica, explicitar as 
medidas de segurança e restrições ao uso do OGM e seus derivados e considerar as particularidades das 
diferentes regiões do País, com o objetivo de orientar e subsidiar os órgãos e entidades de registro e fiscalização, 
referidos no art. 16 desta Lei, no exercício de suas atribuições. 
624 A referida resolução dispõe sobre as distâncias mínimas entre cultivos comerciais de milho convencional e 
geneticamente modificado, visando à sua coexistência.  
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validado no aspecto formal, não tendo se produzido qualquer prejuízo apontado pelos autores 

da ACP, já que a efetiva utilização do OGM liberado sequer ocorreu. 

 

4.4.3. Ação Civil Pública Nº 2003.34.00.034026-7/DF contra a legalização dos 

cultivos da soja transgênica resistente ao glifosato 

Impetrada em 03/10/2003 pelo Instituto de Defesa do Consumidor (IDEC), a ação civil 

pública 2003.34.00.034026-7/DF625 tinha duplo objetivo: obter, por um lado, uma declaração 

judicial, proibindo a utilização do herbicida glifosato nos cultivos de soja RR e por outro, 

condenar a União e o Governo do Rio Grande do Sul a fiscalizar o uso indevido desse 

agrotóxico. 

 A ACP em exame seria extinta em primeira instância sem julgamento do mérito, sob o 

argumento de que seria desnecessária a tutela jurisdicional para proibir a utilização de um 

produto não autorizado,626  além de descabido o pedido de condenação preventiva da União e 

do Estado do Rio Grande do Sul, em razão de uma alegada omissão no exercício de suas 

atividades fiscalizatórias. 

Inconformado com a sentença, o IDEC apelaria ao TRF627. Nessa apelação, que teria 

como relator o Desembargador Souza Prudente, o Instituto reiteraria o argumento de que o 

glifosato estaria sendo utilizado recorrentemente nos cultivos de soja GM, em virtude da 

edição das Leis Nºs 10.814/2003 e 11.092/2005, que autorizaram de forma inconstitucional o 

plantio e a comercialização de soja transgênica resistente ao glifosato no país durante as safras 

de 2004 e 2005, respectivamente.  

O IDEC chamaria ainda atenção para o fato de após o ajuizamento da ACP, a Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) ter alterado dados oficiais sobre o potencial 

                                                        
625 A referida ACP foi impetrada perante a 5ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal e teve como 
relatora a Juíza Daniele Maranhão Costa. 
626 Nos termos da Lei nº 7.802/89, a concessão de uma autorização pela Ministério da Agricultura para utilização 
de qualquer produto agrotóxico é obrigatória. 
627   Ver Apelação Cível Nº 2003.34.00.034026-7/DF. 
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tóxico do glifosato, de forma a ampliar em até 50 vezes o percentual autorizado para sua 

utilização. Essa alteração teria, a seu ver, criado novos riscos para os consumidores, tendo em 

vista a maior probabilidade de transferência de resíduos desse herbicida para os cultivos da 

soja. O IDEC também enfatizaria em seu recurso a omissão do Poder Público em fiscalizar a 

aplicação do glifosato, coibindo o seu uso ilegal. 

Em sua defesa, a União faria inicialmente referência à legislação federal de 

agrotóxicos (Lei n.º 7.802/789 e Decreto n.º 4.074/02), que dispõe em linhas gerais que todo 

agrotóxico para ser produzido, importado, exportado, comercializado ou utilizado no país 

deverá estar registrado de acordo com as diretrizes e exigências estabelecidas pelos órgãos 

federais competentes nas áreas de saúde, meio ambiente e agricultura. Nesse contexto, 

mencionaria a existência no mercado de 26 produtos produzidos a base de glifosato, que 

teriam cumprido com todas as exigências previstas nessa legislação. 

Para o Desembargador Federal Souza Prudente, relator da apelação em tela, apesar dos 

esclarecimentos oficiais prestados pela União, na prática o glifosato estaria sendo utilizado de 

forma indiscriminada pelos produtores da soja transgênica, em razão da ausência de um 

controle público efetivo, circunstância que autorizaria o ajuizamento da demanda em tela 

visando a garantir efetivamente a atuação fiscalizatória do Estado. Na medida em que a ACP 

envolve temas afetos à defesa do consumidor e à proteção do meio ambiente, para  Souza 

Prudente o Poder Público tem o dever de agir, devendo pautar-se pelo princípio da precaução, 

que está plasmado no artigo 225, parágrafo 1º, inciso IV da CF.628 Esse artigo impõe a 

                                                        
628 “Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim 
assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: 
(...) 
V - defesa do consumidor; 
VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos 
produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação”.  
“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 
essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 
preservá- lo para as presentes e futuras gerações. 
§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 
I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e 
ecossistemas;  
II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à 
pesquisa e manipulação de material genético; 
IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa 
degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade; 
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realização de estudo prévio de impacto ambiental para a instalação de obra ou atividade 

potencialmente causadora de significativa degradação ambiental.629  

Recorrendo ao senso comum, o Desembargador Prudente defenderia seu entendimento 

de que ao legalizar o cultivo de soja transgênica RR - cuja alteração genética foi introduzida 

justamente para resistir ao glifosato - as Medidas Provisórias Nº 113 e 131 teriam admitido 

indiretamente o emprego desse herbicida, sem prévia autorização dos órgãos competentes, 

apesar de ser comprovadamente prejudicial ao consumidor e ao meio ambiente, razão pela 

qual seria cabível o pedido para proibir sua utilização. 

Souza Prudente afirmaria ainda que o uso indiscriminado do glifosato nas culturas de 

soja transgênica deve-se à omissão das autoridades competentes de exercer de forma efetiva 

seu dever de fiscalização, previsto nos artigos 170 e 225 da Constituição Federal.630 

À luz do que precede, o relator consideraria cabível o pedido de condenação da União 

e do Estado do Rio Grande do Sul pelos prejuízos causados ao consumidor e ao meio 

ambiente,  em razão da omissão em fiscalizar o uso indevido do glifosato. Em seu exame das 

Leis 10.688/03 e 10.814/03631, determinando a não aplicação à safra de soja geneticamente 

modificada de 2003 e 2004 das disposições da antiga Lei de Biossegurança (Lei 8.974/95)632 
633, o relator chegaria à conclusão de que afrontariam diretamente a Constituição Federal, além 

de estabelecer um ambiente regulatório permissivo, em prol dos interesses econômicos de 

empresas oligopólicas do setor biotecnológico. Os mencionados diplomas legais também 
                                                                                                                                                                              
V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco 
para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente; 
VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função 
ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade”.  
629 Em parecer apresentado ao relator, a PGR discorreria sobre a inclusão do princípio da precaução no 
ordenamento jurídico brasileiro, amparando-se inicialmente no entendimento do egrégio TRF da 1ª Região de 
que : “(...)  A legislação brasileira recepcionou o princípio da precaução com a obrigação que dele consta: não 
postergar medidas eficazes e economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental, eis que estabeleceu 
como obrigação aos Poderes Públicos de que qualquer atividade ou obra que possam representar algum risco para 
o meio ambiente, sejam necessariamente submetidas a procedimentos licenciatórios, nos quais, em graus 
apropriados a cada tipo de risco, são exigidos estudos e análises de impacto, como condição prévia de que as 
obras e atividades sejam encetadas” 
630 Ver nota 628. 
631 As leis 10.688/03 e 10.814/03 são oriundas, respectivamente, da conversão das Medidas Provisórias 113/03 e 
131/03. As referidas MPs estabeleciam normas para o plantio e comercialização da produção de soja 
geneticamente modificada das safras de 2003 e 2004, respectivamente. . 
632 Trata-se da antiga Lei de Biossegurança, que foi posteriormente revogada pela Lei 11.105/05. 
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teriam estabelecido, em sua avaliação, uma situação de inaceitável desamparo do meio 

ambiente, dos direitos do consumidor e da saúde pública, na medida em que teriam eximido o 

Poder Público de cumprir com seus deveres constitucionais estabelecidos nos II e V do § 1º do 

art. 225 da CF634. 

Souza Prudente salientaria ainda a inconstitucionalidade de determinados dispositivos 

da nova Lei de Biossegurança (Lei 11.105/05), entre os quais se encontra o § 1° do art. 14, que 

confere natureza vinculante às decisões técnicas da CTNBio, devendo os demais órgãos da 

Administração adequar-se às mesmas. Tal exigência, a seu ver, feriria frontalmente o art. 23 

da CF, que estabelece a competência legislativa comum dos entes federativos em matéria de 

proteção ambiental.  

