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RESUMO 

O presente trabalho discorrerá acerca da posição da biotecnologia no Direito brasileiro, a 

partir das normas ambientais adotadas para harmonizar os interesses científicos e econômicos 

com os princípios de proteção do meio ambiente contidos na Constituição Federal de 1988.  A 

disciplina imposta pela chamada biossegurança deve compor um sistema calcado na 

prevalência dos interesses comuns da sociedade, no caso o meio-ambiente equilibrado. Nesse 

sentido, as normas emanadas pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança são 

essenciais para um efetivo controle sobre os empreendimentos que envolvam OGMs, a fim de 

tornar efetiva a prescrição constitucional sobre o tema.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Meio ambiente. Limitações Administrativas. Biossegurança. 

 

ABSTRACT 

This paper will discuss the position of biotechnology in Brazilian law, based on the 

environmental norms adopted to harmonize scientific and economic interests with the 

principles of environmental protection contained in the Federal Constitution of 1988. The 

discipline imposed by the so-called biosafety must comprise a system based on the prevalence 

of the common interests of society, in this case the balanced environment. In this sense, the 

rules issued by the National Technical Biosafety Commission are essential for an effective 

control over the enterprises that involve GMOs, in order to make the constitutional 

prescription on the subject effective. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

A disciplina jurídica das sociedades modernas vivencia hoje uma sensível e 

progressiva mudança na forma como o Direito dialoga com outros ramos do conhecimento, 

seja no campo das ciências sociais aplicadas seja em outras áreas voltadas para ramos que, se 

antes não eram totalmente alheios à disciplina normativa, não tinham a importância que hoje 

tem para a formação do pensamento jurídico. 

A partir de um novo contexto iniciado nos anos 70 do século vinte e de vital 

importância nos dias de hoje, o campo de influência do Direito Ambiental vem 

experimentando um lugar de crescente importância nos estudos dos mais variados autores, das 

mais diversas competências, seguindo a ótica compartilhada pela disseminação globalizada do 

conhecimento, bem como as evidentes demandas criadas por essa plêiade de comportamentos 

e exigências estabelecidas pela nova ordem mundial.  

Dentro desse escopo multidisciplinar, as pesquisas envolvendo Organismos 

Geneticamente Modificados1 (OGM´s), se antes se restringiam aos estudiosos da Biologia e 

Medicina, assumem hoje um caráter de grande relevância para o Direito em função dos 

desdobramentos que a matéria adquiriu a exigir hoje uma tutela específica relativa à sua 

exploração, constituindo-se hoje num espectro multidisciplinar. 

A proteção da saúde humana e do ambiente impõe também um exame atento do 

controle dos riscos resultantes da libertação deliberada no ambiente de organismos 

geneticamente modificados, fato este que, com o desenvolvimento avançado das novas 

técnicas e sua aplicação no campo econômico, reveste de evidente relevância a Biotecnologia 

e sua ampla aplicação nos mais variados campos da indústria humana. 

_______________ 
1 LEI Nº 11.105/2005, Art. 3º, V: organismo geneticamente modificado  (OGM): organismo cujo material 
genético – ADN/ARN tenha sido modificado por qualquer técnica de engenharia genética; 
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Diga-se que o presente estudo adota o conceito de Biotecnologia oriundo do art. 2º da 

Convenção sobre Diversidade Biológica da ONU, 1992, pelo que “biotecnologia significa 

qualquer aplicação tecnológica que use sistemas biológicos, organismos vivos  ou derivados 

destes, para fazer ou modificar produtos ou processos para usos específicos”. 

Especificamente o trabalho que ora se inicia estudará os diferentes aspectos 

envolvidos na regulação das atividades que envolvam OGM´s partindo-se das normas 

constitucionais que fixam os parâmetros do direito ambiental nacional e a evidente 

necessidade de regulação dessa atividade pelo Estado, sobretudo em razão da insegurança 

gerada por essa fonte tão recente de interesses científicos e econômicos.  

A partir desse paralelo, a posição da Administração Público e do Direito 

Administrativo propriamente dito, adequa-se a essa realidade regulatória no campo da 

Biotecnologia, estendendo seu campo de atuação a fim de equilibrar o dinamismo da 

atividade científica nessa área, com a necessidade de normas para seu controle.  

Busca o presente trabalho ainda demonstrar que a disciplina imposta pela estrutura 

normativa de Biossegurança atualmente em vigor, deve integrar um sistema calcado na 

prevalência dos interesses coletivos a partir da assertiva de que as linhas que dirigem a 

Biotecnologia têm embasamento no princípio da prevalência do interesse público sobre o 

privado. 

A chamada Biossegurança apresenta-se neste estudo como o conjunto de ações 

controladas que possibilitam a livre pesquisa e aplicação de atividades potencialmente 

causadoras de risco à saúde humana, animal e vegetal e ao meio ambiente, sobrepondo 

interesses coletivos sobre demandas particulares ao encerrar em suas demandas valores 

indisponíveis e como tal, devem ser levados em conta quando da interpretação de normas e 

direitos de cunho eminentemente econômico ou científico.  
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Tal prevalência tem reflexo nas garantias relativas à matéria de meio-ambiente, assim 

entendido como o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, 

química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas, constituindo-

se, como de fato se constitui, numa política estatal de proteção ao meio ambiente2. 

Essa disposição superior dos interesses coletivos sobre a liberdade privada, 

exatamente por ser inerente ao próprio conceito de princípio que ora se vai utilizar, demanda 

essa correlação entre os bens jurídicos tutelados e a postura de ação que se espera da 

Administração Pública, principalmente, e da sociedade no que lhe couber. 

Conforme Humberto Ávila: 

Os princípios são normas imediatamente finalísticas, primariamente prospectivas e com 
pretensão de complementaridade e de parcialidade, para cuja aplicação se demanda uma 
avaliação de correlação entre o estado de coisas a ser promovido e os efeitos decorrentes da 
conduta havida como necessária à sua promoção.·. 

 

Com base nisso, as ideias aqui expostas defenderão que a imposição de restrições à 

Biotecnologia não atentam contra direitos, ao contrário, a imposição de limitações à utilização 

plena dos recursos genéticos deve obedecer a ações que regulem, ou mesmo impeçam, o 

exercício de atividades consideradas potencialmente nocivas ao meio ambiente, razão pela 

qual busca este trabalho inicialmente enumerar os dispositivos constitucionais autorizadores 

da tutela de proteção ao meio ambiente e em especial à Biotecnologia. 

_______________ 
2 Lei 6.938/81, art. 3º: 
Art. 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: 
        I - meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e 
biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas; 
        II - degradação da qualidade ambiental, a alteração adversa das características do meio ambiente; 
        III - poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente: 
        a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 
        b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas; 
        c) afetem desfavoravelmente a biota; 
        d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; 
        e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos; 
        IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou 
indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental; 
         V - recursos ambientais: a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar 
territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora. 
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Antes de abordar o tema propriamente dito o presente estudo apontará a concepção de 

Estado aqui adotada antes de debruçar-se sobre o tema propriamente dito, confrontando o 

imperativo de proteção com a necessidade de fomento e regulação da exploração de 

Organismos Geneticamente Modificados. 

A linha de trabalho tem sempre como pano de fundo a legislação nacional sobre a 

matéria, com destaque para a Lei 11.105, de 24 de maio de 2005 – Lei de Biossegurança e as 

competências dela originadas, frente às normas e competência destinadas ao Conselho 

Nacional de Meio Ambiente – CONAMA. 

Igualmente, a partir do escopo normativo deve-se discutir a aplicação de limitações 

administrativas como importante ferramenta de controle de atividade potencialmente danosas 

ao equilíbrio ambiental, destacando-se o papel do licenciamento ambiental como corolário do 

Princípio da precaução que campeia todo e qualquer estudo na área de Biotecnologia, para 

concluir no sentido de referendar a importância da correta aplicação da legislação como 

principal referência para efetivar o controle e a consequente utilização de produtos oriundos 

de Organismos Geneticamente Modificados. 
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CAP. 1 ESTADO E BIODIREITO 

 

O diálogo entre Estado e Biodireito passa obrigatoriamente pela ideia de liberdade, 

uma vez que a livre iniciativa é um dos principais motores da atividade científica, cabendo ao 

Estado, enquanto ente e algumas vezes enquanto parte opinar e controlar essa realidade 

através da edição das normas necessárias à concretização dessa liberdade.  

 

1.1 ESTADO E LIBERDADE 

 

O pressuposto da ideia de liberdade e a concepção de Estado como consentimento dos 

cidadãos que o compõe, com limitados poderes, não impõe uma liberdade absoluta. 

Consoante posição de John Locke, a liberdade absoluta do indivíduo impossibilita a 

própria existência do Estado como pacto social e nesse viés, pode-se defender que as 

liberdades individuais devem ser garantidas por um sistema legal, diga-se constitucional, o 

qual, com a força coativa constitutiva de um poder se impõe pelo consenso, faz valer essa 

vontade coletiva em face dos indivíduos.  

Daí a concepção pela qual o exercício do poder político realizasse o Direito Natural, 

uma vez que exatamente por ser oriundo do consenso, o Estado, representante dessa 

harmonia, pode intervir na liberdade do indivíduo, em prol dos direitos coletivos. 

A posição de Locke no campo da teoria política acaba por refletir sua teoria do 

conhecimento, ambas posicionando-se em paralelo, pois, ao criticar a teoria das ideias inatas, 

dizendo-as inexistentes, o filósofo lança as bases também da crítica ao poder inato ou divino, 

então em vigor na Europa absolutista. 
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Nesse pressuposto histórico-doutrinário tem-se a gênese do Estado participativo, 

consoante a ideia de que o Estado, uma vez estabelecidas as liberdades pelos cidadãos, a estes 

vinculava em razão das leis que deveria ser observadas por todos. 

O Estado, muito embora fosse uma “invenção humana”, adquire um poder amplo e de 

natureza própria, poder este que não sendo adequadamente controlado, sobretudo em termos 

jurídicos e políticos, poderia induzir a comportamentos opressivos demandando assim a 

existência de uma sistemática legal que regulamentasse não apenas as relações ente 

particulares, mas, e, sobretudo, a intervenção do Estado, de forma legítima, nessas relações. 

Consoante trata Montesquieu, para quem “as leis, no seu sentido mais amplo, são 

relações necessárias que derivam da natureza das coisas... existe, portanto, uma razão primeira 

e as leis são as relações que se encontram entre ela e os diferentes seres, e as relações desses 

seres entre si” 3.  

Base para as ideias liberais, o pensamento de Locke debruça-se sob dois aspectos 

essenciais da Administração Pública e do Estado de Direito contemporâneo, quais sejam a 

sujeição à ordem jurídica e a moralidade política, reforçados pela ideia de representação 

popular consignada no reconhecimento do Estado, posição esta adotada por Jorge Miranda, 

para quem a submissão do Estado ao sufrágio e às normas jurídicas consagram a legitimidade 

dos governos perante os cidadãos4. 

_______________ 
3 MONTESQUIEU. O Espírito das Leis, cap. I, p.37 
4 MIRANDA, Jorge. Teoria do Estado e da Constituição. Rio de Janeiro: Forense, 2007. p. 45: Em vez da 
tradição, o contrato social; em vez da soberania do príncipe, a soberania nacional e a lei, como expressão da 
vontade geral; em vez do exercício do poder por um só, ou seus delegados, o exercício por muitos, eleitos pela 
colectividade; em vez da razão do Estado, o Estado como executor das normas jurídicas; em vez de súbditos, 
cidadãos e atribuição a todos os homens, apenas por serem homens, de direitos consagrados nas leis. E 
instrumentos técnico-jurídicos principais tornam-se, doravante, a Constituição, o princípio da legalidade, as 
declarações de direitos, a separação dos poderes, a representação política. 
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O Estado liberal do século XIX surge então com amparo nos ideais de liberdade, com 

a consequente limitação do poder do Estado, confirmando a ascensão burguesa iniciada no 

século anterior, conforme ainda Jorge Miranda5: 

Para o pensamento liberal, a liberdade está garantida não só pelos mecanismos 

constitucionais, mas também e em maior medida pelo fato de ao Estado se reconhecerem 

tarefas limitadas à manutenção da ordem interna e internacional.  

Isso decorre da concepção, também do pensamento liberal, de que a teoria da 

limitação de tarefas do Estado é condição essencial da teoria do controle do poder, o que 

resulta na ideia de que o Estado mínimo é mais controlável que o Estado máximo, 

configurando-se na conhecida expressão pela qual o Estado é um “mal necessário” e como tal 

deveria intervir o mínimo possível na esfera de ação dos indivíduos. 

Assevera Norberto Bobbio6 que, segundo a doutrina liberal predominante, liberdade é 

definida como liberdade em relação ao Estado e, dessa forma, passa a sustentar que o 

processo de formação do Estado liberal coincide com o progressivo alargamento das 

liberdades do indivíduo, diante dos poderes públicos, com a progressiva emancipação da 

sociedade ou da sociedade civil em relação ao Estado.  

O advento do século XX e o recrudescimento da superioridade das ideias liberais, 

frente ao advento do direito comunitário e a consolidação da doutrina dos direitos 

fundamentais impõe uma nova concepção do papel do Estado dentro dessa mutação de 

valores aproximando-se de princípios mais achegados à defesa dos direitos humanos e da 

democracia participativa, como leciona Samantha Chantal Dobrowolski7, para quem a 

_______________ 
5 MIRANDA, Jorge. Teoria do Estado e da Constituição. Rio de Janeiro: Forense, 2007.  p.47. As 
transformações registradas não se confinam ao campo d apolítica, não nascem e também não se esgotam todas 
nesse domínio. As revoluções liberais são ainda de cunho social e, com velhos governos, derrubam-se os velhos 
hábitos, atingem-se as classes, os extratos de classes e as respectivas zonas de influência ou de comunicação, há 
valores que se perdem e outros há que se adquirem. Uma organização do poder arrasta e é arrastada por uma 
nova organização da sociedade. 
6 BOBBIO, Norberto. Liberalismo e democracia. 6. ed. São Paulo: Brasiliense, 1994. Capítulo 4, p. 20-25. 
7 DOBROWOLSKI, Samantha Chantal. A Construção Social do sentido da Constituição na Democracia 
Contemporânea: entre soberania popular e direitos humanos. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2007. p.259.  



 

 

11 

igualdade entre os cidadãos pressupõe uma participação ativa nos processos políticos como 

forma de adaptá-los à tomada de decisão coletiva.  

Com isso, bem como se partindo de uma concepção sufragada por Norberto Bobbio8, 

conclui-se que ideais liberais e método democrático vieram gradualmente se combinando e 

legitimando-se um ao outro não podendo se falar em Estados nascidos das evoluções liberais, 

sem que tal visão seja atrelada à concepção de democracia, e a proteção dos direitos do 

homem. 

A partir da digressão histórica sintetizada, uma Idea que se destaca é a do Estado como 

detentor da capacidade de ser o definidor e o implementador do que venha a constituir, num 

dado contexto histórico e para uma dada coletividade, as metas pretensamente comuns a 

serem perseguidas, efetivadas ou simplesmente preservadas pela sociedade como um todo9.  

Reputa-se de fundamental importância tais aspectos, sobretudo porque no campo ora 

estudado, o Estado abandona seu papel intervencionista-centralizador e à luz de interesses 

constitucionalmente relevantes, interpretar demandas a partir de postulados como 

proporcionalidade e razoabilidade10. 

_______________ 
Os direitos culturais dos indivíduos são concebidos em estreita vinculação com as garantias constitucionais 
de acesso igualitário aos direitos políticos de cidadania. Como tal, configuram um requisito para o exercício 
da autonomia pública dos cidadãos e, por conseguinte, para a realização da própria democracia deliberativa, 
pois apenas uma participação equitativa de todos os afetados, no debate público dos temas comuns, pode 
garantir um tratamento igualitário entre os diferentes e reforçar a adesão ao compromisso político-
constitucional compartilhado. 
Por isto, a democracia que se realiza também com a distribuição equanime entre os cidadãos, de poder e de 
autoridade em todos os postos centrais de sua organização, e mesmo nos diversos focos de interação e troca 
desiguais, deve voltar-se, em sua organização político-institucional, a promover a capacitação dos indivíduos, 
a fim de torná-los aptos a participar ativamente dos processos políticos e a influenciar a tomada de decisões 
coletivas, exercitando plenamente seus direitos de cidadania e defendendo seus projetos particulares e os 
contextos formadores de sua identidade peculiar. 

8 BOBBIO, Norberto. Liberalismo e Democracia. 6. reimp. da 6. ed. São Paulo: Brasiliense, 2006. p.46. 
9 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Regulação Estatal e Interesse Público. Editora. Malheiros. São 
Paulo, 2002. p.08. 
10 Cf. BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do direito administrativo: direitos fundamentais, democracia e 
constitucionalização. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p.117/119. 

As restrições administrativas a direitos fundamentais não podem ser compreendidas hoje em dia senão como 
uma emanação dos sistemas de princípios e valores constitucionais, que admite a compressão de direitos 
individuais em prol de outros interesses de natureza individual ou metaindividual, contemplados na Lei 
Maior. 
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Com base nisso, qualquer intervenção legislativa ou administrativa, sobretudo em 

matéria de direitos fundamentais, deve buscar uma ponderação de modo a permitir ao 

interpreta transmutar o texto de lei em norma jurídica de modo a contemplar o mais possível 

todos os princípios ou direito envolvidos. 

As circunstâncias trazidas pelas novas tecnologias e seus potenciais prejuízos à 

sociedade, na forma da colocação no meio ambiente de produtos geneticamente modificados 

impõem novo paradigma do Direito Administrativo, uma vez que pressupõe um poder político 

cingido na esfera pública que somente pode ser exercido com vistas ao atingimento de 

finalidades e a proteção é uma delas que justifiquem a outorga deste poder pela sociedade. 

Nesse contexto, a moderna concepção de Administração Pública aproxima-se de um 

caráter mais consensual aberto à interlocução com a sociedade e permeado pela participação 

do administrado11.  

Pensar o contrário deságua num distanciamento dos fatos e numa impossibilidade de 

acompanhamento da dinâmica social gerada pelo avanço da pesquisa científica a gerar fatos 

consumados que não possam mais ser normativamente recuperados12. 

Nesse sentido cabe ao Estado não recair na mera casuística, posto que qualquer que 

seja a situações que lhe seja apresentada no campo da Biotecnologia terá sua solução 

obrigatoriamente amparada nos pressupostos que fundamentam as soluções concretas, campo 

este em que atua a chamada Bioética a qual tem duas faces complementares: uma casuística, 

para chegar a decisões práticas e eficientes; e outra hermenêutica, que traz à luz as pré-

compreensões teóricas que sustentam essas decisões13. 

_______________ 
11 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Pensando o controle da atividade de regulação estatal, In: Temas de 
direito regulatório(coord. Sérgio Guerra). Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2004. p.202. 
12 HABERMAS,  Jürgen. O futuro da natureza humana. São Paulo: Martins Fontes, 2004. p.25 
13.Cf. JUNGES, José Roque. Bioética como casuística e como hermenêutica. Revista Brasileira de Bioética. Vol. 
1. nº 1, 2005. p.28/44. 

Na crítica ao paradigma casuísta, já aparece a necessidade de detectar s pressupostos que estão determinando 
a interpretação do caso. Nesse sentido, a hermenêutica é um complemento necessário da casuística para que 
não esteja a serviço de um convencionalismo ético-cultural e do conservadorismo econômico-político. Por 
isso, a hermenêutica torna-se uma dimensão essencial à própria bioética, porque essa não pode ser reduzida a 
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Nessa nova dinâmica social trazida pela exploração dos recursos genéticos, exige-se a 

adoção de um novo posicionamento do Estado a fim de abraçar novas concepções orientadas 

para um Direito Administrativo sintonizado com as demandas e os desafios contemporâneos 

uma vez que, o agir antecipado como forma de aplicar o Princípio da precaução mostra-se 

como alternativa viável à harmonização entre interesses científicos e interesses da 

coletividade. 

O decisivo papel que a economia exerce sobre as ações do Estado não podem passar 

ao largo do aplicador do direito.  

Hoje, os agentes econômicos necessitam cada vez mais de segurança, previsibilidade e 

eficiência e esta realidade propõe uma abordagem que discuta a amplitude da chamada 

liberdade, a partir do cotejo entre a capacidade econômica e a moderna estrutura de poder 

trazida pela economia internacional corporativa existente da qual a evolução da Biotecnologia 

é em grande monta devedora. 

O estudo ora desenvolvido reputa como de grande relevância enfrentar essa temática, 

uma vez que é na iniciativa privada que reside boa parte das pesquisas em OGM´s e, por 

conseguinte, é das corporações empresarias que surgem produtos e técnicas de pesquisa que 

são aplicadas a serviço da biotecnologia e o Estado tem de estar apto a atuar nesse novo 

contexto. 

   John Kenneth Galbraith em 1979 já apontava para uma realidade na qual a grande 

corporação moderna compete com o Estado como vetor de influência na sociedade.14 

_______________ 
simples solução de dilemas e casos. Ela precisa desenvolver uma hermenêutica da suspeita que interpreta os 
pressupostos éticos, antropológicos e socioculturais, que determinam a maneira como realidades relacionadas 
com a vida e a saúde são compreendidas e tratadas na cultura e sociedade atuais (...) Se a bioética se reduz a 
buscar soluções práticas para dilemas éticos da medicina sem refletir sobre questões mais básicas, ela pode 
tender a justificar o status quo e ser um simples reflexo do ambiente cultural, perdendo o que é característico 
de qualquer reflexão ética: ser uma crítica dos costumes. 

14 GAILBRAITH, John Kenneth. A imagem válida da economia moderna. In: Galbraith Essencial. São Paulo, 
Futura, 2007. Pag. 146. 

Finalmente, a imagem da economia aqui oferecida explica as novas tensões nas relações entre as instituições 
econômicas e o Estado. A firma competitiva e empresarial busca serviços do Estado; busca proteção da 
concorrência, como acaba de ser observado; é sujeita à regulamentação; paga impostos. Trata-se de um 
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Essa influência acaba por impor uma isonomia política, fixando para a empresa 

privada um zona de influência tão importante quanto a do Estado15 reposicionando os papéis 

até então prevalentes16. 

Seria o Estado então refém dessa liberdade corporativa? 

A resposta ao que parece reside na premissa de que a liberdade de iniciativa encontra 

sua limitação exatamente nas ações do Estado quando efetua a regulamentação dessas 

atividades reagindo assim a um poder que em grande monta torna o cidadão instrumento de 

objetivos que não são seus, sobretudo no que tange às relações consumeristas. 

O exercício da liberdade há de ser reconhecido dentro dos condicionamentos estatais 

sob pena de se estabelecer uma liberdade que afasta princípios de proteção ao cidadão, 

essencial em todos os casos e especialmente no tocante à Biotecnologia, em que parte da 

doutrina impõe a utilização da lei como o instrumento privilegiado para orientar o 

desenvolvimento das ciências da vida17. 

A necessidade de se adequar a norma jurídica a um ramo de atividade em constante 

mutação em várias áreas da atividade humana demanda uma posição ativa do Estado no 

_______________ 
relacionamento familiar e limitado. Tais firmas, por si mesmas nunca competem com o Estado no exercício 
do poder. A grande corporação moderna, por outro lado, tem uma escala mais ampla de exigências em 
relação ao Estado. Além disso, aplica seu poder diretamente sobre os instrumentos do Estado, tanto sobre a 
burocracia quanto sobre a legislação. 

15 REIS, Bruno P. W. O mercado e a norma: o Estado moderno e a intervenção pública na economia. In. Revista 
Brasileira de Ciências Socias. Vol. 18, N. 52. 2003. Pag. 60. 

Com a imprevisibilidade típica das “sociedades comerciais” no que concerne às possibilidades de 
acumulação de riqueza (logo, à multiplicação das fontes potenciais de poder na sociedade), bem como a 
atomização decisória induzida pelo princípio mercantil, impõe-se cedo ou tarde um relativo igualitarismo 
político como forma de incorporar de modo rotineiro os relativamente imprevisíveis deslocamentos das 
fontes de poder em uma economia de mercado 

16 FRIEDMAN, Thomas L. O mundo é plano: uma breve história do século XXI. Rio de Janeiro. Objetiva, 2005. 
pag.232. 

Afinal quando o modelo de criação de valor eminentemente vertical (baseado no comando e no controle), até 
então predominante no mundo, começa a ser substituído por outro cada vez mai horizontal (de interconexão e 
colaboração), não são só as empresas que são afetadas. Todo sofre as consequências: o modo de comunidades 
e empresas se definirem – onde começa e onde termina cada uma –  , como os indivíduos equilibram suas 
diferentes identidades de consumidores, funcionários, acionistas e cidadãos, qual o papel a ser desempenhado 
pelo governo. Tudo isso terá de se reconfigurar. 

17 BRAUNER, Maria Clara Crespo. Biotecnologia e produção do direito. In: Direitos fundamentais e 
biotecnologia. Org. Ingo Wolfgang Sarlet e George Salomão Leite. São Paulo: Método, 2008. 
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sentido de se implementar regras de conduta que funcionem como parâmetro para a 

liberalização de produtos geneticamente modificados.  

A livre iniciativa, limitada por norma editada com fundamento nos princípios 

constitucionais de proteção não afronta a autonomia da iniciativa privada para desenvolver 

suas atividades. Todavia, merece menção o fato de que a inafastável casuística será essencial 

para a aplicação dos princípios protetivos do meio ambiente.  Isto porque não se pode tratar 

objetivamente uma matéria que é causa e consequência da ação humana no planeta.  

Assim, para além das questões concernentes ao âmbito das liberdades básicas como a 

liberdade de investigação científica, o Estado tem o dever de promover e incentivar essa 

liberdade de pesquisa científica e a capacitação tecnológica, no que deverá dar prioridade à 

pesquisa científica básica (CF 88, art. 218, § 1º), tendo em vista o bem público e o progresso 

das ciências, devendo ainda apoiar e estimular investimentos privados em pesquisa (CF 88, 

art. 218, § 4º).  

Inafastável a constatação de uma ligação umbilical entre direito à saúde e a liberdade 

de investigação científica, bem como do entrelaçamento entre Estado-empresa-pesquisa como 

motor para expansão do conhecimento científico18. 

À luz dessas assertivas, o reconhecimento da liberdade em pesquisa científica na área 

de Biotecnologia e sua consequente aplicação comercial, industrial ou terapêutica, parte do 

cotejo entre as normas do art. 218 e do art. 225, II, sendo por bem mencionar que a 

normatização constitucional acerca das autorizações estatais à Biotecnologia encontra 

supedâneo também no Art. 170, VI, parágrafo único, todos da Carta de 88, o qual é também 

premissa para a legislação infraconstitucional abordada no presente estudo. 

No contexto ora abordado é clara a necessidade de se regular o empreendimento 

científico a partir dos princípios elencados nos dispositivos acima citados, a fim de 
_______________ 
18 PETTERLE, Selma Rodrigues. Liberdade de Pesquisa Científica e Inovação Tecnológica em matéria de Saúde 
Humana.http://www.pucrs.br/edipucrs/online/IIImostra/Direito/62829%20%20SELMA%20RODRIGUES%20P
ETTERLE.pdf. 
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proporcionar um tratamento diferenciado aos produtos e serviços que tenham potencial 

impacto ambiental para que tais atividades possam ser desenvolvidas em toda a sua plenitude, 

gerando progresso científico e econômico. 

Com amparo nisso, procedimentos relativos ao licenciamento ambiental em matéria de 

Biotecnologia, por exemplo, não são meros atos administrativos, mas sim é a manifestação 

formal dos princípios constitucionais preconizados nos artigos 225, 215 e 170, já que será da 

essência desse ato inaugurar a efetividade do fomento à ciência enquanto política pública, 

estabelecer os critérios necessários à consecução da livre iniciativa, enquanto atividade 

científica ou econômica e, por fim, garantir que essa utilização se dê sem embargo dos 

interesses coletivos e da manutenção do meio ambiente, traduzindo de forma ampla o 

conceito de Biossegurança. 

Por essa premissa, tem-se que a norma constitucional consagrou a liberdade de criação 

científica como um dos direitos fundamentais, tornando-a assim a regra que deve comandar 

toda atuação na área das ciências que busquem um conteúdo econômico em suas descobertas. 

 

1.2 LIVRE INICIATIVA, DIREITO E BIOTECONOLOGIA 

 
 A moderna gestão corporativa pressupõe um alto grau de mobilidade e de 

independência. 

As empresas na busca por novos mercados e produtos, não raro adotam uma conduta 

que, apesar de calcada na autonomia privada, muitas vezes não leva em consideração eventuais 

danos à saúde humana, sobretudo quando o tema avança na área de pesquisas genéticas.  

Tem-se, portanto, nesse cenário a necessidade de intervenção de imposição de padrões 

ético-jurídicos, a fim de conciliar a autonomia privada com a o primado da proteção ao meio 

ambiente capitaneada pelas ações governamentais. 
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1.2.1 Limites jurídicos à atividade científica  

 

O estudo dos reflexos legais e jurídicos da engenharia genética decorre da amplitude 

que a temática tratada alcança tanto no plano nacional tanto internacional, por estabelecer a 

necessidade da mais contemporânea das proteções, qual seja a proteção do meio ambiente, 

frente não mais aos aspectos naturais mas também das relações decorrentes das inovações 

científicas que deságuam no cotidiano das sociedades. 

Na atualidade, o Direito e a Ciência Biológica nunca estiveram tão próximos, e nesse 

sentido Maria Garcia19 expõe que os caminhos trilhados pela  ciência biológica e pelo Direito, 

entrecruzados tantas vezes, coincidem agora e se encontram, no desenvolvimento da 

engenharia genética e, com esta nas possibilidades e problemática do pré-embrião, do 

embrião, da clonagem, da manipulação do genoma humano. 

Se a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 194820 já tratava dessa matéria ao 

defender que toda pessoa tem o direito de participar do progresso científico e de seus 

benefícios, o grande desafio que se apresenta modernamente diz respeito à necessidade de 

uma normatização que promova o equilíbrio entre capital e pesquisa, de forma a garantir o 

acesso de todos aos benefícios oriundos da evolução dessa temática. 

A partir dessa premissa, as limitações a atividade científica longe de impor obstáculos 

à liberdade de ação, impõem uma reflexão acerca do alcance dessa liberdade, à luz de 

princípios constitucionais de inegável importância para o futuro das gerações, consagrando a 

chamada Bioética como terreno de discussão acerca da necessidade de abrangência de limites 

à atividade científica. 

_______________ 
19 GARCIA, Maria. Limites da ciência: a dignidade da pessoa humana: a ética da responsabilidade. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2004, p.181.  
20 ONU. Declaração Universal dos Direitos Humanso, Artigo XXVII:  

1. Toda pessoa tem o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de fruir as artes e de 
participar do processo científico e de seus benefícios.    
2. Toda pessoa tem direito à proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de qualquer produção 
científica, literária ou artística da qual seja autor. 
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A Declaração Universal de Bioética e Direitos Humanos vai por esse caminho ao 

reconhecer a importância da liberdade da pesquisa científica e os benefícios resultantes dos 

desenvolvimentos científicos e tecnológicos, evidenciando, ao mesmo tempo, a necessidade 

de que tais pesquisas e desenvolvimentos ocorram conforme os princípios éticos que 

respeitem a dignidade humana, os direitos humanos e as liberdades fundamentais21. 

Na verdade, a busca por esse equilíbrio de matriz eminentemente constitucional impõe 

ao Estado frente à sua posição de agente decisivo o fomento das iniciativas no campo 

científico modulado pelo direito fundamental a um meio ambiente adequado, ganhando 

importância a discussão em torno de possíveis limitações à atividade científica, em razão das 

consequências relativas à utilização indiscriminada de produtos oriundos de Organismos 

Geneticamente Modificados22. 

A Biotecnologia vem experimentado nos últimos dez anos um avanço exponencial em 

relação às primeiras pesquisas nos anos 70, traduzindo-se no desenvolvimento de setores 

como a agricultura, a indústria alimentícia e farmacêutica e a pesquisa médicas. 

A ciência tecnológica avança em seus empreendimentos e a legislação ambiental e não 

acompanhando tal evolução, acaba por abrir lacunas que impõem a ação do Estado como 

elemento de ligação entre a legislação ambiental e a realidade científica.  

_______________ 
21 ONU. Declaração Universal de Bioética e Direitos Humanos, art. 2º, inciso IV: 

Os objetivos desta Declaração são:  
IV. Reconhecer a importância da liberdade da pesquisa científica e os benefícios resultantes dos 
desenvolvimentos científicos e tecnológicos, evidenciando, ao mesmo tempo, a necessidade de que tais 
pesquisas e desenvolvimentos ocorram conforme os princípios éticos dispostos nesta Declaração e respeitem 
a dignidade humana, os direitos humanos e as liberdades fundamentais 

22 Cf. SIQUEIRA, José Eduardo de. Bioética, meio ambiente e vida humana. In; Revista Brasileira de 
Bioética.V.1 N.3. 2005. p.252. 

