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RESUMO 
 

 O presente trabalho tem por objetivo analisar o potencial de conflito entre normas 

internacionais aplicáveis ao comércio transfronteiriço de alimentos transgênicos, tendo como 

foco as tensões entre o Protocolo de Cartagena sobre Segurança Biológica e os acordos da 

OMC relevantes (SPS, TBT, GATT-94 e TRIPs),  assim como as fórmulas existentes para seu 

encaminhamento no âmbito desses acordos e da Convenção de Viena sobre Direito dos 

Tratados.  

 A fim de demonstrar a complexidade do marco regulatório internacional aplicável a 

OGMs, são analisadas as determinações do painel da OMC na disputa relativa à moratória 

européia na aprovação de novos produtos biotecnológicos, com relação aos seguintes pontos: 

(a) aplicabilidade da Convenção sobre Diversidade Biológica, do Protocolo de Cartagena e do 

princípio da precaução na interpretação dos acordos abrangidos; (b) aplicação concorrente dos 

Acordos SPS e TBT à disputa; (c) aplicação de dispositivos excludentes do SPS. Da análise 

dessas determinações, pode-se depreender que o potencial de conflito entre normas 

internacionais aplicáveis a produtos GMs não se limita às tensões entre o Protocolo de 

Cartagena e os acordos da OMC, estando presente também entre esses acordos. 

 A fim de ilustrar o paralelismo de desafios na frente multilateral e doméstica em 

relação à regulamentação de OGMs, parte do trabalho foi dedicada à análise de um conjunto 

de ações perante o Judiciário brasileiro envolvendo conflitos entre normas nacionais de 

distintos níveis hierárquicos aplicáveis a produtos transgênicos. Essas ações envolveram desde 

divergências quanto ao dispositivo constitucional aplicável para determinar a esfera de 

competência da União e dos Estados para legislar sobre distintos aspectos da regulamentação 

de OGMs até questionamentos à constitucionalidade e à legalidade de determinados diplomas 

legais infra-constitucionais. A crescente judicialização no Brasil dos conflitos de normas que 

disciplinam a liberação de produtos transgênicos ilustra as limitações do marco regulatório 

nacional, também presentes na frente multilateral, para acomodar satisfatoriamente os 

objetivos de proteção da biodiversidade e da saúde humana de um lado, e da livre 

comercialização de alimentos geneticamente modificados, de outro.  



ABSTRACT 

The main goal of this work is to analyse the potencial of conflict among international 

norms applicable to the transboundary trade of GMOs, taking into account the tensions 

between the Cartagena Protocol on Biosafety and the relevant WTO agreements (SPS, TBT, 

GATT-94  and TRIPs). An analysis of the conflict clauses in these agreements, as well as in 

the Vienna Convention on the Law of Treaties is also made.  

In order to demonstrate the complexity of the international GMO legal framework, this 

work examines the determinations of the WTO panel on the biotech case involving the delay 

of European regulatory authorities to approve new biotechnological products. In this analysis 

special attention is given to the following points: (a) applicability of the Convention on 

Biological Diversity, of the Cartagena Protocol and of the precautionary principle in the 

interpretation of the covered agreements; (b) simultaneous application of the SPS and the TBT 

to the dispute; (c) application of provisions of the SPS which are mutually exclusive. From the 

analysis of these determinations one can infer that the potential of conflict among international 

norms applicable to GMO products is not limited to existing tensions between the Protocol 

and WTO agreements, but is also present among the latter agreements. 

In order to demonstrate the coincidence of challenges involved in the regulation of 

GMOs at the multilateral as well as at the domestic level, part of this work was dedicated to 

the analysis of a set of claims before the Brazilian courts involving conflicts of norms of 

different hierarchical status applicable to GMOs. These claims comprised divergent opinions 

regarding which constitutional provision should be applicable in order to define Federal and 

State Government´s respective competence to legislate on different aspects of GMOs 

regulation. These claims also involved direct attacks on the constitutionality and legality of 

some infra-constitutional norms. The growing judicialization of conflicts of norms that govern 

the release of  genetically modified products illustrates some of the shortcomings of Brazil´s 

domestic legal framework -  that also exist at the multilateral level - that doesn´t allow a 

mutually satisfactory accomodation between the goals of protection of biodiversity and human 

health on the hand and the free trade of GMOs on the other hand.  



RESUMEN 

Este trabajo tiene por objetivo analisar el potencial de conflicto entre normas 

internacionales aplicables al comercio transfronterizo de alimentos transgénicos, teniendo em 

cuenta las tensiones entre el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad Biológica y los acuerdos 

de la OMC relevantes (SPS, TBT, GATT-94 e TRIPs),  además de los instrumentos existentes 

para su superación en el marco de estos acuerdos y de la Convención de Viena sobre Derecho 

de los Tratados. 

Para demostrar la complejidad del marco regulatorio internacional aplicable a los 

OGMs, son analisadas las constataciones del panel de la OMC en el diferencia relativa a los 

retrasos de la Unión Europea en la aprobación de nuevos productos biotecnológicos, con 

relación a los siguientes puntos: (a) aplicabilidad de la Convención sobre Diversidad 

Biológica, del Protocolo de Cartagena y del  princípio de la precaución en la  interpretación de 

los acuerdos de la OMC; (b) aplicación concurrente de los Acordos SPS y TBT a la diferencia; 

(c) aplicación de disposiciones excluyentes del SPS. Del análisis de estas constataciones, se 

puede concluir que el potencial de conflicto entre normas internacionales aplicables a 

productos GMs no se limita a las tensiones entre el Protocolo de Cartagena y los acuerdos de 

la OMC; se encuentra presente también entre estes últimos acuerdos. 

 Para demostrar la coincidencia de desafíos en el plan multilateral y doméstico con 

relación a la reglamentación de los OGMs, una parte de este trabajo fue dedicada al análisis de 

un conjunto de acciones ante al Poder Judicial brasileño con respecto a conflictos entre normas 

nacionales de distintos niveles jerarquicos aplicables a productos transgénicos. Esas acciones 

abarcan desde diferencias cuanto a la norma constitucional aplicable para determinar la 

competencia del los Gobiernos Federal y de los Estados para legislar sobre distintos aspectos 

de la reglamentación de los OGMs hasta cuestionamientos a la constitucionalidad y a la 

legalidad de ciertos instrumentos legales infra-constitucionales. La  creciente judicialización 

en Brasil de los conflictos de normas que disciplinan la liberación de productos transgénicos 

demostra las limitaciones del marco regulatório nacional - también presentes en el plan  

multilateral - para acomodar a satisfacción los objetivos de protección de la biodiversidad  y 

de la salud  humana,  de un lado, y la libre  comercialización de los alimentos geneticamente 

modificados, de otro. 
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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.  
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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 
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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 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.  



 14

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 



 16

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 epistêmicas7 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 
                                                        
7 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,8 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. 

                                                        
8 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 previsível9 - 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. 

 

 

                                                        
9 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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