Para Souza Prudente, o artigo 16 §3°da Lei 11.105/05 também seria inconstitucional, 

na medida em que confere à CTNBio a possibilidade de deliberar em última e definitiva 

instância sobre os casos em que a atividade é potencial ou efetivamente causadora de 

degradação ambiental, bem como sobre a necessidade de licenciamento ambiental.635 

Outro aspecto problemático da Lei 11.105/05 identificado por Souza Prudente diz 

respeito à possibilidade da CTNBio dispensar a realização de EIA, ignorando sua relevância 

no desenho de uma política efetiva de proteção ambiental e de defesa da saúde pública. Tal 

avaliação estaria respaldada em precedente do STF no julgamento de ADI contra dispositivo 

da Constituição do Estado de Santa Catarina dispensando o estudo de impacto ambiental para 

as atividades de florestamento ou reflorestamento com fins empresariais. Nesta ADI, que teve 

como relator o Ministro Gilmar Mendes, o Supremo reconheceu o caráter absoluto da norma 

                                                                                                                                                                              
633   A referida lei foi editada com o objetivo de regulamentar os incisos II e V do § 1º do art. 225 da CF. 
634 Ver nota 628. 
635 "Art. 16. Caberá aos órgãos e entidades de registro e fiscalização do Ministério da Saúde, do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento e do Ministério do Meio Ambiente, e da Secretaria Especial de 
Aqüicultura e Pesca da Presidência da República entre outras atribuições, no campo de suas competências, 
observadas a decisão técnica da CTNBio, as deliberações do CNBS e os mecanismos estabelecidos nesta Lei e na 
sua regulamentação:  
§ 3º A CTNBio delibera, em última e definitiva instância, sobre os casos em que a atividade é potencial ou 
efetivamente causadora de degradação ambiental, bem como sobre a necessidade do licenciamento ambiental...." 
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constitucional que exige a realização, sem qualquer exceção, do EIA para atividades que 

representem um risco potencial de dano  ambiental.636  

Diante dos potenciais prejuízos que podem advir da utilização do glifosato tanto para 

os consumidores, quanto para o meio ambiente, na medida em que contaminam não apenas os 

cultivos, como também o solo, o ar, os aqüíferos, a fauna e a flora, o relator afirmaria a 

precedência da proteção da vida e da saúde humana, bem como do meio ambiente sobre 

qualquer interesse econômico. Tal precedência encontraria respaldo nos artigos 5 º inciso 

XXXII637, 23638, inciso VI; 24, incisos VI e VIII 639; 170, incisos V e VI; 225, § 1°, I, II, IV, V 

e VII  da Constituição Federal. Amparando-se também no princípio da precaução - que se 

encontra plasmado no artigo 225 §10, inciso IV - para justificar sua decisão, Souza Prudente 

alertaria para o caráter irreversível e cumulativo dos danos à saúde e ao meio ambiente que 

podem advir da utilização do glifosato, razão pela qual esses bens deveriam ser protegidos 

preventivamente.   

Em linha com parecer apresentado pela PGR na ação em exame640, o Emérito 

Desembargador afirmaria seu entendimento de que a legislação brasileira teria recepcionado o 

                                                        
636  Trata-se da ADI 1.086-7-SC/, que teve como alvo o artigo 182, § 3º, da Constituição do Estado de Santa 
Catarina., que dispensava a elaboração de Estudo de Impacto Ambiental, no caso de áreas de florestamento ou 
reflorestamento para fins empresariais. O entendimento do Supremo foi de que a norma impugnada, ao dispensar 
estudo prévio de impacto ambiental, cria exceção incompatível com o disposto no mencionado inciso IV do § 1º 
do artigo 225 da Constituição Federal.  
637 “Art 5º, XXXII - o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor”. 
638 “Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: 
VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas.” 
639 “Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: 
VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do 
meio ambiente e controle da poluição 
VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, 
histórico, turístico e paisagístico.” 
640 Segundo a PGR, o princípio da precaução estaria presente em diversos instrumentos internacionais e 
nacionais: Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, Convenção sobre a 
Diversidade Biológica, Protocolo de Cartagena, Constituição Federal, Lei de Biossegurança, Lei da  Política 
Nacional do Meio Ambiente, Lei de proteção das culturas orgânicas (Lei nº 10831/03), Lei dos Crimes 
Ambientais, Código de Defesa do Consumidor, dentre outros.   
“(...) Desde 1992 é considerado um princípio fundamental de direito ambiental internacional incluído na 
Declaração do Rio, como resultado da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento-
Rio-92, identificado como Princípio 15, com a seguinte redação:  
Princípio nº 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 para postergar-se a adoção de medidas eficazes para prevenir a 
degradação ambiental". 
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princípio da precaução, ao impor ao Poder Público a obrigação de não adiar a adoção de 

medidas para prevenir a degradação ambiental, exigindo que qualquer atividade ou obra que 

possa representar algum risco para o meio ambiente seja obrigatoriamente avaliada através da 

realização de estudo prévio de impacto ambiental. A Administração Pública não gozaria 

assim, a seu ver, de discricionariedade para deixar de exigir o referido estudo, sempre que uma 

determinada atividade tenha o potencial de causar significativa degradação ambiental. 

Amparando-se mais uma vez nos argumentos da Procuradoria Geral da República,641 

Souza Prudente reafirmaria a responsabilidade do Poder Público por eventuais danos à saúde 

humana ou ao meio ambiente, para os quais tenha concorrido por ato ou omissão. Nesse 

sentido, citaria o posicionamento doutrinário de Paulo Afonso Leme Machado, para quem 

"(...) A intenção de responsabilizar solidariamente o Poder Público com o particular é de 

compeli-lo a ser prudente e cuidadoso na fiscalização, orientação e gerência da saúde 

ambiental nos casos em que haja prejuízos para as pessoas, para a propriedade ou recursos 

naturais.” 642  

 

4.4.4. Mandado de Segurança Nº 2006.70.08.000350-7 (PR) 

Impetrado pela Associação Brasileira dos Terminais Portuários –ABTP  perante a Vara 

Federal de Paranaguá-PR, o Mandado de Segurança preventivo Nº 2006.70.08.000350-7/PR 

visava obstar a proibição de armazenamento e embarque pelo Porto de Paranaguá de 

carregamentos de soja geneticamente modificada. Tal proibição foi imposta pelo 

Superintendente da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (APPA).  

                                                                                                                                                                              
        No Brasil é inquestionável a internalização do princípio da precaução, do qual decorre a obrigatoriedade da 
análise de risco de qualquer OGM e a realização de Estudo Prévio de Impacto Ambiental, consoante expressa 
determinação do art. 225, § 1º, inciso IV, da Constituição Federal, já regulamentado pela Lei n. 6938/81 que foi 
recepcionada pela Carta Magna (...). 
641 Nos termos do parecer apresentado pela PGR, “(...)  O emprego indevido e indiscriminado de agrotóxicos 
compostos do princípio ativo glifosato na agricultura, inclusive no cultivo da soja transgênica, traz prejuízos 
irreparáveis tanto aos consumidores dos produtos submetidos a esses agrotóxicos, quanto ao meio ambiente, na 
medida em que contaminam não apenas a produção, como também o solo, a água, o ar,  a fauna e a flora”.  
642 Paulo Affonso Leme Machado, Direito Ambiental Brasileiro. (São Paulo: Malheiros, 12ª ed.,  2004), p. 332. 
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Como fundamento desse Mandado de Segurança, a ABTP sustentaria que a Lei Nº 

11.092/2005643 e a nova Lei de Biossegurança (Lei 11.105/05) não exigem que a exportação 

de carregamentos de soja transgênica seja realizada por terminal exclusivo, baseando-se a 

proibição imposta pela APPA em deliberações e ordens de serviço que carecem de qualquer 

amparo legal. Além de ilegal, a proibição de embarque de soja GM, segundo a ABTP, deveria 

ser obstada pelo fato de acarretar prejuízos econômicos ao Porto de Paranaguá, em razão da 

queda do volume de soja destinada à exportação em seus terminais.  

A ABTP argumentaria ainda que a APPA teria violado a competência privativa da 

União para legislar sobre comércio exterior e regime dos portos, ao baixar ordens de serviço 

proibindo o armazenamento e embarque de soja geneticamente modificada pelo Porto de 

Paranaguá. Essas ordens, segundo a Associação, seriam irrazoáveis e desproporcionais, tendo 

em vista a garantia dada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento de que 

seria possível a segregação dos carregamentos de soja transgênica, bem como a limpeza dos 

armazéns, de modo a evitar a contaminação da soja convencional exportada pelo Porto. 

O Superintendente da APPA, por sua vez, arguiria inicialmente a incompetência 

absoluta do Juízo Federal para examinar o mandado de segurança (MS) impetrado pela ABTP, 

sob o argumento de que haveria ação idêntica perante a Justiça Estadual de Paranaguá, de 

iniciativa da Federação da Agricultura do Paraná (FAEP). Argumentaria ainda que o Mandado 

de Segurança (MS) não seria o meio adequado para o julgamento de temas tão complexos 

como os transgênicos. Com relação a aspectos fáticos, esclareceria que tem autorizado a 

movimentação e armazenagem de soja geneticamente modificada pelos Portos de Paranaguá e 

Antonina, desde que não haja perigo de contaminação. Alertaria, por fim, para os prejuízos 

que poderiam advir para o Paraná se perdesse o título de Estado livre dos transgênicos, o que 

poderia ocorrer, uma vez que o Porto de Paranaguá possui um único corredor de exportação, 

utilizado tanto para os carregamentos de soja convencional quanto geneticamente modificada. 