É obrigatório reconhecer que, presentemente, a reflexão ética é levada a intervir num contexto novo de 
conhecimento, pois a tecnociência transformou profundamente não apenas o conceito de natureza, mas a 
própria natureza. 
A antiga ideia de natureza acomodava-se à inatingível ordem natural que definia os contornos das normas 
éticas. Hoje, trabalhamos com uma concepção inteiramente distinta. O curso da existência não é mais 
dependente de uma lei superior que reserva ao ser humano a condição de espectador. Muito pelo contrário, 
ele tornou-se hoje o agente das transformações e tem à sua mercê toda a existência, intervindo nela como 
bem lhe apraz. A natureza, portanto, passou a ser considerada apenas como propriedade, como domínio do 
homem. Seguramente, nem mesmo Bacon poderia conceber um poder tão extraordinário, um domínio tão 
absoluto sobre a natureza. Diante dessa realidade, é impossível não submeter as ações da ciência a exigências 
de uma nova responsabilidade ética. 
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Sobre isso Paulo Affonso Leme Machado defende que o legislador é chamado a 

intervir nesse campo porque não se pode negar a existência de riscos para os seres humanos, 

para os animais e para as plantas ao ser realizada a manipulação genética23.  

 De fato, tem-se uma Bioética que decorre da própria situação atual da sociedade, 

decorrente do bem-estar pós-industrial e da expansão dos direitos humanos, em direção ao 

desenvolvimento, meio ambiente, respeito ao patrimônio comum da humanidade que marcam 

a transição do Estado e da necessidade de garantias constitucionais que alcancem as futuras 

gerações24, num verdadeiro Biodireito constitucional que seja limite e fim da atividade 

científica. 

A par dessa realidade, cabe ao Estado desenhar os contornos reais do direito, 

mormente no conflito abstrato que existe em relação aos limites imanentes, desempenhando o 

Poder Público seu papel social inerente que é o de condensador dos interesses coletivos25. 

Cabe-lhe, por consequência, estabelecer ou manter meios para regulamentar, 

administrar ou controlar os riscos associados à utilização e liberação de organismos vivos 

modificados resultantes da Biotecnologia, ação esta essencial, haja vista a existência de 

impactos ambientais negativos a afetar a conservação e a utilização sustentável da diversidade 

biológica. 

 

 

 

 

 
_______________ 
23 Cf. MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 13 ed. São Paulo: Malheiros, 2007. p. 
979. Mencionam-se como riscos: o aparecimento de traços patógenos para humanos, animais, e plantas; 
perturbações para os ecossistemas; transferência de novos traços genéticos para outras espécies, com efeitos 
indesejáveis; dependência excessiva face às espécies, com ausência de variação genética. 
24 PESSINI, Léo; BARCHIFONTAINE, Christian de Paul de; Fundamentos da Bioética. São Paulo: Paulus, 
1996. p.31 
25 PIRES, Luis Manuel da Fonseca. Limitações administrativas à liberdade e à propriedade. São Paulo: Quartier 
Latin, 2006, p.122. 
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CAP.2 A MATRIZ CONSTITUCIONAL DA TUTELA AMBIENTAL 

BRASILEIRA 

 

2.1 PREMISSAS INICIAIS  

 

A premissa constitucional de defesa do meio ambiente vai além da mera perspectiva 

de direito. Como corolário da dignidade da pessoa humana o meio ambiente equilibrado 

evoluiu para a categoria de bem jurídico constitucionalmente protegido. 

A sede constitucional da tutela estatal em Biotecnologia decorre do Art. 225, caput e 

se desdobra nos seus incisos II, IV, V e VI26, desta Carta, com suas regulamentações 

estabelecidas pelas leis 9.985, de 18 de julho de 2000, quanto aos incisos I, II, III e VII, do 

art. 225, da Constituição Federal, instituindo o Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

da Natureza. 

Igualmente, a Lei de Biossegurança, lei 11.105, de 24 de março de 2005, que 

regulamenta os incisos II, IV e V do mesmo art. 225 da Constituição Federal, estabelecendo 

normas de segurança e mecanismos de fiscalização de atividades que envolvam organismos 

geneticamente modificados (OGM) e seus derivados, criando o Conselho Nacional de 

Biossegurança (CNBS), reestruturando a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança 

(CTNBio) e dispondo sobre a Política Nacional de Biossegurança (PNB), sendo essas as 

_______________ 
26 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: 
(...) 
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;  
VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a 
preservação do meio ambiente; 
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premissas normativas das atividades que envolvam os OGM´s, bem como outras atividades 

potencialmente nocivas ao equilíbrio ambiental27. 

A Constituição Federal de 1988 estabelece no mencionado art. 225, que 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.  

Apresenta-se, portanto, como direito fundamental, mas também como princípio 

norteador e inseparável da atividade econômica e como fundamento das políticas de educação 

e cultura. 

Cotejando-se tais dispositivos, vê-se que a defesa do meio ambiente contida na 

Constituição de 1988 reflete, no entender do presente estudo, um pensamento que se torna 

dominante no ambientalismo moderno, consubstanciado hoje no Ecocentrismo, ou, melhor 

dizendo, num Ecocentrismo moderado, no sentido de que Homem e a Natureza são duas faces 

distintas, porém, inseparáveis, da mesma e única realidade que constitui o planeta Terra, 

afastando assim teorias extremistas, tanto a Antropocêntrica (homem como fim defendido 

pelo direito ambiental), quanto a Ecocêntrica pura, utilitarista, que elege a natureza como 

sujeito de direitos28.  

Inúmeras são as referências ao meio ambiente no corpo da Constituição de 1988, 

tantas explícitas quantas implícitas no seu texto, os quais serão referenciados no decorrer do 

presente trabalho. 

 

 

 

_______________ 
27 DELGADO, José Augusto. O meio ambiente na Constituição Federal. BDJur, Brasília, DF, 29 set. 2008. 
Disponível em: <http://bdjur.stj.gov.br/dspace/handle/2011/17835>. Acessado em 19/11/2008. 
28 MILARÉ, Edis e COIMBRA, José de Ávila Aguiar. Antropocentrismo x Ecocentrismo na ciência jurídica. In: 
Revista de Direito Ambiental, ano V, nº 36, outubro-dezembro 2004 – São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, 
p. 9-42. 
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 2.2 HISTÓRICO DA PROTEÇÃO AMBIENTAL NA ORDEM 

CONSTITUCIONAL  

 

Não se discute o fato de que o direito ao meio ambiente equilibrado integra o rol de 

direitos fundamentais ou, para referendar a distinção apresentada por Ingo Wofgang Sarlet29 o 

rol dos direito humanos, já como reflexo do alcance mundial da temática ambiental que 

encontra resguardo principal nas normas internacionais sobre o tema. 

A positivação do meio ambiente no campo constitucional internacional deve-se 

inicialmente à Constituição do Chile, em 1972, modificada e promulgada pelo Decreto 

Supremo nº 1.150 de 24 de outubro de 1980, pelo então Governo Militar, facultou ao 

legislador impor restrições específicas à fruição de direitos e liberdades com vistas à proteção 

do ambiente30. 

Igualmente a República Portuguesa de 02 de abril de 197631 e a Constituição da 

Espanha (1978) 32, trazem dispositivos relativos à proteção do meio ambiente, refletindo as 

conclusões da Conferência de Estocolmo de 197233. 

_______________ 
29 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007. 
p.42. 
30 Art. 19. La Constitución asegura a todas las personas:  

(...) 
8&deg;. El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado velar para que 
este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza.  

31 Artigo 66.º - Ambiente e qualidade de vida 
1. Todos têm direito a um ambiente de vida humano, sadio e ecologicamente equilibrado e o dever de o 
defender.  
2. Para assegurar o direito ao ambiente, no quadro de um desenvolvimento sustentável, incumbe ao Estado, 
por meio de organismos próprios e com o envolvimento e a participação dos cidadãos:  
a) Prevenir e controlar a poluição e os seus efeitos e as formas prejudiciais de erosão;  
b) Ordenar e promover o ordenamento do território, tendo em vista uma correcta localização das actividades, 
um equilibrado desenvolvimento sócio-económico e a valorização da paisagem;  
c) Criar e desenvolver reservas e parques naturais e de recreio, bem como classificar e proteger paisagens e 
sítios, de modo a garantir a conservação da natureza e a preservação de valores culturais de interesse 
histórico ou artístico;  
d) Promover o aproveitamento racional dos recursos naturais, salvaguardando a sua capacidade de renovação 
e a estabilidade ecológica, com respeito pelo princípio da solidariedade entre gerações;  
e) Promover, em colaboração com as autarquias locais, a qualidade ambiental das povoações e da vida 
urbana, designadamente no plano arquitectónico e da protecção das zonas históricas;  
f) Promover a integração de objectivos ambientais nas várias políticas de âmbito sectorial;  
g) Promover a educação ambiental e o respeito pelos valores do ambiente;  
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Mais à frente, a Constituição Argentina de 22 de agosto de 199434 congrega 

dispositivos de proteção ao meio ambiente. 

Especificamente no caso brasileiro, a defesa do meio ambiente como bem jurídico 

autônomo jamais figurou nas cartas constitucionais nacionais. Quando muito, questões 

atinentes ao meio ambiente figuraram apenas incidentalmente, em artigos pontuais que 

tratavam da saúde pública, do trabalho e da propriedade. 

A Constituição de 1824 era de um liberalismo moderado, pelo qual as garantias 

fundamentais amparavam-se na consecução dos interesses do Estado, e na supremacia do 

interesse público, assim interpretado em função dos costumes públicos, da segurança e da 

saúde dos cidadãos. Na verdade, no plano político-jurídico, a Constituição de 1824, 

incorporando dispositivos da Carta da Restauração, e as ideias sobre a propriedade do Código 
_______________ 

h) Assegurar que a política fiscal compatibilize desenvolvimento com protecção do ambiente e qualidade de 
vida. 

32 Artículo 45 
1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para El desarrollo de la persona, así 
como el deber de conservarlo. 
2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de 
proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la 
indispensable solidaridad colectiva. 
3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán 
sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado. 

33 A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, reunida em Estocolmo de 5 a 16 de junho 
de 1972, defendeu a necessidade de estabelecimento de um critério e de princípios comuns que oferecessem 
aos povos do mundo inspiração e guia para preservar e melhorar o meio ambiente humano. 

34 Artículo 41- Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo 
humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de 
las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la 
obligación de recomponer, según lo establezca la ley.  
Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, 
a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y 
educación ambientales.  
Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las 
provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales.  
Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los 
radiactivos.  
Artículo 42- Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a 
la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad 
de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno.  
Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de 
la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y 
legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de 
consumidores y de usuarios.  
La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos, y los marcos 
regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las 
asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de control. 
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Napoleônico, aliando a isso um cimento ideológico aplicado pelos donos do poder, valeu-se 

largamente do rótulo prestigioso do Liberalismo. 

Nesse diapasão não houve espaço para a matéria ambiental na Carta de 1824, não se 

fez menção a qualquer matéria na esfera ambiental, até mesmo porque, inserida num contexto 

exportador de produtos primários e ainda refém do extrativismo intenso, a visão estritamente 

econômica não abriu permitiu discussões de cunho ambiental, até mesmo porque sequer se 

falava disso naquele Brasil imperial, com a exceção do dispositivo do inciso XXIV, do art. 

179, pelo qual nenhum gênero de trabalho, de cultura, indústria, ou comércio poderia ser 

proibido, salvo quando se opusesse aos costumes públicos, à segurança, e à saúde dos 

cidadãos. 

Contudo, proclamando a mais ampla liberdade econômica, o projeto consagra todas as 

aspirações da classe dominante dos proprietários rurais, oprimidos pelo regime de colônia, e 

que a nova ordem política vinha justamente libertar.  

A Carta de 1891 abordou tão somente a questão da competência da União para legislar 

sobre minas e terras (art..34, item 29). Esta Constituição afastou qualquer cunho 

preservacionista, privilegiando a propriedade privada mantendo-o em toda a sua plenitude 

(Art. 72, §17, caput), ressalvada a hipótese de desapropriação por necessidade ou utilidade 

pública, mediante indenização prévia, sendo que a questão das minas foi novamente 

enfrentada nesse dispositivo, afirmando-se a propriedade com as limitações que forem 

estabelecidas por lei a bem da exploração desse ramo de indústria (Art. 72,§17). 

A Constituição de 193435 trouxe importante inovação, ao afirmar, ainda que de modo 

indireto, a função social da propriedade em seu artigo 113, inciso 17, sob influência das 

_______________ 
35 Art 113 - A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no País a inviolabilidade dos 

direitos concernentes à liberdade, à subsistência, à segurança individual e à propriedade, nos termos seguintes 
(...) 
17)  É garantido o direito de propriedade, que não poderá ser exercido contra o interesse social ou coletivo, 
na forma que a lei determinar. A desapropriação por necessidade ou utilidade pública far-se-á nos termos da 
lei, mediante prévia e justa indenização. Em caso de perigo iminente, como guerra ou comoção intestina, 
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constituições mexicana (1917) e alemã (1919) na nossa Carta, ao inserir a subordinação do 

interesse individual ao coletivo e social.  

A Carta Constitucional de 1937, em seu caráter extremamente nacionalista sob o jugo 

do Estado Novo, trouxe preocupação com relação aos monumentos históricos, artísticos e 

naturais, mantendo a competência privativa da União legislar sobre minas, águas, florestas, 

caça, pesca, subsolo e proteção das plantas e rebanhos, mantendo-se igualmente, competência 

suplementar dos Estados a fim de suprir lacunas existentes nas normas federais ou dar-lhes 

conformidade ao interesse local36. 

A Constituição de 1946, sob as influências das ideias humanistas trazidas pelo pós-

guerra e pela Declaração dos Direitos Humanos, consolidou de vez a matéria econômica, em 

seu título V, o qual tratava da ordem econômica e social, trazendo 17 artigos que se estendiam 

do art. 145 ao art. 162. No art. 145 tratava da “justiça social como princípio da ordem 

econômica”, tentando conciliar a “liberdade de iniciativa com a valorização humana”. 

_______________ 
poderão as autoridades competentes usar da propriedade particular até onde o bem público o exija, ressalvado 
o direito à indenização ulterior. 
Art 118 - As minas e demais riquezas do subsolo, bem como as quedas d'água, constituem propriedade 

distinta da do solo para o efeito de exploração ou aproveitamento industrial.  
Art 119 - O aproveitamento industrial das minas e das jazidas minerais, bem como das águas e da energia 

hidráulica, ainda que de propriedade privada, depende de autorização ou concessão federal, na forma da lei.  
        § 1º - As autorizações ou concessões serão conferidas exclusivamente a brasileiros ou a empresas 

organizadas no Brasil, ressalvada ao proprietário preferência na exploração ou co-participação nos lucros.  
        § 2º - O aproveitamento de energia hidráulica, de potência reduzida e para uso exclusivo do proprietário, 

independe de autorização ou concessão.  
        § 3º - Satisfeitas as condições estabelecidas em lei, entre as quais a de possuírem os necessários serviços 

técnicos e administrativos, os Estados passarão a exercer, dentro dos respectivos territórios, a atribuição 
constante deste artigo.  

        § 4º - A lei regulará a nacionalização progressiva das minas, jazidas minerais e quedas d'água ou outras 
fontes de energia hidráulica, julgadas básicas ou essenciais à defesa econômica ou militar do País.  

36 Art 16 - Compete privativamente à União o poder de legislar sobre as seguintes matérias: 
XIV - os bens do domínio federal, minas, metalurgia, energia hidráulica, águas, florestas, caça e pesca e sua 
exploração; 
  Art 18 - Independentemente de autorização, os Estados podem legislar, no caso de haver lei federal sobre a 
matéria, para suprir-lhes as deficiências ou atender às peculiaridades locais, desde que não dispensem ou 
diminuam as exigências da lei federal, ou, em não havendo lei federal e até que esta regule, sobre os seguintes 
assuntos: 

a) riquezas do subsolo, mineração, metalurgia, águas, energia hidrelétrica, florestas, caça e pesca e sua 
exploração; 
e) medidas de polícia para proteção das plantas e dos rebanhos contra as moléstias ou agentes nocivos;          
Art 154 - Será respeitada aos silvícolas a posse das terras em que se achem localizados em caráter permanente, 
sendo-lhes, porém, vedada a alienação das mesmas. 



 

 

26 

Essa Carta, além de ser a última sob um regime de liberdade civil, somente retomada 

em 1988, manteve a defesa do patrimônio histórico, cultural e paisagístico, conservou a 

competência legislativa da União sobre saúde, subsolo, florestas, caça, pesca e águas, 

devendo-se a menção ao dispositivo do art. 147, pelo o qual o uso da propriedade 

condicionava-se ao bem-estar social 

A Constituição de 1967, bem como a Emenda Constitucional nº 1/69, repetiram os 

dispositivos já consagrados nas cartas anteriores. Deve-se ressalvar a presença das primeiras 

intenções relativas aos estudos de impacto ambiental, na forma do disposto no art. 172 da EC 

n.1/69 que previu o prévio levantamento ecológico, para o aproveitamento agrícola de terras 

sujeitas a intempéries e calamidades, bem como a reafirmação da função social da 

propriedade, ao estabelecer que o mau uso da terra impedisse o proprietário de receber 

incentivos e auxílios do Governo37. 

Em que pesem as evidentes limitações históricas e políticas das constituições 

anteriores a 1988, o fato é que tais cartas tinham um cunho eminentemente explorador, não se 

registrando uma intenção de preservar, característica essa somente encontrada na Carta 

Magna de 1988.  

 

2.3  O DIREITO FUNDAMENTAL AO MEIO AMBIENTE NA CF/1988 

 

2.3.1 A dignidade da pessoa humana 

 

Ao contrário das constituições anteriores nas quais a questão ambiental foi tratada ao 

largo, apenas como desdobramento de outros direitos tais como a propriedade, a CF/88 

posicionou-se deliberadamente junto à garantia do acesso ao meio ambiente como um direito 
_______________ 
37 Art. 172. A lei regulará, mediante prévio levantamento ecológico, o aproveitamento agrícola de terras sujeitas 
a intempéries e calamidades. O mau uso da terra impedirá o proprietário de receber incentivos e auxílios do 
Governo. 
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fundamental, sendo, consoante José Afonso da Silva38, uma Constituição eminentemente 

ambientalista. 

Em todo o texto constitucional, o meio ambiente ressurge como anteparo às mais 

diferentes questões, assumindo assim um caráter interdisciplinar que permeia matérias tão 

díspares quanto economia e sanitarismo. Na verdade, sendo um direito fundamental, o 

ambiente natural atinge seus contornos definitivos na relação recíproca com os demais 

direitos fundamentais e nessa relação de reciprocidade, ao mesmo tempo em que o direito ao 

meio ambiente natural assume sua face sociocultural, os demais direitos fundamentais 

assumem seu caráter ambiental39. 

Assim, o bem jurídico que se está a tratar não é o meio ambiente considerado apenas 

em seus elementos constitutivos, mas sim o direito à qualidade do meio ambiente, o acesso da 

coletividade a um meio equilibrado, que nessa harmonia se desdobra em direitos essenciais 

como a saúde, o bem estar e a segurança, resumido no se conhece como qualidade de vida40. 

A sede constitucional do meio ambiente localiza-se de forma preponderante no texto 

do artigo 22541 e resume o caráter abrangente que a matéria adquiriu com o advento da 

_______________ 
38 SILVA, José Afonso. Direito ambiental constitucional. 6.ed. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 46. 
39 E SILVA, Reinaldo Pereira. O direito fundamental ao ambiente natural. In: Direitos fundamentais e 
biotecnologia. Org. Ingo Wolfgang Sarlet e George Salomão Leite. São Paulo: Método, 2008. p.316. 
40 SILVA, José Afonso. Comentário contextual à Constituição. 4.ed. São Paulo: Malheiros, 2007. 
41 Art. 225 (...) 

§ 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.  
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CF/1988, posto que o direito coletivo ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 

uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impõe a todos, Poder Público e 

coletividade, o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 

Esse direito torna-se efetivo e exigível de pronto, inclusive no que tange às condutas 

necessárias à sua implementação, posto que os parágrafos do art. 225 trazem as medidas 

assecuratórias à defesa do patrimônio ambiental nacional. 

Paulo de Bessa Antunes42, expõe esse caráter interdisciplinar ao apontar a posição da 

tutela do meio ambiente como um bem jurídico complexo e sua abrangência compreende uma 

sem número de aspectos complementares que o tornam uma totalidade e somente assim é que 

pode ser analisado.   

A partir disso, tem-se a matriz na qual está situada a proteção do meio ambiente e 

sobre a qual repousa todo um conceito acerca do caráter sustentável do desenvolvimento 

buscado pela norma constitucional, caráter este traduzido na precaução como princípio maior 

dessa sede constitucional. 

Nessa precaução é que o direito fundamental ao meio ambiente sadio se mostra, sendo 

fonte e premissa da chamada dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos da República 

Federativa do Brasil, positivada no 1º artigo da Constituição da República43.  

No que tange ao desenvolvimento de políticas que privilegiem produtos obtidos a 

partir de Organismos Geneticamente Modificados, entende o estudo ora em curso que o 

_______________ 
§ 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.  
§ 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. 

42 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2006. p.68. 
43 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 
Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: 

III - a dignidade da pessoa humana.  
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fundamento inicial de tais aplicações não pode ser outro senão aquele que resguarda, à luz da 

precaução, o estabelecimento de parâmetros seguros para o desenvolvimento e aplicação 

econômica dos produtos originados a partir de modificações genéticas. 

Tal posição reafirma questão anteriormente posta acerca do ecocentrismo moderado, 

uma vez que os produtos geneticamente modificados são uma realidade e tal situação deve ser 

conduzida de forma a garantir o desenvolvimento da pesquisa e aplicação do OGM, sem 

desmerecer a proteção ambiental cabível ao tema.  

É certo que, neste tema, o Estado tem papel primordial, uma vez que a concretização 

do programa normativo do princípio da dignidade da pessoa humana tem estreita relação com 

os incisos do art. 225, especialmente nos incisos II, IV e V, através dos órgãos competentes, 

especialmente, bem como ao legislador, encarregado de edificar uma ordem jurídica que 

corresponda às exigências do princípio44. 

É na dignidade humana que reside um dos núcleos de valores estabelecidos pela 

CF/88, sendo fundamento a orientar o exercício da totalidade dos direitos concedidos na Carta 

Magna e é nessa busca por essa dignidade que o meio ambiente foi alçado à categoria de 

direito fundamental do cidadão.  

Todavia, exige-se uma observação acerca desse fundamento, dito absoluto por alguns. 

Muito embora a busca pela dignidade humana se traduza em todo o sistema 

constitucional brasileiro, integrando uma nova categoria do constitucionalismo moderno, a 

sedimentar os postulados humanistas, em que radicam a efetivação de direitos sociais e a 

sedimentação da democracia, para fins de estudos acerca da tutela ambiental, o presente 

estudo não acata a teoria de que a dignidade da pessoa humana seja um direito fundamental 

autônomo, ou, melhor dizendo, possa ser exigido de forma absoluta, mediante o exercício de 

um direito subjetivo.  

_______________ 
44 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007. 
p.130. 
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André Ramos Tavares45 coloca essa premissa sob a ótica de que não se pode, 

equivocadamente, inferir do conteúdo da dignidade da pessoa humana que se trataria de um 

direito ou princípio absoluto. 

No que tange ao estudo ora desenvolvido, a dignidade da pessoa humana, antes, seria 

um pressuposto desse direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, uma vez que, 

ao se garantir que esse bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 

possa ser garantido e preservado para as presentes e futuras gerações se está, por via de 

consequência, afirmando o princípio essencial da dignidade humana. 

Com assento no art. 1º, III, da CF/88, pode-se, salvo opiniões diversas, cometer o erro 

de, sob uma perspectiva reducionista, utilizar a dignidade humana para justificar praticamente 

todos os direitos estabelecidos no texto constitucional. 

Na verdade, essa dignidade não raro somente é alcançada através da ação do Estado 

pela via executiva, através das políticas públicas, normativa, pelo Poder Legislativo, ou 

decisória Judicialmente falando46.  

Tal assertiva consubstancia a posição do presente estudo para o qual a dignidade da 

pessoa humana ocupa uma categoria diferenciada, posto ser fundamento ou pressuposto de 

toda uma gama de direitos subjetivos, os quais, ao serem garantidos pelo Estado, acabam por 

traduzir materialmente aquela dignidade fundamental preconizada pelo texto constitucional. 

A dignidade estabelecida pela Constituição Federal não é, todavia, um fim em si 

mesma47, servindo de referência para o sistema inaugurado pelo legislador de 1988. 

_______________ 
45 Cf. TAVARES, André Ramos. Direito constitucional econômico. São Paulo: Método, 2003. p.132. 

Não é difícil, portanto, perceber que, com algum esforço argumentativo, tudo o que consta no texto 
constitucional – ao menos de forma indireta – ser reconduzido ao valor da dignidade da pessoa humana. Não 
é, contudo, neste sentido que este princípio fundamental deve ser considerado na condição de elemento 
integrante da matéria dos direitos fundamentais, pois, se assim fosse (convém ressaltá-lo), toda e qualquer 
posição jurídica estranha ao catálogo poderia, seguindo a mesma linha de raciocínio, ser guindada (em face 
de um suposto conteúdo de dignidade da pessoa humana) à condição materialmente fundamental. 

46 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007. 
p.130. 
47 Cf. BASTOS, Celso Ribeiro; MARTINS, Ives Gandra. Comentários à constituição do Brasil: promulgada em 
5 de outubro de 1988. São Paulo: Saraiva, 1998. p.425. 
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Com amparo nisso, entende-se que, é somente a partir da ação do Estado, mediante o 

desenvolvimento de suas políticas ambientais que a dignidade da pessoa humana será 

materialmente reconhecida como um direito e assim exigível, sobretudo porque, sob o amparo 

apenas desse fundamento, não há como sopesar os direito fundamentais a fim de elegê-los em 

função de seu grau de importância para a sociedade, uma vez que esta, depende em grande 

medida da efetivação de todos os direitos fundamentais sendo a dignidade essência desses 

princípios e normas estabelecidos para o direito ambiental, os quais, em grande monta, 

somente terão garantida sua efetividade mediante a ação do Estado.  

 

2.3.2 A defesa do meio ambiente como princípio da ordem econômica 

 

Inicialmente vê-se que a expressão “ordem econômica” traduz o expediente normativo 

que regula as relações econômicas que se apresentam em um determinado Estado. Direito e 

economia obviamente se relacionam e influenciam-se mutuamente, seja a partir da técnica de 

análise econômica pura, seja sob o aspecto da repercussão jurídica dessas relações de cunho 

econômico, muito embora seu significado impreciso ajude a descrever tanto o mundo do ser 

(econômico puro) quanto o do dever-ser (econômico-jurídico) 48.  

A ordem econômica, portanto, consubstancia um fenômeno de arranjo econômico 

específico para um determinado sistema econômico preordenado juridicamente, no qual figura 

tanto as liberdades preconizadas pela economia de mercado, quanto a figura de um Estado 

formalmente institucionalizado mantenedor da ordem jurídica posta. 

_______________ 
A referência à dignidade da pessoa humana parece englobar em si todos aqueles direitos fundamentais, quer 
sejam os indivíduos clássicos, quer sejam os de fundo econômico e social. 
Em última análise, a dignidade tem uma dimensão também moral. São as próprias pessoas que conferem ou 
não dignidades a suas vidas. 
Não foi este sentido, todavia, o encampado pelo constituinte. O que ele quis significar é que o Estado se erige 
sob a noção da dignidade da pessoa humana 

48 TAVARES, André Ramos. Direito constitucional econômico. São Paulo: Método, 2003. p.82. 
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Dentro da nova visão sobre meio ambiente trazida pela Constituição Federal de 1988, 

a interdisciplinaridade é posta claramente no texto do Título VII, que trata da Ordem 

Econômica e Financeira. 

O artigo 17049 da Constituição Federal, especificamente em seu inciso VI, traz a ideia 

de que o desenvolvimento econômico não é um fim em si mesmo, mas ferramenta do 

desenvolvimento humano. Infere-se que a atividade econômica não pode ser exercida em 

desarmonia com os princípios destinados a tornar efetiva a proteção ao meio ambiente. 

Essa interdisciplinaridade antes citada impõe que se analise o caput do art. 170, da 

CF/88, a fim de explicitar tal posicionamento à luz da proteção ao meio ambiente. 

Pelo texto constitucional citado, a ordem econômica funda-se na valorização do 

trabalho humano e na livre iniciativa, tendo por finalidade assegurar a todos a existência digna 

observados princípios, dentre os quais se acha a defesa do meio ambiente (inciso VI, art. 170, 

CF/88). 

Cumpre apontar a questão relativa à valorização do trabalho humano.  

O chamado meio ambiente do trabalho envolve tema de grande relevância a influir 

diretamente na própria organização da sociedade, uma vez que demanda a busca constante 

pela melhora na qualidade de vida dos indivíduos. 

Dentro desse escopo, conflitos gerados nas relações entre indivíduos e processos 

produtivos, ensejam a reunião de premissas que coadunem atividade produtiva e defesa da 

dignidade do trabalhador, pois, sendo o trabalho o meio que permite a transformação da 

natureza em recursos econômicos necessários à existência da sociedade há de buscar um 

conceito de meio ambiente de trabalho sadio e equilibrado, afastando a automatização e a 

substituição gradativa do ser humano, sem a adequada realocação da força produtiva em 

_______________ 
49 Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim 
assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: 
(...) 
VI – Defesa do meio ambiente. 
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outras tarefas, ao mesmo tempo em que garante a humanização do trabalho, mas não se 

limitando à preocupação com as concepções econômicas. 

Dessa forma, a finalidade do trabalho como espaço de construção do bem-estar, de 

identidade e de dignidade daquele que trabalha coaduna-se com o princípio de proteção ao 

meio ambiente, ainda que fosse, até então, matéria afeita ao Direito do Trabalho. 

Da norma constitucional acima exposta infere-se também a defesa do meio ambiente 

como fundamento nuclear a garantir uma ordem econômica, amparada também na livre 

iniciativa, num dos muitos encontros entre o discurso liberal e o social, capitaneados pela 

Constituição de 1988. 

A livre iniciativa não pode prescindir da proteção ambiental e tal posição é por demais 

relevante visto que o desenvolvimento econômico sempre gerará algum tipo de impacto ao 

meio ambiente e a existência digna presume esse tipo de desenvolvimento, pelo qual se lança 

instrumentos existentes adequados para a menor degradação possível. 

Com isso, pode-se afirmar que a política econômica não deve se operar ao arrepio da 

política ambiental. 

Na verdade ambos os fundamentos são indissociáveis, o que enseja a adoção, pela 

economia, de uma política de proteção aos recursos naturais, posto que o caráter privado do 

uso desses recursos tem de levar em consideração questões externas e gerais atinente ao 

impacto que a utilização desses recursos acarretará para o contexto social local no qual a 

entidade privada está inserida e até mesmo seus desdobramentos em nível mundial uma vez 

que a questão ambiental não se restringe a determinadas áreas. 

Dessa forma, direito econômico e ambiental não só se interceptam, como comportam 

essencialmente, as mesmas preocupações, quais sejam: buscar a melhoria do bem-estar das 

pessoas e a estabilidade do processo produtivo50.  

_______________ 
50 DERANI, Cristiane. Direito ambiental econômico. 3.ed. São Paulo: Saraiva, 2008. p.58. 
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O caput do art. 170 recepciona esse fundamento e afirma que a ordem econômica, ao 

buscar assegurar a todos a existência digna, não o fará a partir de uma liberdade plena, mas 

sim numa liberdade que busque assegurar a todos uma existência digna, existência esta 

amparada em dois pilares que são o nível de vida material e o bem estar físico e espiritual, 

buscado por cada indivíduo. 

Dessa forma, o desenvolvimento preconizado pela Carta de 1988 não é outro que não 

o desenvolvimento sustentável, aquele que atende às necessidades das gerações atuais sem 

comprometer a capacidade de as futuras gerações terem suas próprias necessidades 

atendidas51. 

Apesar de o presente trabalho não tratar diretamente acerca da temática do 

desenvolvimento sustentável, é certo que a temática do meio ambiente e sua aplicabilidade 

nas relações produtivas passa obrigatoriamente pela sustentabilidade, sob pena de se 

privilegiar o processo produtivo em detrimento da proteção ambiental ou, ao contrário, 

impedir o desenvolvimento humano sob o discurso reducionista que visa manter os recursos 

ambientais intocáveis. 

 

2.3.3 O meio ambiente como bem jurídico cultural 

 

O meio ambiente é constitucionalmente protegido também no que tange ao patrimônio 

cultural nacional, através do qual é dever do Estado garantir a todos o pleno exercício dos 

direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional além de apoiar e incentivar a 

valorização e a difusão das manifestações culturais, protegendo as manifestações das culturas 

_______________ 
51 ONU. Relatório Brundtland. 1987. : O Relatório Nosso Futuro Comum, ou Relatório Brundtland foi produzido 
em 1987 pela Comissão Mundial de Meio Ambiente e Desenvolvimento, e teve como uma de suas principais 
recomendações a realização de uma conferência mundial para direcionar os assuntos ambientais – o que 
culminou com a Rio-92. Nesse relatório foi cunhada a clássica definição de desenvolvimento sustentável: o 
desenvolvimento que atende às necessidades das gerações atuais sem comprometer a capacidade de as futuras 
gerações terem suas próprias necessidades atendidas. O documento ficou conhecido pelo nome de Relatório 
Brundtland, já que a Comissão era presidida por Gro Harlem Brundtland, então primeira-ministra da Noruega. 
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participantes do processo civilizatório nacional, numa relação entre identidade, ação e 

memória com a formação da sociedade brasileira. 

Parte do Estado o poder e o dever garantidor do pleno exercício dos direitos culturais e 

acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das 

manifestações culturais, conforme estabelecem os artigos 215 e 21652, da Constituição Federal 

de 1988, abrangendo tanto os bens materiais quanto os imateriais.   

O conjunto de valores integrantes da estrutura normativa constante no art. 216 bem 

traduz os princípios que norteiam o desenvolvimento sustentável defendido na CF/1988 uma 

vez que, consoante Paulo Afonso Leme Machado53, o patrimônio cultural representa o 

trabalho, a criatividade, a espiritualidade e as crenças, o cotidiano e o extraordinário das 

gerações anteriores, diante do qual, a geração presente terá que emitir um juízo de valor, 

dizendo o que quererá conservar, modificar ou até demolir. 

_______________ 
52 Art. 215 - O estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura 
nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais.  

§ 1º - O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de 
outros grupos participantes do processo civilizatório nacional.  
§ 2º - A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta significação para os diferentes segmentos 
étnicos nacionais.  
Art. 216 - Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tombados 
individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes 
grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem:  
I - as formas de expressão;  
II - os modos de criar, fazer e viver;  
III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas;  
IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-
culturais;  
V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, 
ecológico e científico.  
§ 1º - O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural 
brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de 
acautelamento e preservação.  
§ 2º - Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as 
providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem.  
§ 3º - A lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento de bens e valores culturais.  
§ 4º - os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos, na forma da lei.  
§ 5º - Ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos 
quilombos. 

53 MACHADO. Paulo Afonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 15ed. rev. atual. amp. São Paulo: Malheiros, 
2007. p.218 
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O processo civilizatório nacional decorre e é fundamento dessa dinâmica cultural que 

deve ser protegida para garantir a preservação da memória do país às futuras gerações.54. 

Igual exemplo tem-se com a aplicação de institutos como o tombamento o qual, 

enquanto efetiva intervenção administrativa sobre o direito de propriedade, é largamente 

utilizado na proteção de bens de valor arquitetônico vinculado ao patrimônio histórico e 

artístico de uma determinada sociedade.  

A título meramente didático, diga-se que o instituto do tombamento, é abordado ora 

como um tipo de servidão administrativa, de limitação administrativa e parte da doutrina 

ainda o qualifica como um tipo independente de limitação ao direito de propriedade, sendo 

que o presente estudo o entende como verdadeira limitação administrativa55: 

Daí a eclosão de uma realidade que necessariamente deve inserir a propriedade e seu 

bom uso num contexto ambiental, preconizando uma verdadeira função socioambiental do 

patrimônio como corolário do disposto no art. 5º, XXIII, da CF1988 o qual delibera que a 

propriedade atenderá sua função social. 

 

2.3.4 O meio ambiente como fundamento da ordem social. 

 

Seguindo o Art. 193, da CF/1988, a ordem social tem como base o primado do 

trabalho, e como objetivo o bem-estar e a justiça social. 

_______________ 
54 Cf. SANTILLI, Juliana. Socioambientalismo e novos direitos - Proteção jurídica à diversidade biológica e 
cultural. São Paulo: Peirópolis, 2005. p.78/81. 

A influência do multiculturalismo, por exemplo, está presente não apenas na proteção às criações e 
manifestações culturais dos diferentes grupos sociais e étnicos formadores da sociedade brasileira. Além dos 
direitos territoriais consagrados aos povos indígenas e quilombolas, foram-lhe reconhecidos direitos coletivos 
– econômicos, sociais, culturais e ambientais. Dessa forma, a tutela coletiva alcança as comunidades 
indígenas e quilombolas enquanto sujeitos de direitos e integrantes do patrimônio cultural nacional. 

55  Cf. MACHADO, Paulo Afonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 15ed. rev. atual. amp. São Paulo: 
Malheiros, 2007. p.935. 

(...) constitui-se como regime jurídico que, implementando a função social da propriedade, protege e 
conserva o patrimônio cultural privado ou público brasileiro, através da ação dos poderes públicos e da 
comunidade, tendo em vista, entre outros, seus aspectos históricos, artísticos, arqueológicos, naturais e 
paisagísticos, para fruição das presentes e futuras gerações. 
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A ordem social busca, a partir da valorização do trabalho refletir-se em bem estar e 

justiça social e a defesa do meio ambiente ancora-se também com fundamento da ordem 

social, posto que o que é justiça social senão a equitativa distribuição de riqueza e o acesso às 

políticas públicas de desenvolvimento, este sustentável, que ampare um direito ao meio 

ambiente equilibrado que se reflita no bem estar social. 

Igualmente, o primado do trabalho se traduz não apenas na valorização do trabalho 

enquanto contrato ou fonte de riqueza, mas e principalmente na valorização do chamado meio 

ambiente do trabalho. Com isso, em consonância com Edis Milaré56, há de ressaltar os 

aspectos de saúde coletiva, no âmbito do contrato de trabalho, seja individual, seja coletivo. 

Além dos fundamentos preconizados no art. 193, e do Capítulo VI, da CF/88, a 

matéria ambiental destaca-se ainda no Título VIII, relativo à ordem social nos artigos 22 e 22 

da CF/198857. 

As temáticas levantadas pelos artigos em comento abrangem questões díspares, mas 

que abordam aspectos de saúde (art. 200), diretamente ligadas à proteção do meio ambiente, 

esta se podendo refletir em questões de vigilância sanitária, acesso a políticas públicas de 

saneamento básico, no âmbito do Sistema Único de Saúde. 

No tocante ao disposto no artigo 220, a questão da liberdade de informação como que 

submissa à garantia contra a propaganda de produtos, práticas e serviços que possam ser 

nocivos à saúde e ao meio ambiente.  

_______________ 
56 MILARÉ, Edis. Direito do Ambiente: Doutrina, jurisprudência, glossário. 5 ed. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2007. P.57 
57 Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei: 

(...) 
VIII - colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho. 
(...) 
Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo 
ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. 
§ 3º - Compete à lei federal:  
(...) 
II - estabelecer os meios legais que garantam à pessoa e à família a possibilidade de se defenderem de 
programas ou programações de rádio e televisão que contrariem o disposto no art. 221, bem como da 
propaganda de produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente. 
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Nesse sentido, as normas constitucionais referentes ao acesso à informação, tem 

especial aplicação no desenvolvimento de políticas referentes ás relações de consumo, uma 

vez que a liberdade de informação reflete-se não no direito de informar, mas, no direito de ser 

informado, constituindo-se num dever que vai ao encontro do principal fundamento norteador 

das polícias de proteção ao meio ambiente, consubstanciado no chamado Princípio da 

precaução. 

 

2.4 A PRECAUÇÃO COMO PARÂMETRO DA POLÍTICA AMBIENTAL 

 

O advento das pesquisas em matéria de OGM´s, muito embora tenham trazido 

inúmeros benefícios às mais diversas área do conhecimento humano, acabou por tomar uma 

dimensão tão grande que culminou com a inserção da engenharia genética no rol das 

atividades de risco, a justificar a aplicação do Princípio da precaução.  

O Princípio da precaução ambiental é de gênese internacional, consubstanciado no 

Princípio 15 da Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento de 

199258, pelo qual o Princípio da precaução deverá ser aplicado amplamente pelos Estados, de 

acordo com suas próprias condições, de forma a proteger o meio ambiente. 

A definição específica de precaução em matéria ambiental, segundo informa Paulo 

Affonso Leme Machado, nasce com a Carta do Meio Ambiente da França, promulgada em 

2.3.2005, que em seu art. 5º preceitua que, quando a execução de um dano, ainda que incerto 

diante do estado dos conhecimentos científicos, possa afetar de modo grave e irreversível o 

meio ambiente, as autoridades públicas providenciarão, através da aplicação do Princípio da 

precaução e nas áreas de suas atribuições, a implementação de procedimentos de avaliação de 

_______________ 
58  PRINCÍPIO 15 - Com o fim de proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deverá ser amplamente 
observado pelos Estados, de acordo com suas capacidades. Quando houver ameaça de danos graves ou 
irreversíveis, a ausência de certeza científica absoluta não será utilizada como razão para o adiamento de 
medidas economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental. 
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riscos e a adoção de medidas provisórias e proporcionais com a finalidade de evitar a 

realização do dano59. 

Quando a Lei 8.974/95 completou 10 anos, foi substituída pela Lei 11.105, de 24 de 

março de 2005, a qual, consagrou o chamada Princípio da precaução, o qual, positivou 

diretivas oriundas de normas europeias, bem como se afinou com a Declaração do RIO, 1992, 

a qual, em seu princípio 15 estabelece que, com o fim de proteger o meio ambiente, o 

Princípio da precaução deverá ser amplamente observado pelos Estados, de acordo com suas 

capacidades.  

Corolário do princípio da prevenção insculpido no art. 225, IV, da CF/88, em que pese 

a defesa de que se tratam de sinônimos, firma-se convicção em torno de Edis Milaré60, 

porquanto a prevenção relaciona-se com a adoção de medidas que corrijam ou evitem danos 

previsíveis, ao passo que a precaução também age prevenindo, mas antes disso, evita-se o 

próprio risco ainda imprevisto, conforme Marcelo Abelha Rodrigues61. 

Destarte, o Princípio da precaução ambiental integra o rol de princípio contidos na 

Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento de 1992, mediante 

previsão pela a qual deverá ser aplicado amplamente pelos Estados, de acordo com suas 

próprias condições, de forma a proteger o meio ambiente. 

É dessa norma nuclear que parte a legislação que se desenrola a partir do art. 225, IV, 

integrando o rol de preceitos que formam a Política Nacional do Meio Ambiente, no que 

concerne à realização do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e respectivo Relatório de 

Impacto Ambiental (RIMA), bem como, especificamente no que interessa ao objeto do 

presente estudo, compondo a premissa essencial da Lei, nº 11.105/2005, inclusive 

_______________ 
59 MACHADO, Paulo Afonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 15ed. rev. atual. amp. São Paulo: Malheiros, 
2007. p.1003 
60  MILARÉ, Edis. Direito do Ambiente: Doutrina, jurisprudência, glossário. 5 ed. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2007. P.166. 
61  RODRIGUES, Marcelo Abelha. Elementos de Direito Ambiental. 2 ed. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2005. p.204. 
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direcionando a própria Administração Pública ao integrar o princípio da eficiência 

administrativa do art. 37, caput, da CF/88, o qual estabelece os princípios norteadores da 

atividade administrativa62. 

O Princípio da precaução se opera no mundo real mediante todo um sistema de 

estudos que têm por finalidade especial aferir o grau de impacto adverso ao meio ambiente, 

mediante ato administrativo emanado de autoridade competente, sendo de especial relevância 

quando aplicado à matéria objeto deste trabalho, Biotecnologia, relativamente a experiências, 

produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente.  

Nesse diapasão muito bem se coloca o Art. 5º, XXXII, da Constituição Federal, 

inserido no Capítulo dos direitos e garantias individuais e coletivas, ao dispor, por exemplo, 

que: “O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor”, mandamento cumprido 

por força da Lei 8.078/90, que tem efetivo papel realizador do Princípio da precaução63. 

Na verdade, ao promover o controle sobre atividades que envolvam a manipulação 

genética, o Estado tende a sopesar e tentar equilibrar liberdade da criação científica, liberdade 

econômica e preservação do meio ambiente, posto que a vida, a integridade física e moral e a 

saúde, podem ser afetadas pelo uso de forma inadequada da liberdade de pesquisa e sua 

consequente aplicação econômica.  

Em nome de princípios tão caros como a vida e a saúde o legislador 

infraconstitucional não economizou em ferramentas de controle, impondo barreiras à 

_______________ 
62 Cf. RODRIGUES, Marcelo Abelha. Elementos de Direito Ambiental. 2 ed. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2005. p.204. 

Observe-se ainda que o Princípio da precaução , combinado com o princípio da eficiência (art. 37, caput da 
CF/88) exige que toda e qualquer política pública ou empreendimento deva passar por uma análise prévia de 
discussão de viabilidade ambiental, antes mesmo de se destinar ou aportar recursos com o referido 
desiderato. 
A ubiqüidade do ambiente e a necessidade de a administração pública definir políticas que atendam a melhor 
solução para a coletividade, especialmente do ponto de vista ambiental, não permite que o primeiro se defina 
a política pública para depois fazer o estudo de impacto ambiental. Antes disso, deve haver uma avaliação 
ambiental estratégica, que definirá, com o menor custo possível, a viabilidade ambiental do projeto ou da 
política pública que pretenda ser implementada 

63 Lei n. 8.078/90, art. 6º: É direito básico do consumidor, entre outros, ter protegidos a vida, saúde e segurança 
contra riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos e nocivos, 
assegurado o direito de informação sobre os diferentes produtos, especificação, características e composição . 
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aplicação excessiva da ciência genética, posto que muitas das conclusões obtidas em 

laboratórios e campos de experimento, rapidamente chegam às gôndolas dos supermercados e 

aos balcões das farmácias. 

Dessa forma, a adoção de instrumentos limitadores à livre iniciativa em matéria de 

Biotecnologia, serve de ponto de convergência no que toca à aplicação prática das normas 

ambientais referentes aos OGM´s, as quais, muito longe de restringir-se a uma área restrita do 

conhecimento jurídico, englobam um estudo multidisciplinar, abrangendo um diálogo entre o 

Direito, a Economia, e a Ciência, como fontes de influência na criação da norma e na atuação 

estatal interventiva. 

Com isso, pode-se afirmar que o Princípio da precaução se sobrepõe à livre utilização 

do OGM, sendo escopo para sua aplicação.  

Na concepção do presente estudo, a norma ambiental brasileira confirma a máxima 

proteção para a vida e a saúde e nesse enfoque, as relações de consumo despontam como um 

setor primordial, a merecer especial atenção do art. 40, da Lei 11.105/2005 que dispõe:  

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. 

Paulo Afonso Leme Machado64 opina no sentido de que não deve causar estranheza 

esse dispositivo posto ser direito do consumidor saber exatamente o que está comprando, não 

existindo em tal norma qualquer preconceito que impeça a livre comercialização dos 

alimentos transgênicos. 

É em homenagem ao Princípio da precaução que se impõem, antes ao pesquisador e 

posteriormente ao produtor, a responsabilidade pela confiabilidade de sua cadeia produtiva, 

definindo-se em favor de um maior controle do Estado sobre a liberação das pesquisas com 

_______________ 
64  MACHADO, Paulo Afonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 15ed. rev. atual. amp. São Paulo: Malheiros, 
2007. p.1022. 
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OGM´s, com o fito de impedir tais pesquisas de resvalarem na vantagem econômica pura e 

simples. 

A Biotecnologia é matéria das mais novas no campo do Direito, sobretudo em face de 

seu caráter intercultural multifacetado, a englobar conceitos e ideias que, não raramente, 

relativizam posicionamentos e, por isso mesmo, direitos essenciais como a autonomia da 

vontade e a livre iniciativa, quando aplicáveis ao campo científico, acabam, de forma turva e 

de pouca profundidade, por tornarem-se pontos de referência susceptíveis de congregar 

conflitos resultantes da confrontação entre interesses e concepções (bio) éticas diferentes.  

De fato, a questão genética acaba por englobar também uma pluralidade de morais 

particulares em conflito, as quais pressupõem fundamentos, também particulares, que 

delimitam as várias comunidades morais específicas, sejam elas de cientistas, cientistas 

religiosos, religiosos, políticos, médicos ou magistrados. 

O fato é que a relação entre a Biotecnologia acadêmica e a comercial foi cedendo lugar 

a uma simbiose produtiva, pela qual se pode afirmar que a experiência em Biotecnologia 

comercial é parte integrante de uma bem sucedida carreira de um estudioso em DNA que 

deseje a vanguarda na pesquisa científica.    

Tem-se então um terreno propício para a chamada Bioética, assim considerada, não 

como um sistema moral, mas como um campo de integração multidisciplinar para a reflexão e 

elaboração de critérios práticos que sirvam como anteparo aos eventuais excessos cometidos 

em nome da evolução científica65. 

_______________ 
65 Cf. JUNGES, José Roque. Bioética como casuística e como hermenêutica. In: Revista Brasileira de Bioética. 
Vol. 1 N. 1. 2005. 

Os dilemas éticos concretos não podem ser afrontados com um discurso teórico, pois exigem soluções 
práticas e eficientes. Esse é o berço do surgimento da bioética: a análise de casos. No início da década de 
1970, a opinião pública dos Estados Unidos ficou chocada com a revelação sobre o uso de pacientes 
fragilizados (sifilíticos negros, pacientes com Síndrome de Down e com diálise renal) no desenvolvimento de 
pesquisas sem o devido consentimento informado. Esses fatos, ao lado de outros, fizeram eclodir a 
consciência sobre os direitos dos pacientes e levaram o governo a criar uma comissão especial para estudar a 
questão. 
Depois de quatro anos de discussão, a comissão publicou o Relatório Belmont, propondo os três princípios 
éticos básicos para o envolvimento de seres humanos em pesquisas: autonomia (necessidade do 
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Complementa tal raciocínio Simone Vinhas de Oliveira a dizer que na realidade da 

biotecnologia, o equilíbrio entre sujeitos, por exemplo, médico-paciente, pressupondo 

autonomia entre os mesmo, não existe.  

Para esta doutrinadora, há um biopoder daqueles que dominam a técnicas da ciência da 

vida no contexto social. Disso resulta o conteúdo deontológico ético-jurídico da negociação 

da biociência66. 

Na verdade, os critérios utilizados devem ser aqueles que reúnem os pressupostos 

necessários à aplicação da Bioética, quais sejam, autonomia (necessidade do consentimento 

informado do envolvido); beneficência (atenção por parte do pesquisador aos riscos e 

benefícios para o envolvido) e justiça (busca de equidade quanto aos sujeitos de 

experimentação). 

Com efeito, a temática ambiental longe de ser refém de concepções de cunho 

ideológico origina-se a partir de interesses primários do homem que perfazem um direito a um 

meio ambiente como direito fundamental, que vale por si mesmo fazendo valer a noção de 

dignidade humana preconizada pela norma constitucional, sendo que a ausência dessa 

proteção despe o homem dessa dignidade67. 

Nesse sentido, é fundamental que se compreenda que a necessidade de um meio 

ambiente equilibrado deve ser harmonizada com a execução de políticas públicas que tenham 

_______________ 
consentimento informado do envolvido); beneficência (atenção por parte do pesquisador aos riscos e 
benefícios para o envolvido) e justiça (busca de eqüidade quanto aos sujeitos de experimentação). Segundo o 
relatório, esses princípios pretendem orientar os cientistas, os sujeitos de experimentação, os cidadãos 
interessados e os avaliadores à compreensão dos conceitos éticos inerentes à experimentação com seres 
humanos. Esses princípios, adquiridos indutivamente por meio da análise de casos, tornaram-se o núcleo 
central e o cerne de desenvolvimento da bioética.  

66 OLIVEIRA, Simone Vinhas de. In. Atividade biotecnológica empresarial: autonomia privada e autonomia 
pública da manipulação genes no estado democrático de direito. Disponível em http://www.conpedi.org/manaus 
/arquivos/anais /manaus /direito_humano_td_simone_v_de_oliveira.PDF. 
67 Cf. BONIFÁCIO, Artur Cortez. O direito constitucional internacional e a proteção dos direitos fundamentais. 
São Paulo: Método, 2008. p.85.  

Direitos fundamentais são aqueles formal, ou materialmente, considerados pela Constituição com essa 
qualidade. São fundamentais porque direitos caracterizados pela essencialidade à pessoa humana, 
individualmente ou em comunidade; a sua ausência despe o homem de dignidade. São direitos reivindicados 
em qualquer tempo e lugar. São eles inatos, intransferíveis, irrenunciáveis, inegociáveis, porque são muito 
caros ao homem. São direitos que representam bens jurídicos de extrema relevância á pessoa humana. 
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como referência também o desenvolvimento científico, o qual, em larga escala, proporciona 

também o desenvolvimento humano.  

Dessa forma, o papel da Bioética insere-se nesse contexto como ponto de 

convergências das discussões sobre esse tema quando da aplicação do artigo 170 da CF/1988, 

este, em seu rol extensivo de princípios que englobam, não apenas fundamentos de ordem 

econômica, mas igualmente suas próprias finalidades, ou seja, os objetivos a serem atingidos 

por meio de implementação de seus ditames econômicos.  

A luz dessa abordagem vê-se que a adoção pela Constituição, de objetivos dúplices, 

englobando a procura de uma existência digna e consoante os ditames da justiça social68, 

aplica-se em larga escala à análise das atividades decorrentes de Organismos Geneticamente 

Modificados. 

 

2.4.1 Princípio da precaução e Administração Pública 

 

O Princípio da precaução ambiental na Administração Pública tem sede no artigo 37, 

da Constituição Federal de 1988, haja vista integrar os princípios inerentes à gestão pública 

contidos no artigo 225, IV, da Constituição Federal de 1988 ao 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. 

Tal posição reflete-se na postura a ser adotada pela gestão pública, como forma de 

servir de ponto de convergência para dirimir questões que abordem OGM´s, como forma de 

confirmar o Princípio da precaução. Para tanto, entende-se que a Precaução imperiosa 

pleiteada pela matéria ambiental, há de se cotejada com dois importantes princípios da 

Administração, quais sejam, o Princípio da Publicidade, aqui concebido juntamente com o 

Princípio da Transparência, oriundo das normas consumeristas e o Princípio da Motivação, 

_______________ 
68 TAVARES, André Ramos. Direito constitucional econômico. São Paulo: Método, 2003. 
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aqui entendido como a necessidade de se refletir profundamente acerca do bem jurídico 

tutelado pela decisão a ser proferida em matéria de Biotecnologia. 

O Princípio da precaução consubstancia-se no Princípio da Publicidade sob a égide do 

art. 37, da CF/1988, pelo qual resta exigida ampla divulgação dos atos praticados pela 

Administração Pública, ressalvadas as hipóteses restritivas relativas à intimidade ou quando o 

interesse social assim o exigir. 

O Princípio da Publicidade impõe ainda que sejam publicados os dados 

administrativos, sendo franqueadas as informações pertinentes a qualquer do povo. A 

abordagem individual ao seu passo, impõe que no transcurso de processos administrativos 

onde figurem interessados, na qualidade de postulantes ou acusados, sejam esses intimados 

pessoalmente das decisões neles tomadas, para que realizem o que de direito69. 

No caso do meio ambiente, a publicidade dos atos é pilar de sustentação tanto para que 

seja dado conhecimento à sociedade dos procedimentos relativos à liberação comercial de 

OGM´s, por exemplo, quanto garantir a licitude dos processos de liberação perante a 

autoridade competente.   

A par disso está o entendimento de Celso Antonio Bandeira de Melo, para quem, não 

pode haver em um Estado Democrático de Direito, ocultamento aos administrados dos 

assuntos que a todos interessam70, levando-se em conta, neste mesmo diapasão, Jürgen 

Habermas, e sua posição no sentido de que o nível de maturidade da democracia mede-se pelo 

nível de comunicação entre o Estado e a Sociedade71. 

_______________ 
69 SUNDFELD, Carlos Ari. Princípio da publicidade administrativa: direito de certidão, vista e intimação. 
Revista de Direito Público, São Paulo, Revista dos Tribunais, n. 82, abr./jun. 1987, ano XX, p. 52-64. 
70 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 13.ed. Ver. Atual. Ampl. São Paulo: 
Malheiros, 2001. p. 85. 
71 Cf. HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia – entre facticidade e validade. Vol.1. Trad. de Flávio Beno 
Siebeneichler. Rio de Janeiro : Tempo Brasileiro, 1997, p.106. 

Nesta, perspectiva, a democracia aparece como a constituição política na qual a Sociedade obtém a 
consciência mais pura de si mesma. Um povo é tanto mais democrático quanto maior for o papel por ele 
atribuído ao raciocínio, à reflexão e ao espírito crítico na regulação de seus assuntos públicos. E, vice-versa, é 
tanto menos democrático quanto maior for o peso do inconsciente, dos costumes inconfessados, em síntese: 
quanto mais predominarem os preconceitos subtraídos a qualquer exame.  
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Inegável a efetiva carga de importância que a Publicidade traz para a confirmação do 

Princípio da precaução, frente ao caso prático, pensa o presente trabalho que esse Princípio da 

Publicidade vem, no tocante aos OGM´s, atrelado ao novel Princípio da Transparência, 

oriundo da Lei 8.078/90, Código de Proteção de Defesa do Consumidor. 

Transparência nada mais é do que o dever de informar, mas não apenas indicar ou dar 

a conhecer, mas sim demonstrar de forma clara, verdadeira e objetiva as informações que 

devem chegar ao conhecimento do cidadão. 

No tocante ao objeto ora estudado o dever de informar abrange a obrigatoriedade de 

especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem 

como sobre os riscos que apresentem à saúde, haja vista que os produtos colocados no 

mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto 

os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se 

os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu 

respeito, consoante principalmente os artigos 6º,II, 8º e 9º do Código de Proteção e Defesa do 

Consumidor 72. 

Defende-se com isso que o Princípio da precaução somente poderá ser considerado 

efetivo, se a Administração Pública, quando da análise do caso concreto, optar-se pela ampla 

informação de forma acessível à coletividade. 

_______________ 
72 LEI N.º 8.078/1990, art. 6º: São direitos básicos do consumidor: 

I - a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos 
e serviços considerados perigosos ou nocivos; 
 II - a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de 
escolha e a igualdade nas contratações; 
(...) 
Art. 8° Os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança 
dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, 
obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu 
respeito. 
Parágrafo único. Em se tratando de produto industrial, ao fabricante cabe prestar as informações a que se refere 
este artigo, através de impressos apropriados que devam acompanhar o produto. 
LEI Nº 8.078/90, art. 9° O fornecedor de produtos e serviços potencialmente nocivos ou perigosos à saúde ou 
segurança deverá informar, de maneira ostensiva e adequada, a respeito da sua nocividade ou periculosidade, 
sem prejuízo da adoção de outras medidas cabíveis em cada caso concreto. 
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Ressalte-se que o Principio da Publicidade decorre da própria indisponibilidade do 

interesse público, restando-lhe curar, nos termos das finalidades predeterminadas legalmente, 

e o bem transindividual tutelado, qual seja, o meio ambiente.  

No tocante ao Princípio da Motivação, este, com igual residência no art. 37, da 

Constituição de 1988, refere-se ao dever de a Administração justificar seus atos, declarando 

seus fundamentos e relacionando estes com os fatos aos quais busca refletir73. 

A Lei nº 8.974/1999, prevê, no artigo 50, I que os atos administrativos deverão ser 

motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando neguem, limitem ou 

afetem direitos ou interesses. 

O Princípio da precaução, no âmbito do Direito Administrativo, escora-se nos 

princípios da Publicidade/Transparência e da Motivação, exatamente em razão da 

possibilidade trazida pelo artigo art. 54 do Decreto 5.591/2005, referendado pelo art. 16, §3, 

da Lei 11.105/05, vê-se que compete à CTNBio 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 do licenciamento ambiental. 

O licenciamento ambiental é um dos principais instrumentos da Política Nacional do 

Meio Ambiente (PNMA), cujo objetivo é agir preventivamente sobre a proteção do bem 

comum do povo - o meio ambiente – e compatibilizar sua preservação com o 

desenvolvimento econômico-social. Ambos, essenciais para a sociedade, são direitos 

constitucionais. A meta é cuidar para que o exercício de um direito não comprometa outro 

igualmente importante. 

_______________ 
73 Cf. MELO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 13. ed. rev.atual.amp. São Paulo: 
Melheiros, 2001.p.35.  

Dito princípio implica para a Administração o deve de justificar seus atos, apontando-lhes os fundamentos de 
direito e de fato, assim como a correlação lógica entre os eventos e situações que deu por existentes e a 
providência tomada, nos casos em que este aclaramento seja necessário para aferir-se a consonância da 
conduta administrativa com a lei que lhe serviu de arrimo. 
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Dessa forma, cabe à CTNBio, inclusive, exigir ou deixar de exigir o Estudo de 

Impacto Ambiental – EIA e o Relatório de Impacto Ambiental – RIMA, em matéria de 

Biossegurança, na verdade denominados como estudos de avaliação de riscos ou controle de 

riscos, tendo estes, todavia, a mesma natureza daqueles. 

De fato, se a CTNBio, em parecer fundamentado, entender que o procedimento ou 

produto analisado não é potencialmente causador de significativo impacto ambiental, tem 

efetiva competência para dispensar o EIA/RIMA e fazer vincular sua decisão aos demais 

órgãos da Administração Pública. 

O Parecer Técnico Prévio Conclusivo da CTNbio contempla necessariamente os 

seguintes aspectos da segurança do OGM:  

1. Riscos para o Meio Ambiente, que são examinados e avaliados pela Comissão 

Setorial Específica da Área Ambiental, presidida pelo representante do Ministério do Meio 

Ambiente e cientistas da área ambiental;  

2. Riscos para a Agricultura e Saúde Animal, que são examinados pelas Comissões 

Setoriais Específicas das Áreas Vegetal e da Saúde Animal, presididas por representante do 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e cientistas com atuação nessas áreas;  

3. Riscos para a Saúde Humana, examinados pela Comissão Setorial Específica da 

Saúde Humana, presidida pelo representante do Ministério da Saúde e cientistas dessa área. 

Não se pode, portanto, falar em eventual usurpação de competência, sobretudo porque, 

como resta afirmado em outros locais deste trabalho, decisões que envolvem Biotecnologia 

não tem somente um apelo local, mas sim, transnacional, em razão da abertura de mercado 

que ao reduzir ou mesmo eliminar barreiras comerciais, permite a livre circulação de OGM´s 

em vários países. 

Com amparo nessa realidade, resta ao presente trabalho defender, como efetivamente 

defende, que a dispensa das avaliações de risco somente podem ocorrer mediante decisão 
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devidamente motivada, que alcance os pressupostos de fatos e de direito, de forma 

transparente e plenamente publicizada, sob pena de se afastar a aplicação prática do Princípio 

da precaução, uma vez que, em inúmeros casos, o homem médio não tem qualquer acesso aos 

procedimentos de autorização e colocação comercial de produtos de origem transgênica. 

 

2.5  AS LIMITAÇÕES ADMINISTRATIVAS E AS RELAÇÕES ENTRE O 
ESTADO E O PARTICULAR 

 

 

Com a evolução do Estado, fruto da crescente modernização das relações sociais por 

ele tuteladas, nasceu também a necessidade de se estabelecer referenciais de conduta, com 

vistas a melhor controlar o interesse individual em função da vontade coletiva que, 

personificada no ente público, impõe ao particular determinado modus vivendi a fim de 

harmonizar o caráter liberal do Estado moderno com seu tradicional papel de limitador dessas 

liberalidades para não exceder as fronteiras do que comumente denominamos de posturas 

socialmente aceitas. 

A partir disso, o Estado posiciona-se como agente organizador da dinâmica social, 

havendo, por conseguinte, a migração do direito, de seu aspecto formal, para tornar-se 

instrumento de política pública, uma vez que se destina a manter a ordem social não apenas 

como ela é, mas influir no seu próprio fluxo e direção74. 

A imposição de limitações administrativas propõe-se a salvaguardar os valores que 

compõem o fluxo econômico, relacionados à higiene e saúde públicas; o patrimônio estéticos, 

artísticos, históricos e paisagísticos; as riquezas naturais e a economia popular. 

Na verdade, a aplicação das limitações estatais ao delimitar duas realidades 

conflitantes – público e privado – caminha a passos largos em busca de novas abordagens que 

_______________ 
74 ANDRADE, Rogério Emílio de. A capacidade normativa da administração pública. In: Regulação pública da 
economia no Brasil. Campinas: Edicamp, 2003. p. 95. 
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equilibre interesses divergentes, mas que, em inúmeras situações, convergem e até mesmo se 

completam para justificar os atos de polícia emanados do poder regulatório da Administração 

Pública, atos estes que se refletem nas chamadas limitações administrativas. 

No que implica o objeto ora em estudo, as limitações administrativas impostas sob a 

forma da Biossegurança, decorrem sobretudo do Princípio da precaução que permeia as 

atividades que, de algum modo, tragam dano potencial ou efetivo ao meio ambiente. 

 

2.5.1 Conceito de limitações administrativas 

 

O alcance das limitações administrativas não é ilimitado, não é carta branca para quem 

exerce atividades de Administração Pública fazer ou deixar de fazer alguma coisa ao seu 

alvedrio ou ao seu arbítrio75.   

A atividade administrativa de ordenação social envolve atividades de conteúdo 

mandamental ou imperativo contido em atos administrativos que guiam a ação positiva ou 

negativa do administrado sempre em direção ao interesse público76.  

Ainda que importem, na prática, em atos desfavoráveis a alguns, restringindo, 

reformando ou até mesmo extinguindo direitos em prol do interesse público, o fato é que a 

limitação administrativa é importante ferramenta protetiva e sua definição, enquanto ato 

decorrente do chamado poder de polícia administrativa é enfrentado pela totalidade da 

doutrina administrativista. 77/78 

_______________ 
75 LAZZARINI, Álvaro. Abuso de poder X poder de polícia.  Rio de Janeiro: Revista de Direito Administrativo, 
v. 203 – Jan/Mar, 1996. 
76 Cumpre informar, salvo melhor juízo, que o presente trabalho não fará diferenciação entre poder de polícia e 
limitações administrativas, considerando ambos sinônimos, uma vez que a diferenciação, se existe, é bastante 
tênue. 
77 FREITAS, Juarez. IN: Serviços públicos e direito tributário. Heleno Torres (Coord.), São Paulo: Quartier 
Latin, 2005 pag.100.  