Tendo em vista que os equipamentos utilizados nos silos públicos e privados também são 

comuns e que sua limpeza antes do início de cada operação seria inviável, na avaliação da 

APPA, a contaminação da soja convencional pela transgênica seria praticamente inevitável. 

                                                        
643 A Lei 11.092 estabelece normas para o plantio e comercialização da produção de soja geneticamente 
modificada da safra de 2005. 
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A Juíza Federal Giovanna Mayer da Vara Federal de Paranaguá, a quem seria atribuída 

a apreciação do Mandado de Segurança em tela, afirmaria inicialmente sua competência para 

decidir o caso, por entender que a prestação de serviços portuários é da competência da 

União,644 apesar de no caso específico dos Portos de Paranaguá e Antonina, essa prestação ter 

sido transferida ao Governo Estadual645 por meio do Convênio de Delegação n° 037/2001, 

celebrado em 11 de dezembro de 2001. Para Mayer, a celebração desse convênio não afastaria, 

contudo, a competência da Justiça Federal para julgar o MS, já que o ato praticado interfere na 

prestação do serviço público portuário, com repercussões patrimoniais para a União.646 Esse 

entendimento, segundo Mayer, estaria consagrado na jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça (STJ), que já afirmou em casos precedentes a competência da Justiça Federal para 

julgar mandado de segurança envolvendo ato praticado no exercício de função federal 

delegada.  

Em seguida, Mayer faria longa preleção sobre o caráter polêmico dos debates em torno 

dos transgênicos e sobre a complexidade das técnicas associadas à biotecnologia,647 para 

eximir-se de pronunciar qualquer juízo de valor sobre as vantagens ou desvantagens de seu 

uso para a saúde humana ou meio ambiente. Com relação especificamente à soja round up 

                                                        
644 Nos termos do artigo 21, XII, f, da Constituição Federal “Compete à União explorar, diretamente ou por meio 
de concessão ou permissão, os portos marítimos, fluviais e lacustres.” 
645 A delegação da prestação de serviços portuários está disciplinada pela Lei  n° 9.277/1996, que em seu artigo 2 
autoriza a União a delegar a exploração de portos sob sua responsabilidade ou sob a responsabilidade das 
empresas por ela direta ou indiretamente controladas. 
646 Ver art. 109, I e VIII da CF 
“Art. 109 - Aos juízes federais compete processar e julgar: 
I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de 
autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça 
Eleitoral e à Justiça do Trabalho; 
VIII - os mandados de segurança e os habeas data contra ato de autoridade federal, excetuados os casos de 
competência dos tribunais federais.” 
647 Em suas palavras, “(...) a questão envolvendo organismos geneticamente modificados é polêmica, provoca 
debates apaixonados.  (...) As novas técnicas da biotecnologia foram além dos simples cruzamentos genéticos e 
passaram a interferir no próprio DNA/RNA dos seres vivos. 
(...) De um lado estão os defensores dos organismos geneticamente modificados, que apontam a ausência de 
riscos na utilização, mencionam sobre a possibilidade de redução da fome mundial, diminuição de agrotóxicos, 
maior produtividade. 
        De outro, estão aqueles contrários aos OGMs, que apontam a existência riscos elevados na sua utilização, 
invocam a soberania nacional contra as multinacionais que cobram royalties pela utilização, apontam o perigo de 
contaminação genética.”  Ver da decisão liminar proferida pela Juíza Giovanna Mayer no Mandado de Segurança 
Nº 2006.70.08.000350-7/PR, disponível no seguinte endereço eletrônico:  
http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/visualizar_documento_gedpro.php?local=jfpr&documento=496288&DocCo
mposto=&Sequencia=&hash=298a54cac5a272cdb1a75bc40698adc7  
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ready (rr) afirmaria que a CTNBio,648 a quem compete emitir decisão sobre a biossegurança 

de qualquer OGM e seus derivados (art. 14, XII, da Lei 11.105/05), já teria se pronunciado 

favoravelmente à sua liberação, gozando tal deliberação de presunção de veracidade.649  

Embora para Mayer “a luta do Governo do Estado contra os transgênicos mereça ser 

elogiada por todos aqueles que prezam pelo meio ambiente, pela soberania nacional e pelos 

movimentos sociais”, a seu ver  “(...) essa batalha deveria circunscrever-se às competências 

constitucionais, sob pena de ferir-se o Estado Democrático de Direito.”650 

Em defesa das prerrogativas da União no presente caso, a Emérita Desembargadora 

invocaria os seguintes dispositivos constitucionais: (a) inciso XII do artigo 21 da CF, que 

dispõe sobre a competência privativa da União para explorar diretamente ou mediante 

autorização, concessão ou permissão, os serviços de portos marítimos, fluviais e lacustres; (b) 

incisos VIII e  X do artigo 22, que estabelecem a competência privativa da União para legislar, 

respectivamente, sobre comércio exterior e regime dos portos.  

Esses dispositivos, segundo Mayer, consagram a competência constitucional da União, 

afastando consequentemente a competência da autarquia portuária estadual para impor 

restrições ao embarque da soja transgênica, sob o argumento de que haveria dificuldades de 

ordem operacional para adotar procedimentos de segregação da soja geneticamente 

modificada, de modo a coibir a contaminação de sua variedade convencional. 

Mayer invocaria também o entendimento do TCU em relação à proibição imposta pela 

APPA, expresso no Acórdão 768/2005, no qual chama atenção para a expectativa desta 

Associação de que a questão sobre se o Porto do Paranaguá deveria ser declarado como área 

livre da movimentação de produtos transgênicos venha a ser resolvida politicamente entre o 

Governo do Estado do Paraná e o Governo Federal.  

                                                        
648   Tal decisão estaria plasmada na Instrução Normativa N. 18 da CTNBio. 
649  Para Mayer, “A questão da soja já foi decidida pelo CTNBio, conforme se pode observar pela Instrução 
Normativa 18/CTNBio. Não há espaço nestes autos para a discussão sobre as ilegalidades que existem nesta 
Instrução Normativa. No entanto, tendo em vista a presunção de veracidade dos atos administrativos, a Instrução 
permanece hígida.” Ver parágrafo 3 do item 7 da decisão liminar proferida pela Juíza Giovanna Mayer no 
Mandado de Segurança Nº 2006.70.08.000350-7/PR em 28 de março de 2006. 
650 Idem, parágrafo 4 do item 7. 
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No entendimento do TCU, apesar de legítima, essa expectativa não autorizaria a APPA 

a proibir o embarque ou a movimentação de produtos lícitos, como é o caso da soja 

transgênica, devendo cumprir, não só a Lei N 11.105, mas também a MP N 223, que permite 

o plantio e a comercialização da soja rr durante a safra 2005.  

Em resposta à argumentação da APPA de que o Estado do Paraná detém competência 

concorrente com a União para legislar sobre aspectos ambientais associados à liberação de 

OGMs, Mayer afirmaria que no exercício dessa competência o Executivo estadual não poderia 

esvaziar o conteúdo das normas gerais editadas pela União sobre o assunto. Esse entendimento 

estaria amparado na decisão do STF na ADI 3035,  que declarou a inconstitucionalidade da lei 

paranaense proibindo o plantio, transporte e comercialização de OGMs no Estado, sob o 

fundamento de que o Executivo estadual não poderia legislar sobre matéria já regulada de 

maneira diversa por norma geral da União. A seu ver, o caso em tela traz à tona as mesmas 

questões suscitadas no julgamento da ADI 3035, pois já existiria legislação federal 

regulamentando de forma ampla o cultivo, transporte e armazenamento de transgênicos, cuja 

eficácia poderia vir a ser afetada, caso o ato estadual não fosse suspenso. 

Quanto à alegação da APPA sobre o potencial de contaminação cruzada entre os 

carregamentos de soja convencional e transgênica, o Juízo federal afirmaria que a Lei de 

Biossegurança determina apenas a rotulagem dos produtos que contém soja geneticamente 

modificada, não obrigando sua segregação nos portos, tampouco a instalação de silos especiais 

para sua armazenagem, a fim de evitar a contaminação ou poluição genética. Para Mayer, 

esses são riscos com que a sociedade do século XXI terá de conviver e que dificilmente serão 

contidos. Em apoio à sua argumentação, citaria estudos realizados pela pesquisadora Anne 

Kapuscinski, da Universidade de Minnesota, para quem haveria poucos métodos de 

bioconfinamento, sendo que nenhum deles apresenta 100% de eficácia.651 

Seguindo essa linha de raciocínio, Mayer faria menção a dados de plantio da soja 

transgênica no Rio Grande do Sul, onde a quase totalidade da produção é geneticamente 

modificada, bem como à existência de cultivos transgênicos no próprio Estado do Paraná, para 

concluir que a contaminação transgênica pode ocorrer mesmo entre vizinhos, razão pela qual a 

                                                        
651   Idem,  parágrafo 2 do item 10. 
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segregação nos Portos como medida de biossegurança dificilmente poderia coibir os 

problemas advindos da polinização cruzada.652 

Com base nesses argumentos, a Juíza Federal Giovanna Mayer deferiria em março de 

2006 o pedido de liminar determinando que a APPA se abstivessee de proibir o embarque de 

carregamentos de soja geneticamente modificada pelo Porto de Paranaguá. Interposto agravo 

de instrumento pela APPA, a 3ª Turma do TRF da 4a Região negaria pedido para suspender a 

medida liminar deferida. A decisão do TRF seria objeto de recurso do Estado do Paraná ao 

Supremo Tribunal Federal para suspender a segurança concedida. Tal pedido seria, contudo, 

indeferido liminarmente pela Ministra Ellen Gracie. 