Exercício do dever (não mera faculdade), que consiste em regular restringir ou limitar administrativamente, 
de modo legal e legítimo, o exercício dos direitos fundamentais de propriedade e liberdade, de maneira a 
obter mais positiva que negativamente, uma ordem pública capaz de viabilizar a coexistência de direitos em 
sua totalidade, sem render ensejo à indenização, por não impor dano injusto. 
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Sendo certo que somente o caso concreto é que determina o alcance de seu conteúdo79 

e face à profusão de conceitos sobre o tema, o presente trabalho realça o conceito de Augustín 

Gordillo para quem a antiga noção de “polícia” inexiste racionalmente por indicar imprecisão 

e ambiguidade ao expressar a ideia de que a única forma de se restringir direitos individuais 

reside na ordem jurídica positiva e não na invocação do poder de polícia.80  

Nesse sentido tem-se a inversão do princípio pelo qual a garantia individual é a regra 

da qual a limitação é a exceção.81 

Tais assertivas estabelecem que os aspectos concernentes a condicionar e restringir o 

uso e gozo de bens, atividades e direitos individuais, em benefício da coletividade ou do 

próprio Estado encontram na ordem constitucional atual novas nuanças que se coadunam com 

a produção normativa ancorada no Estado de Direito. 

Ocupa-se o presente tópico com o conceito de limitação administrativa à liberdade e à 

propriedade, e para tanto, há de se fazer a distinção entre as limitações administrativas em 

sentido amplo e em sentido estrito. 

Luiz Manoel Fonseca Pires, define limitações administrativas em sentido amplo, como 

sendo a atividade estatal de condicionar a liberdade de acordo com os interesses coletivos, o 

que abarca tanto atos do Legislativo, quanto os do Executivo82. 

_______________ 
78 PIRES, Luiz Manuel Fonseca. Limitações administrativas à liberdade e à propriedade. São Paulo: Quartier 
Latin, 2006. pag. 183 

De modo geral, a limitação administrativa à liberdade e à propriedade, em seu sentido estrito é 
desenvolvida pela doutrina e jurisprudência como as intervenções que partem do exercício da função 
administrativa, e fundadas numa relação de sujeição geral que há entre a Administração Pública e os 
administrados, pela qual o Poder Público restringe a liberdade e a propriedade do destinatário da declaração 
ou da ação 

79    ANTUNES, Paulo Bessa. Direito ambiental. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2006. 
80  Sobre isso, PIRES, Luiz Manuel Fonseca. Limitações administrativas à liberdade e à propriedade. São Paulo: 
Quartier Latin, 2006. P. 193. 
81 GORDILLO, Augustín. Tratado Del derecho administrativo. Tomo 2. La defensa del usuário e del 
administrado. Belo Horizonte: Del Rey. 2003. P.V-20 

La “noción” de policía és peligrosa: se algún argumento hubiera em derecho para sostenerla podría correrse 
El riesgo de hacerlo. Sin embargo, no lo hay y solo por algun extraño fenômeno de resistência al cambio, 
temor a lo nuevo, comodidad, apego a lo antiguo, empatia com El poder o La razón que fuere, se mantenga 
em vigor lo que ya há sido y puede volver a ser, sepultura de La liberdad. 

82 PIRES, Luiz Manuel da Fonseca Limitações administrativas à liberdade e à propriedade. São Paulo: Quartier 
Latin, 2006. p.127. 
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Consoante posição de Maria Sylvia Zanella Di Pietro, a limitação administrativa 

consiste no estabelecimento de obrigações, as quais, sem promover a perda do direito de 

liberdade e propriedade, afetam seu caráter absoluto, no sentido de que sua fruição passa a ser 

condicionada em razão de limites impostos pela Administração Pública. 

Sinteticamente “As limitações podem, portanto, ser definidas como medidas de caráter 

geral, previstas em lei com fundamento no poder de polícia do Estado, gerando para os 

proprietários obrigações positivas ou negativas, com o fim de condicionar o exercício do 

direito de propriedade ao bem-estar social” 83. 

Celso Antonio Bandeira de Melo utiliza-se do termo poder de polícia e, também em 

seu sentido amplo, define o instituto como sendo o complexo de medida do Estado que 

delineia a esfera juridicamente tutelada da liberdade e da propriedade dos cidadãos84. 

Em sentido estrito, as definições do que sejam limitações administrativas, consistem 

no conjunto de restrições decorrentes do exercício da função administrativa85, fundadas na 

relação estabelecida entre o Estado e o particular, valendo afirmar que existe função quando 

alguém está investido no dever de satisfazer dadas finalidades em prol do interesse de outrem, 

necessitando, para tanto, manejar poderes requeridos para supri-las.  

Quem exerce “função administrativa” está adstrito a satisfazer interesses públicos, ou 

seja, interesses de outrem: a coletividade.  

Por isso, o uso das prerrogativas da Administração é legítimo se e quando e na medida 

indispensável ao atendimento dos interesses públicos. 

Tal função, desenvolvida pelo Estado, decorre de seu próprio dever-poder jurídico, 

melhor dizendo, de sua competência para a concretização dos interesses dimensionados como 

_______________ 
83 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 20 ed. São Paulo: Atlas, 2007.p.119 
84 MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 13 ed. São Paulo, Malheiros, 
2001.p.688.  
85 MELO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 13 ed. São Paulo, Malheiros, 
2001.pag.34. 



 

 

53 

coletivos, sobressaindo o aspecto finalístico da atuação estatal, qual seja, o interesse do 

administrado.  

Dessa forma, o universo das limitações administrativas vai desde as intervenções 

gerais e abstratas tais como os regulamentos, até as concretas e específicas, como são as 

autorizações, licenças e injunções. De pronto se vê que o uso do poder de polícia só será 

legítimo às vistas da justificação legal para seu exercício.  

O Poder de Policia só pode ser exercido pela Administração Pública e o ato de policia 

emanado desta autoridade, não será ato policia se praticado com abuso poder: só será legítimo 

portanto, se for praticado dentro dos princípios constitucionais inerentes à Administração 

Pública. 

A partir de concepções da doutrina pode-se verificar as limitações administrativas são 

uma forma de exteriorização da chamada função administrativa, na esfera de sua 

competência, visando o interesse coletivo, por meio da imposição de restrições legais à 

liberdade e à propriedade, sempre condicionada aos princípios reguladores da Administração 

Pública, sem prejuízo das normas constitucionais protetivas dos direitos e garantias 

fundamentais.  

Já adentrando no objeto do presente trabalho, o conceito estrito de poder de polícia, no 

contexto da Biotecnologia, se apresenta como o conjunto de limitações estatais ao exercício 

das atividades decorrentes dos OGM´s, as quais estão consignadas na teia da Biossegurança, 

capitaneada pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio), como se verifica 

no transcorrer deste trabalho. 

 

2.5.2 Limitações administrativas e Biotecnologia 

 

Subsiste para a Administração Pública os chamados direitos subjetivos de segundo 

grau, ou, melhor dizendo, os direitos de proteger os direitos comuns da existência, a fim de 
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realizar o mandamento constitucional de proteção ao meio ambiente consoante expressão 

cunhada por Godofredo Teles Júnior 86. 

O interesse público a quem atende a limitação pode referir-se aos mais variados 

aspectos da atividade humana, desde que o interesse da coletividade se sobreponha ao dos 

particulares87. 

A competência reguladora do Estado, através das restrições administrativas à liberdade 

e à propriedade, é o ponto de partida para as autorizações para instalação e prosseguimento de 

pesquisas no campo da engenharia genética. 

O ato emanado da Administração, desde que dotado dos respectivos atributos, é 

autoexecutável, no sentido de que pode o Estado promover, por si mesmo, o comportamento 

dos particulares, no sentido de conformá-los a suas determinações.  

De fato, entende Hely Lopes Meirelles88 ser a auto-executoriedade uma das 

peculiaridades da polícia administrativa, salientando a impossibilidade de condicionar-se os 

atos de polícia a uma prévia aprovação de qualquer outro órgão ou poder estranho à 

Administração, inclusive com a possibilidade do uso da força, daí o caráter também coercitivo 

do ato, caráter este que, consoante Maria Sylvia Zanella Di Pietro, é indissociável da auto-

executoriedade89.  

_______________ 
86 TELLES JÚNIOR, Godofredo. Direito Quâtico: Ensaio sobre o fundamento da ordem jurídica. 8ª Ed. Ver.. 
São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2006. p.343 

O Direito Proteção (Direito Subjetivo de segundo grau) é a autorização decorrente do autorizamento da 
norma jurídica. O autorizamento  da norma jurídica é causa das autorizações  em que estão investidas as 
pessoas e entidades que foram ou seriam lesadas pelas violações das mesmas normas. É causa das 
autorizações de coagir  os violadores a cumprir as normas violadas e reparar o mal que eles produziram 
com essa infringência. Por força do autorizamento, os lesados estão autorizados a usar da sua coatividade, a 
fazer coação, a providenciar a aplicação das sanções legais. 
Em verdade, tais autorizações, que constituem os Direitos Subjetivos do segundo grau, são permissões 
concedidas pela coletividade, por meio de normas de garantia, que são as normas jurídicas. E a coletividade 
as concede porque a obediência a essas normas é considerada a condição necessária para que a sociedade 
seja o que ela precisa ser e cumpra sua missão de instrumento  a serviço do ser humano. precisamente 
porque a referida obediência é assim considerada, é que as mencionadas normas se diferenciam das demais, 
e se especificam como normas jurídicas 

87 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 20 ed. São Paulo: Atlas, 2007.p.118. 
88MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 33.ed. São Paulo: Malheiros, 2007.  
89 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 12.ed. São Paulo: Atlas, 2000. 
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O fato é que, em matéria de meio ambiente, o sentido e a importância dada às 

limitações administrativas ganham contorno de efetivo instrumento de defesa dos interesse 

coletivos. 

Tais restrições compõem o conjunto de formado pelas áreas de preservação 

permanente, pela instituição das reservas ambientais legais ou reservas legais, pelas estações 

ecológicas90 e pelas restrições ao uso agrícola.  Além dessas, a restrições impostas pela 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, relativamente ao setor de 

medicamentos e cosméticos. 

A partir da temática adotada no presente trabalho, passa-se a discorrer acerca das 

restrições estabelecidas ao uso dos transgênicos em matéria de agricultura e indústria 

farmacêutica, uma vez que destas emana o grande foco de discussão em torno da 

Biotecnologia. Atualmente, o CTNbio dedica-se quase que inteiramente ao estudo de 

processos que envolvem as liberações de organismos geneticamente modificados para fins de 

agricultura, sobretudo no tocante à produção de grãos mais resistentes a herbicidas91. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________ 
90 ARIMATÉIA, José Rodrigues. O Direito de propriedade: limitações e restrições públicas. Franca/SP: Lemos 
Franco Editora, 2003. Tratando-se de área de preservação permanente, o proprietário sofre uma restrição quase 
absoluta do direito de uso e gozo da propriedade, pois não pode promover a exploração econômica da área, na 
forma do art. 3º, do Código Florestal, Lei 4.771/65, ao passo que as áreas de reserva legal admitem a exploração 
sustentada à razão de uma preservação percentual de 20% da mata nativa, conforme art. 16, do mesmo Código. 
Por fim, as estações ecológicas, que não interferem na propriedade privada haja vista sua criação se dar em 
imóvel de domínio público, salvo eventual caso de desapropriação, o que enseja também uma integração aos 
bens do Estado. 
91 Lista completa dos processos de liberação comercial feitos pela CTNBio está contida no Anexo I deste 
trabalho. 
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CAP.3 CONTEXTO E APLICAÇÕES DA BIOTECNOLOGIA 

 
A aplicação da Engenharia Genética remonta a tempos imemoriais quando agricultores 

do Neolítico abandonaram o nomadismo e fixaram-se na terra para produção de seus 

alimentos92. 

 

3.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

Em 1866 Gregor Mendel publicou seu famoso estudo acerca da hereditariedade e em 

1909 Willian Bateson cunhou o termo “genética” à ciência da hereditariedade.  

O chamado “código da vida”, somente foi cientificamente descortinado com as 

pesquisas de James D. Watson e Francis Crick quando, em 1953, descobriram o ADN/DNA 

(ácido desoxirribonucléico) e o ARN/RNS (ácido ribonucléico). Estava criado o modelo em 

dupla hélice e aberta a porta para a recombinação genética93. 

Em 1976, um investidor do mercado de alto risco chamado Robert Swanson com o 

cientista Herbert Boyer deflagrou uma série de eventos que culminou com o nascimento de 

um novo setor da economia que viria ser denominado Biotecnologia, mediante a fundação da 

primeira empresa desse tipo de atividade no mundo, a Genentech. 

Com o advento da Biotecnologia e seu impulso nos anos oitenta do século vinte o 

campo de pesquisas mudou radicalmente ocorrendo um estreitamento das relações entre a 

ciência e a economia, nunca sequer imaginado. 

Com isso, os transgênicos são hoje muito mais do que experiências realizadas por 

agricultores. A genética moderna é algo totalmente novo e que tem muito a ser explorado, daí 
_______________ 
92 WATSON, James com D. BERRY Andrew. DNA o segredo da vida. Trad. Carlos Afonso Maferrari. São 
Paulo: Cia. Das Letras, 2005. pag.175 

Os primeiros cultivadores de plantas cruzavam espécies diferentes, criando assim espécies inteiramente 
novas, sem equivalentes diretas na natureza. 

93 O artigo denominado “Molecular structure of nucleic acidis” foi publicado por Watson e Crick originalmente 
na revista americana Nature, em 25 de abril de 1953. 



 

 

57 

a necessidade de se desenvolver ferramentas que controlem tais experimentos para que estes 

sejam um vetor de desenvolvimento humano.  

A moderna busca pela definição de um mapa genético colaborativo nos mais 

diferentes campos da pesquisa, não traz a reboque uma normatização capaz de estabelecer 

direitos e deveres para com as informações obtidas na realização dessas pesquisas. 

Tal fato é por demais relevante quando a comunidade científica se volta para o 

paradoxo mundial de acesso ao mínimo existencial necessário à busca pela dignidade. 

Muito embora exista uma evidente discussão acerca da propriedade intelectual 

decorrente dos avanços decorrentes da manipulação genética, o Estado deve influir nesse 

contexto e criar mecanismos capazes de estabelecer uma visão não apenas econômica, mas 

que leve em conta o acesso das comunidades a tais avanços, viabilizando assim o fundamento 

insculpido no art. 170 da Constituição Federal qual seja, promover a existência digna. 

Modernamente, a Biotecnologia já alarga os limites da Genômica94 ao ampliar seu 

campo de atuação mediante o desenvolvimento da Proteômica.95  

Campo de relevância se apresenta, ainda, nas pesquisas em torno da Epigenética96, 

estabelecendo definitivamente a Biotecnologia como grande polo de discussões em matéria de 

meio ambiente. 

 

3.2 BIOTECNOLOGIA, REGULAÇÃO E INTERESSE PÚBLICO 

 

3.2.1 Abordagem inicial 

 
_______________ 
94 Num conceito livre a Genômica consiste no conjunto de ações para determinar a ordem, ou seqüência, de todas 
as bases do DNA genômico; identificar e mapear os genes de todos os 23 pares de cromossomos humanos; 
armazenar essa informação em bancos de dados, desenvolver ferramentas eficientes para analisar esses dados e 
desenvolver meios de usar esta informação para estudo da biologia e da medicina. 
95 A Proteômica realiza a análise funcional do genoma ao nível protéico, permitindo a caracterização de padrões 
de produção de proteínas, que são essenciais à compreensão das funções celulares e dos processos patológicos. 
96 A Epigenética, estuda os mecanismos moleculares por meio dos quais o meio ambiente controla a atividade 
genética. 
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A livre iniciativa na área das ciências é princípio de grande importância para um 

Estado que almeja o desenvolvimento, sobretudo porque, “como comunidade científico-

tecnológica, continuamos quase tão ignorantes do nosso potencial biológico como durante a 

visita de Darwin” 97. 

Igualmente, o desenvolvimento tão buscado é tributário da proteção ao meio-ambiente 

como barreira lógica à liberdade privada de exercício da atividade econômica e as restrições 

estatais a essa autonomia privada, residentes sobretudo nas chamadas limitações 

administrativas apresentam-se como consequências naturais da prevalência do interesse 

público nessa matéria. 

Se a Constituição Federal de 1988 impõe em seu artigo 5º, IX que, dentre outras, é 

livre a expressão da atividade científica independente de censura ou licença, bem como, o 

artigo 218 da Carta Magna tratar o impulso ao desenvolvimento científico como uma das 

funções do Estado, não há como se negar que o cotejo dessa liberdade vai de encontro a 

normas outras igualmente fundamentais tais como o direito à vida, à saúde e a proteção do 

consumidor igualmente encartados na Carta Magna. 

Nesse contexto resta clara a posição de prevalência desses interesses maiores em 

detrimento da livre iniciativa científica, interesses esses consubstanciados portanto no 

chamado princípio da prevalência ou supremacia do interesse público. 

Desde logo se deve afirmar que, muito embora a doutrina administrativista mais 

moderna trabalhe com o conceito de prevalência ao invés do de supremacia do interesse 

público, o presente trabalho pede licença para utilizar ora uma, ora outra, mas sempre no 

sentido trazido por Lourival Vilanova para quem “a publicização de uma relação não é 

determinada pelo titular da relação” 98, muito embora, o ente público, numa declaração 

unilateral do Estado, ou de quem faça suas vezes, no exercício da função administrativa, que produza 

_______________ 
97  RAW, Isaías. Biotecnologia e Saúde Pública. IN: Revista USP. São Paulo, nº 75, SET/NOV. 2007, Pág. 6 
98  VILANOVA, Lourival. Causalidade e Relação no Direito. 4ª Ed. Rev. Atual. Amp. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2000. pág. 253.  
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efeitos jurídicos, possa assumir uma posição de supremacia quando a causa do ato 

administrativo99 consubstanciar esta finalidade. 

Dessa forma, se praticado em consonância com a ordem constitucional, este ato traduz 

não uma relação de coordenação, mas de subordinação. 

Cumpre dizer que o estudo em curso não se filia ao primado de que o interesse público 

se reflete em toda e qualquer participação do Estado nas relações estabelecidas. Adota-se aqui 

o conceito de interesse público como interesse difuso, com vistas a tentar melhor trabalhar o 

instituto, como mais adiante será detalhado, no desenrolar do presente estudo. 

O presente trabalho aceita a definição de interesses difusos que está consagrada no art. 

81, parágrafo único, I, do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, a respeito de que 

difusos são interesses ou direitos transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam 

titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato.  

Tais grupos indetermináveis, entre as quais inexiste vínculo jurídico ou fático preciso, 

figuram como um conjunto de interesses individuais, de pessoas indetermináveis, unidas por 

pontos conexos. 

No caso específico do meio ambiente os interesses são tão abrangentes que coincidem 

com o interesse público, já que o objeto do interesse é indivisível posto ser compartilhado por 

número indeterminável de pessoas, não podendo ser quantificada ou dividida entre os 

membros da coletividade100. 

O fato é que a Biotecnologia movimenta hoje grande corporações que estão presentes 

muitas em lugares impensáveis, algumas vezes longe do controle da sociedade numa realidade 

que não raro inspira condutas antijurídicas que merecem respostas rápidas do poder público 

em razão da dificuldade de entendimento numa matéria ainda longe da compreensão plena. 

_______________ 
99  OLIVEIRA, Regis Fernandes. Ato Administrativo. 5ª Ed. Rev. Atual.Amp. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2007. Pág.70. 
100 MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo. 10ª edição. São Paulo: Saraiva 1998. 
p.4/5 
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Igualmente, tem relevância o presente tema no sentido de que desde a concepção de 

um projeto de pesquisa para gerar determinado produto geneticamente modificado no País até 

sua efetiva comercialização, faz-se necessário percorrer um longo caminho muitas vezes 

através de composições transnacionais, face ao número elevado de procedimentos, licenças e 

autorizações que devem ser solicitadas a diferentes órgãos ao longo do processo. 

A partir do confronto entre a atividade regulatória do Estado e a necessidade que este 

mesmo Estado tem de fomentar o desenvolvimento em todos os setores da sociedade, é que se 

tratará sobre do alcance e aplicabilidade da Biotecnologia como parte integrante desse 

interesse público protegido. 

 

3.2.2 Prevalência do interesse público sobre os interesses privados 

 

Norberto Bobbio informa que a dicotomia público/privado teve origem no Direito 

Romano. 

A partir da identificação do que seria Direito Público (quod ad statum rei romanae 

spectat) e Direito Privado (quod ad singulorum utilitatem), as relações jurídicas nas mais 

diversas áreas vem delimitando e estabelecendo inúmeros campos de pesquisa dos quais a 

correlação de forças entre a liberdades individuais e as garantias coletivas não são exceção101. 

No que interessa ao estudo ora em curso, há, como deve haver, um sentido de 

prevalência do interesse público, ou difuso, sobre o interesse privado em função sobretudo da 

importância dos bens tutelados por cada tipo de interesse. 

Interesses privados refletem os comportamentos e ações que dizem respeito 

exclusivamente às partes envolvidas, sem reflexos na sociedade como um todo.  Na 

administração eminentemente privada os interesses que se eventualmente se choquem não 

_______________ 
101  BOBBIO, Norberto. Estado, Governo, Sociedade: para uma teoria geral da política. Trad. Marco Aurélio 
Nogueira. 1. ed. 5. Reimpressão. Rio de Janeiro. Paz e Terra. 1987. 174 p. 
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ensejarão a interferência do Estado senão através do poder judiciário, posto que seus 

resultados verificam-se de plano apenas entre as partes envolvidas. 

A partir de uma abordagem feita por Hans Kelsen102 sobre a autonomia da norma 

criada pelas relações particulares tem-se que, na medida em que a ordem jurídica institui o 

negócio jurídico como fato produtor de Direito, confere aos indivíduos que lhe estão 

subordinados o poder de regular as suas relações mútuas, dentro dos quadros das normas 

gerais criadas por via legislativa ou consuetudinária, através de normas criadas pela via 

jurídico-negocial.  

Essas normas jurídico-negocialmente criadas, que não estatuem sanções mas uma 

conduta cuja conduta oposta é o pressuposto da sanção que as normas jurídicas gerais 

estatuem, não são normas jurídicas autônomas. Elas apenas são normas jurídicas em 

combinação com as normas gerais que estatuem as sanções. 

Com isso, o negócio jurídico escorado na livre iniciativa consagra a autonomia dos 

particulares em formalizar negócios e gerar normas de conduta entre si, desde que em 

consonância com normas de ordem geral ou seja, os particulares criam, pelo exercício do 

poder jurídico de autonomia da vontade, as regras individuais que entendem necessárias para 

a efetivação de seus interesses privados.103 

Assim os direitos e obrigações oriundos da relação privada lícita, desde que não 

atinjam bens e direitos de terceiros, em tese somente às partes diz respeito. 

No tocante ao chamado interesse público, indisponíveis, ou inapropriáveis, se num 

momento anterior este se confundia como interesse de um só titular (Estado), sabe-se hoje que 

a Administração Pública não mais detém esse monopólio em função de serem, cada vez mais 

_______________ 
102  KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito: Trad. João Batista Machado. São Paulo: Martins Fontes, 2006 
103  FRANÇA, Vladimir da Rocha. A função administrativa. Salvador, Revista Eletrônica de Direito 
Administrativo Econômico. Instituto Brasileiro de Direito Público da Bahia, nº 12, 
Outubro/Novembro/Dezembro, 2007.Disponível em: www.direitodoestado.com/revista/REDE-12-OUTUBRO-
2007-VLADIMIR%20FRAN%C7A.pdf. Acessado em 20 de junho de 2008. 
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evidentes a existência de interesses públicos não estatais em virtude da complexidade e da 

interdependência da vida na sociedade ocidental. 

Verifica-se a existência de atividades desenvolvidas por particulares consideradas 

indispensáveis para o bom funcionamento da coletividade, o que acaba por estabelecer um 

progressivo abandono da vertente autoritária e valorização da participação dos destinatários 

finais na elaboração das condutas administrativas. 

Dessa forma, apesar de o Estado caminhar para uma maior relativização das relações 

privadas, pensa-se aqui que na verdade não se trata de publicização da relação entre os 

particulares. 

Trata-se sim, de verdadeiro avanço do Estado em direção à absorção de métodos e 

institutos antes próprios do direito privado, a fim de aplicá-los em benefício dos interesses 

gerais, prova disso é que questões como parcerias público-privadas são uma realidade104, 

expandem deveres próprios de relações públicas ou, melhor dizendo, publicizadas, refletindo 

o interesse público que deve estar presente nas relações econômicas. 

Tome-se posição de Vladimir da Rocha França para quem a função social da 

propriedade representa um dos pontos fundamentais da estabilidade da ordem econômica, 

pois sua ausência enseja no abuso e no comprometimento da própria legitimidade jurídica da 

propriedade105. 

_______________ 
104 LEI Nº 11.079/2004..Institui normas gerais para licitação e contratação de parceria público-privada no 
âmbito da administração pública. LEI Nº 11.079/2004. 
105 FRANÇA, Vladimir da Rocha. Perfil constitucional da função social da propriedade . Jus Navigandi, 
Teresina, ano 3, n. 35, out. 1999. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=676>.Acesso em 
08 de agosto de 2009. 

Na ordem econômica atual, a propriedade privada encontra um sentido cada vez mais relativizado, exigindo 
do operador do direito sua inserção no ordenamento jurídico positivo como um fato disciplinado não só pelo 
direito privado, e cada vez mais relativizado pelo direito público. 
A propriedade privada dissociativa representa um foco de instabilidade nas relações entre os sujeitos 
econômicos, ao retirar a legitimidade jurídica da disposição do bem economicamente apreciável . 
A sociedade confere ao Estado, através da concessão de vários mecanismos legais, prescritos na lei 
constitucional e infraconstitucional, poderes de intervenção na propriedade privada que tem inobservado sua 
função social, para retificar o curso social de sua disposição. 
O princípio da função social da propriedade legitima juridicamente a intervenção do Estado na propriedade 
em todos de seus diversos graus: da limitação do exercício do direito de propriedade até a própria 
expropriação. 
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O interesse público não é, por conseguinte, estranho ao indivíduo, mas reflete um 

compartilhamento de interesses de repercussão geral entre os membros de uma sociedade, 

num processo de reconstrução pelo qual já não mais se aceita um “interesse público abstrato, 

que possa ser até mesmo deletério para os integrantes da coletividade.” 106, mas sim um 

somatório de interesses individuais coincidentes em torno de um bem da vida que lhes 

significa um valor, proveito ou utilidade de ordem moral ou material que cada pessoa deseje 

adquirir, conservar ou manter em sua própria esfera de valores.107 

Não se furta à questão também Marçal Justen Filho108 para quem a forma aberta do 

conceito de interesse público permite sua adequação aos diferentes momentos históricos 

vividos pela sociedade culminando num processo de personalização a qual realiza esse 

interesse público a partir da afirmação da supremacia da dignidade da pessoa humana, nessa 

que é uma relação personalíssima entre o Estado e particular, mediante a proteção de valores 

fundamentais em detrimento da solução mais conveniente para a Administração Pública. 

Celso Antonio Bandeira de Melo se posiciona no sentido que a noção de interesse 

público, impede que se incida no equívoco muito grave de se supor que o interesse público é 

exclusivamente um interesse do Estado, engano, este, que faz resvalar fácil e naturalmente 

para a concepção simplista e perigosa de identificá-lo como quaisquer interesses da entidade 

que representa o todo (isto é, o Estado e demais pessoas de direito público interno).109 

_______________ 
106  DALLARI, Adilson Abreu. Privatização, Eficiência e Responsabilidade. Salvador, Revista Eletrônica de 
Direito Administrativo Econômico. Instituto Brasileiro de Direito Público da Bahia, nº 05, 
Fevereiro/Março/Abril, 2006. Disponível em: http://www.direitodoestado.com/revista/REDAE-5-FEVEREIRO-
2006-ADILSON%20DALLARI.pdf. 
107 BORGES, Alice Gonzáles. Supremacia do interesse público: desconstrução ou reconstrução? Revista de 
Direito do Estado. Rio de Janeiro: nº 3: 137-153, julho/setembro, 2006.  
108 JUSTEN FILHO, Marçal. Conceito de interesse público e a “personalização” do direito administrativo. 
Revista Trimestral de Direito Público. São Paulo, Malheiros. 2006. nº 26: 115/136. 
109 MELO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 13 ed. São Paulo, Malheiros, 2001. 
Pág. 63: Uma vez reconhecido que os interesses públicos correspondem à dimensão pública dos interesses 
individuais, ou seja, que consistem no plexo dos interesses dos indivíduos enquanto partícipes da sociedade 
(entificada juridicamente no Estado) nisto incluído o depósito intertemporal destes mesmos interesses, põe-se a 
nu circunstância de que não existe coincidência necessária entre interesse público e interesse do Estado e demais 
pessoas de direito público 
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No momento da decisão administrativa, é certo que o Estado goza de uma situação de 

vantagem em relação ao particular.  

Todavia essa condição decorre não de um direcionamento prévio, mas do sopesamento 

de valores os quais estabelecem regras de preferência baseadas na ordem jurídica, bem como 

na ponderação de interesses os quais não raramente refletem a linha de atuação preferida pelo 

Estado. 

Na concepção de Humberto Ávila por exemplo, é essa ponderação para atribuir 

máxima realização aos direitos envolvidos o critério decisivo para a atuação administrativa. E 

antes que esse critério seja delimitado, não há cogitar sobre a referida supremacia do interesse 

público sobre o particular110. 

A par de tais posicionamentos é relevante afirmar que a questão da autoridade é 

fundamental no cotejo entre interesses públicos e privados. Alf Ross, ao abordar a questão das 

divisões fundamentais do direito111 aponta que uma relação jurídica é de direito público 

sempre que pelo menos um dos sujeitos apareça na relação jurídica munido de poderes de 

autoridade, ou, lembrando Hans Kelsen uma relação entre um sujeito supra-ordenado e um 

sujeito subordinado112. São enfim, relações jurídicas de direito privado aquelas em que 

nenhum dos sujeitos aparece munido de poderes de autoridade, ambos aparecem numa 

posição de igualdade. 

A autoridade antes citada, dá-se no sentido de prevalência de interesses e não como 

imposição de interesses.  

No cotejo do caso concreto a Administração Pública está efetivamente em posição de 

autoridade em relação ao particular e essa posição é que faz, ou deve fazer, prevalecer o 

_______________ 
110  ÁVILA, Humberto. Repensando o “princípio da supremacia do interesse público sobre o particular”. Revista 
Eletrônica sobre a Reforma do Estado. Salvador, Instituto Brasileiro de Direito Público. Nº 11, SET/NOV, 2007. 
Disponível em:http://www.direitodoestado.com/revista/RERE-11-SETEMBRO-2007-HUMBERTO%20AVILA. 
pdf.  Acessado em 21 de junho de 2008. 
111  ROSS, Alf. Direito e Justiça. São Paulo: EDIPRO – Edições Profissionais Ltda., 2000.cap.VIII 
112  KELSEN, Hans. Direito e Estado. In: Teoria Pura do Direito: Trad. João Batista Machado. 6ª ed.São Paulo: 
Martins Fontes, 1998. p.196 
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interesse público, que é o interesse de todos, ademais, essa oposição inexista no campo do 

direito subjetivo, já que tanto o direito público quanto o privado detêm uma comparticipação 

na vontade política. 

Levando em consideração as posições aqui colacionadas, o presente trabalho adotando 

sua definição própria, entende que o conceito de interesse público não se confunde com o 

interesse do Estado, muito embora não raras vezes o Estado figure como parte legítima para 

defendê-lo. 

 Igualmente a dicotomia interesse público e privado não se insere numa discussão 

acerca da supremacia de um sobre o outro, mas da prevalência daquele sobre esse.  Dessa 

forma, ao se tratar de supremacia do interesse público sobre o privado, se está muito mais a 

tratar da aplicação de uma proporcionalidade no trato dos interesses coletivos, dos quais, não 

raramente, o ente público estatal é o seu agente de concretização. 

Com amparo nisso, pode-se traçar a premissa de que a prevalência do interesse público 

sobre o privado se dará sempre a partir de uma ponderação de interesses que, levando em 

consideração a posição de autoridade da Administração Pública, reflita um fim do Estado e 

não uma tarefa do Estado. 

Importante asseverar a posição de Jurgen Habermas acerca dessa dualidade 

público/privado. 

Pergunta o doutrinador se o Estado Democrático de Direito não seria uma amarração 

paradoxal de princípios contraditórios, uma vez que “os direitos subjetivos de liberdade do 

cidadão, da sociedade econômica moderna”, está sempre em concorrência com os “direitos de 

participação política dos cidadãos democráticos113. 

_______________ 
113 HABERMAS, Jurgen. Era das Transições. Trad. e Introd. de Flávio Sienbeneichler. Rio de Janeiro: Tempo 
Brasileiro, 2003. p.154. 
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O interesse econômico do particular, à luz do presente estudo, não pode, portanto, ser 

francamente delimitado pelo Estado apenas sob o argumento de que o interesse público 

justifica o estabelecimento de uma ou outra limitação à livre iniciativa.  

Essa dicotomia público/privado e, por conseguinte, direito público e direito privado, 

abarca outras decorrentes das ciências sociais e reflete teses igualmente conflitantes, ou, no 

mínimo, paralelas, tais como, norma jurídica geral (lei) e norma jurídica individual (contrato), 

a jurisdição, bem como questões relativas à prevalência do interesse público (o bem coletivo) 

sobre o particular em detrimento dos chamados direitos individuais. 

O certo é que os parâmetros que estabelecem as fronteiras entre esses direitos devem 

ser encontrados a partir da análise do ordenamento constitucional e infraconstitucional 

vigentes, sob pena de se estabelecer uma liberdade incontrolável ou um controle que suprime 

o livre desenvolvimento do particular. 

Dito isso, o próprio conceito de autonomia passa a deter um caráter de simetria em 

razão de que a liberdade do cidadão tem de ser necessariamente a liberdade da sociedade na 

qual ele está inserido114 

_______________ 
114 Cf. HABERMAS Idem. p. 172/173. 

O direito legítimo, assim como a moral, protege a autonomia simétrica de cada um: nenhum indivíduo é livre, 
enquanto existir uma única pessoa que não esteja gozando a mesma liberdade. 
Porém, a positividade do  direito obriga a uma divisão da autonomia, para a qual não existe correspondente 
no domínio da moral. 
Ou seja, a obrigatoriedade de normas jurídicas não se apóia somente na compreensão daquilo que é 
igualmente bom para todos, mas também nas decisões coletivamente obrigatórias de instâncias que criam e 
aplicam o direito. Disso resulta a necessidade de uma divisão de papéis entre autores que positivam e 
prolatam o direito, e destinatários submetidos ao direito em vigor. 
A autonomia, que no âmbito moral constitui, de certa forma, um único bloco monolítico, aparece, no campo 
do direito, assumindo uma figura dupla: a da autonomia privada e a da pública. 
Entretanto o moderno direito coativo só pode exigir de seus destinatários um comportamento legal, portanto, 
um comportamento que está em sintonia com as leis, sem levar em conta os motivos. Uma vez que não pode 
exigir uma obediência ao direito “por respeito à lei”, a autonomia privada só pode ser garantida na figura das 
liberdades subjetivas, que dão direito a uma configuração autônoma da vida e possibilitam um respeito moral 
por outros, porém, não obrigam a nada que ultrapasse a liberdade simétrica de cada um.  Por isso, a 
autonomia privada assume a figura da liberdade de arbítrio garantida pelo direito.  Por outro lado, é preciso 
levar em conta que as pessoas que seguem o direito também são pessoas que agem moralmente.  Por isso e na 
medida em que elas o desejarem, devem ter a chance de poderem obedecer ao direito também pelo motivo do 
respeito à lei. 
Por esta simples razão, o direito vigente tem que ser um direito legítimo. E ele só pode satisfazer a esta 
condição se for constituído de acordo com procedimentos da formação democrática da opinião e da vontade, 
que fundamental a suposição da aceitabilidade racional dos resultados.  Aquilo que dá direito à participação 
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O certo ao que parece é caminhar no sentido de uma interdependência entre a 

autonomia privada (cidadão da sociedade) e a pública ou cidadã (cidadão do estado), uma vez 

que os novos paradigmas levados á análise do Estado tem sua gênese sobretudo na influências 

que oriundas relações econômicas, as quais, em razão principalmente da facilidade de 

deslocamento do fluxo de capitais internacionais, tem um significativo impacto no 

desenvolvimento das políticas estatais e na forma de gestão pública. 

 

3.2.3 Interesse público como princípio constitucional  

 

A posição ocupada pela teoria da prevalência do interesse público reflete questão 

basilar no sistema administrativista, preenchendo seus vazios, justificando racionalmente o 

direito e conferindo coesão teórica ao modelo jurídico, concentrando, legitimando e 

delimitando a esfera de poder do Administrador Público.115 

Nessa nova realidade a questão imposta acerca da existência ou não de um princípio 

do interesse público constitucionalmente estabelecido tem despertado na doutrina 

posicionamentos dos mais diversos e nesse diapasão tem o presente trabalho a intenção de 

afirmar como de fato afirma que a prevalência do interesse público sobre o privado no Direito 

Administrativo brasileiro resulta implicitamente do sistema constitucional. 

_______________ 
política liga-se com a expectativa de um uso público da razão: como colegisladores democráticos, os 
cidadãos não podem fechar-se às exigências informais que resultam de uma orientação pelo bem comum. 
O que foi dito acima parece sugerir que a razão prática tem a sua sede exclusiva no exercício de uma 
autonomia política, que permite aos destinatários do direito entender-se, ao mesmo tempo, como seus 
autores.  De fato, porém, a razão prática se realiza, tanto na figura da autonomia privada, como na pública, 
pois ambas constituem , de um lado, fins em si mesmas.  Porém, de outro lado, uma é meio para a outra.  A 
exigência da orientação pelo bem comum, que se liga com a  autonomia pública, constitui expectativa 
racional na medida em que somente o processo democrático garante que os “cidadãos da sociedade” 
cheguem simetricamente ao gozo de iguais liberdades subjetivas.  Inversamente, somente uma autonomia 
privada dos “cidadãos da sociedade”, assegurada, pode capacitar os “cidadãos do estado” a fazer uso correto 
de sua autonomia política.  A interdependência da democracia e estado de direito transparece na relação de 
complementaridade existente entre a autonomia privada (cidadão da sociedade) e pública ou cidadã (cidadão 
do estado): uma serve de fonte para a outra. 

115 MARQUES NETO, Floriano Peixoto de Azevedo. Regulação estatal e interesse público. São Paulo: 
Malheiros, 2002. 
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É pois, a verdadeira função administrativa que a atuação do Estado nasça do crivo 

constitucional que possibilitará, ultrapassados os momentos da compreensão e interpretação 

do que pode e deve ser feito, a efetivação dos valores, ali mesmo inseridos. 

A partir do conceito estabelecido por Humberto Ávila116, vê-se que o princípio traça o 

fim ao qual se dirige a norma jurídica, um estado de coisas que deve ser buscado ao largo de 

preferências pessoais ou, melhor dizendo, é o diferencial a ponderar até que ponto o interesse 

de muitos deve obediência ao interesse de alguns. 

No entender deste trabalho, a Constituição Federal de 1988 traz em vários pontos o 

mandamento nuclear do princípio a nortear a ação da Administração Pública, e no que 

concerne ao objetivo do presente trabalho, tem-se tal assertiva de forma clara nos artigos 

dedicados à Ordem Econômica, especialmente o art. 170, caput e inciso VI que trata sobre a 

defesa do Meio Ambiente de forma diferenciada, em função do impacto trazido por produtos 

e serviços, visando uma existência digna a todos. 

A partir disso, a assertiva de Humberto Ávila expõe uma das nuanças da discussão 

sobre o tema, uma vez que, para este doutrinador, os interesses públicos e privados estão 

intimamente correlacionados, não podendo ser separadamente descritos na análise da 

atividade estatal como um todo.117 

A própria atuação administrativa orientada na direção da promoção de um bem 

comum constitucionalmente previsto, justifica a adoção da prevalência do interesse público 

como princípio constitucional como defende Fábio Medina Osório118 a partir da sugestão de 

que o interesse público traduz a busca pelo bem estar e segurança almejado pelo grupo social. 

_______________ 
116  ÁVILA, Humberto.Teoria dos princípios: Da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 5 Edição. São 
Paulo: Malheiros, 2008. p.78/79.  
117 ÁVILA, Humberto. Repensando o “princípio da supremacia do interesse público sobre o particular”. Revista 
Diálogo Jurídico. Ano I,  vol. I, n º. 7,  Salvador. 

O interesse privado e o interesse público estão de tal forma instituídos pela Constituição brasileira que não 
podem ser separadamente descritos na análise da atividade estatal e de seus fins. Elementos privados estão 
incluídos nos próprios fins do Estado (p. ex. preâmbulo e direitos fundamentais. 

118 OSÓRIO, Fábio Medina. Existe uma supremacia do interesse público sobre o privado no direito 
administrativo brasileiro. In: Revista de Direito Administrativo, 220, Rio de Janeiro: Renovar, 2000. p.84. 
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Surge assim no âmbito constitucional, um modo de agir estatal que vai paulatinamente 

abandonando o individualismo e a excessiva separação público/privado na qual se amparava o 

Estádio liberal clássico para, a partir do advento do chamado Welfare State, passar a 

desempenhar novos papéis, num maior teor intervencionista. 

Com a crise desse modelo, abalado pelo fenômeno da globalização, o Estado se vê 

frente a uma sociedade de consumo cujo traço maior é a queda das fronteiras e a massificação 

das relações contratuais, forçando mudanças nos paradigmas clássicos do direito privado, 

posto que já não mais se enxerga o contrato apenas à luz da autonomia da vontade das partes, 

mas sim, em relação a um supremacia do interesse social, da boa-fé e da equidade.  

Nessa nova realidade, Daniel Sarmento opina que o Poder Público, de mero 

expectador, vai convertendo-se em protagonista das relações econômicas, passando a 

discipliná-las de forma cogente, através da multiplicação de normas de ordem pública, que se 

impõem diante da autonomia da vontade das partes119. 

Nesse diapasão, o princípio da prevalência do interesse público merece igualmente 

novos contornos para, assim, fugir dessa relação verticalizada e, em consonância com a ordem 

jurídica, passar a Administração Pública a assumir um papel voltado para a produção de 

normas voltadas para as necessidades mundiais de organização econômica, social e política120. 

Não sendo refratária da nova dinâmica social, sob a alegação de uma supremacia que, 

em muitos casos nada mais é do que uma legitimação disfarçada do interesse do político, nada 

tendo a ver com o interesse coletivo, como se posiciona Jurgen Habermas ao tecer crítica no 

sentido de que “à luz da legitimação democrática, podemos dizer que existe um déficit de 

_______________ 
119 SARMENTO, Daniel. Interesses públicos vs. Interesses privados na perspectiva da teoria e da filosofia 
constitucional. In: Interesses públicos versus interesses privados: Desconstruindo o princípio da supremacia do 
interesse público. 2ª Tiragem. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2007. pág. 23 a 116. 
120  SUNDFELD, Carlos Ari. A administração pública na era do direito global. In: Direito Global. São Paulo: 
Max Limonad. 1999. p. 158 
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legitimação, quando o círculo dos que participam de decisões democráticas não coincide 

exatamente com círculo dos atingidos por aquelas decisões”. 121. 

 

3.2.4 O interesse público como amparo à regulação da Biotecnologia 

 

A partir da assertiva de que o interesse público é princípio constitucional imanente, é 

necessário alocar esse princípio sob a ótica das atividades voltadas para a Biotecnologia. 

A mundialização definitiva das experiências com Organismos Geneticamente 

Modificados tem imposto novos e prementes desafios à ordem jurídica tendo em vista a maior 

importância dada ás normas e princípios de proteção social, sobretudo na área de meio-

ambiente e das relações de consumo. 

Como se sabe, considera-se Biotecnologia qualquer técnica que utilize organismos 

vivos (ou partes de organismos), com algum dos seguintes objetivos: produção ou 

modificação de produtos; aperfeiçoamento de plantas ou animais e descoberta de 

microrganismos para usos específicos, gerando, com isso, a possibilidade de obtenção de 

produtos e substâncias através das novas técnicas genéticas, e não só do cruzamento de 

espécies já existentes na natureza. 

Tem-se por definição legal do art. 3º, IV da Lei 8.974, de 05 de janeiro de 1995, no 

que é repetido pelo texto do art. 3, V, da Lei 11.105/05 que organismo geneticamente 

modificado (OGM) é o organismo cujo material genético (ADN/ARN) tenha sido modificado 

por qualquer técnica de engenharia genética.122 

_______________ 
121 HABERMAS, Jurgen. Era das Transições. Trad. e Introd. de Flávio Sienbeneichler. Rio de Janeiro: Tempo 
Brasileiro, 2003. p.107. 
122  MILARÉ, Edis. Direito do Ambiente: Doutrina, jurisprudência, glossário. 5 ed. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2007. p. 147. 

É a forma de vida sintetizada a partir da transformação de um organismo pré-existente gerando uma forma 
transmorfa com as mesmas propriedades do organismo primário, porém com modificação no seu código 
genético estabelecendo características próprias quanto à forma, ou qualidade do novo organismo. 
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Pelo texto da lei enxerga-se que o organismo geneticamente modificado apresenta 

características impossíveis de se encontrar, seja em seu estado natural ou mediante 

cruzamentos tradicionais, desta forma, aqueles organismos ditos transgênicos para serem 

considerados como tal devem adquirir características diversas – até mesmo do ponto de vista 

evolutivo – através do uso de técnicas modernas de Engenharia Genética. 

A posição acerca da plena utilização dos transgênicos encontra nos defensores igual 

números de detratores a partir de uma argumentação que segue mais ou menos a linha de que 

os alimentos e medicamentos geneticamente modificados por exemplo são a alternativa 

aplicável à crise social que hoje se abate no mundo, visto a vantagem de se produzir uma 

variedade de produtos cada vez mais resistentes às intempéries das mais diversas ordens. 

Com base principalmente nesses pontos, defende-se o avanço nessa área, agregando a 

tal argumento a ausência até o momento de malefícios para o ser humano e o longo histórico 

de mutações nos organismos, argumento este, inclusive, defendido por James D. Watson, 

descobridor da cadeia gênica.123 

Nessa realidade, surge a essencial intervenção do Estado a fim de regular o acesso à 

pesquisa de forma ordenada, mediante as ações desenvolvidas pela Comissão Técnica 

Nacional de Biossegurança (CTNBio). A partir do exercício de sua competência legal a 

CTNBio reflete a conveniente a aplicação do princípio da prevalência do interesse público a 

estabelecer um contrapeso à liberdade científica, traduzindo na imposição de limites objetivos 

à utilização indiscriminada de OGM na matriz alimentar e farmacêutica brasileira, por 

exemplo.  

_______________ 
123  WATSON, James com D. BERRY Andrew. DNA o segredo da vida. Trad. Carlos Afonso Maferrari. São 
Paulo: Cia. Das Letras, 2005. 

É preciso levar em conta que nosso hábito de ingerir alimentos geneticamente modificados data de milhares 
de anos atrás. Na realidade, tanto os animais que domesticamos (nossa fonte de carne) como as plantas que 
fornecem nossos grãos, frutas, legumes e verduras estão geneticamente muito distantes de seus antepassados 
silvestres 
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Isto posto, a aplicação prática da prevalência do interesse público enquanto principio 

implícito decorre exatamente da proteção aos valores envolvidos nas atividade relativas à 

Biotecnologia.  
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CAP.4. ESCOPO LEGAL DA BIOSSEGURANÇA 

 

4.1 BIOSSEGURANÇA E PODER REGULATÓRIO 

 

O pleno desenvolvimento da biologia molecular e da engenharia genética abre um 

campo nunca antes explorado pela atividade humana, decorrentes dos investimentos cada vez 

maiores em campos interligados, inaugurando termos e ações em matéria de genômica, 

proteômica e epigenômica propiciando o desenvolvimento de novas técnicas e produtos, 

sobretudo nos campos farmacêutico e alimentício, como se disse anteriormente. 

Essa nova realidade traz sensíveis impactos econômicos e sociais para a sociedade 

moderna, a exigir um reposicionamento do Estado frente a este novo paradigma de ação, uma 

vez que a utilização e colocação no meio ambiente de OGM´s impõe a solução da polêmica 

em torno da proteção à biodiversidade, e ao meio ambiente, já que, neste novo contexto, a 

Biossegurança apresenta-se como conceito fundamental na regulação da atividade científica, 

assegurando, ao mesmo tempo, a proteção do meio ambiente com o desenvolvimento 

científico e econômica. 

No cerne dessa questão, o rápido crescimento nos investimentos em pesquisa e 

desenvolvimento tecnológico e no número de instituições científicas e empresas de 

biotecnologia e os produtos resultantes de novos avanços, clamam por uma tutela estatal, a 

fim de fomentar esse desenvolvimento, mediante a criação de um ambiente regulatório 

adequado ao desenvolvimento dessa atividade. 

Os diversos graus de intervenção administrativa sobre os direitos dos administrados 

decorrem do chamado exercício do poder de polícia o qual congrega as medidas de conteúdo 

negativo praticados pela Administração Pública pratica em relação aos direitos individuais, 
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restringindo-os ou extinguindo tais direitos em prol do interesse público, conforme seu 

conceito tradicional, advindo do art. 78, do Código Tributário Nacional124. 

Essa intervenção do poder estatal, impondo a prática de atos desfavoráveis ou a 

gravames aos particulares são efetivos desdobramentos das limitações administrativas de 

direitos, compondo, no que tange ao presente estudo, as medidas que, no direito brasileiro, são 

estudadas como efetivas manifestações do exercício do poder de polícia, uma vez que, em última 

análise, tratam-se de medidas condicionadoras do exercício de atividades econômicas.  

Não obstante o trocadilho, o alcance das limitações administrativas não é ilimitado, 

não é carta branca para quem exerce atividades de Administração Pública fazer ou deixar de 

fazer alguma coisa ao seu alvedrio ou ao seu arbítrio125. Esta premissa denota a inegável 

importância teórica e prática que o tema desperta, por evitar que o Estado, à luz de uma 

anomalia jurídica desvirtue uma das mais importantes ferramentas de atuação do Poder 

Público. 

Além disso, o próprio artigo 225 da CF/1988 (§ 1º) posiciona o Poder Público na sua 

competência para legislar e aplicar normas protetivas ambientais, não apenas como agente de 

preservação, mas, antes como a ferramenta necessária à concretização do próprio direito 

fundamental ao meio ambiente126, daí a importância do papel do Estado quando da realização 

do processo de licenciamento ambiental e da concessão das respectivas licenças ambientais 

para instalação e funcionamento de empreendimentos potencialmente causadores de 

malefícios ao ambiente127. 

_______________ 
124 Código Tributário Nacional, art. 78: considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, 
limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão 
de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do 
mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à 
tranqüilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. 
125  LAZZARINI, Álvaro.  Abuso de poder X poder de polícia.  Rio de Janeiro: Revista de Direito 
Administrativo, v. 203 – Jan/Mar, 1996.  
126 AYALA, Patrick de Araújo, Deveres ecológicos e regulamentação da atividade econômica na Constituição 
brasileira. IN: Direito constitucional ambiental brasileiro. J.J. GOMES CANOTILHO e JOSÉ RUBENS 
MORATO LEITE (Org.). São Paulo: Saraiva, 2007. P.273. 
127 Resolução CONAMA 237/1997 
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O fato é que, a limitação administrativa adquire um caráter relevante para a 

Biotecnologia, já que a restrição à propriedade, no sentido de controle da iniciativa privada 

em matéria de Biotecnologia, uma vez que o bem estar social exige o sacrifício do direito. 

Sendo, portanto, uma imposição geral, gratuita, unilateral e de ordem pública, 

condicionadora do exercício de direitos ou de atividades particulares não apenas frente às 

exigências do bem-estar social, mas, também e principalmente, frente ao imponderável dos 

resultados em pesquisas genéticas ensejam um posicionamento muito mais incisivo da 

Administração Pública, já que, os organismos vivos, quando libertados no ambiente em 

grande ou pequena quantidades, para fins experimentais ou sob a forma de produtos 

comercializados, são susceptíveis de se reproduzir no ambiente e atravessar fronteiras 

nacionais, com efeitos que podem ser ou tornar-se irreversíveis. 

 

4.2 ESTRUTURA NORMATIVA DA BIOSSEGURANÇA 

 

A produção legislativa é sede segura para amparar a livre pesquisa na área de 

Biotecnologia.  Mediante a edição normativa clara e harmonizada com as regras e princípios 

de âmbito internacional128, não sendo recente a preocupação com a biodiversidade, no sentido 

de preservação do meio ambiente. 

_______________ 
Art. 1º (...) 
I - Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a 
localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos 
ambientais , consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam 
causar degradação ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas 
aplicáveis ao caso. 
II - Licença Ambiental: ato administrativo pelo qual o órgão ambiental competente, estabelece as condições, 
restrições e medidas de controle ambiental que deverão ser obedecidas pelo empreendedor, pessoa física ou 
jurídica, para localizar, instalar, ampliar e operar empreendimentos ou atividades utilizadoras dos recursos 
ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob qualquer forma, possam 
causar degradação ambiental. 

128  BRAUNER, Maria Cláudia Crespo. Biotecnologia e produção do direito: considerações acerca das 
dimensões normativas das pesquisas genéticas no Brasil. IN: Direitos Fundamentais e Biotecnologia. Ingo Sarlet 
e George Salomão Leite (org.) São Paulo: Método, 2008. P.174/192. 
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Segundo José Augusto Delgado129, a questão da Biotecnologia e suas implicações para 

o desenvolvimento de novas alternativas para a ciência moderna foi abordada pelo Direito 

Positivo somente em 1977, através do “Acordo europeu sobre a troca de reagentes para a 

determinação dos grupos tissulares130”, de 18 de novembro de 1977.    

No campo internacional, reputa-se como principais as seguintes legislações e 

convenções internacionais acerca da matéria Biossegurança. A Declaração de Estocolmo 

sobre Meio Ambiente Humano de 1972, a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do 

Mar em 1982, a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento de 

1992, a Convenção sobre a Diversidade Biológica e a Convenção sobre Mudanças Climáticas 

em 1982, merecendo destaque também o Protocolo de Quioto de 1997. 

A Comunidade Europeia trata do tema através da Diretiva 2001/18/CE do Parlamento 

Europeu, de 12 de Março de 2001, sendo a suma jurídica das providências relativas à 

libertação deliberada no ambiente de organismos geneticamente modificados. 

Essa Diretiva reflete diretamente o mandamento fixado pelo Protocolo de 

Biossegurança, assinado em Cartagena, a 28 de janeiro de 2000 e promulgado nacionalmente 

através do Decreto nº 5.705, de 16.02.2006, que regula no campo internacional o movimento 

transfronteiriço de transgênicos, estabelecendo o marco normativo amplo de proteção do meio 

ambiente e da saúde humana em relação aos danos que possam advir das atividades de 

Biotecnologia.  

Com base nesse Protocolo a comunidade internacional reconhece que a engenharia 

genética pode trazer danos ao meio ambiente e à saúde humana e necessita, portanto, ser 

controlada.  

_______________ 
129 DELGADO, José Augusto. O meio ambiente na Constituição Federal. BDJur, Brasília, DF, 29 set. 2008. 
Disponível em: <http://bdjur.stj.gov.br/dspace/handle/2011/17835>. Acessado em 19/11/2008. 
130EUROPA.Eur-Lex.eur-ex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:21974A0917(01):PT:HTML: 

Os chamados “Grupos Tissulares” primeiramente estudados pelo Médico Francês Jean Dausset, pioneiro nos 
estudos sobre o Genoma Humano, permitem identificar a compatibilidade dos órgãos entre doador e receptor 
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Apesar de o presente trabalho não abordar a questão relativa à força dos tratados 

internacionais no ordenamento jurídico brasileiro, o fato é que tal providência não é 

necessária ou pelo menos não é essencial tendo em vista disposições constitucionais 

harmonizadas com o Protocolo de Cartagena/2000, haja vista as disposições constitucionais 

que garantem a eficácia de tratados internacionais sobre direitos humanos dos quais o Brasil 

seja parte – art. 5º, §§2º e 3º - ainda, nos diversos mandamentos insculpidos na Carta Magna 

acerca da proteção à saúde, à biodiversidade e ao equilíbrio ecológico do meio ambiente, sem 

os quais ficam prejudicados os direitos à dignidade, à qualidade de vida, e à própria vida. 

Sendo esse protocolo o único instrumento internacional legal reconhecido para 

regulamentar o transporte de transgênicos, por tal norma, tem-se um padrão internacional que 

permite uma maior segurança nas operações comerciais com transgêncos, ao mesmo tempo 

que posta-se como um diferencial competitivo excluindo aqueles países que não sejam 

signatários desse padrão, uma vez que, ao estabelecer procedimentos que estão de acordo com 

a OMC diminui-se sensivelmente a possibilidade de questionamento quanto às leis de 

comércio internacional. 

Como já se disse, por decorrência do mandamento constitucional insculpido no artigo 

225, é dever do Poder Público e da coletividade preservar o meio ambiente para as presentes e 

futuras gerações. 

Especificamente no contexto da Biotecnologia, os incisos II e IV do §1º do art. 225 da 

CF/1988, estabelecem como condição essencial para a efetividade do direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado a fiscalização das entidades dedicadas à pesquisa e 

manipulação do patrimônio genético, sem desprezar as exigências de estudos prévios de 

impacto ambiental para a concessão de licenças de instalação de atividades potencialmente 

nocivas ao meio ambiente.  



 

 

78 

Falar em Biossegurança é entender um conjunto de ações controladas que possibilitem 

a livre pesquisa e aplicação de atividades potencialmente causadoras de risco à saúde humana, 

animal e vegetal e ao meio ambiente. 

A Lei nº 8.974, de 05.01.95, alterada pela Medida Provisória nº 2.191-9, de 

23.08.2001 veio regulamentar os incisos II e V do § 1º do art. 225 da Constituição Federal, 

estabelecendo normas para o uso das técnicas de engenharia genética e liberação no meio 

ambiente de organismos geneticamente modificados, e criando a CTNBio, Comissão Técnica 

Nacional de Biossegurança. 

Com a revogação desses citados diplomas pela Lei 11.105/2005, Lei de 

Biossegurança, da qual se falará em tópico específico, o papel da CTNBio foi reforçado no 

sentido de ampliação de suas competências enquanto órgão de assessoria do Conselho 

Nacional de Biossegurança, diretamente vinculado à Presidência da República, na elaboração 

das políticas públicas relativas aos OGM´s, no campo de sua competência.  

O Conselho Nacional de Biossegurança tem como finalidade fixar princípios e 

diretrizes para a ação administrativa dos órgãos e entidades federais com competências sobre 

a matéria, além de analisar, a pedido da CTNBio, quanto aos aspectos da conveniência e 

oportunidade socioeconômicas e do interesse nacional, os pedidos de liberação para uso 

comercial de OGM e seus derivados e avocar e decidir, em última e definitiva instância, com 

base em manifestação da CTNBio e, quando julgar necessário, dos órgãos e entidades 

referidos no art. 16 da Lei 11.105/2005, no âmbito de suas competências, sobre os processos 

relativos a atividades que envolvam o uso comercial de OGM e seus derivados. 

Em razão de a matéria ser relativamente nova opta o presente trabalho por elencar 

inicialmente os principais diplomas normativos atualmente em vigência, e quais tratam do 

controle exercido pela Administração Pública sobre as atividades que envolvam organismos 

transgênicos. 
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4.2.1 Medida Provisória nº 2.186-16, de 23.08.2001 

 

A MP 2.186-16/2001, dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético, a proteção e o 

acesso ao conhecimento tradicional associado, a repartição de benefícios e o acesso à 

tecnologia e transferência de tecnologia para sua conservação e utilização, regulamentando o 

inciso II do § 1o e o § 4o do art. 225 da Constituição, os artigos 1º, 8ª, "j", 10, "c", 15 e 16, 

alíneas 3 e 4 da Convenção sobre Diversidade Biológica. 

Segundo o art. 2º, da MP, o acesso ao patrimônio genético existente no País somente 

será feito mediante autorização da União e terá o seu uso, comercialização e aproveitamento 

para quaisquer fins submetidos à fiscalização, restrições e repartição de benefícios, 

excetuando-se o patrimônio genético humano. 

A limitação ao exercício da atividade científica, comercial e industrial, consubstancia-

se no texto da MP 2.186-16/2001 em seu art. 6º, o qual estabelece que a qualquer tempo, 

existindo evidência científica consistente de perigo de dano grave e irreversível à diversidade 

biológica, decorrente de atividades praticadas através do acesso ao patrimônio genético, o 

Poder Público, por intermédio do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, previsto no 

art. 10 da MP, com base em critérios e parecer técnico, determinará medidas destinadas a 

impedir o dano, podendo, inclusive, sustar a atividade, respeitada a competência do órgão 

responsável pela Biossegurança de organismos geneticamente modificados. 

Vê-se pelo texto normativo acima citado, que, ouvida a CTNBio, o Conselho de 

Gestão do patrimônio Genético poderá sustar a atividade, caso esta seja praticada com 

evidente perigo de dano grave e irreversível à diversidade biológica. 

Tal fato configura-se verdadeira intervenção à liberdade de pesquisa, configurando-se 

em efetiva limitação administrativa, uma vez que a suspensão da licença de operação, 
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encontra previsão legal na legislação de regência dos três entes políticos, dentro de sua 

competência131. 

 

4.2.2 Decreto nº 4.680, de 24.04.2003 

 

O direito à informação, assegurado pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, 

Código de Proteção e Defesa do Consumidor, no tocante aos alimentos e ingredientes 

alimentares destinados ao consumo humano ou animal que contenham ou sejam produzidos a 

partir de organismos geneticamente modificados. 

O Decreto 4.680/03, foi complementado pela Instrução Normativa Interministerial nº 

1, de 01 de abril de 2004, o qual define os procedimentos complementares para aplicação do 

Decreto no 4.680, de 24 de abril de 2003, quanto aos alimentos que contenham ou sejam 

produzidos a partir de Organismos Geneticamente Modificados.  

O direito do consumidor e o direito ambiental convergem no sentido de que ambos 

tratam de garantias protetoras à vida, saúde, segurança e qualidade de vida da sociedade, 

enfrentando em seus diversos pontos, questões atinentes ás situações de risco ou de perigo e 

nocividade132. 

Instrumento basilar no sistema de proteção do consumidor brasileiro, somente através 

da aplicação do Princípio Informativo contido principalmente no art. 4º e 6º do CDC, pode-se 

falar num consumidor apto a bem exercer sua liberdade de escolha, pressuposto do ato 

jurídico de consumo.  

_______________ 
131 Resolução CONAMA 237/1997: Art. 8º - O Poder Público, no exercício de sua competência de controle, 
expedirá as seguintes licenças(...) 
III - Licença de Operação (LO) - autoriza a operação da atividade ou empreendimento, após a verificação do 
efetivo cumprimento do que consta das licenças anteriores, com as medidas de controle ambiental e 
condicionantes determinados para a operação. 
132 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito à informação ambiental na legislação brasileira. São Paulo: 
Malheiros, 2006. p. 197. 
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Informação é ampla ou não pode ser considerada como tal. Nas relações consumeristas 

o consumidor como hipossuficiente, razão pela qual ao fornecedor compete expressamente 

através do inciso III do art. 6º, prestar a mais ampla informação ao consumidor para que este 

possa desempenhar seu papel econômico.   

O Princípio Informativo traduzido no direito à informação clara e precisa está 

sedimentado ao longo de todo o código sendo da máxima relevância pois se liga intimamente 

a fatores tais como educação do consumidor, divulgação, e publicidade dos bens e serviços 

oferecidos.  

Todas essas premissas deságuam na chamada liberdade de consumo do inciso II do art. 

6º do CDC, assumindo um caráter de verdadeiro requisito para a instauração da relação de 

consumo.   

É princípio cuja responsabilidade é do Estado e dos fornecedores, o qual, no caso do 

Poder Público atrela-se ao Princípio do Dever Governamental (art. 4º, II,VI e VII, CDC), 

através do qual é da responsabilidade do Estado, enquanto organizador/regulador da 

sociedade, promover meios para a efetiva proteção do consumidor, inclusive diante do próprio 

Estado enquanto fornecedor. 

No art. 6º, incisos II e III, o CDC consagra a obrigação de informar como direito 

básico do consumidor, seja precedendo ao contrato (publicidade), ou acompanhando o 

produto (embalagem), ou no instante da aquisição propriamente dita. 

Fica, à luz da norma posta, mitigada a livre iniciativa, no sentido de que, a partir da 

premissa do Decreto nº 4.680, de 24 de abril de 2003, o direito à informação clara e precisa da 

origem, é condição essencial para o consumo de alimentos e ingredientes alimentares 

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

organismos geneticamente modificados. 
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4.2.3 Lei 11.105, de 24/04/2005 – Lei de Biossegurança 

 

Dentro de seu campo de abrangência, a Lei 11.105/2005, da qual se falará por todo o 

presente trabalho, define os parâmetros legais de aplicação das exigências e limitações 

necessárias à implementação de produtos decorrentes de OGM´s, ao determinar a órgãos e 

entidades da Administração Pública o dever de fiscalizar, registrar, liberar, emitir autorizações 

e manter o cadastro das instituições e responsáveis técnicos por atividades e projetos 

relacionados a Organismos Geneticamente Modificados e seus derivados.133 

O art. 16, da Lei 11.105/2005, estabelece que 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 Aquicultura 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, em sete campo de atuação a saber: 

I – fiscalizar as atividades de pesquisa de OGM e seus derivados; 
II – registrar e fiscalizar a liberação comercial de OGM e seus derivados; 
III – emitir autorização para a importação de OGM e seus derivados para uso comercial; 
IV – manter atualizado no SIB o cadastro das instituições e responsáveis técnicos que realizam 
atividades e projetos relacionados a OGM e seus derivados; 
V – tornar públicos, inclusive no SIB, os registros e autorizações concedidas; 
VI – aplicar as penalidades de que trata esta Lei; 
VII – subsidiar a CTNBio na definição de quesitos de avaliação de biossegurança de OGM e 
seus derivados. 

 

Após a devida manifestação favorável da CTNBio, ou do CNBS, em caso de avocação 

ou recurso, caberá, em decorrência de análise específica e decisão pertinente resta aberto o 

campo de competência regulatória em direção aos entes específicos da Administração 

Pública. 

_______________ 
133 TRENNENPHOL, Curt e TRENNENPHOL, Terence. Licenciamento ambiental. Niterói: Impetus, 2007. 
p.155. 
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Ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento caberá emitir as autorizações 

e registros e fiscalizar produtos e atividades que utilizem OGM e seus derivados destinados a 

uso animal, na agricultura, pecuária, agroindústria e áreas afins. 

Igualmente, ao órgão competente do Ministério da Saúde cabe emitir as autorizações e 

registros e fiscalizar produtos e atividades com OGM e seus derivados destinados a uso 

humano, farmacológico, domissanitário e áreas afins 

Ao órgão competente do Ministério do Meio Ambiente emitir as autorizações e 

registros e fiscalizar produtos e atividades que envolvam OGM e seus derivados a serem 

liberados nos ecossistemas naturais, bem como o licenciamento, nos casos em que a CTNBio 

deliberar que o OGM é potencialmente causador de significativa degradação do meio 

ambiente. 