Em 26 de outubro de 2006, o juiz Carlos Felipe Komorowski decidiria o mérito do 

mandado de segurança em favor da ABPA, argumentando inicialmente que a Constituição 

Federal653 e a nova Lei de Biossegurança (Lei N11.105/05) não proíbem as atividades de 

cultivo, produção, transporte e comercialização de OGMS no Brasil. Ressaltaria, ademais, que 

a soja transgênica seria um dos cultivos GMs mais comuns no Brasil, razão pela qual foi 

objeto de diversos diplomas legais654 que em síntese autorizam seu plantio e comercialização.  

Apesar desse marco legal favorável no plano federal, Komorowski chamaria atenção 

para o fato de o Estado do Paraná a partir de 2003 ter adotado uma política restritiva em 

relação à soja geneticamente modificada, o que pode ser ilustrado pela edição da Lei n° 

14.162, de 27.10.2003, vedando o cultivo, a manipulação, a importação, a industrialização e a 

comercialização de organismos geneticamente modificados no Estado. A referida lei teve sua 

inconstitucionalidade decretada no âmbito da ADIn n° 3035, tendo o Supremo chegado à 

conclusão de que ao editá-la, o Governo paranaense violou a competência da União para 

legislar sobre a proteção do meio ambiente e comércio exterior.  

                                                        
652  Idem, parágrafo 5 do item 10. 
653 No entendimento de Komorowski, o artigo 225, § 1°, I admite expressamente a pesquisa e manipulação de 
material genético, atribuindo ao Poder Público o dever de fiscalizar essas atividades. Com essa finalidade, editou  
a Lei n° 8.974, de 5.01.1995, revogada pela Lei n° 11.105/05, que estabeleceu normas de segurança e 
mecanismos de fiscalização sobre as atividades envolvendo organismos geneticamente modificados - OGM e 
seus derivados,  aí incluído o seu transporte e armazenamento. 
654 Ver Leis n° 11.092/2005 e 10.814/2003. Ver também as Medidas Provisórias n° 223/2004, 131/2003, 
113/2003 e os Decretos n° 5.534/2005, 5.250/2004 e 4.846/2003. 
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Komorowski também faria menção em sua sentença ao fato de os agricultores do 

Paraná estarem submetidos à intensa fiscalização dos órgãos estaduais, o que tem motivado a 

propositura de ações coletivas pelos órgãos de classe, categoria em que se insere o atual 

mandado de segurança contra a proibição de armazenamento e embarque de soja transgênica 

pelo Porto de Paranaguá.  

Komorowski reafirmaria, por outro lado, a natureza federal dos serviços portuários 

prestados pela APPA, nos termos do artigo XII, alínea “f” da CF. Recordaria, nesse contexto, 

a competência da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) para elaborar 

normas e regulamentos, a serem observados pelas autoridades portuárias, relativos à prestação 

de serviços de transporte e à exploração da infra-estrutura aquaviária e portuária, garantindo 

isonomia no seu acesso e uso.655 

No exercício dessa competência, a ANTAQ elaborou relatório de acompanhamento do 

Convênio de Delegação entre a União e o Governo do Paraná, tendo concluído que a APPA 

estaria descumprindo de forma sistemática a legislação federal, ao recusar-se a operar cargas 

legalmente habilitadas nas instalações do Porto de Paranaguá. 

Komorowski faria menção expressa aos seguintes argumentos aduzidos pela ANTAQ 

quanto à viabilidade de movimentação e embarque de carregamentos de soja transgênica pelo 

Porto de Paranaguá, sem contaminação da soja convencional: 

a) nos silos e nas correias do Porto são operados todos os tipos de granéis alimentares, como o 

milho, a soja e o trigo, sem que tenha havido registro de contaminação nos embarques 

realizados no Porto; 

b) as empresas que operam no Porto são unânimes em declarar que é perfeitamente possível 

gerenciar diferentes qualidades e tipos de granéis alimentares, inclusive a soja transgênica, nos 

silos e correias existentes e em suas próprias instalações sem contaminação, bastando para 

tanto que as providências de limpeza e higiene sejam realizadas antes e após cada tipo de 

operação.  

 Para Komorowski, o relatório da ANTAQ põe em evidência a desídia da APPA no 

cumprimento da legislação federal, invocando como justificativa argumentos que foram 
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derrubados um a um, com base em exaustivas análises realizadas pela Agência.656 Em sua 

sentença também faria menção ao Acórdão N° 768/2005  (fls. 215/231) do TCU, no qual são 

identificadas as mesmas irregularidades encontradas pela ANTAQ em relação à gestão da 

APPA dos Portos de Paranaguá. Komorowski  destacaria os seguintes excertos do acórdão do 

TCU: 

“(...) A situação que me parece mais grave, por seu caráter de conflito 
que toca em princípio essencial da organização da República: a 
unidade da federação e a distribuição constitucional de competências 
entre União, Estados e Municípios. Refiro-me à reticência da APPA 
em dar cumprimento à legislação federal, negando-se a adotar as 
providências operacionais para o embarque de soja geneticamente 
modificada. 
(...) O País já conta com a Lei de Biossegurança(...). E antes mesmo 
desse diploma legal, a Lei n° 11.092 (...). Referidas leis estabelecem as 
condições necessárias à comercialização do produto, não havendo 
restrições, portanto, que justificassem a negativa da APPA em realizar 
o embarque.” 
(...) Como bem assinala a unidade técnica, a questão do embarque de 
soja transgênica nos portos situado no Paraná assume uma dimensão 
política e retrata um conflito entre aquele estado e a União. 
(...) A APPA, ao descurar das medidas operacionais que viabilizem o 
embarque da soja transgênica, está negando cumprimento tanto à 
legislação federal já mencionada, como também à cláusula 3.XIII do 
Convênio de Delegação n° 037/2001, que estabelece como sua 
obrigação: 
"XIII - prestar serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários 
dos portos delegados, sem qualquer tipo de discriminação e sem 
incorrer em abuso do poder econômico, atendendo às condições de 

                                                                                                                                                                              
655  Tal competência está prevista no inciso IV do artigo 27 da Lei n° 10.233/01. 
656 Segundo Komorowski,  “(...) No Ofício n° 182/2005 (fls. 209/213), de 05.04.2005, ao Ministro de Estado dos 
Transportes, mais uma vez o Diretor-Geral da ANTAQ destaca: 
 
‘ A principal exigência não cumprida por aquela Autarquia [APPA], reiteradamente mencionada pela Comissão 
de Fiscalização, refere-se ao equacionamento da proibição imposta pela APPA ao embarque de produtos 
geneticamente modificados nas instalações pertencentes ao porto, descumprindo decisão do Supremo Tribunal 
Federal. 
    (...) Atualmente o plantio e a comercialização da produção de soja geneticamente modificada encontram-se 
regulamentados pela Lei n° 11.092, de 12 de janeiro de 2005. A APPA, no entanto, persiste na linha de proibição 
do embarque desse produto pelo porto, descumprindo, agora, também lei federal. A APPA é uma autarquia 
estadual que, por delegação da União, foi investida na administração dos portos públicos de Paranaguá e 
Antonina estando, portanto, obrigada a operar toda e qualquer carga legalmente habilitada que demanda aqueles 
portos para movimentação e armazenagem. 
        A APPA, entretanto, mantém sua postura de desobediência aos termos do Convênio de Delegação n° 037, de 
11 de dezembro de 2001 e à legislação federal de regência da área portuária e de biossegurança’. 
  
  Ver  item (c)(2) da sentença prolatada nesse mandado de segurança, disponível no seguinte endereço 
eletrônico: http://www.trf4.jus.br/trf4/processos. 
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regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, cortesia 
na sua prestação e modicidade nas tarifas;" (fls. 226/227) 
(....) A soja geneticamente modificada seria apenas mais um tipo de 
grão movimentado no porto e sujeito às mesmas medidas de 
segregação dos demais, o que é suficiente para evitar a contaminação.” 
 