Por fim, é da Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca da Presidência da República a 

competência para emitir as autorizações e registros de produtos e atividades com OGM e seus 

derivados destinados ao uso na pesca e aquicultura. 

O advento da Lei 11.105/2005, e a legislação correlata que veio após sua edição, 

constitui-se num marco regulatório do qual decorre toda a legislação infraconstitucional sobre 

o tema.  

Ressalte-se que a Lei de Biossegurança encontra-se sob forte discussão mediante o 

ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade nº 3526, perante o Supremo Tribunal 

Federal a qual questiona 24 de seus dispositivos, com especial enfoque num alegado conflito 

de competência entre o CTNBio e o CONAMA, acerca da liberação de OGM´s no ambiente. 

Em que pesem os comentários acerca dessa competência, mais à frente estabelecidos, 

o fato é que a Lei de Biossegurança já enfrentou questionamentos acerca de sua 

constitucionalidade, quando da propositura da ADI 3510/DF, na qual se enfrentou discussão 

em torno do art. 5º e parágrafos, os quais versam sobre a aplicabilidade de pesquisas em 
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células-tronco embrionárias, artigo esse considerado constitucional pelo STF, nos moldes do 

voto do então relator, Min. Carlos Ayres Brito134. 

 

4.2.4 Decreto nº 5.591, de 22.11.2005 

 

O estabelecimento de restrições no campo da engenharia genética alcança um 

referencial importante com o Decreto 5.591/2005, o qual, detalha dispositivos da Lei de 

Biossegurança, Lei 11.105/2005. 

Resta exercido o poder de restrição do Estado em matéria de OGM´s, a partir do cotejo 

das normas contidas no decreto em exame e a realidade econômica que a nova tecnologia 

trouxe, alçando definitivamente a Biologia à condição de empreendimento não apenas 

humano, mas empresarial. 

Em face disso, o Decreto 5.591/2005 expõe logo em seu artigo 2º, uma norma de 

caráter restritivo pela qual as atividades e projetos que envolvam OGM e seus derivados, 

relacionados ao ensino com manipulação de organismos vivos, à pesquisa científica, ao 

desenvolvimento tecnológico e à produção industrial ficam restritos ao âmbito de entidades de 

direito público ou privado autorizadas a funcionar pela Comissão Técnica Nacional de 

Biossegurança – CTNBio. 

_______________ 
134 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Ação Direta De Inconstitucionalidade Nº 3510-0/Distrito Federal. 

(...) 
65.Tão qualificadora do indivíduo e da sociedade é essa vocação para os misteres da Ciência que a 
Constituição mesma abre todo um destacado capítulo para dela, Ciência, cuidar por modo superlativamente 
prezável. É o capítulo de nº IV do título VIII, que principia com a peregrina regra de que “O Estado 
promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação tecnológicas” (art. 218, 
caput). Regra de logo complementada com um preceito (§ 1º do mesmo art. 218) que tem tudo a ver com a 
autorização de que trata a cabeça do art. 5º da Lei de Biossegurança, pois assim redigido: “A pesquisa 
científica básica receberá tratamento prioritário do Estado, tendo em vista o bem público e o progresso das 
ciências”. 
66. Sem maior esforço mental, percebe-se, nessas duas novas passagens normativas, o mais forte 
compromisso da Constituição-cidadã para com a Ciência enquanto ordem de conhecimento que se eleva à 
dimensão de sistema; ou seja, conjunto ordenado de um saber tão metodicamente obtido quanto 
objetivamente demonstrável. O oposto, portanto, do conhecimento aleatório, vulgar, arbitrário ou por 
qualquer forma insuscetível de objetiva comprovação 
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Igualmente, mostra-se exigível o Certificado de Qualidade em Biossegurança para 

todas as instituições que pretendam realizar pesquisa em laboratório, regime de contenção ou 

campo, como parte do processo de obtenção de OGM ou de avaliação da Biossegurança de 

OGM, o que engloba, no âmbito experimental, a construção, o cultivo, a manipulação, o 

transporte, a transferência, a importação, a exportação, o armazenamento, a liberação no meio 

ambiente e o descarte desses organismos. 

Impõe o regulamento da Biossegurança ainda que a instituição que se dedique ao 

ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico e à produção industrial, que 

utilize técnicas e métodos de engenharia genética ou realize pesquisas com OGM e seus 

derivados, deverá criar uma Comissão Interna de Biossegurança - CIBio, cujos mecanismos 

de funcionamento foram estabelecidos pela CTNBio, mediante a edição da Resolução nº 1, de 

20 de junho de 2006, a qual, além de dispor sobre a instalação e o funcionamento das 

Comissões Internas de Biossegurança (CIBios), estabelece os critérios e procedimentos para 

requerimento, emissão, revisão, extensão, suspensão e cancelamento do Certificado de 

Qualidade em Biossegurança (CQB). 

O Decreto 5.591/2005 estabelece, ainda, critérios para a autorização e execução de 

atividades envolvendo OGM´s, considerando seu descumprimento como infração 

administrativa. 

De início, o inciso I, do art. 69 do regulamente veda a realização, por pessoa física, de 

atividade ou projeto que envolva OGM e seus derivados, relacionado ao ensino com 

manipulação de organismos vivos, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico e à 

produção industrial. O inciso IV do mesmo artigo 69 impõe ainda o prévio consentimento dos 

genitores e a autorização do comitê de ética do Conselho Nacional de Saúde, para a realização 

de pesquisa e terapia de células-tronco embrionárias obtidas de embriões humanos produzidos 

por fertilização in vitro. 
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O inciso VIII , firma obrigação de se manter o devido registro do acompanhamento 

individual de cada atividade ou projeto em desenvolvimento que envolva OGM e seus 

derivados, facilitando a fiscalização e o controle dessas atividades. 

Ainda em relação ao regulamento de Biossegurança, tem-se que o texto do inciso XIII 

impede a destruição e o descarte no meio ambiente OGM e seus derivados em desacordo com 

as normas e técnicas estabelecidas para o caso pela CTNBio, pelos órgãos e entidades de 

registro e fiscalização. 

Exige ainda o inciso XV, do artigo 69, o licenciamento ambiental em todos os casos 

de liberação no meio ambiente de OGM e seus derivados, no âmbito de atividade comercial, 

sem o licenciamento do órgão ou entidade ambiental responsável, quando a CTNBio 

considerar a atividade como potencialmente causadora de degradação ambiental. 

Obriga o inciso XXIV do regulamento, o estabelecimento de programas preventivos e 

de inspeção, por meio da CIBio, para garantir o funcionamento das instalações sob sua 

responsabilidade, dentro dos padrões e normas de Biossegurança, definidos pela CTNBio, 

além de obrigar a imediata notificação à CTNBio, os órgãos e entidades de registro e 

fiscalização, e as entidades de trabalhadores, do resultado de avaliações de risco a que estão 

submetidas as pessoas expostas, bem como qualquer acidente ou incidente que possa provocar 

a disseminação de agente biológico. 

 

4.2.5 Decreto nº 5.950, de 31.10.2006 

 

O Decreto nº 5.950/2006 regulamenta o art. 57-A da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 

2000135, para estabelecer os limites para o plantio de organismos geneticamente modificados 

nas áreas que circundam as unidades de conservação. 

_______________ 
135 Lei 9.985/2006: Art. 57-A. O Poder Executivo estabelecerá os limites para o plantio de organismos 
geneticamente modificados nas áreas que circundam as unidades de conservação até que seja fixada sua zona de 
amortecimento e aprovado o seu respectivo Plano de Manejo.  
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Configura-se a citada norma em efetiva limitação administrativa, pela qual o 

proprietário da terra não poderá dela dispor indistintamente para o plantio de soja e algodão 

geneticamente modificados, se em seus limites estiver uma área de conservação, tendo tal 

temática sido tratada também pelas leis de nº 11.092, de 12/01/2005, 10.814, de 15/12/2003 e 

10.688, de 13/06/2003, estabelecendo regras para o plantio e comercialização da produção de 

soja geneticamente modificada da safra de 2005 e 2003. 

 

4.2.6 Decreto nº 6.041, de 08.02.2007 

 

O Decreto nº 6.041, de 8 de fevereiro de 2007, instituiu a Política de Desenvolvimento 

da Biotecnologia, criando o Comitê Nacional de Biotecnologia, para dispor sobre os 

principais aspectos estruturantes da política nessa temática. 

Dentro dessa estruturação, o art. 1º, §3º, do Decreto 6.041/2007, estabelece que devam 

ser objeto de programas específicos, primeiramente a realização de investimentos a fim de se 

promover ações de fomento, utilizando os diversos mecanismos de apoio disponíveis, de 

modo a prover fontes adequadas de financiamento, inclusive de natureza não reembolsável 

bem como fortalecimento do aporte de capital de risco, para a formação de empresas ou rede 

de empresas inovadoras de base biotecnológica, avaliando-se ainda a utilização de 

instrumentos de desoneração tributária para a modernização industrial, inovação e exportação 

no segmento de Biotecnologia. 

Igualmente, busca a norma traçar uma diretriz que incentive a formação e capacitação 

de recursos humanos para o desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação em 

Biotecnologia, com foco na bioindústria. 

Questões atinentes à infraestrutura são levadas em conta no sentido de consolidar e 

expandir a infraestrutura física das instituições, públicas e privadas, a fim de induzir a 
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formação de ambiente favorável a uma maior interação entre o meio empresarial e os centros 

geradores de conhecimento e estimular o surgimento de novas empresas de base tecnológica.  

Por fim, a questão de ter de se aprimorar a legislação e o marco regulatório que 

tenham impacto direto sobre o desenvolvimento da Biotecnologia e da bioindústria, de forma 

a facilitar a entrada competitiva de produtos e processos biotecnológicos nos mercados 

nacional e internacional. 

Versa por fim o § 4º, do Decreto 6.041/2007, que todos os programas deverão 

apresentar mecanismos de monitoramento e avaliação de desempenho para as devidas 

revisões e atualizações necessárias para o contínuo aperfeiçoamento da Política de 

Desenvolvimento da Biotecnologia, especialmente com vistas à consolidação e fortalecimento 

da bioindústria brasileira em longo prazo, estabelecendo o artigo ora elencado, uma 

verdadeira política pública de fomento àquela atividade. 

A Política de Desenvolvimento da Biotecnologia, instituída pelo Decreto 6.041/2007, 

estabelece o campo de desenvolvimento de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento da 

Biotecnologia no âmbito nacional, ao identificar o rol de parâmetros que deverão ser 

observados quando da exploração dos recursos genéticos, com destaque para a priorização do 

acesso ao patrimônio genético e repartição de benefícios através da valorização do uso 

sustentável da biodiversidade brasileira, respeitando-se o conhecimento tradicional associado, 

nas comunidades tradicionais e povos indígenas. 

Esses parâmetros, uso sustentável e respeito às comunidades originárias, servem de 

anteparo às ações nessa área que visem o desenvolvimento econômico e social do País e a 

competitividade da bioindústria brasileira, sendo obrigatória sua inclusão no processo 

produtivo e na repartição de benefícios resultantes da exploração dessas atividades, 

configuram-se em limitações efetivas ao uso da engenharia genética. 
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Nesse contexto, resta afirmado, através do cotejo do marco legal aqui disseminado, 

que o papel da Administração Pública reflete um interesse de caráter mundial que enseja uma 

normatização e certa exasperação nas limitações administrativas impostas a esse tipo de 

atividade. 

 

4.2.7 Lei 11.460, de 21.03.2007 

 

O plantio de organismos geneticamente modificados em unidades de conservação 

foram vedados pelo art. 1º desta lei, no tocante à pesquisa e o cultivo de organismos 

geneticamente modificados nas terras indígenas e áreas de unidades de conservação, exceto 

nas Áreas de Proteção Ambiental e mediante perecer da CTNBio, o qual deverá apreciar o 

respectivo Plano de Manejo o qual poderá dispor sobre as atividades de liberação planejada e 

cultivo de organismos geneticamente modificados nas áreas protegidas, bem como nas zonas 

de amortecimento das demais categorias de unidade de conservação. 

 

4.2.8 Decreto nº 6.514, de 22.07.2008 

 

O Decreto 6.514/2008, dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio 

ambiente, estabelece o processo administrativo federal para apuração destas infrações.  

Por essa norma, considera-se infração administrativa ambiental, toda ação ou omissão 

que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio 

ambiente. 

No caso em tela, a norma do Decreto 6.514/2008 aproxima-se mais do conceito amplo 

de poder de polícia administrativa, do que propriamente estabeleça uma limitação 

administrativa à liberdade de exercício de determinada atividade, haja vista seu caráter 
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eminentemente repressivo, muito mais do que o traço preventivo contido no moderno 

conceito de limitação administrativa, mais afeito ao estabelecimento de parâmetros para o 

desenvolvimento da atividade de pesquisa científica, do que à imposição de sanções penais, 

como advoga o citado decreto. 

 

4.2.9 Decreto nº 6.915, de 29.07.2009 

 

Este decreto, regulamenta o art. 33 da Medida Provisória nº 2.186-16, de 23 de agosto 

de 2001, que regulamenta o inciso II do § 1º e o § 4º do art. 225 da Constituição, os artigos. 

1º, 8º, alínea "j", 10, alínea "c", 15 e 16, alíneas 3 e 4 da Convenção sobre Diversidade 

Biológica, dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético, a proteção e o acesso ao 

conhecimento tradicional associado, a repartição de benefícios e o acesso à tecnologia e a 

transferência de tecnologia para sua conservação e utilização, e dá outras providências. 

A norma aqui estabelecida, destina parcela dos lucros e dos royalties resultantes da 

exploração econômica de processo ou produto desenvolvido a partir de amostra de 

componente do patrimônio genético, quando forem devidos à União, ao Fundo Nacional do 

Meio Ambiente - FNMA; e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico-FNDCT. 

 

4.2.10 Da interpretação do conjunto normativo 
 
 

A partir das normas antes elencadas neste item 4.2, pode-se verificar que a 

normatização da atividade genética reflete a dinâmica mundial na qual o direito deve cada vez 

mais adequar-se à realidade de seu tempo. A mutabilidade da atividade científica expande os 

limites da casuística para fronteiras com as quais o legislador não está habituado.  
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Há mais de vinte anos a rede de princípios ambientais adotada pela Constituição 

Federal de 1988, são, no entender do presente estudo, a principal via de aplicação e 

interpretação na norma relativa aos OGM´s. 

Ao fixar uma nova configuração interpretativa do próprio conceito de meio ambiente, 

o art. 225 da C/1988 deu supedâneo à edição de regras legais de direito ambiental, pelo que se 

destacam inúmeros princípios contidos no mencionado artigo136.  

Cumpre ao intérprete identificar se a legislação referente ao patrimônio garante a 

preservação dos recursos biológicos estudados e por consequência beneficia o cidadão de hoje 

e as futuras gerações. r a integridade da qualidade de vida do cidadão.   

Além disso, o estudo técnico e jurídico da biossegurança envolve áreas tão estranhas 

ao direito a indefinição existente demanda a intervenção do Estado, para, à luz da precaução, 

garantir o livre exercício da atividade, mas também que ela cumpre sua função social, 

preconizada constitucionalmente. 

 

4.3 A COMISSÃO TÉCNICA NACIONAL DE BIOSSEGURANÇA (CTNBio) 

 

A Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, ou simplesmente CTNBio, vinculada 

ao Ministério da Ciência e Tecnologia, é uma instância colegiada multidisciplinar com a 

finalidade de prestar apoio técnico consultivo e de assessoramento ao Governo Federal na 

formulação, atualização e implementação da Política Nacional de Biossegurança relativa a 

Organismos Geneticamente Modificados (OGM), bem como no estabelecimento de normas 

técnicas de segurança e pareceres referentes à proteção da saúde humana e do meio ambiente, 

para atividades que envolvam a construção, experimentação, cultivo, manipulação, transporte, 

_______________ 
136 ART. 225, caput: princípio da obrigatoriedade da intervenção estatal; (...) § 1º, inc. IV: princípio da 
prevenção e da precaução; (...) caput e parágrafo primeiro, IV: princípio da informação e da notificação 
ambiental; (...) caput e § 1º, VI: princípio da educação ambiental (...) §3º: princípio da responsabilidade da 
pessoa física e jurídica.  
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comercialização, consumo, armazenamento, liberação e descarte de OGM e derivados, além 

de autorizar a realização de pesquisas e decidir se uma atividade ou projeto que envolva OGM 

ou derivados é potencialmente causador de degradação do meio ambiente ou que possa causar 

riscos á saúde humana.  

Sua estrutura multidisciplinar congrega membros oriundos da comunidade científica, 

além de representantes de órgãos legalmente constituídos de defesa do consumidor e da saúde 

do trabalhador, do setor empresarial de Biotecnologia e dos Ministérios da Ciência e 

Tecnologia, Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Saúde, Meio Ambiente, Educação e 

Relações Exteriores, o que faz com que, na prática, a Comissão detenha a melhor palavra 

acerca da utilização de OGM´s no Brasil.  

A CTNBio não tem personalidade jurídica, integrando a pessoa jurídica da União, 

muito embora a Lei 11.105/2005 tenha ampliado os poderes desse órgão consultivo em 

relação à legislação anterior, muito embora o presente estudo defenda que, em razão da alta 

especificidade da matéria por ela tratada, a Comissão acaba por gozar de uma autonomia que 

a acaba aproximando de um modelo mais independente de regulação.  

Todavia, a partilha de suas atribuições não diz respeito aos Estado Federados, os quais 

detém sua autonomia em relação à engenharia genética, podendo a CTNBio atuar 

supletivamente junto aos órgãos específicos de cada ente137, sempre a partindo das premissas 

estabelecidas pela Lei de Biossegurança, Lei 11.105/05, uma vez que é a partir desta norma 

que os preceitos de segurança e mecanismos de fiscalização de atividades que envolvam 

organismos geneticamente modificados – OGM e seus derivados são efetivamente aplicados. 

O Estado, por intermédio do CTNBio autoriza e fiscaliza a construção, o cultivo, a 

produção, a manipulação, o transporte, a transferência, a importação, a exportação, o 

_______________ 
137 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2007. p.993. 
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armazenamento, a pesquisa, a comercialização, o consumo, a liberação no meio ambiente e o 

descarte de organismos geneticamente modificados – OGM e seus derivados. 

As diretrizes da norma da Lei 11.105/05, coadunam-se a necessidade de se equilibrar o 

avanço científico na área de Biotecnologia, com a necessidade da proteção à vida e à saúde 

humana, animal e vegetal, sobretudo a partir da observância do Princípio da precaução para a 

proteção do meio ambiente em sentido amplo. 

O poder regulatório do Estado nesse segmento tão importante posiciona-se através da 

edição de normas sancionatórias que vedam a implementação de projeto relativo a OGM sem 

a manutenção de registro de seu acompanhamento individual, ao passo que proíbe a 

utilização, a comercialização, o registro, o patenteamento e o licenciamento de tecnologias 

genéticas sem a devida autorização.   

A competência privativa do CTNBio para opinar sobre empreendimentos que 

envolvam a Biossegurança, tem em seu Parecer caráter vinculativo em relação aos demais 

órgãos em função da norma do art. 14 da Lei 11.105/05. 

A partir dos vinte e três incisos do art. 14, da Lei 11.105/05, são fixadas as 

competências da CTNBio, as quais o presente estudo delimita a seguir 

 

4.3.1 Competência da CTNBio 

 

4.3.1.1 Competência preventiva: III, IV, XIII, XIV e XX: 

 

A precaução é a máxima no tocante ao meio ambiente e aos OGM´s especificamente. 

Desta forma, identificar atividades e produtos decorrentes do uso de OGM e seus derivados 

potencialmente causadores de degradação do meio ambiente ou que possam causar riscos à 

saúde humana é um dos principais atributos da CTNBio, uma vez que, nessa competência 
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cabe-lhe definir o nível de Biossegurança a ser aplicado ao OGM, e os respectivos 

procedimentos e medidas de segurança quanto ao seu uso.  

A partir da classificação de risco pode-se estabelecer os critérios de acompanhamento 

necessários à segurança que se espera de um produto geneticamente modificado, quando 

posto no mercado. 

 

4.3.1.2 Competência normativa: incisos I, II, V, XVI e XXIII:  

 

Além das suas normas de natureza interna, é da CTNBio o dever de estabelecer 

normas para as pesquisas, bem como normas relativamente às atividades e aos projetos 

relacionados a OGM e seus derivados.  

Além disso, ao estabelecer os mecanismos de funcionamento das Comissões Internas 

de Biossegurança – CIBio138, no âmbito de cada instituição que se dedique ao ensino, à 

pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico e à produção industrial que envolvam a 

CTNBio, através da emissão de resoluções. 

Tal competência, no entender do presente estudo, coaduna-se com o princípio da 

legalidade, posto que decorre de texto legal, a regular preceito constitucional. 

Os fundamentos legais norteadores da competência normativa da CTNBio estão 

fulcrados no artigo 14 da Lei 11.105/05, sendo indubitável que tais funções normativas devem 

ser interpretadas a partir e em harmonia com os demais preceitos normativos envolvidos com 

a matéria, de modo à equilibrar a referida norma com os princípios jurídicos constitucionais 

que autorizaram sua edição.  

_______________ 
138 Resolução Normativa CTNBio nº 1, de 20.06.2006. 
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Nesse sentido, a posição da CTNBio como fonte normativa específica reflete a 

importância da aplicação dos princípios jurídicos da razoabilidade e da proporcionalidade, 

que exigem adequação entre meios e fins, pela Administração. 

   

4.3.1.3 Competência processual: XII, XIX e XXI 

 

Neste sentido, entende-se que a CTNBio cumpre os princípios constitucionais 

processuais, no sentido de promover decisões fundamentadas, garantida a publicidade dos 

atos e sua eventual revisão por via recursal. 

Diz-se isso porque o procedimento autorizativo para o início de um empreendimento 

que envolve transgênicos não trata de mera reunião de documentos, mas do conjunto de dados 

e análise de fatos que, numa análise sistêmica, devem traduzir a segurança e a proteção 

buscada pela norma constitucional. 

Dessa forma, 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, bem como exigindo medidas de segurança e restrições ao uso a CTNBio atinge sua 

finalidade como condutora do procedimento deliberação do OGM no ambiente. 

 

4.3.1.4 Competência consultiva: incisos VII, X, XV, XVII, XVIII e XXII. 

 

Através de pareceres e estudos técnicos, a CTNBio promove o assessoramento aos 

órgãos e instituições envolvidas com a manipulação genética, colhendo dados a partir de sua 

próprias pesquisas, ou mediante contatos com outros institutos. 

A ampliação do poder regulador da CTNBio tem razão de ser exatamente em função 

do alargamento da base de atuação do Estado, quando o assunto é meio ambiente.  
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Não se trata evidentemente de se propor um modelo de regulação para a 

Biotecnologia, muito embora o presente estudo reconheça que a independência estabelecida 

pela Lei 11.105/2005, coaduna-se com a nova realidade do direito administrativo preconizada 

sobretudo pelo direito comunitário europeu139, alargando o próprio conceito de Administração 

Pública, aproximando-a cada vez mais do processo decisório estatal escorado no caso 

concreto. 

Em face disso, as assertivas anteriores acerca da ampliação do interesse público como 

interesses ou direitos transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas 

indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato, harmoniza-se com a evolução do direito 

administrativo, afastando, assim, o conceito equivocado de que interesse público é interesse 

do Estado e ao mesmo tempo preparando o ente estatal para os desafios que a 

multidisciplinaridade do biodireito impõe. 

Daí a necessidade de se avançar no modo como o Estado se impõe na questão dos 

alimentos transgênicos, através do desenvolvimento de ferramentas legais que possam 

acompanhar o desenvolvimento da tecnologia nessa área. 

 

4.3.1.5 Competência autorizativa: incisos VI, VIII, IX e XI 

 

Cumpre à CTNBio ainda estabelecer requisitos relativos à Biossegurança para 

autorização de funcionamento de laboratório, instituição ou empresa que desenvolverá 

atividades relacionadas a OGM e seus derivados, seja no âmbito nacional ou transfronteiriço, 

a partir da importação de organismos transgênicos. 

Além dos requisitos prévios, deve a CTNBio também promover o controle do 

desenrolar das atividades que envolvam OGM´s, emitindo também, quando for o caso, 

_______________ 
139 BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria de direito administrativo: direitos fundamentais, democracia e 
constitucionalização. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 251. 
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Certificado de Qualidade em Biossegurança – CQB para o desenvolvimento de atividades 

com OGM e seus derivados em laboratório, instituição ou empresa, em conjunto com órgão 

fiscalizador competente, aqueles referidos no art. 16 da Lei 11.105/2005. 

Em outras palavras, face ao caráter vinculante de seus pareceres, estes devem 

contemplar os riscos, do ponto de vista humano, animal e vegetal, como se verá a seguir.  

 

4.4 O caráter vinculante do parecer da CTNBio 

 

A legislação concede à CTNBio a palavra final acerca da liberação dos OGM´s na 

natureza, tanto que o art. 54 do Decreto 5.591/2005, referendado pelo art. 16, §3, da Lei 

11.105/05, diz que compete à CTNBio 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 do licenciamento ambiental. 

Dessa forma, cabe à CTNBio, inclusive, exigir ou deixar de exigir o Estudo de 

Impacto Ambiental – EIA e o Relatório de Impacto Ambiental – RIMA, em matéria de 

Biossegurança, na verdade denominados como estudos de avaliação de riscos ou controle de 

riscos, tendo estes, todavia, a mesma natureza daqueles. 

De fato, se a CTNBio, em parecer fundamentado, entender que o procedimento ou 

produto analisado não é potencialmente causador de significativo impacto ambiental, tem 

efetiva competência para dispensar o EIA/RIMA e fazer vincular sua decisão aos demais 

órgãos da Administração Pública. 

Em que pese eventual discussão acerca da constitucionalidade dessa atribuição legal, o 

presente estudo entende que a competência da CTNBio não é exclusiva, firmando-se 

convencimento em torno de Paulo Affonso Leme Machado para quem a CTNBio não tem 

poderes exclusivos frente à competência comum dos Estados e da União em matérias como 
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saúde e meio ambiente140. Vinculante pois a Lei de Biossegurança estabelece a obrigação de a 

autoridade decidir à luz do parecer da CTNBio, não podendo o administrador decidir senão 

nos termos da conclusão do parecer ou, então, não decidir, compartilhando a responsabilidade 

pela decisão141. 

A Lei de Biossegurança atesta em seu artigo 14, §1º que quanto aos aspectos de 

biossegurança do OGM e seus derivados, a decisão técnica da CTNBio vincula os demais 

órgãos e entidades da administração. 

Dessa forma, há de apontar que a partir da análise técnica da CTNbio, as questões 

atinentes à biossegurança restarão superadas, sobretudo porque o parágrafo quinto do mesmo 

artigo 14 acima citado estabelece que não se submeterá a análise e emissão de parecer técnico 

da CTNBio o derivado cujo OGM já tenha sido por ela aprovado. 

Por fim, dispõe a Lei 11.105/2005, art. 16, §3º, que 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. 

_______________ 
140 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. São Paulo: Malheiros. 2007. p.993. 
141 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Mandado de Segurança 24631 / DF - DISTRITO FEDERAL – Relator: 
Min. Joaquim Barbosa – Tribunal Pleno 

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONTROLE EXTERNO. AUDITORIA PELO 
TCU. RESPONSABILIDADE DE PROCURADOR DE AUTARQUIA POR EMISSÃO DE PARECER 
TÉCNICO-JURÍDICO DE NATUREZA OPINATIVA. SEGURANÇA DEFERIDA. I. Repercussões da 
natureza jurídico-administrativa do parecer jurídico: (i) quando a consulta é facultativa, a autoridade não se 
vincula ao parecer proferido, sendo que seu poder de decisão não se altera pela manifestação do órgão 
consultivo; (ii) quando a consulta é obrigatória, a autoridade administrativa se vincula a emitir o ato tal como 
submetido à consultoria, com parecer favorável ou contrário, e se pretender praticar ato de forma diversa da 
apresentada à consultoria, deverá submetê-lo a novo parecer; (iii) quando a lei estabelece a obrigação de 
decidir à luz de parecer vinculante, essa manifestação de teor jurídica deixa de ser meramente opinativa e o 
administrador não poderá decidir senão nos termos da conclusão do parecer ou, então, não decidir. II. No 
caso de que cuidam os autos, o parecer emitido pelo impetrante não tinha caráter vinculante. Sua aprovação 
pelo superior hierárquico não desvirtua sua natureza opinativa, nem o torna parte de ato administrativo 
posterior do qual possa eventualmente decorrer dano ao erário, mas apenas incorpora sua fundamentação ao 
ato. III. Controle externo: É lícito concluir que é abusiva a responsabilização do parecerista à luz de uma 
alargada relação de causalidade entre seu parecer e o ato administrativo do qual tenha resultado dano ao 
erário. Salvo demonstração de culpa ou erro grosseiro, submetida às instâncias administrativo-disciplinares 
ou jurisdicionais próprias, não cabe a responsabilização do advogado público pelo conteúdo de seu parecer de 
natureza meramente opinativa. Mandado de segurança deferido. 
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Ressalte-se então o caráter de especialização do órgão colegiado CTNBio para 

deliberar sobre Biossegurança, sendo sua posição vinculante em relação aos demais órgãos da 

Administração Pública.       

Poder-se-ia, ainda, levantar incompatibilidade entre a Lei de Biossegurança e a 

Constituição Federal, em seu art. 225, §1°, IV, da CF/88, sobretudo em função do Princípio 

da precaução ligado de forma siamesa aos estudos prévios de impacto ambiental frente à 

condição para instalação de atividade potencialmente lesiva ao meio ambiente. 

Todavia, está a norma do art. 16, §3º, da Lei de Biossegurança em vigor no sistema 

jurídico nacional, razão pela qual detém, efetivamente a CTNBio a competência para verificar 

a conveniência e a oportunidade da realização do EIA/RIMA, para as atividades relativas aos 

transgênicos. 

De uma forma ou de outra, caso sejam identificadas atividades potencialmente 

perigosas, necessário será a elaboração dos estudos de risco e o respectivo licenciamento 

ambiental. Consoante posicionamento do Ministério da Ciência e Tecnologia, tem-se uma boa 

medida da natureza do parecer emitido pela CTNBio, sobretudo em razão de seu caráter 

vinculativo aos demais órgãos da Administração Pública, como enumera o Parecer 

CCONJUR/MCT-MT nº 012, de 12.04.2000142. 

_______________ 
142  (...) 7.O parecer técnico da CTNBio não é um parecer comum, é um parecer "qualificado" pelo legislador 
(art. 7°, caput, da Lei n° 8.974, de 05 de janeiro de 1995). Qualificado pela expertise técnica, qualificado pelo 
conteúdo conclusivo, qualificado temporalmente, por ser prévio, e qualificado pela observância obrigatória por 
outros órgãos da administração.  
Como se depreende da leitura do dispositivo legal citado (reiterado na norma infralegal), o legislador, ao fixar 
as atribuições, no âmbito das respectivas competências e para liberação de organismos geneticamente 
modificados, "dos órgãos de fiscalização do Ministério da Saúde, do Ministério da Agricultura, do 
Abastecimento e da Reforma Agrária e do Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal", determinou 
que fossem exercidas em observância ao parecer técnico conclusivo da CTNBio. É o que a melhor doutrina 
jurídica classifica, quanto à formação, como ato administrativo complexo.  
8.  Para ilustrar, traz-se o conceito do consagrado mestre Hely Lopes Meirelles: "ato complexo é o que se 
forma pela conjugação de vontade de mais de um órgão administrativo." (destaque no original). Sejam eles 
singulares ou colegiados.  
9.  Assim, para que o órgão destinatário da norma esculpida no caput do art. 7° da Lei de Biossegurança possa 
exercer as atribuições elencadas nos incisos que ali se contemplam, é imprescindível a manifestação técnica da 
CTNBio, a qual deverá ser observada por aquele mesmo órgão, por exemplo, quando da expedição da 
"autorização para funcionamento" (inc.IV do mesmo artigo). Por isso mesmo, tem-se que o parecer técnico da 
CTNBio é prévio (ou seria inviável cumprir-se o comando legal relativo à observância fixada) e os órgãos 
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Firma-se então convencimento que, em matéria de Biotecnologia, os atributos 

concedidos à CTNBio, pela Lei 11.105/2005, são efetiva manifestação do Estado frente à 

questões de Biossegurança e tal manifestação tem caráter vinculante. 

Essa abordagem em direção a essa autonomia está em sintonia com a extrema 

dinâmica imposta pela pesquisa científica a qual é bem sintetizada por Gustavo Binenbojm, 

para quem o Estado vive hoje um contratualização das atividades públicas, não mais 

necessariamente estatais143. 

_______________ 
devem encaminhar àquela Comissão os processos relativos a projetos e atividades que envolvam OGM (inc. 
VII do artigo).  
10.  Mas o legislador estabeleceu, também, que aquele parecer, de conteúdo técnico, fosse conclusivo. Vale 
dizer, fixou competência exclusiva à CTNBio para apreciar, quanto aos aspectos técnicos da biossegurança, o 
tratamento a ser dado em cada caso à liberação de organismo geneticamente modificado, concluindo, 
finalizando sua apreciação. Em decorrência, encerra a possibilidade de, sobre os mesmos aspectos, reabrir-se a 
oportunidade de outros pronunciamentos. Obviamente, não se está aqui a pretender excluir a esfera recursal ou 
judicial. O que se assinala é a impossibilidade de qualquer dos outros órgãos referidos no caput do supra citado 
art. 7° reapreciar (ou deixar de observar) os aspectos técnicos de biossegurança. Conjuga-se, pois, à 
característica de conclusivo a qualidade de expertise técnica do parecer da CTNBio.  
11.  Ressalta-se, por oportuno, que a CTNBio é um colegiado, ao qual integram-se representantes dos mesmos 
órgãos referenciados no caput do art. 7° da Lei (Saúde, Agricultura e Meio Ambiente), com competência para 
o pronunciamento técnico conclusivo sobre liberação de organismo geneticamente modificado.  
12.  Outra conseqüência do parecer técnico conclusivo da CTNBio, dado revestir-se da natureza de ato 
complexo, é que com a sua edição surge, observada em concreto a pertinente competência legal, a 
obrigatoriedade/dever de manifestação de outro órgão da administração. Neste contexto, acrescidas as 
observações anteriores quanto aos aspectos técnico e conclusivo, pode-se afirmar que o parecer vincula os 
demais órgãos da administração envolvidos, que não poderão manifestar-se sobre as questões de 
biossegurança.  
13.  Descabido argumentar que com tais disposições estaria a lei (ou seu intérprete) estabelecendo a supressão 
de competências ou a inversão de possível hierarquia, característica da estrutura da administração pública 
brasileira. Não há submissão de órgãos da administração à CTNBio, há sim, por desígnio expresso do 
legislador nacional, especificidade de matéria e distribuição de competências, ademais ocorrência típica, em se 
tratando de ato complexo.  
14.  Igualmente impróprio imaginar-se fosse intenção do legislador que, uma vez exarado o parecer da 
CTNBio com vistas, por exemplo à autorização de que trata o inciso IV do art. 7º, qualquer outro dos órgãos 
referidos no mesmo artigo pudesse desconsiderá-lo ou contraditá-lo em seu conteúdo técnico, pois se assim o 
fosse estar-se-ia diante de um ato de aprovação, a ser expresso no texto da lei, dado que não passível de ser 
inferido.  
15.  Feitas essas considerações e salientando que o inciso XII, do art. 2º do Decreto nº 1.752, de 20 de 
dezembro de 1995, reitera os ditames da lei que regulamenta, podemos responder às indagações formuladas, 
como se segue:  
Emitido o parecer técnico conclusivo da CTNBio sobre liberação de organismo geneticamente modificado e 
encaminhado ao órgão competente, não poderá este órgão ignorar ou contrariar o parecer, invocando razões de 
biossegurança; e, sim, reveste-se o parecer de caráter vinculatório, do ponto de vista da biossegurança 
relativamente a atos posteriores das diferentes esferas da administração pública. 

143 BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria de direito administrativo: direitos fundamentais, democracia e 
constitucionalização. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 244/245. 
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Sob tal aspecto, o estudo das implicações jurídicas do controle administrativo sobre as 

atividades relativas à Biotecnologia, em grande monta exige uma adaptação do próprio Estado 

à nova configuração dessa realidade econômica trazida pela engenharia genética. 
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CAP.5 A CTNBIO E A GESTÃO DO RISCO NA LIBERAÇÃO DE OGM´S NO 

MEIO AMBIENTE 

 

A questão do risco ambiental tem sede normativa inicial no próprio disciplinamento 

constitucional que impõe a proteção à dignidade da pessoa humana como antepara às ações 

que envolvam a utilização de OGM´s e sua aplicação nas diversas áreas envolvidas. 

Considera-se avaliação de risco a combinação de procedimentos ou métodos, por meio 

dos quais se avaliam, caso a caso, os potenciais efeitos da liberação planejada do OGM e seus 

derivados sobre o ambiente e sobre a saúde humana e animal144. 

A elaboração de estudos de avaliação de risco ambiental encontra previsão no art. 14, 

da Lei 11.105/2005, o qual estabelece que compete a CTNBio, a fixação dos critérios de 

avaliação, a análise de tais critérios, caso a caso, a respectiva decisão técnica, sobre a 

Biossegurança de OGM e seus derivados, classificando quanto ao grau de risco exigido, 

identificando as atividades e produtos decorrentes do uso de OGM e seus derivados 

potencialmente causadores de degradação do meio ambiente ou que possam causar riscos à 

saúde humana. 

Sob o aspecto prático, a Resolução Normativa nº 02, de 27 de novembro de 2006, 

dispõe sobre a classificação de riscos de Organismos Geneticamente Modificados (OGM) e os 

níveis de Biossegurança a serem aplicados nas atividades e projetos com OGM e seus 

derivados em contenção. 

Pela determinação dessa norma, art. 7º, os OGM´s são classificados em quatro classes 

de risco, adotando-se como critérios o potencial patogênico dos organismos doador e receptor, 

a(s) sequencia(s) nucleotídica(s) transferida(s), a expressão desta(s) no organismo receptor, o 

_______________ 
144 Art. 2º, I, da Resolução Normativa CTNBio nº 08, de 03/06/2009 



 

 

103 

OGM resultante e seus efeitos adversos à saúde humana e animal, aos vegetais e ao meio 

ambiente. 

As classes de risco dos OGM são definidas em quatro grupos, tendo sempre por 

referência o potencial patogênico estabelecido para o organismos resultante da recombinação 

genética, estando assim definidos: 

1. Classe de Risco 1 (baixo risco individual e baixo risco para a coletividade): O 
OGM que contém sequencias de ADN/ARN de organismo doador e receptor 
que não causem agravos à saúde humana e animal e efeitos adversos aos 
vegetais e ao meio ambiente; 

 
2. Classe de Risco 2 (moderado risco individual e baixo risco para a 

coletividade): O OGM que contém sequencias de ADN/ARN de organismo 
doador ou receptor com moderado risco de agravo à saúde humana e animal, 
que tenha baixo risco de disseminação e de causar efeitos adversos aos vegetais 
e ao meio ambiente; 

 
3. Classe de Risco 3 (alto risco individual e risco moderado para a coletividade): 

O OGM que contém sequencias de ADN/ARN de organismo doador ou 
receptor, com alto risco de agravo à saúde humana e animal, que tenha baixo 
ou moderado risco de disseminação e de causar efeitos adversos aos vegetais e 
ao meio ambiente; 

 
4. Classe de Risco 4 (alto risco individual e alto risco para a coletividade): O 

OGM que contém sequencias de ADN/ARN de organismo doador ou receptor 
com alto risco de agravo à saúde humana e animal, que tenha elevado risco de 
disseminação e de causar efeitos adversos aos vegetais e ao meio ambiente. 

 

A partir da classe de risco, a legislação estabeleceu o parâmetro de Biossegurança para 

as atividades e projetos envolvendo OGM e seus derivados, dispondo que as autorizações para 

atividades em Biotecnologia que resultem em novo produto, deverão ser precedidas de uma 

análise detalhada e criteriosa de todas as condições experimentais, devendo-se utilizar o nível 

de Biossegurança adequado à classe de risco do OGM manipulado. 

Para cada indicação de risco existe um nível de Biossegurança, devendo a entidade 

que realizar as respectivas pesquisas observar tais critérios os quais estão elencados no anexo 

da citada Resolução, e que respeitam não apenas questões procedimentais, mas levam em 
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conta também, os riscos relacionados à toxicidade de produtos e aos aspectos físicos, 

mecânicos e químicos do processo de produção. 

Por tal realidade, é fato que não se pode negar a evidente periculosidade na 

manipulação genética e tal fato merece a total atenção do Estado, como se afirma no decorrer 

do presente trabalho, sendo a precaução fonte primordial, razão de ser mesma de qualquer 

política ambiental, contextualizada no campo da incerteza científica, em que não haja 

segurança acerca das prováveis consequências de uma atividade ou produto145. 

A situação de risco, nada mais é do que um dos aspectos da modernidade, mediante a 

realização de um fenômeno que parece oferecer às pessoas oportunidades de uma existência 

segura e gratificante se comparada ao período pré-moderno.  

Todavia, os riscos gerados pelo próprio desenvolvimento lançam problemas antes 

desconsiderados e o meio ambiente é exemplo disso, como capaz de colocar em risco toda a 

sociedade, afetando a todos globalmente e de forma indistinta146. 

Daí a denominação sociedade de risco, a qual consiste na constatação de um ambiente 

incerto, onde as instituições não são mais capazes de oferecer a segurança observada na 

sociedade industrial, cada indivíduo do grupo social se vê diante da socialização dos riscos, 

independente da ação individual, numa tentativa constante de alinhar, num mesmo ambiente, 

vários sistemas díspares, porém interdependentes147. 

 

_______________ 
145 CARVALHO, Délton Winter de. As novas tecnologias e os riscos ambientais. In: Biossegurança e novas 
tecnologias na sociedade de risco: aspectos jurídicos, técnicos e sociais. Org. José Rubens Morato Leite e Paulo 
Roney Ávila Fagundes. São José/SC: Conceito Editorial, 2007. 
146 GIDDENS, Anthony. As Conseqüências da Modernidade. São Paulo: Unesp, 1991 
147 FARIA, José Eduardo. O direito na economia globalizada. São Paulo: Malheiros, 2004. p.195/196.    

É esse justamente o caso do direito reflexivo – reflexividade entendida aqui como a capacidade de um 
sistema de tematizar sua própria identidade; de perceber como, em seu meio ambiente, operam outros 
sistemas em relações de interdependência, relações essas que incluem o próprio sistema reflexivo; de 
colocar a si mesmo no papel de outros sistemas para ver, dessa perspectiva, seu próprio papel; de 
institucionalizar mecanismos aptos a viabilizar uma recíproca autolimitação das possibilidades de ação dos 
sistemas, tendo em vista seus respectivos valores, interesses e necessidades. O principal objeto deste direito 
é, assim, a própria autonomia dos sistemas. Sua função é viabilizar a “autonomia regulada” desses sistemas, 
a fim de que possam maximizar sua racionalidade interna, mediante os adequados procedimentos tanto de 
formação do consenso quanto da tomada de decisão coletiva. 



 

 

105 

Diante disso, valores e interesses se chocam, impondo um padrão de risco que, 

potencializado pela inserção de OGM´s no ambiente, acaba por atingir o seu já delicado 

equilíbrio.  

O Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança, recepcionado no ordenamento 

nacional pelo Decreto nº 5.705/2006, não se furta a enfrentar a questão e menciona em seu 

anexo III, os quatro princípios gerais da avaliação de risco, a saber: 

1. A avaliação de risco deverá realizar-se de maneira transparente e 
cientificamente sólida e poderá levar em conta o assessoramento 
especializado de organizações internacionais relevantes e diretrizes por elas 
elaboradas. 

 
2. A falta de conhecimentos científicos ou de consenso científico não será 

necessariamente interpretada como indicativo de um nível determinado de 
risco, uma ausência de risco ou de um risco aceitável. 

 
3. Os riscos associados aos organismos vivos modificados ou aos 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, devem ser considerados no contexto dos riscos apresentados pelos 
receptores não-modificados ou organismos parentais no provável meio 
receptor. 

 
4. A avaliação de risco deverá realizar-se caso a caso. As informações 

requeridas podem variar em natureza e nível de detalhe de caso a caso, 
dependendo do organismo vivo modificado em questão, seu uso previsto e o 
provável meio receptor. 

 

A partir do estabelecimento desse referencial, a posição assumida pelo ente público, 

esta de supremacia quando a causa do ato administrativo consubstanciar uma finalidade 

pública, um interesse público em função da natural prevalência desse interesse coletivo sobre 

o particular148 é premissa é particularmente importante no que toca a procedimentos que 

envolvam a autorização de funcionamento de empreendimentos que envolvam OGM´s, haja 

vista o risco manifesto a ensejar o controle das atividades na área de Biotecnologia. 

_______________ 
148  OLIVEIRA, Régis Fernandes de. Ato Administrativo. 5ª Ed. Rev. Atual.Amp. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2007. Pág.70. 
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Se a norma garante os direitos individuais contra o próprio indivíduo e contra o Poder 

Público, dentro da ordem jurídica constitucional vigente, o que Ruy Cirne Lima chama 

acertadamente de limitações de direitos149, é, por conseguinte, algo bastante complexo o 

procedimento de autorização de OGM´s, procedimento este que, deve, no entender do 

presente estudo, carecer de vinculação e definitividade. 

A partir dessa realidade, torna-se necessário identificar os procedimentos de liberação 

de OGM´s mediante a análise de três aspectos: Liberação comercial, liberação planejada 

animal e liberação planejada vegetal, os quais serão a seguir tratados, na forma da legislação 

sobre o tema, consubstanciadas em resoluções normativas emanadas da CTNBio, hoje 

vigentes em nosso ordenamento. 

 

5.1 LIBERAÇÃO DE OGMS NO MEIO AMBIENTE 

 

5.1.1 A liberação comercial de Organismos Geneticamente Modificados  

 

Estendendo o campo de incidência das normas corretivas em matéria de 

Biossegurança, a Resolução Normativa nº 5, de 12 de março de 2008, fixou os critérios para a 

liberação comercial de Organismos Geneticamente Modificados. 

A autorização para liberação comercial de um OGM ou derivado é concedida sempre 

em caráter precário, e poderá ser suspensa ou revogada pela CTNBio, a qualquer tempo, caso 

sejam detectados efeitos adversos sobre o ambiente ou a saúde humana e animal, 

comprovadamente decorrente dos resultados do monitoramento pós-liberação comercial ou 

mediante comprovação de novos conhecimentos científicos. 

_______________ 
149  LIMA, Ruy Cirne. Princípios de direito administrativo. São Paulo: Malheiros. P.304. 
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Além disso, a CTNBio, quando da realização de avaliação de risco, deverá identificar 

e avaliar os efeitos adversos potenciais do OGM e seus derivados na saúde humana e animal, 

no ambiente e nos vegetais, mantendo a transparência, o método científico e o princípio da 

precaução. 

Após a devida prolação do parecer autorizativo, inaugura-se para o requerente a 

obrigação de elaborar um plano de monitoramento do OGM posto em circulação comercial, 

além da igual obrigação de apresentar relatório anual durante o período mínimo de 5 (cinco) 

anos do monitoramento pós-liberação comercial e um relatório final após o término do 

monitoramento, que deverão ser encaminhados aos órgãos de fiscalização150. 

 

_______________ 
150 Nesse sentido, Parecer Técnico nº 1591/2008 (Processo nº: 01200.000528/2008-51) 
Assunto: Solicitação de parecer sobre a biossegurança de produto derivado de organismos geneticamente 
modificado – vacina contra Circovirose Suína - Porcilis Circumvent CVT - para uso comercial. 
Decisão: DEFERIDO 
(...) 
No âmbito das competências conferidas pela Lei 11.105/05, e regulamentadas pelo Decreto-lei 
5.591/2005, a Comissão considerou que os protocolos experimentais e as demais medidas de biossegurança 
propostas atendem às normas da CTNBio e à legislação pertinente que visam garantir a biossegurança do meio 
ambiente, agricultura, saúde humana e animal. A CTNBio esclarece que este extrato não exime a requerente do 
cumprimento das demais legislações vigentes no país, aplicáveis ao objeto do requerimento. 
 
Parecer Técnico nº 1427/2008 (Processo 01200.002191/2007-35) 
Assunto: Solicitação de Parecer para liberação comercial da vacina inativada contra circovirose suína Ingelvac 
Circoflex. 
Decisão: DEFERIDO 
(...) 
A vacina é pronta para uso e não requer novas diluições. O produto é classificado como uma vacina inativada. A 
vacina em questão é recomendada para a vacinação de suínos saudáveis e susceptíveis com 3 semanas ou mais 
de idade como um auxílio na prevenção e controle de doenças associadas ao circovírus suíno, incluindo a 
síndrome da refugagem multisistêmica pós desmame causada por infecções por circovírus suíno tipo 2, como 
auxílio na redução da viremia e eliminação nasal de circovírus suíno. Testes de segurança da vacina foram 
realizados com doses elevadas da vacina em leitões recém-nascidos e suscetíveis. A aplicação da vacina não 
apresentou reações tóxicas e conforme os estudos apresentados foi considerada segura para suínos. 
 
Parecer Técnico n 1832/2009 (Processo nº 01200.003267/2007-40) 
Assunto: Liberação Comercial de Algodão Geneticamente Modificado resistente a insetos  
Decisão: DEFERIDO 
(...) 
Não existem variedades crioulas de algodoeiros e as cadeias de algodoeiros especiais, convencionais e 
transgênicos têm convivido de modo satisfatório, sem que tenham sido divulgados relatos de problemas de 
coexistência. Conforme o Anexo I da Resolução Normativa nº 5, de 12 de março de 2008, a requerente terá o 
prazo de 30 (trinta dias) a partir da publicação deste Parecer Técnico, para adequar sua proposta de plano de 
monitoramento pós-liberação comercial.  No âmbito das competências do art. 14 da Lei 11.105/05, a CTNBio 
considerou que o pedido atende às normas e à legislação pertinente que visam garantir a biossegurança do meio 
ambiente, agricultura, saúde humana e animal. 
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5.1.2 A liberação planejada no meio ambiente de Organismos Geneticamente 

Modificados (OGM) de origem vegetal 

 

A Lei nº 8.171, de 17/01/1991, trata da política agrícola e dispõe como um dos seus 

objetivos a proteção do meio ambiente e como tal, pode efetivamente sujeitar a liberação de 

OGM´s, na forma estabelecida pela Lei de Biossegurança, após o parecer do CTNBio, bem 

como, após a eventual realização de estudos de risco ambiental, dedicar-se o Ministério da 

Agricultura à concessão da respectiva licença de utilização de produtos geneticamente 

modificados. 

O primeiro estudo nessa área referiu-se a pedido feito pela Associação Avícola do 

Estado de Pernambuco, a qual solicitou à CTNBio, Parecer Técnico para importação e 

comercialização de milho geneticamente modificado para uso em ração animal151. 

A par disso, o Ministério da Agricultura e do Abastecimento solicitou, igualmente que 

a CTNBio, em caráter de urgência, em virtude da quebra da safra de milho no País, emitisse o 

citado Parecer Técnico Conclusivo sobre a segurança alimentar, a fim de proporcionar a 

importação desses grãos para uso em ração animal. 

Diante disso, a CTNBio conclui pelo deferimento do pedido de importação, sob o 

argumento de que não há indicações de que os grãos de milhos geneticamente modificados, 

comercializados mundialmente, tenham efeitos danosos quando usados como alimentos em 

ração animal, pelo que, no âmbito das competências, ainda na vigência do art. 1º, da Lei nº 

8.974/95, a comissão concluiu que o pedido atende às normas da CTNBio e à legislação 

pertinente que visam garantir a Biossegurança do meio ambiente, agricultura, saúde humana e 

animal152.  

_______________ 
151 Processo nº 01200.001690/2003-81, disponível em www.ctnbio.gov.br/index.php/content/view/1299.html.  
Acesso em 25/01/2009. 
152 Atualmente, a Resolução Normativa CTNBio nº 3, de 16.08.2007, dispõe sobre o monitoramento do milho 
transgênico em uso comercial. 
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Tal pronunciamento abriu caminho para outras concessões, sedimentando a via para a 

liberação de OGM´s no meio ambiente e sua respectiva utilização como fonte de alimento. 

A partir dessa caso inicial ficou evidente que a utilização de OGM´s submete-se a um 

tipo de restrição à propriedade plenamente justificável, em razão da natureza imponderável 

dos efeitos que produtos dessa natureza podem causar ao meio ambiente e á saúde humana. 

No caso em tela, conclui-se que inexistia qualquer fato científico novo que justificasse 

uma revisão dos eventos de milho geneticamente modificados destinado ao uso em ração 

animal. 

Hoje, as liberações planejadas no meio ambiente de Organismos Geneticamente 

Modificados de origem vegetal e seus derivados obedecem ao disposto na Resolução 

Normativa nº 06, de 06 de novembro de 2008. 

Mediante as autorizações decorrentes das decisões técnicas proferidas pela CTNBio, o 

procedimento de liberação ocorre de forma individualizada, incluindo as informações 

referentes às medidas de segurança, práticas agronômicas, coleta de dados, descarte, 

armazenamento, transferência de material e eventual destinação do OGM e seus derivados. 

 

5.1.3 A liberação planejada no meio ambiente de Microorganismos e Animais 

Geneticamente Modificados (MGM e AnGM)  

 

A autorização para liberação planejada de um Microorganismo Geneticamente 

Modificado ou de um Animal Geneticamente Modificado e seus derivados poderá ser 

suspensa ou revogada pela CTNBio, a qualquer tempo, caso sejam detectados efeitos adversos 

sobre o meio ambiente ou sobre a saúde humana e animal, ou, ainda, mediante a comprovação 

de novos conhecimentos científicos, conforme disposto na Resolução Normativa CTNBio 08, 

de 03 de junho de 2009. 
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É da CTNBio a responsabilidade pela preservação e resguardo das informações 

sigilosas de interesse comercial apontadas pela instituição requerente e assim por ela 

consideradas, desde que sobre essas informações não recaiam interesses particulares ou 

coletivos constitucionalmente garantidos. 

Tal qual as resoluções anteriormente estudadas, a autorização para liberação de 

OGM´s no meio ambiente depende do parecer prévio da CTNBio, consoante o disposto pela 

Lei 11.105/05. 

Através do processo competente perante a CNTBio, tem-se uma construção 

autorizativa que difere, por exemplo, da licença administrativa usual, esta como ato vinculado 

e definitivo, impõe à Administração o dever de praticá-lo para facultar ao administrado o 

exercício de determinada atividade, se presentes os requisitos estabelecidos na norma de 

regência153, ao passo que a licença ambiental é ato que carece de definitividade. 

 

5.1.4 Autorização de OGM´s na indústria farmacêutica 

 

A Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, é o instrumento que regula a vigilância 

sanitária a que ficam sujeitos os medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e 

correlatos, cosméticos, saneantes e outros produtos correlatos. 

O citado diploma diz claramente que somente poderão extrair, produzir, fabricar, 

transformar, sintetizar, purificar, fracionar, embalar, reembalar, importar, exportar, armazenar 

ou expedir os produtos citados acima, as empresas para tal fim autorizadas pelo Ministério da 

Saúde e cujos estabelecimentos hajam sido licenciados pelo órgão sanitário das Unidades 

Federativas em que se localizem.  

_______________ 
153  Cf.  DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 20 ed. São Paulo: Atlas, 2007.p.213; 
MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 28 ed. São Paulo: Malheiros, 2003. p.182 e 
MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de direito administrativo. São Paulo: Malheiros, 2000.p. 391.  
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Trata-se de um licença dúplice, uma vez que, tanto a empresa quanto o produto 

passam por registro perante a Agência de Vigilância Sanitária, a fim de atestar sua 

possibilidade de comercialização no âmbito nacional, inclusive havendo a expressa previsão 

de que à vista de razões fundamentadas do órgão competente, poderá o Ministério da Saúde, a 

qualquer momento, suspender a fabricação e venda de qualquer dos produtos de que trata a 

Lei 6.360/1976, que, embora registrado, se torne suspeito de ter efeitos nocivos à saúde 

humana. 

No campo da saúde as grandes restrições existentes dizem respeito ao envolvimento de 

seres humanos nas pesquisa envolvendo seres humanos para a área temática de pesquisa com 

novos fármacos, medicamentos, vacinas e testes diagnósticos, fato este que foi abordado pela 

Resolução CNS/MS nº 251, de 07.08.1997, do Conselho Nacional de Saúde fixou os 

parâmetros necessários à realização de pesquisas nessa área 

 

5.2 LICENCIAMENTO AMBIENTAL E BIOTECNOLOGIA 

 

A Lei nº 6.938, de 1981, instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente, traçando 

seus princípios, com o intuito de equilibrar o desenvolvimento socioeconômico, à proteção da 

dignidade da vida humana. 

Dentre os instrumentos de política ambiental citem-se a avaliação de impactos 

ambientais e o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras, 

como os principais parâmetros de controle direto do Estado sobre a atividade privada. 

 Da avaliação ambiental extrai-se um conjunto de procedimentos que englobam as 

diversas áreas envolvidas na concessão da autorização de funcionamento de um determinado 

empreendimento. 
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A elaboração do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e do Relatório de Impacto 

Ambiental (RIMA) consignam os principais documentos contidos na avaliação ambiental, do 

qual a respectiva licença, é o documento autorizador da instalação e funcionamento do 

empreendimento. 

As licenças, enquanto instrumento de limitação administrativa adquirem grande 

importância quando aplicadas ao direito ambiental. Tal valoração decorre do caráter de 

ubiquidade presente no conceito de meio ambiente e nas relações que com ele guardem 

vínculo154. 

 A Lei 11.105/2005, denomina de Licença Ambiental, ao passo que a Constituição 

Federal de 1988, art. 170, parágrafo único, utiliza o termo “autorização” do qual discorre a 

interpretação dada por Paulo Affonso Leme Machado155 para quem são sinônimas as 

expressões “licenciamento ambiental” e “autorização ambiental” haja vista que o sistema de 

licenciamento ambiental é feito mediante autorizações. 

Esse pensamento é devidamente corroborado por Luiz Manuel da Fonseca Pires, muito 

embora esse autor avalie o instituto como espécie do gênero licença administrativa, como se 

depreende de seus estudos pelos quais a licença ambiental subsiste como ato vinculado 

substituindo-se o conceito de definitividade pelo de estabilidade, referendando assim sua 

eventual revisão pelo órgão autorizador156. 

No cerne dessa discussão é que se afirma que o ato administrativo emanado da 

CTNBio que afasta a necessidade de licenciamento ambiental, conforme art. 16, §3º, da Lei 

de Biossegurança, deve ser, sempre, um ato de caráter precário, em razão de que, à luz da 

realidade ímpar da Biotecnologia, o afastamento da necessidade de licenciamento ambiental 

não pode gozar de vinculação ao ponto de impedir a Administração Pública de rever seus 

atos, se modificadas as condições nas quais a licença foi eventualmente considerada 
_______________ 
154  PIRES, Luiz Manuel da Fonseca Regime jurídico das licenças. São Paulo: Quartier Latin. 2006. p.120) 
155  MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2007. p.273 
156  PIRES, Luiz Manuel da Fonseca. Regime jurídico das licenças. São Paulo: Quartier Latin. 2006. p.19 
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desnecessária, nem tampouco estabelecem uma discricionariedade tal que proponha ao 

Administrador um margem da ação que vá contra a segurança jurídica, esperada pelo processo 

decisório em qualquer sede. 

Em síntese bem estabelecida por Edis Milaré tem-se que a licença ambiental não é 

espécie da licença administrativa, nem alcança um grau de discricionariedade que permita ao 

poder concedente suspendê-la por simples arbitrariedade. 

Sua renovabilidade não conflita com sua estabilidade; esta, porém, sujeita à revisão, 

podendo ser suspensa e mesmo cancelada, em caso de interesse público ou ilegalidade 

supervenientes ou, ainda, quando houver descumprimento dos requisitos preestabelecidos no 

processo de licenciamento ambiental157. 

A previsão do licenciamento na legislação ordinária surgiu com a edição da Lei 

6.938/81, art. 10158 e seu conceito não obstante existam vários, foi adotado pela legislação 

vigente através do artigo 1º, inciso I, da Resolução CONAMA nº. 237, de 19 de dezembro de 

1997159. 

O ato emanado do procedimento de Licenciamento Ambiental é a Licença ou Licença 

Ambiental, conceituada pela mesma Resolução CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 

1997, no inciso II, do art. 1º, consistindo em “Ato administrativo pelo qual o órgão ambiental 

competente, estabelece as condições, restrições e medidas de controle ambiental que deverão 

ser obedecidas pelo empreendedor, pessoa física ou jurídica, para localizar, instalar, ampliar e 

_______________ 
157 MILARÉ, Edis. Direito do Ambiente: Doutrina, jurisprudência, glossário. 5 ed. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2007. p. 147. 
158 LEI Nº 6.938/81, art. 10. A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e 
atividades utilizadoras de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores, bem como os 
capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento por órgão 
estadual competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, e do Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis - Ibama, em caráter supletivo, sem prejuízo de outras 
licenças exigíveis. 
159 Procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a localização, instalação, 
ampliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas 
efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, 
considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso. 
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operar empreendimentos ou atividades utilizadoras dos recursos ambientais consideradas 

efetiva ou potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob qualquer forma, possam causar 

degradação ambiental. 

A par disso, pode-se acrescentar à distinção acima esposada, o fato de que as licenças 

ambientais distinguem-se das licenças administrativas ainda em função de seus 

desdobramentos (licença prévia, licença de instalação e licença de operação), bem como os 

instrumentos de avaliação prévia quando efetiva a possibilidade de dano ambiental e por fim a 

já falada estabilidade a qual é sempre temporal, sujeita a sucessivas renovações desde que 

mantidas as condições estabelecidas ao tempo da primeira concessão. 

Isto posto, é de se considerar a licença ambiental de competência da CTNBio, como 

uma categoria especial de ato administrativo vinculado unicamente à proteção dos valores 

ambientais e por isso mesmo sujeito à uma estabilidade relativa que pode e deve ser revista, 

como bem comprova o disposto no artigo 11 da Resolução CONAMA 305/2002160. 

Em que pese a norma exarada pelo CONAMA, é certo que a Lei 11.105/2005, art. 6º, 

IV, proíbe a liberação no meio ambiente de OGM ou seus derivados, no âmbito de atividades 

de pesquisa, sem a decisão técnica favorável da CTNBio e, nos casos de liberação comercial, 

sem o parecer técnico favorável da CTNBio, ou sem o licenciamento do órgão ou entidade 

ambiental responsável, quando a CTNBio considerar a atividade como potencialmente 

causadora de degradação ambiental, ou sem a aprovação do Conselho Nacional de 

_______________ 
160 Art. 11. Sem prejuízo das sanções penais e administrativas cabíveis, o órgão ambiental competente, mediante 
decisão motivada, poderá alterar os condicionantes e as medidas de controle e adequação, inclusive suspendendo 
cautelarmente a licença expedida, dentre outras providências necessárias, quando ocorrer: 
I - descumprimento ou cumprimento inadequado das medidas condicionantes previstas no licenciamento, ou 
desobediência das normas legais aplicáveis, por parte do detentor da licença; 
II - fornecimento de informação falsa, dúbia ou enganosa, inclusive por omissão, em qualquer fase do 
procedimento de licenciamento ou no período de validade da licença; 
III - superveniência de informações adicionais sobre riscos ao meio ambiente, à saúde, e ao patrimônio sócio-
econômico e cultural, que tenham relação direta ou indireta com o objeto do licenciamento, ouvida a CTNBio. 
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Biossegurança – CNBS, quando o processo tenha sido por ele avocado, na forma dessa Lei e 

de sua regulamentação161. 

Dessa forma, sendo a avaliação do risco do OGM de responsabilidade da CTNBio, é 

este pronunciamento que será considerado pelo órgão ambiental competente, como parte do 

procedimento de análise de risco. 

Nesse diapasão, a matéria relativa à gestão do risco ambiental, excede a mera 

ponderação dos critérios para o regular licenciamento em matéria de OGM162, ou suas 

alterações. À luz da realidade dominante, todas as ações nesse sentido deverão ser precedidas 

por elementos identificadores da relevância na gestão de risco ambiental. 

A licença ambiental nasce do Direito Administrativo e rege-se, portanto, pela estrutura 

lógica e legal que cerca esse campo do Direito. 

Todavia, é sua interdisciplinaridade que torna o instituto especial e de grande 

importância na aplicação das políticas ambientais em matéria de Biotecnologia, razão pela 

qual, sua abordagem no presente trabalho ganha relevo e consideração, enquanto categoria 

especial de tutela administrativa sobre a autonomia privada.  

 

5.2.1 Itinerário da licença ambiental em matéria de Biotecnologia 

 

A Engenharia Genética, apesar de sua importância no contexto científico e econômico 

modernos é matéria que comporta latente risco à saúde, importando controle essencial163. 

_______________ 
161 A Instrução Normativa IBAMA nº 11, de 05.12.2003, vem complementar o procedimento de licenciamento 
ao estabelecer um Termo de Referência que deverá ser seguido quando da realização do procedimento 
autorizativo. 
162 Pela Resolução 305/2002, tem-se os seguintes critérios de licenciamento: (1) Área confinada, relativamente à 
instalação e operação de laboratório, biotério e casa de vegetação, para fins de pesquisa em regime de 
confinamento, (2) Pesquisa em campo, (3)Liberação comercial, relativamente à multiplicação do produto e 
outras atividades em escala pré-comercial e respectivo uso comercia, dependerão de licenciamento ambiental as 
(4)atividades e empreendimentos em área com restrições previstas na legislação ambiental e, quando disponível, 
em áreas com restrições para determinado OGM e seus derivados. 
163  MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito à informação e meio ambiente.São Paulo: Malheiros, 2006. p. 
214 
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 A Resolução CONAMA nº 305, de 12 de junho de 2002, dispõe sobre Licenciamento 

Ambiental, Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto no Meio Ambiente de 

atividades e empreendimentos com Organismos Geneticamente Modificados e seus derivados.  

À luz das diretrizes ambientais estabelecidas nos artigos 225, 170, inciso VI, e 186, 

inciso II, da Constituição Federal, a Resolução 305/2002, divide o Licenciamento Ambiental 

para atividades que envolvam OGM´s em três vertentes. 

A primeira trata do licenciamento ambiental para pesquisa em área confinada (art. 3º), 

a segunda encampa o licenciamento ambiental para pesquisa em campo (art. 4º), a terceira 

engloba o licenciamento ambiental para liberação comercial (art. 5º) e a última trata do 

licenciamento em áreas com restrição (art. 6º). 