 

 Komorowski  invocaria ainda decisão da Ministra Ellen Gracie que, no exercício da 

Vice-Presidência do Supremo Tribunal Federal, indeferiu a suspensão da liminar concedida no 

Mandado de Segurança n° 2.912/PR, apoiando-se nos pareceres da ANTAQ e no acórdão do 

TCU.657 

                                                        
657   A Ministra Ellen Gracie seria particularmente crítica às seguintes alegações do Governo do Paraná. 
Primeiro, de que seria inviável do ponto de vista operacional escoar carregamentos de soja geneticamente 
modificada pelo Porto de Paranaguá, sem comprometer a pureza da soja convencional por lá exportada. Em 
segundo lugar, de que os riscos de contaminação representariam grave lesão à ordem e à economia pública, 
decorrente da violação do direito do consumidor à informação sobre os alimentos em comercialização, além de 
acarretar a quebra de contratos internacionais, multas, prejuízos e fuga de importantes investimentos.  
         Pelo fato de ser o  principal canal de exportação de grãos do Brasil, seria pouco provável, no entendimento 
da Ministra, que o Porto de Paranaguá não dispusesse de capacidade técnica e administrativa para estabelecer 
procedimentos diferenciados para o escoamento da soja transgênica e convencional. 
         Embora reconheça a importância de que a identidade dos carregamentos de soja convencional seja 
preservada como fator indispensável para a manutenção da credibilidade do Estado do Paraná e do próprio País 
perante os mercados internacionais compradores de soja convencional, para Gracie o Governo paranaense não 
poderia ignorar a realidade representada pela produção em larga escala de soja geneticamente modificada no 
território brasileiro, que também destina-se em boa parte para o mercado internacional. 
          Tendo em vista essas características da produção nacional de soja e seu destino final, para a Ministra 
Gracie a proibição de utilização do Porto de Paranaguá poderia vir a ser instrumentalizada indevidamente para 
implementar a política estadual de restrição aos organismos geneticamente modificados, finalidade que a seu ver 
não se coadunaria com a existência do convênio de delegação celebrado entre a União - que detém a competência 
privativa para legislar e administrar os portos do país -  e o Estado do Paraná (Convênio de Delegação 37/01), nos 
termos do art. 21, XII, f, da Constituição Federal.  
          A Ministra Gracie citaria, ainda, o seguinte trecho do Acórdão 768/2005 do TCU, relativo à auditoria 
solicitada pela Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos 
Deputados para averiguar a existência de eventuais prejuízos ao patrimônio público federal decorrentes da gestão 
dos Portos de Paranaguá e Antonina (fls. 183/184):  
“(....) a questão do embarque de soja transgênica nos portos situados no Paraná assume uma dimensão política e 
retrata um conflito entre aquele Estado e a União.  
(...)A APPA, ao descurar das medidas operacionais que viabilizem o embarque da soja transgênica, está negando 
cumprimento tanto à legislação federal já mencionada, como também à cláusula 3.XIII do Convênio de 
Delegação nº 037/2001, que estabelece como sua obrigação:  
‘XIII – prestar serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários dos portos delegados, sem qualquer tipo de 
discriminação e sem incorrer em abuso do poder econômico, atendendo às condições de regularidade, 
continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade nas tarifas.’   
        Para a Ministra Gracie, apesar das objeções técnico-operacionais levantadas pela APPA, seria factível a 
segregação das operações portuárias envolvendo soja transgênica e convencional.  
        Na conclusão do seu voto alertaria para o potencial impacto negativo da proibição adotada pela APPA sobre 
a balança comercial brasileira. 
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 Em sua decisão, a Ministra Ellen Gracie ressaltaria que o Supremo não seria o foro 

adequado para discussões técnico-científicas a respeitos do impacto dos alimentos 

geneticamente modificados sobre o meio ambiente e sobre a saúde humana. Apesar de 

reconhecer o caráter polêmico do tema, ressaltaria que o ordenamento jurídico pátrio autoriza 

as atividades relacionadas à soja transgênica, aí incluída a exportação comercial, estando tais 

atividades até o presente momento, dentro da plena legalidade. 

Com base no relatório da ANTAQ, no acórdão do TCU e nas considerações da 

Ministra Ellen Gracie mencionadas no parágrafo precedente, Komorowski em sua decisão 

afirmaria que o marco regulatório vigente no país, que tem como pedra angular a Lei 

11.105/05, autoriza a produção e a comercialização de OGMs, desde que obedecidas as 

condições nela previstas. Enfatizaria, por outro lado, o caráter federal dos serviços portuários 

(CR, art. 21, XII, "f"), que no presente caso foram delegados ao Estado do Paraná nos termos 

do Convênio n° 37/2001, conforme autorizado pela Lei n° 9.277/1996. Apesar dessa 

delegação, a supervisão das atividades da APPA estaria sujeita à fiscalização dos órgãos 

federais competentes, no caso a ANTAQ e o TCU. Ambos órgãos chegaram à conclusão de 

que a APPA descumpriu as obrigações previstas no Convênio de Delegação em relação à 

administração do Porto de Paranaguá, ao proibir injustificadamente o armazenamento e 

embarque de carregamentos de soja transgênica, uma vez que seria viável sua exportação por 

esse Porto sem provocar a contaminação da soja convencional. 

Com base nesses argumentos, Komorowski se manifestaria favorável à concessão da 

segurança determinando a suspensão de qualquer proibição ao armazenamento ou embarque 

de soja geneticamente modificada pelo Porto de Paranaguá. 

 

4.5 Considerações finais  

 As decisões judiciais examinadas nos itens precedentes ilustram o potencial de conflito 

presente no ordenamento jurídico brasileiro entre normas aplicáveis aos transgênicos. 

Refletem, ademais, a diversidade de interesses existentes em torno de sua regulamentação, que 

abrangem desde preocupações ambientais, sanitárias e de defesa do consumidor até interesses 
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econômico-comerciais e científicos. Esses interesses estão plasmados em normas com 

distintos graus hierárquicos. Tal distinção tem permitido que o equacionamento dos conflitos 

entre as mesmas se dê pela via do controle da legalidade ou da constitucionalidade, em favor 

da norma de maior estatura hierárquica, em detrimento de uma maior reflexão acerca da 

legitimidade dos objetivos perseguidos pela norma atacada, embora algumas decisões judiciais 

mencionem o tema tangencialmente.  

  Com base na análise realizada no presente capítulo, pode-se afirmar que parte 

expressiva dos conflitos de normas envolvendo produtos transgênicos está associado à 

repartição de competências entre União e Estados para legislar privativa ou concorrentemente 

sobre temas que afetam diretamente distintos aspectos da regulamentação desses produtos, que 

abrangem desde seu cultivo, comercialização e armazamento até a sua rotulagem e 

identificação precisas.  

 No campo das competências concorrentes, a atuação legislativa dos Estados tem sido 

interpretada de forma bastante restritiva pelo Supremo Tribunal Federal em favor da União, o 

que na prática tem esvaziado sua capacidade de disciplinar os transgênicos de forma a atender 

os interesses de seu setor produtivo, tendo presente ainda as particularidades de seus 

ecosssistemas.   

 Esse esvaziamento decorre da interpretação que o Supremo tem dado ao parágrafo 1º 

do artigo 24 da CF, que dispõe sobre a competência da União para editar normas gerais em 

relação a matérias da competência concorrente dos Estados. Para a Egrégia Corte, as normas 

emanadas da União seriam “de per se” gerais, ainda que regulamentem de forma exaustiva um 

determinado tema, limitando as margens de atuação normativa dos Estados. Possivelmente em 

razão do viés centralizador da Administração Pública no país e das conhecidas suscetibilidades 

associadas à interpretação dos dispositivos constitucionais envolvendo a repartição de 

competências entre União e Estados, o Supremo tem-se furtado até o presente momento, em 

definir critérios para aferir o grau de generalidade ou de complementaridade entre normas 

federais e estaduais sobre temas cujo disciplinamento compete concorrentemente a ambos 

entes.  



 296

Uma reflexão sobre as menções feitas à nova Lei de Biossegurança (Lei N11.105)  

nas ações judiciais analisadas merece destaque no presente trabalho, pelo grau de contestação 

pública que a Lei tem sofrido, o que revela sua incapacidade de cumprir as funções que 

originalmente lhe foram atribuídas de prover um marco regulatório claro para a realização 

segura das atividades de plantio, transporte, comercialização, exportação e importação de 

produtos transgênicos. Além de ser objeto de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade 

perante o Supremo Tribunal Federal -ainda pendente de julgamento em abril de 2009 – a Lei 

11.105 já teve sua legalidade e constitucionalidade questionadas incidentalmente em duas 

ações examinadas no presente trabalho. Uma envolvendo a rotulagem do óleo de soja 

transgênico e outra a proibição da utilização do glifosato nos cultivos de soja no país. Tais 

questionamentos põem em evidência o caráter controvertido da Lei que apesar do curto 

período de vigência, tem sido objeto de disputas judiciais, que colocam à prova sua própria 

eficácia como instrumento de promoção da biossegurança no país.   

Apesar de não ter sido o foco das ações judiciais examinadas, a dimensão internacional 

do processo de regulamentação dos transgênicos está plasmada em alguns dos argumentos 

aduzidos tanto pelas Partes quanto pelo Judiciário. Nesse sentido, são ilustrativas as 

referências ao princípio da precaução, não só como parâmetro para autorizar a liberação de 

novos OGMs ou proibir a utilização do glifosato nos cultivos de soja, mas também para atacar 

a previsão de dispensa da realização de EIA na nova Lei de Biossegurança. A dimensão 

internacional está igualmente plasmada na citação feita pelo STF à legislação da UE em 

matéria de rotulagem de transgênicos como precedente que justificaria a uniformização das 

normas nacionais sobre o tema.  Está presente ainda nas reflexões acerca do impacto de 

determinadas normas estaduais restritivas aos transgênicos sobre o comércio exterior brasileiro 

de commodities agrícolas.      

A incorporação de uma dimensão internacional tem sido feita, contudo, de forma 

acrítica, sem maiores referências ao caráter conflitivo que tem marcado distintos aspectos do 

processo de regulamentação multilateral dos transgênicos. Invoca-se - como fez o Supremo na 

ADI envolvendo a legislação paranaense relativa à rotulagem de produtos GMs - a existência 

de uma tendência internacional à uniformização de normas sobre o tema, apesar de os 

principais foros internacionais envolvidos no tratamento dessa questão não terem logrado 
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avanços substantivos em seu disciplinamento. Nesse sentido, são emblemáticos os trabalhos 

que vêm sendo desenvolvidos no âmbito do Codex em torno da rotulagem de alimentos GMs, 

na agenda do Comitê de Etiquetagem de Alimentos da Comissão há mais de 10 anos, sem 

qualquer perspectiva de encaminhamento satisfatório no curto prazo, em razão de divergências 

irreconciliáveis entre exportadores de transgênicos e países como a União Européia e Japão, 

que advogam uma posição precautória em relação ao tema. A esse respeito, são igualmente 

ilustrativas as discussões no âmbito da COP-MOP em torno da identificação dos 

carregamentos de OVMs que se destinam à alimentação humana, animal ou ao processamento 

industrial, que têm avançado de forma bastante lenta.    

Quanto ao princípio da precaução, embora correta a afirmação de vários representantes 

de nossa magistratura de  sua consagração no âmbito do Protocolo de Cartagena e da 

Declaração do Rio,658 não há qualquer referência ao fato de comportar distintas formulações 

em outros acordos internacionais, como o Acordo sobre Medidas Sanitárias e Fitossanitárias 

da OMC (artigo 5.7) e a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática. 

Essa multiplicidade de formulações do princípio acaba por gerar dificuldades em sua 

implementação, que não dizem respeito unicamente à definição do grau de incerteza científica 

necessário para justificar a adoção de medidas precautórias. Envolvem também a legitimidade 

das políticas públicas de proteção ao meio ambiente e à saúde humana, que devem refletir o 

grau de tolerância ao risco que os cidadãos de uma dada sociedade estão dispostos a aceitar.   

 

 

 

                                                        
658 “Princípio 15: de modo a proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deve ser amplamente observado 
pelos Estados, de acordo com suas capacidades. Quando houver ameaça de danos sérios ou irreversíveis, ausência 
de absoluta certeza científica não deve ser utilizada como razão para postergar medidas eficazes e 
economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental.” 
Princípio 17: a avaliação do impacto ambiental, como instrumento internacional, deve ser empreendida para as 
atividades planejadas que possam vir a ter impacto negativo considerável sobre o meio ambiente, e que 
dependam de uma decisão de autoridade nacional competente.  
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CAPÍTULO 5 - CONCLUSÃO  

O Estado da Arte 

Transcorridos mais de 10 anos desde o anúncio dos primeiros cultivos transgênicos em 

escala comercial, persistem as divergências quanto às disciplinas que deveriam reger sua 

produção e comercialização internacional. Embora as discussões mais recentes em torno do 

binômio segurança alimentar versus segurança energética tenham contribuído para reacender 

os debates sobre o tema, não permitiram superar as profundas divergências entre defensores e 

opositores dos transgênicos. 

Conforme mencionado no Capítulo 1 do presente trabalho, essas divergências refletem 

as distintas percepções quanto aos riscos representados pelas aplicações biotecnológicas na 

agricultura, que decorrem fundamentalmente da complexidade e do caráter ainda preliminar 

dos conhecimentos científicos existentes sobre o tema.  

Apesar da crescente importância da biotecnologia nos setores médico, farmacêutico e 

de energia, entre outros, o foco do presente trabalho foram os desafios envolvidos no 

disciplinamento do comércio internacional de alimentos GMs, área em que as aplicações dessa 

tecnologia provocam maior resistência, em razão das incertezas existentes com relação ao seu 

impacto sobre a saúde humana e sobre o meio ambiente. 

Esses desafios envolvem, em linhas gerais, a compatibilização de normas 

internacionais que encerram comandos contraditórios, tendo presente o fato de que esse 

exercício enquadra-se no marco mais amplo dos esforços de acomodação entre MEAs que 

incorporam obrigações comerciais específicas e os acordos abrangidos pelo sistema 

multilateral de comércio. 

Embora haja um consenso na literatura de que a maior parte dos conflitos entre normas 

internacionais aplicáveis a OGMs decorra da dinâmica de interação entre o Protocolo de 

Cartagena e os acordos da OMC, os instrumentos normativos emanados da Comissão do 

Codex Alimentarius, da OIE e do Secretariado da CIPP, na frente comercial, e da COP-MOP, 

na frente ambiental, também têm o potencial de encerrar dilemas de implementação. Esses 
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dilemas decorrem das diferenças entre os objetivos perseguidos por cada um desses 

instrumentos, que nem sempre admitem consecução simultânea.  

As dificuldades de compatibilização dos múltiplos compromissos internacionais 

potencialmente aplicáveis a produtos GMs têm sido contornadas na prática pela aplicação 

prioritária de alguns em detrimento de outros, solução que contraria princípios fundamentais 

do Direito Internacional, como o pacta sunt servanda e da igualdade hierárquica entre 

tratados. Todavia, em um contexto de crescente fragmentação do Direito Internacional - que 

resulta em parte da proliferação de foros com competência concorrente para tratar de um 

mesmo tema - a observância estrita desses princípios acaba dificultando a resolução de 

conflitos entre normas internacionais. 

Apesar da ênfase de um número expressivo de análises sobre o potencial de conflito 

entre o Protocolo de Cartagena e os Acordos da OMC, em particular o SPS, um exame 

comparativo dos respectivos dispositivos realizado no presente trabalho revela que esse 

potencial foi superdimensionado, sobretudo quando se tem presente o fato de que o Protocolo 

foi negociado e vem sendo implementado à sombra do sistema multilateral de comércio.   

Esse superdimensionamento também pode ser evidenciado pelos lentos avanços em 

torno da negociação de temas que integram a built-in-agenda do Protocolo e que, em tese, 

poderiam apresentar maior potencial conflitivo com os acordos da OMC. Entre esses temas 

encontram-se os requisitos detalhados de identificação de OVMs-FFP e as considerações 

sócio-econômicas que uma Parte Signatária estaria autorizada a ter presente na adoção de 

medidas voltadas à conservação e uso sustentável da biodiversidade.  

Ainda a esse respeito, vale notar que o estágio ainda preliminar das técnicas de 

detecção de OGMs, somadas as restrições orçamentárias e as limitações institucionais de 

determinadas Partes do Protocolo para dar pleno cumprimento a compromissos nele 

estabelecidos, faz com que os conflitos entre esse instrumento e os Acordos da OMC se 

revistam mais de caráter hipotético do que real.  

Inexiste, ademais, qualquer evidência até o presente momento de que algum 

dispositivo do PC tenha sido violado, em função do cumprimento de compromissos previstos 
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nos Acordos abrangidos, em particular no SPS. Esse potencial de conflito existe, todavia, 

como pôde ser evidenciado no presente trabalho pela análise comparativa do PC com o SPS, 

TBT, GATT-94 e TRIPs.  

Em uma única disputa perante o Órgão de Solução de Controvérsias da OMC, em que 

a compatibilidade do Protocolo com os acordos abrangidos pelo sistema multilateral de 

comércio foi testada, a opção interpretativa seguida pelo painel foi no sentido de rechaçar sua 

aplicação, juntamente com a da Convenção sobre Diversidade Biológica, sob o argumento de 

que ambos instrumentos não seriam aplicáveis a todos os Membros da OMC. Teria sido 

interessante, no entendimento da autora do presente trabalho, que o painel  em sua análise 

sobre o Direito aplicável tivesse optado por ter presente o Protocolo na interpretação dos 

acordos abrangidos pela disputa, levando-se em consideração o fato de que, tanto esse 

instrumento quanto a Declaração Ministerial de Doha consignam o princípio de que os 

acordos ambientais e comerciais devem apoiar-se mutuamente em sua implementação. Essa 

opção teria forçado o painel a empreender, ainda que indiretamente, uma análise sobre o 

alcance da expressão “apoio mútuo” com a indicação de parâmetros para aferir sua 

observância em um caso concreto. Esse tipo de análise teria criado importante precedente para 

subsidiar, não só a resolução de futuras disputas envolvendo MEAs e os Acordos da OMC, 

mas também a própria implementação desses instrumentos, de modo a compatibilizar os 

respectivos dispositivos. 

Não se pode deixar de especular se em futuras disputas envolvendo produtos 

transgênicos, o entendimento do painel no caso “biotech” será invocado como precedente para 

resolvê-los com base exclusivamente nos acordos da OMC. Caso tal orientação venha a se 

confirmar, um País que é Parte nos dois regimes, diante da impossibilidade de cumprir com 

seus compromissos em ambos, terá que encontrar defesas no marco da própria OMC, para 

justificar medidas nacionais adotadas ao amparo do PC. Dentre essas defesas, estão o artigo 

XX do GATT-94 e o artigo 5.7 do SPS.  As disposições do Protocolo seriam invocadas, assim, 

como exceções e não como outras normas de Direito Internacional, que o painel ou o Órgão de 

Apelação deveriam ter presente na interpretação dos acordos abrangidos, nos termos do artigo 

31.3(c) da CVDT.  
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 Todavia, o recurso a essas cláusulas de escape em defesa de medidas adotadas ao 

amparo do Protocolo comporta limites, em função do ônus da prova que sua aplicação implica, 

além de representar na prática uma subordinação desse instrumento  à lógica da OMC.  

 Cabe especular ainda que, na hipótese dos regimes de cumprimento e de 

responsabilidade do Protocolo de Cartagena evoluírem no sentido confrontacional, com a 

previsão de sanções pela violação de seus dispositivos e a criação de uma instância 

jurisdicional permanente, uma Parte Signatária desse instrumento e também membro da OMC 

poderá vir a ser obrigada a empreender uma análise comparativa dos custos associados à 

violação de um ou outro regime, a fim de eleger aquele cujo descumprimento envolve custos 

menores. 

 Ainda que um foro permanente de solução de controvérsias venha a ser criado no 

âmbito do PC, em uma disputa submetida à sua consideração em que a Parte reclamada alega 

em sua defesa o cumprimento de suas obrigações em outros acordos internacionais, essa 

instância deverá ter presente o disposto nos três últimos parágrafos do preâmbulo desse 

instrumento: (a) primeiramente de que os acordos ambientais e comerciais devem apoiar-se 

mutuamente em sua implementação, com vistas a alcançar o desenvolvimento sustentável; (b) 

em segundo lugar,  de que o PC não deve ser interpretado de modo alterar os direitos e 

obrigações de uma parte em outros acordos internacionais vigentes, o que não significa que 

esteja subordinado a esses acordos. 

 Outro desafio igualmente importante na regulamentação internacional de alimentos 

transgênicos, que não foi abordado no presente trabalho, mas que mereceria análise à parte,  

envolve o impacto extra-territorial da legislação doméstica de países que são major players em 

sua comercialização transfronteiriça, seja no papel de produtores ou de potenciais 

consumidores em larga escala desse tipo de alimento. 

 A fim de avaliar esse impacto sobre o processo de produção e sobre o próprio marco 

regulatório de outros países produtores e potenciais consumidores, poderia ser útil fazer dois 

estudos de caso. O primeiro, sobre a legislação européia aplicável a OGMs, por se tratar de 

uma das regulamentações mais complexas atualmente em vigor, cujo âmbito de aplicação 

envolve países que detêm conjuntamente poder de mercado para afetar, pelo lado da demanda, 
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a comercialização internacional de produtos transgênicos. O outro estudo de caso envolveria o 

marco regulatório dos EUA, que continuam a ser, ainda hoje, os principais produtores 

mundiais de commodities transgênicas. Esse status tem-se traduzido em uma estratégia 

agressiva de “exportação” de sua legislação sobre OGMs para outros países, aliada a uma 

posição obstrucionista em distintos foros multilaterais envolvidos no disciplinamento dos 

alimentos genéticamente modificados para coibir a adoção de regras que possam dificultar sua 

comercialização internacional.  

Ainda que a mensuração do impacto das legislações norte-americana e européia 

aplicáveis aos OGMs comporte uma valoração subjetiva, em razão das dificuldades envolvidas 

no estabelecimento de um nexo de causalidade entre essas legislações e regulamentação 

doméstica adotada por um determinado país, é possível construir algumas inferências. Essas 

inferências são de construção mais fácil, sobretudo na avaliação da legislação de países 

importadores, que têm como um de seus principais pilares o princípio da precaução, como as 

CE, em vista dos potenciais efeitos comerciais restritivos causados por sua aplicação. Caso 

essas restrições criem barreiras injustificadas ao comércio internacional de OGMs, poderão ser 

objeto de questionamento perante o OSC quanto à sua compatibilidade com as regras da 

OMC. 

Trata-se, contudo, de solução de médio prazo, de custos elevados e resultados incertos, 

o que pode ser ilustrado pelo caso “biotech”, que foi decidido apenas em setembro de 2006, 

três anos após o pedido de instalação do painel em agosto de 2003, cujas recomendações não 

foram até o presente momento (maio de 2009) implementadas, em razão de sucessivas 

prorrogações acertadas entre as Partes reclamantes e reclamada.   

O limitado alcance da via judicial para coibir os efeitos extra-territoriais da legislação 

sobre transgênicos de países ou agrupamentos regionais com grande peso no comércio 

internacional, pode ser ilustrada ainda pelo fato de que, mesmo após o início dos 

procedimentos do painel  no caso biotech, as CE terem aprovado regulamentos estabelecendo 

novos procedimentos de rotulagem, identificação e rastreamento de OGMs (Regulamentos N. 

65/2004 ,1829/2003 e 1830/2003), que podem afetar seu ingresso no mercado comunitário.  
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Eventual questionamento perante o OSC desses regulamentos pelos exportadores de 

transgênicos afetados pela sua aplicação exigiria instalação de novo painel, que não teria 

tampouco qualquer efeito sobre a autonomia das CE de editar outras normas de efeitos extra-

territoriais, não constituindo, portanto, um instrumento de dissuasão eficiente contra a adoção 

desse tipo de legislação.  

A autora procurou demonstrar ainda no presente trabalho o paralelismo de desafios 

existentes tanto na frente multilateral quanto no plano interno para disciplinar os transgênicos, 

o que pode ser ilustrado pela crescente judicialização dos conflitos de normas envolvendo 

esses produtos no Brasil. Esses conflitos refletem em certa medida as contradições presentes 

tanto no marco regulatório internacional quanto doméstico aplicável aos transgênicos, onde 

coexistem normas de cunho precautório ao lado de dispositivos que buscam favorecer a livre 

comercialização desses produtos. Todavia, à diferença das normas de Direito Internacional, as 

de Direito Interno comportam uma hierarquização, o que em princípio tenderia a facilitar o 

encaminhamento dos conflitos entre as mesmas. Essa hierarquização encontra, contudo, 

limites quando se trata de instrumentos do mesmo nível hierárquico, como os dispositivos 

constitucionais relativos à proteção do meio ambiente e à liberdade econômica. 

A judicialização desses conflitos revela também as dificuldades envolvidas no processo 

de criação de um sistema coerente de regulamentação nacional aplicável aos OGMs, no qual 

intervém União e Estados com seus respectivos interesses e competências constitucionais para 

legislar privativa ou concorrentemente sobre distintos aspectos relacionados à produção, 

transporte e comercialização desses produtos. Às complexidades desse marco regulatório, vem 

se somar a constitucionalização perante o Judiciário dos argumentos levantados de lado a lado 

a favor ou contra a liberação comercial ou no meio ambiente de OGMs. Essa 

constitucionalização têm trazido à tona antinomias entre princípios e regras constitucionais, 

que têm convivido harmonicamente, como a proteção do meio ambiente e a defesa da 

liberdade econômica.  
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O Papel da Ciência 

 O caráter ainda preliminar dos conhecimentos científicos na área biotecnológica, tanto 

para aferir os potenciais riscos associados ao plantio e comercialização de OGMs quanto para 

detectar sua presença em um dado produto, tendem a dificultar a negociação e implementação 

de boa parte das normas aplicáveis a esses organismos e que dizem respeito à sua 

identificação, rotulagem, manuseio e uso seguros. Nesse contexto, o tema da insuficiência de 

evidências científicas quanto aos riscos representados pelos OGMs adquire particular 

relevância, na medida em que pode vir a ser invocado, não só para justificar a adoção de 

medidas precautórias legítimas, mas também para encobrir fins protecionistas. 

 A inexistência por ora de uma definição doutrinária ou jurisprudencial acerca do grau 

de insuficiência de evidências científicas necessário para legitimar a adoção de uma medida de 

natureza precautória a produtos GMs, seja no âmbito do SPS ou do Protocolo de Cartagena, 

cria na prática um forte desincentivo à sua aplicação. Tal circunstância deve-se às dificuldades 

para comprovar que esse tipo de medida foi adotada com o objetivo de promover a 

conservação e o uso sustentável da biodiversidade ou de proteger a saúde humana contra os 

riscos que podem advir de um movimento transfronteiriço de OGMs.     

Apesar dessas limitações, a ciência continua a desempenhar um papel  protagônico nas 

discusssões sobre OGMs no plano multilateral, como se pôde depreender no presente trabalho 

da análise de documentos produzidos pelo Codex, pela OIE,  pela CIPP e pela FAO, sendo 

invocada ora para justificar a adoção de normas mais estritas, ora para defender regras mais 

flexíveis. Essa dualidade do conhecimento científico na área biotecnológica tem colocado à 

prova sua objetividade e consequentemente sua capacidade de aportar evidências que 

permitam sustentar conclusões categóricas acerca da inocuidade dos alimentos transgênicos.  

Essa relativização da importância do conhecimento científico tem como contraponto uma 

maior abertura à consideração de outros fatores legítimos de natureza sócio-econômica na 

regulamentação dos transgênicos.   

A consideração desses fatores está particularmente presente nas discussões envolvendo 

o gerenciamento dos riscos associados à liberação de um OGM, que cobre um amplo leque 

medidas. Esse leque inclui desde uma proibição absoluta até a concessão de uma autorização 
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sem quaisquer restrições. A eleição de uma medida dentro desse leque dependerá da natureza -

precautória ou preponderantemente científica - das políticas que venha a adotar um Governo 

em relação aos transgênicos.   

Como consideração final sobre o tema, cabe recordar que, se no contexto das 

negociações do Acordo SPS, a ciência foi erigida como principal fundamento para legitimar a 

adoção de medidas sanitárias e fitossanitárias, a negociação do Protocolo teve como um de 

seus fios condutores a crescente contestação do conhecimento científico como principal 

parâmetro para justificar a adoção de medidas voltadas à conservação e uso sustentável da 

biodiversidade. Essas diferenças de percepção quanto ao papel da ciência como justificativa 

para a adoção de medidas de regulamentação doméstica nas áreas sanitária e ambiental 

parecem apontar para uma redefinição do seu papel e consequentemente de seu impacto sobre 

os fluxos internacionais de produtos da cadeia agroalimentar, aí incluídos os da variedade 

transgênica.  

Legitimidades concorrentes 

Embora a autora tenha partido da premissa de que os distintos foros internacionais 

envolvidos no disciplinamento dos transgênicos mantêm entre si uma relação que seria 

fundamentalmente competitiva, na medida em que cada qual está orientado por um mandato e 

objetivos próprios, um levantamento da documentação produzida por alguns desses foros 

sobre o assunto revela uma pauta de cooperação nada desprezível. A criação dessa pauta pode 

ser explicada em parte pela existência de uma rede de comunidades epistêmicas659 na área 

biotecnológica, cujos membros encontram-se engajados em um processo ativo de intercâmbio 

de informações que vêem, não como uma ameaça às suas prerrogativas institucionais, mas 

como uma oportunidade de difusão de conhecimentos e, consequentemente, de redução de 

custos de aprendizado. Esses esquemas de cooperação têm proliferado particularmente entre a 

FAO e os organismos internacionais de referência do Acordo SPS,  embora existam alguns 

esforços de coordenação também entre o Codex e a COP-MOP. Esses esforços, contudo, estão 
                                                        
659 Uma comunidade epistêmica pode ser definida como uma rede de profissionais especializados de notório 
saber em suas respectivas áreas de atuação, que compartilham crenças, valores e conceitos em relação a 
determinados temas. Essa base valorativa e conceitual comum tende a emular a cooperação entre todos os 
membros dessa comunidade para resolver problemas considerados coletivos. Ver Peter M. Haas, Introduction: 
Epistemic Communities and International Policy Coordination, (IO, 46:1, Winter 1992). 
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mais orientados à troca de informações e à prestação de consultorias do que a um processo de 

convencimento para que uma determinada instância internacional adote as diretrizes e 

recomendações negociadas em foros concorrentes. 

Alternativas à integração de normas internacionais antinômicas 

Sem prejuízo dos resultados que possam vir a ser alcançados em termos de integração 

normativa pelos esquemas de cooperação mencionados no item precedente, na presença de 

normas internacionais colidentes, um intérprete pode se ver obrigado a afastar a aplicação de 

uma no caso concreto. Tal opção não implica, contudo, a eliminação dessa norma do sistema 

jurídico internacional, já que em outra situação fática a norma que teve sua aplicação afastada 

poderia se tornar prevalente. Tal possibilidade deriva do fato de existirem distintos padrões de 

interação entre normas internacionais, sendo plenamente factível que em distintos momentos 

duas normas mantenham entre si uma relação harmônica ou conflitante. 

Conforme análise desenvolvida no capítulo 2, algumas fórmulas clássicas de solução 

de antinomias no Direito Internacional, como os princípios lex specialis ou lex posterior, 

quando aplicados ao Protocolo de Cartagena e aos acordos da OMC comportam desafios. 

Esses desafios estão associados, por um lado, às particularidades de cada um desses regimes, 

cuja inter-relação dificilmente poderia ser definida como sendo de lei geral versus lei especial. 

O princípio da lex posterior, por sua vez, tal como formulado no artigo 30 da Convenção de 

Viena sobre Direito dos Tratados, também comporta dilemas em sua aplicação, em razão dos 

Membros da OMC não serem os mesmos do Protocolo e das indefinições em torno do alcance 

da expressão “sobre o mesmo assunto” contida nesse dispositivo. Essas indefinições resultam 

da natureza multidisciplinar dos Acordos da OMC e em certa medida do Protocolo, cujo 

padrão de interação envolve um campo de disciplinas comuns e outras específicas a cada um 

desses regimes.  

Além das limitações das fórmulas clássicas de resolução de conflitos mencionadas no 

parágrafo precedente, o intérprete deve ter presente ainda que o Protocolo de Cartagena e os 

Acordos da OMC não constituem regimes autônomos operando em um vácuo legal, mas 

coexistem com outros instrumentos internacionais. À luz dessa realidade, o intérprete deve 
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buscar, na medida do possível, conciliar os direitos e valores consignados nos diversos 

regimes existentes, ainda que à primeira vista sejam antinômicos. 

Embora essa orientação esteja em linha com o princípio da harmonização, caberia 

indagar se haveria margem, em situações excepcionais, para uma valoração diferenciada entre 

normas internacionais,660 com base em uma hierarquização dos valores tutelados pelos 

regimes em conflito. Essa hierarquia axiológica não afastaria a premissa de que todos valores 

merecem igual proteção, devendo o intérprete evitar uma análise que possa afetar seu 

contéudo essencial, na hipótese de conflito. Esse escalonamento axiológico não seria pré-

determinado, mas construído no caso concreto, em nada comprometendo a validade das 

normas em conflito.    

Essa hierarquização de valores não implicaria, ademais, o afastamento automático de 

outras normas de aplicação concorrente, já que em determinadas situações os valores tutelados 

por essas normas poderiam ser considerados igualmente relevantes. Nesse caso, deveria ser 

feito um esforço de harmonização, mediante a imposição de limitações recíprocas, permitindo 

que todas as normas pertinentes em um caso concreto sejam aplicadas, ainda que nenhuma de 

forma cabal. 

Embora essa solução não esteja isenta de críticas, em razão do tratamento privilegiado 

que tem sido outorgado recorrentemente aos valores do livre comércio, sobretudo no âmbito 

do OSC da OMC, a crescente gravidade das questões ambientais e a proliferação de crises na 

área alimentar com alta visibilidade pública, podem vir a contribuir para uma rehierarquização 

desses valores, atribuindo-se a proteção do meio ambiente e da saúde humana um peso 

relativo maior. Nesse processo, é fundamental que a consecução desses dois últimos valores 

não seja reduzida a um exercício meramente contábil de custos e benefícios, mas leve em 

consideração os princípios de equidade inter-geracional e do desenvolvimento sustentável, 

com vistas à sua compatibilização com os valores do livre comércio. 

                                                        
660 Tal conceito não se confunde com o de hierarquia normativa, o que implicaria uma relação de subordinação 
entre normas, que como regra geral  - exceção feita ao ius cogens e as normas internacionais erga omnes - gozam 
do mesmo status no ordenamento jurídico internacional. As colisões entre essas normas não poderiam, assim, ser 
resolvidas no plano de sua validade.  
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Nesse ordenamento de valores poderia ser utilizada uma técnica da ponderação, que 

embora sujeita a críticas - dada à inexistência de parâmetros objetivos que assegurem sua 

aplicação de forma previsível661 - reflete a natureza pluralista da sociedade internacional. Um 

dos principais méritos dessa técnica é favorecer a coexistência de bens jurídicos 

potencialmente colidentes, além da construção de um sistema de Direito Internacional mais 

harmônico e estável. 

Como última nota, a moderna biotecnologia veio para ficar. Por esse motivo não deve 

ser vista de forma maniqueísta. Como qualquer outro tipo tecnologia, apresenta custos e 

benefícios em sua aplicação, exigindo uma regulamentação adequada que permita coibir 

eventuais riscos associados à sua utilização, sem criar óbices desnecessários a que a sociedade 

usufrua de seus benefícios. Como alcançar o equilíbrio entre esses objetivos igualmente 

legítimos, sem cair nos extremos do maximalismo ou minimalismo regulatório constitui uma 

questão que ainda permanece em aberto. 

 

 

                                                        
661 Embora o processo de ponderação de valores possa ser influenciado por aspectos subjetivos, o intérprete nesse 
exercício deverá se orientar-se por padrões mínimos de racionalidade, bem como parâmetros que reflitam o senso 
comum quanto aos valores considerados prioritários em uma dada sociedade.  
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