O licenciamento ambiental para pesquisa em área confinada consiste na instalação e 

operação de laboratório, biotério e casa de vegetação, para fins de pesquisa em regime de 

confinamento, sujeitando-os ao registro nos órgãos de fiscalização técnica e ambiental, sem 

prejuízo da exigência de licenciamento, quando houver risco de significativa degradação do 

meio ambiente. 

Privativo de pessoas jurídicas, dependem da obtenção de Certificado de Qualidade 

emitido pela CTNBio. 

O licenciamento ambiental para pesquisa em campo trata das entidades responsáveis 

por áreas de pesquisa externa, e obriga tais instituições à obtenção da Licença de Operação 

para Áreas de Pesquisa, a qual, pode reunir mais de uma área de pesquisa. 

A atuação da CTNBio é determinante para a concessão de licenças desse tipo, sendo 

aquela parte do processo de análise de risco ambiental, o qual deve ser complementado com a 

gestão e a comunicação do risco, considerados exigências e procedimentos adicionais de 

competência legal e privativa do órgão ambiental competente. 
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São requisitos para o requerimento do licenciamento para a pesquisa de campo o 

mesmo Certificado de Qualidade em Biossegurança anteriormente citado, bem como, a 

descrição das áreas, instalações e medidas de contenção, conforme conste na solicitação de 

documentos exigidos pela CTNBio para sua emissão, além da caracterização preliminar da 

área de influência do empreendimento, identificação dos OGM com os quais se pretende 

trabalhar e das atividades de pesquisa e desenvolvimento previstas, além do plano de 

contingência para situações de eventual escape dos OGM da área objeto de licenciamento. 

Nesse ponto reside uma importante característica do licenciamento ambiental já 

apontado no tópico anterior, posto que, pelo § 5º do artigo 4º da Resolução 305/2002, 

qualquer alteração não prevista no processo original de licenciamento do empreendimento ou 

atividade, que modifique os elementos relevantes da gestão de risco ambiental, deverá ser 

precedida de análise e autorização do órgão ambiental licenciador. 

No caso do licenciamento ambiental para liberação comercial, o qual consiste na 

efetiva disposição do OGM no meio ambiente para consumo humano ou na indústria de 

transformação, há a necessidade de obtenção de Licença Especial de Operação para Liberação 

Comercial de OGM a ser obtida pela empresa detentora da tecnologia para cada construção 

gênica sua multiplicação, ações em escala pré-comercial e uso do produto comercialmente 

falando. 

É do IBAMA, a competência para o licenciamento ambiental nesse tema, sendo 

requisitos essenciais o parecer técnico prévio conclusivo da CTNBio, a identificação e 

diagnóstico ambiental das áreas onde se pretende fazer a liberação no meio ambiente, o plano 

de contingência para situações de eventual dano ambiental causado pelo OGM, estudos 

ambientais que poderão se consubstanciar em Estudo de Impacto Ambiental-EIA e Relatório 

de Impacto no Meio Ambiente-RIMA, que poderão ser substituídos por outros estudos 

ambientais, quando indicado pelo órgão ambiental competente, e que deverão 
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obrigatoriamente considerar os estudos e as licenças ambientais anteriormente realizados no 

país. 

Por fim, o licenciamento em áreas com restrição dependerá de prévio registro do OGM 

a ser utilizado no empreendimento, incluindo a informação sobre a procedência, o projeto do 

empreendimento com descrição ambiental de sua área de influência, o estudo de Impacto 

Ambiental-EIA e Relatório de Impacto no Meio Ambiente-RIMA, bem como o plano de 

contingência para situações de eventual dano ambiental causado pelo OGM quando de sua 

aplicação. 

Com isso, o ponto culminante do processo de avaliação de impacto ambiental é a 

licença, a qual decorre de um junção de competências a fim de proporcionar a maior 

segurança possível aos empreendimentos que envolvam OGM´s e seus derivados, como se 

deflui da posição de Cristiane Derani para quem o procedimento de obtenção da licença 

ambiental consolida os conhecimentos e busca o equilíbrio necessário á exploração consciente 

do meio ambiente164. 

Apesar dessas conclusões, merece menção o fato de que o Supremo Tribunal Federal 

(STF) foi instado a se posicionar sobre o tema, dentro da ação direta de inconstitucionalidade 

nº 3526, a qual questione 24 dispositivos da Lei de Biossegurança. 

Por essa ADI questiona-se a competência de a Comissão Técnica Nacional de 

Biossegurança (CTNBio) deliberar se os organismos geneticamente modificados são 

causadores de impacto ambiental e decidir, em última e definitiva instância, sobre necessidade 

de licença ambienta.  

_______________ 
164 DERANI, Cristiane. Direito ambiental econômico.3ªed. São Paulo: Saraiva, 2008. p.157. 

Portanto, o processo de avaliação de impacto ambiental não tem como objetivo impor barreiras àquilo que 
seria um procedimento habitual. É ele o foro para ponderações e contribuições. Sua realização não se 
manifesta como um óbice, uma paralisação, mas como um processo constitutivo, seja pela conformação de 
uma atividade, seja pela formação de uma política, ou seja, na produção de um planejamento. Nele não se 
encontram somente interesses diversos, mas também encontram-se manifestos conhecimentos diversos a 
serem observados, procurando uma composição 
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No cerne da ADI, ajuizada após representação do Partido Verde (PV) e do Instituto 

Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), e recomendação da 4ª Câmara de Coordenação e 

Revisão do Ministério Público Federal (MPF), que trata dos assuntos relacionados ao meio 

ambiente, situa-se a questão pela qual a Lei 11.105/2003 viola os princípios da precaução, da 

democracia e da independência e harmonia entre os poderes e desrespeita a coisa julgada.  

Os dispositivos discutidos tratam de possível afronta à competência comum da União, 

dos estados, e dos municípios consoante artigo 23, VI, da Constituição Federal, uma vez que 

submetem essa competência à decisão exclusiva da Comissão Técnica Nacional de 

Biossegurança (CTNBio), vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia.  

Com isso, o fato de o licenciamento de um organismo geneticamente modificado ser 

condicionado a juízo prévio da CTNBio, subverteria a Política Nacional do Meio Ambiente, 

tira a competência normativa do Conselho Nacional de Meio Ambiente (Conama), ao sujeitar 

a obrigatoriedade do licenciamento não mais em razão do empreendimento, mas a partir da 

opinião de uma comissão técnica, vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia. 

Em que pese tal posição, entende-se aqui que se está a cuidar de uma competência (da 

CTNBio) a qual, para analisar questões atinentes aos OGM´s não fere a partição de 

competências insculpida no art.23, VI da CF/88, uma vez que está a se tratar de um critério 

adotado pelo legislador infraconstitucional, mediante a Lei nº 6.938/81, na qual, para efeito de 

divisão das competências adota-se o parâmetro do dano e não do bem ou localização da 

atividade ou empreendimento165. 

_______________ 
165 Neste sentido, vide Parecer nº 1853/CONJUR/MMA/98, datado de 07/12/98, e Parecer nº 
312/CONJUR/MMA/2004, ambos do Ministério do Meio Ambiente.  “Não há contradição entre o regime 
constitucional dos bens da União e o fato de ser o licenciamento ambiental realizado pelos órgãos estaduais ou 
municipais integrantes do SISNAMA, dada a preponderância do interesse público sobre o domínio do bem. Não 
há direito de propriedade da União sobre os bens de seu domínio tal qual a do particular, posto que são bens de 
uso comum do povo, e portanto, patrimônio de toda a Nação. O critério utilizado pela lei para efeito de fixação 
das competências não decorre do regime constitucional dos bens da União, pois a licença é um instrumento 
administrativo de gestão ambiental. A competência administrativa em matéria ambiental é repartida 
politicamente para os três níveis de governo por força do texto constitucional. O critério adotado pelo legislador 
na Lei no 6938/81, para efeito de divisão das competências é o do dano e não do bem ou localização da atividade 
ou empreendimento. O conceito de domínio, administração e utilização dos bens públicos, não se vincula com o 
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Com isso, o parecer prévio da CTNBio introduz um campo maior de atuação da 

Administração Pública ao tratar amiúde a questão do OGM, submetendo os empreendimentos 

a uma ciclo específico de rotinas, a fim de identificar mais claramente o eventual potencial 

ofensivo que tais atividades eventualmente contenham. 

Pensa-se aqui que esse conflito de competência pode ser dirimido se da interpretação 

lógico-jurídica do ato decorra a certeza de que o Princípio da precaução está presente.  

Igualmente, se as etapas do licenciamento forma efetivamente cumpridas, culminando 

com a edição de ato administrativo emanado de autoridade competente, reputa-se então válida 

a licença ou autorização, pois válido foi o ato que a concedeu, dotando-a da auto 

executoriedade que lhe é inerente.  

É fato que a criação da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio), 

órgão responsável pela avaliação caso a caso da segurança dos transgênicos destinados a 

pesquisa e a liberação comercial, dota-o de competência para identificar a atividade com 

transgênico que seja passível de estudo prévio de impacto ambiental, em nada prejudica a 

competência constitucional dos Estados e dos Municípios relacionada ao meio ambiente, esta 

que, consoante mandamento do artigo 23, VI constitucional, continua sendo uma competência 

e uma obrigação comum dos entes federados. 

A CTNBio, ao exarar seu parecer, à luz dos preceitos de Biossegurança estabelecidos 

na respectiva Lei, não afasta o poder dos ente federado fiscalizar, uma vez que a autoridade 

local está legitimada a atuar no sentido de suprir a falha ou informar à CTNBio a necessidade 

de dar tratamento diferenciado no determinado caso concreto.  

Igualmente, como já se defendeu antes neste trabalho, o ato administrativo de 

concessão da licença ambiental se sujeita à observância das regras de biossegurança 

_______________ 
instituto do licenciamento ambiental, eis que são institutos distintos e por conseguinte tratados em legislação 
própria. Por fim, o licenciamento ambiental de uma atividade não implica no uso ou alteração de regime do bem 
público.” 
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estabelecidas, e caso o empreendimento venha a provocar danos ambientais, a autoridade 

regional tem amplo instrumental à disposição para atuar. 

Ainda, deve-se ressaltar que a regulação da Biossegurança, muito embora verse sobre 

pesquisas e empresas humanas geograficamente localizadas, tais empreendimentos não se 

consignam em interesse meramente local, mas, constituem-se em pontos de partida de 

produtos que excedem em muito as fronteiras físicas, fato este que, a persistir a ideia de 

competência do art. 23, VI, não traria maior certeza de obediência ao princípio da precaução. 

No que diz respeito ao artigo 225, parágrafo 1º, inciso IV, da CF, que dispõe sobre a 

necessidade de regulamentar por meio de lei a forma de exigir estudo prévio de impacto 

ambiental de obra ou atividade poluidora, o legislador, ao elaborar a Lei de Biossegurança, 

não fez outra coisa senão cumprir o que é exigido pelo mencionado artigo 225, ao criar, por 

meio de lei, um órgão técnico, com competência para avaliar caso a caso as atividades com 

transgênicos e identificar qual seria passível de exigência de estudo prévio de impacto 

ambiental166.  

Pode-se afirmar em síntese que a introdução de OGM´s no ambiente é fato consumado 

e, desta forma, a adoção de um modelo complexo de análise e controle, além de impedir a 

expansão da Biotecnologia como fonte de benefícios, acarretará evidente dificuldade para a 

Administração acompanhar dinâmica desse tipo de atividade. 

Por isso mesmo, defende-se que as decisão do CTNBio, devidamente fundamentadas e 

dentro dos parâmetros fixados pela Lei 11.105/2005 que não impliquem em inovação 

científica devem ser convalidadas sob pena de quebra na pesquisa e na cadeia produtiva 

posição esta apoiada por Roberta Jardim de Morais, para quem a competência delegada à 

CTNBio materializa o princípio da precaução. bem como Simone H. C. Scholze167, a qual 

_______________ 
166 MORAIS, Roberta Jardim. Disponível em http://www.cib.org.br/pdf/roberta_jardim.pdf. Acesso em 
11/10\02009.  
167 SCHOLZE, Simone H. C. Biossegurança e Alimentos Transgênicos. Disponível em  
http://pessoal.utfpr.edu.br/marlenesoares/ arquivos/biosseg.pdf. Acessado em 11/10/2009. 
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observa que, à luz do § 4º, do art. 24 da Constituição Federal, segundo o qual .a 

superveniência de lei federal suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário., uma 

vez que esse estudo seja dispensado pela instância federal competente, à CTNBio, não poderá 

uma lei estadual requerê-lo. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O direito ocupa hoje um lugar destacada nas discussões acerca dos limites da ciência, 

à luz da matriz constitucional da tutela ambiental brasileira. O direito fundamental ao meio 

ambiente na CF/1988, estabeleceu para essa temática um papel de referência quando a 

pesquisa científica adentra no campo da Biotecnologia. A defesa do meio ambiente, tendo por 

parâmetro o princípio da precaução, está no cerne da atuação estatal, a defender os interesses 

coletivos que devem ser acolhidos, sob a forma de limitações administrativas, quando da 

realização dos procedimentos de liberação de Organismos Geneticamente Modificados. 

As competências estatais para o atendimento das necessidades individuais não raro 

esbarram em conflitos de direitos que esperam do próprio Estado uma resposta adequada. 

A par disso, o conceito de supremacia do interesse público não pode mais servir de 

fundamentação vazia do Estado frente a esses conflitos que lhe são apresentados. 

A dinâmica científica impõe ao Estado desenhar os contornos reais do direito, 

mormente no conflito abstrato que existe em relação aos limites entre a ciência e os interesses 

coletivos, cabendo-lhe, por conseguinte, estabelecer ou manter meios para regulamentar, 

administrar ou controlar os riscos associados à utilização e liberação de organismos vivos 

modificados resultantes da Biotecnologia. 

A constitucionalização do Direito Administrativo encontra na prevalência do interesse 

coletivo a expressão segura da correta interpretação do interesse público, uma vez que dotada 
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de uma alta carga de ponderação permite consignar a necessidade de se harmonizar no caso 

concreto os interesses em jogo. 

O poder de polícia, consubstanciado nas chamadas limitações administrativas, ainda 

que movido pelo interesse público, deve encontrar nas decisões possíveis, aquela que preserve 

ao máximo os interesses individuais envolvidos, num regime de subordinação à ordem 

jurídica que vinculam a Administração à concretização desse interesse público. 

A sociedade deve entender que a sua liberdade de exploração da atividade econômica 

tem o fundamento constitucional como limitador sob a forma da tutela do meio ambiente 

saudável. 

Os aspectos gerais do princípio da livre iniciativa científica abordados no presente 

trabalho devem ser cotejados com os demais princípios constitucionais que garantem a 

liberdade individual, mas ordena a necessidade de se equilibrar às chamadas liberdade gerais 

ou sociais que impõem ao particular o dever de respeito à nova interpretação constitucional 

que cada vez mais opõe os direitos fundamentais às relações privadas e estabelece novos 

parâmetros de interpretação dos princípios constitucionais. 

Na verdade, o art. 170, da CF/1988, fundamentando-se na livre iniciativa e na 

valorização do trabalho humano, afirma sem rodeios que o trabalho humano livre é o fator 

preponderante dentro da ordem econômica brasileira, fatores estes que, quando ausentes, não 

se tem uma ordem econômica constitucionalmente aceitável. 

A par disso, vê-se que o investimento na pesquisa e desenvolvimento de novos 

produtos a partir de avanços na área de Organismos Geneticamente Modificados não conflita 

com a liberdade econômica. Ao contrário, afirma essa liberdade humana essencial à 

legitimidade do Estado de Direito. Todavia, inexiste uma liberdade sem amarras, estas 

consignadas na própria Constituição. 
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Ao lançar-se mão do disposto no art. 225 da Carta Magna, vê-se claramente que cabe 

ao Estado a responsabilidade pela fiscalização das entidades dedicadas à pesquisa e 

manipulação de material genético, fato este que vem a confirmar o teor do artigo 218 da 

mesma Carta Magna.  

A defesa constitucional do meio ambiente se dá num plano extenso e que engloba as 

mais variadas vertentes da ação do homem enquanto ser social. 

A proteção desse bem jurídico único vai, como se disse na introdução, além da mera 

perspectiva de direito.  

Os vários momentos em que a Constituição de 1988 prevê a proteção do patrimônio 

ambiental reflete a necessidade de, através de ferramentas legais, garantir esse direito à vida 

ecologicamente equilibrada. 

A presença desse direito fundamental restou clara em todo o texto constitucional e não 

foi esgotada no presente estudo. 

O caráter harmonizador dessa garantia restou evidenciada no presente trabalho em 

função do caráter dinâmico e interdisciplinar que a tutela ambiental ocupa no texto 

constitucional e é essa qualidade que deve ser levada em conta quando da elaboração de 

políticas que reflitam o dever preconizado no art. 225 para enfim tornar o meio ambiente um 

bem jurídico efetivamente protegido e garantido para as futuras gerações. 

Não se espera grande conhecimento científico para se verificar que as atividades que 

envolvem OGM´s podem resultar em alterações consideráveis e até irreversíveis ao meio 

ambiente. A questão do risco ambiental tem sede normativa inicial no próprio disciplinamento 

constitucional que impõe a proteção à dignidade da pessoa humana como antepara às ações 

que envolvam a utilização de OGM´s e sua aplicação nas diversas áreas envolvidas. 

Nessa realidade, a dispensa das avaliações de risco somente podem ocorrer mediante 

decisão devidamente motivada, que alcance os pressupostos de fatos e de direito, de forma 
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transparente e plenamente publicizada, sob pena de se afastar a aplicação prática do Princípio 

da precaução, atingindo-se o fim pretendido pela Constituição Federal no tocante à proteção 

do meio ambiente como instrumento de um desenvolvimento seguro. 

Muito embora o significado da força vinculante absoluta do imperativo moral ditado 

pela razão prática, exista hoje apenas numa categoria inferior de pensamento simplista que 

reflete a mentalidade individualista hoje reinante, essa exacerbação das possibilidades trazidas 

pela experiência genética não tem o condão de afastar premissas escoradas na prevalência do 

interesse público sobre as demandas de liberdade que ecoam no campo científico. 

A necessidade de instrumentos garantidores do desenvolvimento científico e da 

expansão da produção esbarra na urgência de mecanismos que imponham marcos regulatórios 

que sirvam de paradigma para que esse desenvolvimento se dê de forma a preservar o meio 

ambiente e garantir sustentabilidade à sociedade para que dele possa usufruir. 

A Biotecnologia expande as dimensões do homem e tal expansão não pode ocorrer ao 

alvedrio da ordem jurídica, o que impele o presente trabalho a elencar as seguintes 

conclusões: 

A produção legislativa é a principal referência a efetivar o controle das atividades em 

Biotecnologia e a imposição geral, gratuita, unilateral e de ordem pública, condicionadora do 

exercício de direitos ou de atividades particulares trazidas pela norma ambiental, não apenas 

frente às exigências do bem-estar social, mas, também e principalmente, frente ao 

imponderável dos resultados em pesquisas genéticas ensejam um posicionamento muito mais 

incisivo da Administração Pública, já que, os organismos vivos, quando libertados no 

ambiente em grande ou pequena quantidade, para fins experimentais ou sob a forma de 

produtos comercializados, são susceptíveis de se reproduzir no ambiente e atravessar 

fronteiras nacionais, com efeitos que podem ser ou tornar-se irreversíveis. 
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Nenhum produto que contenha, ou seja, constituído por OGM destinados à libertação 

deliberada pode ser tomado em consideração para a colocação no mercado sem que tenha sido 

previamente sujeito a testes de campo satisfatórios, nas fases de investigação e 

desenvolvimento, em ecossistemas que possam ser afetados pela sua utilização, residindo 

neste ponto o interesse juridicamente protegido ensejador da intervenção do Estado. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

127 

ANEXO 
 
 
A Comissão Técnica Nacional de Biossegurança liberou o uso comercial de alguns compostos 
geneticamente modificados, assim subdivididos:  
 
 
1.  PLANTAS168 

 
1.1 Parecer Técnico nº 2053/2009 - Milho Resistente a Insetos da Ordem Lepidoptera e 

Tolerância ao Herbicida Glifosato – evento TC 1507 x NK 603 - Processo nº 
01200.001016/2009-92. 

 
1.2 Parecer Técnico nº 2052/2009 - Milho Resistente a Insetos, Milho MON 89034 - 

Processo nº 01200.003326/2008-61. 
 

1.3 Parecer Técnico nº 2051/2009 - Algodão Resistente a Insetos e Tolerante a 
Herbicida, Algodão MON 531 x MON 1445 - Processo nº 01200.000927/2009-01. 
 

1.4   Parecer Técnico nº 2042/2009 - Liberação Comercial de Milho Geneticamente 
Modificado Resistente a Insetos, Milho MIR 162 - Processo nº 01200.007493/2007-
08. 
 

1.5 Parecer Técnico nº 2041/2009 - Liberação Comercial de Milho Geneticamente 
Modificado Resistente a Insetos e Tolerante a Herbicidas, Milho MON 810 x NK603 - 
Processo nº 01200.000926/2009-58. 
 

1.6 Parecer Técnico nº 2040/2009 - Liberação Comercial de Milho Geneticamente 
Modificado Para Resistência a Insetos e Tolerância a Herbicida, Milho Bt11 x GA21 - 
Processo nº 01200.000925/2009-11. 
 

1.7 Parecer Técnico nº 1832/2009 - Liberação Comercial de Algodão Geneticamente 
Modificado Resistente a Insetos, Algodão Bollgard II, Evento MON 15985 - Processo 
nº 01200.003267/2007-40; 

 
1.8  Parecer Técnico nº 1757/2009 - Liberação Comercial de Algodão Geneticamente 

Modificado, Resistente a Insetos e Tolerante ao Glufosinato de Amônio, Algodão 
Widestrike, Evento 281-24-236/3006-210-23 - Processo nº 01200.005322/2006-55; 

 
1.9 Parecer Técnico nº 1679/2008 - Liberação Comercial de Milho Geneticamente 

Modificado Resistente a Insetos da Ordem Lepidoptera e Pragas do Milho, Evento 
TC1507 - Processo nº 01200.007232/2006-07; 

 
1.10 Parecer Técnico nº 1598/2008 - Liberação Comercial de Algodão Geneticamente 

Modificado, Algodão Roundup Ready, Evento MON1445 - Processo nº 
01200.004487/2004-48; 

 

_______________ 
168 O detalhamento de todos os processos está disponível em www.ctnbio.gov.br/index.php /content /view 
/12482. html 
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1.11 Parecer Técnico nº 1597/2008 - Liberação Comercial de Milho Geneticamente 
Modificado Tolerante ao Glifosato, Milho GA21, Evento GA21 - Processo nº 
01200.000062/2006-21; 

 
1.12 Parecer Técnico nº 1596/2008 - Liberação Comercial de Milho Geneticamente 

Modificado Tolerante ao Glifosato, Milho Roundup Ready 2, Evento NK603 - Processo 
nº 01200.002293/2004-16; 

 
1.13 Parecer Técnico nº 1521/2008 - Liberação Comercial de Algodão Geneticamente 

Modificado Tolerante a Herbicida Evento LLCotton25 - Processo nº 
01200.001894/2004-01; 

 
1.14 Parecer Técnico nº 1255/2008 - Liberação Comercial de Milho Geneticamente 

Modificado resistente a Insetos Evento BT 11 - Processo 01200.002109/2000-04; 
 
1.15 Parecer Técnico nº 987/2007 - Liberação Comercial de Milho Geneticamente 

Modificado tolerante a herbicida Evento T25 - Processo 01200.005154/1998-36; 
 
1.16  Comunicado nº 54 - Liberação Comercial de Soja Geneticamente Modificada tolerante 

a Herbicida Evento GTS-40-3-2 - Processo 01200.002402/1998-60; 
 
1.17 Parecer nº 513/2005 - Liberação Comercial de Algodão Geneticamente Modificado 

resistente a Insetos Evento 531 - Processo 01200.001471/2003-01; 
 
1.18 Parecer Técnico nº1.100/2007 - Liberação Comercial de Milho Geneticamente 

Modificado resistente a Insetos Evento MON810 - Processo 01200.002995/1999-54  
 
2. VACINAS169 
 
2.1 Parecer Técnico nº 2146/2009 - Importação e Liberação Comercial da Vacina contra 

a Escherichia coli, Vacina Poulvac E. Coli - Processo nº 01200.000396/2009-48. 
 

2.2 Parecer Técnico nº 1591/2008 - Importação e Liberação Comercial da Vacina Contra 
Circovirose Suina, Porcilis Circumvent CVT - Processo nº 01200.000528/2008-51; 

 
2.3  Parecer Técnico nº 1427/2008 - Liberação Comercial da Vacina Inativada Contra 

Circovirose Suína ? Ingelvac Circoflex - Processo 01200.002191/2007-35; 
 
2.4  Parecer Técnico nº 1300/2008 - Importação e Comercialização da Vacina Inativada 

Contra Circovirose Suína ? Suvaxyn PCV2 One Dose - Processo 01200.001967/2007-
08; 

 
2.5  Comunicado 038/1998 - Importação e Comercialização da Vacina RECOMBITEK - 

vacina contra cinomose, hepatite, adenovirose, parvovirose, parainfluenza, 
coronavirose e leptospirose caninas - Processo 01200.000292/98-92; 

 

_______________ 
169 O detalhamento de todos os processos está disponível em www.ctnbio.gov.br/index.php /content /view 
/12482. html 
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2.6  Parecer Técnico nº 099/2004 - Liberação Comercial da Vacina VAXXITEK 
MD/IBD - uma vacina viva recombinante contra a doença de Marek e doença de 
Gumboro - Processo 01200.005090/2003-92.  

 
 
3. ENZIMAS170 
 
3.1 Parecer Técnico nº 261-470/2004 - Importação e Liberação Comercial de Enzimas - 

Processo 01200.003743/2004-80. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________ 
170 Idem. 



 

 

130 

OBRAS CONSULTADAS 
 
ANDRADE, Rogério Emílio de. A capacidade normativa da administração pública. In: 
Regulação pública da economia no Brasil. Campinas: Edicamp, 2003.  
 
ANTUNES, Paulo Bessa. Direito ambiental. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2006. 
 
ARIMATÉIA, José Rodrigues.  O Direito de propriedade: limitações e restrições públicas. 
Franca/SP: Lemos Franco Editora, 2003. 180p. 
 
ÁVILA, HUMBERTO. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios 
jurídicos. 5ª. Edição. São Paulo: Malheiros, 2008.  
 
__________ Repensando o “princípio da supremacia do interesse público sobre o particular”. 
Revista Eletrônica sobre a Reforma do Estado. Instituto Brasileiro de Direito Público. Nº 11, 
SET/NOV, 2007. Disponível em: http://www.direitodoestado.com/revista/RERE-11-
SETEMBRO-2007-HUMBERTO%20AVILA. pdf.  Acessado em 21 de junho de 2008. 
 
AYALA, Patrick de Araújo, Deveres ecológicos e regulamentação da atividade econômica na 
Constituição brasileira. IN: Direito constitucional ambiental brasileiro. J.J. Gomes Canotilho e 
José Rubens Morato Leite (Org.). São Paulo: Saraiva, 2007.  
 
BASTOS, Celso Ribeiro; MARTINS, Ives Gandra. Comentários à constituição do Brasil: 
promulgada em 5 de outubro de 1988. São Paulo: Saraiva, 1998. 
 
BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria de direito administrativo: direitos fundamentais, 
democracia e constitucionalização. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. 
 
BOBBIO, Norberto. Estado, Governo, Sociedade: para uma teoria geral da política. Trad. 
Marco Aurélio Nogueira. 1. ed. 5. Reimpressão. Rio de Janeiro. Paz e Terra. 1987.  
 
__________. Liberalismo e democracia. 6. ed. São Paulo: Brasiliense, 1994. 
 
BONIFÁCIO, Artur Cortez. O direito constitucional internacional e a proteção dos direitos 
fundamentais. São Paulo: Método, 2008. 
 
BORGES, Alice Gonzáles. Supremacia do interesse público: desconstrução ou reconstrução? 
Revista de Direito do Estado. Rio de Janeiro: nº 3: 137-153, julho/setembro, 2006. 
 
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. 12. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2007.  
 
BRASIL. Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6938.htm. Acesso em 01/08/2008. 
 
BRASIL. Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8078.htm. Acesso em 01/08/2008. 
 
BRASIL. Lei 8.974, de 05 de janeiro de 1995. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/LEIS/L8974.htm. Acesso em 01/08/2008. 



 

 

131 

 
BRASIL. Lei 9.985, de 18 de julho de 2000. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9985.htm. Acesso em 01/08/2008. 
 
BRASIL. Lei 11.105, de 24 de março de 2005. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11105.htm. Acesso em 
01/08/2008. 
 
BRASIL. Decreto nº 4.680, de 24 de abril de 2003. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/D4680.htm. Acesso em 01/08/2008. 
 
BRASIL. Decreto 5.591 de 22 de novembro de 2005. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br /ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5591.htm. Acesso em 
01/08/2008. 
 
BRASIL. Decreto nº 5.705, de 16 de fevereiro de 2006. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5705.htm.Acesso em 
01/08/2008. 
 
BRASIL. Decreto nº 5.950, de 31 de outubro de 2006. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5950.htm. Acesso em 
01/08/2008. 
 
BRASIL. Decreto nº 6.041, de 8 de fevereiro de 2007. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6041.htm. Acesso em 
01/08/2008. 
 
BRASIL. Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Decreto/D6514.htm. Acesso em 
01/08/2008. 
 
BRASIL. CTNBio, Resolução nº 1, de 20 de junho de 2006. Disponível em 
http://www.ctnbio.gov.br/index.php/content/view/3486.html. Acesso em 11/01/2009. 
 
BRASIL. CTNBio, Resolução Normativa nº 02, de 27 de novembro de 2006. Disponível em 
http://www.ctnbio.gov.br/index.php/content/view/3913.html. Acesso em 11/01/2009. 
 
BRASIL. CTNBio, Resolução Normativa nº 5, de 12 de março de 2008. Disponível em 
http://www.ctnbio.gov.br/index.php/content/view/11444.html. Acesso em 11/01/2009. 
 
BRASIL. CTNBio, Resolução Normativa nº 06, de 06 de novembro de 2008.Disponível em 
http://www.ctnbio.gov.br/index.php/content/view/12510.html. Acesso em 11/01/2009. 
 
BRASIL. CTNBio, Resolução Normativa nº 07, de 27 de abril de 2009. Disponível em 
http://www.ctnbio.gov.br/index.php/content/view/13516.html. Acesso em 10/05/2009. 
 
BRASIL. CONAMA. Resolução nº. 237, de 19 de dezembro de 1997. Disponível em 
www.mma.gov.br/port/conama/res/res97/res23797.html. Acesso em 10/05/2009. 
 



 

 

132 

BRASIL. CONAMA. Resolução nº 305, de 12 de junho de 2002. Disponível em 
http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res02/res30502.html. Acesso em 10/05/2009. 
 
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3510/DF. 
 
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3526/DF. 
 
BRAUNER, Maria Cláudia Crespo. Biotecnologia e produção do direito: considerações 
acerca das dimensões normativas das pesquisas genéticas no Brasil. IN: Direitos 
Fundamentais e Biotecnologia. Ingo Sarlet e George Salomão Leite (org.) São Paulo: Método, 
2008. 
 
CANOTILHO, J.J.Gomes e LEITE, Rubens Morato. Direito constitucional ambiental 
brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2007. 
 
CARVALHO, Délton Winter de. As novas tecnologias e os riscos ambientais. In: 
Biossegurança e novas tecnologias na sociedade de risco: aspectos jurídicos, técnicos e 
sociais. Org. José Rubens Morato Leite e Paulo Roney Ávila Fagundes. São José/SC: 
Conceito Editorial, 2007. 
 
CASABONA, Carlos Maria Romeo (Coord.). Biotecnologia e suas implicações ético-
jurídicas. Belo Horizonte: Del-rey, 2005. 
 
CAVALCANTE, Sérgio Ribeiro. Princípio da precaução ambiental na administração pública. 
BDJur, Brasília, DF. Disponível em: <http://bdjur.stj.gov.br/dspace/handle/2011/8678>. 
Acesso em: 13 fev. 2007. 
 
CORRÊA Elidia Aparecida de Andrade. Biodireito e dignidade da pessoa humana. Curitiba: 
Juruá. 2006.  
 
CRETELA JÚNIOR, José. Direito administrativo brasileiro. 2.ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2000.  
 
__________ Polícia e poder de polícia. Revista de Direito Administrativo. v.162. Rio de 
Janeiro, 1985.  
 
DALLARI, Adilson Abreu. Privatização, eficiência e responsabilidade. nº 05, 
Fevereiro/Março/Abril, 2006. www.direitodoestado.com/revista/redae-5-fevereiro-2006-
adilson%20dallari.pdf. Acessado em 20 de junho de 2008. 
 
DAWKINS, Richard. O gene egoísta. Trad. Rejane Rubino. São Paulo: Cia. Das Letras, 2007. 
 
DERANI, Cristiane. Direito ambiental econômico. 3 ed. São Paulo: Saraiva. 2008. 
 
DELGADO, José Augusto. O meio ambiente na constituição federal. BDJur, Brasília, DF, 29 
set. 2008. Disponível em: <http://bdjur.stj.gov.br/dspace/handle/2011/17835>. Acessado em 
19/11/2008. 
 
_________. Proteção jurídica do patrimônio genético. Revista de Direito, Renovar, Rio de 
Janeiro, n. 21, p. 11-34, set./dez. 2001. 



 

 

133 

 
DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 20 ed. São Paulo: Atlas, 2007. 
 
DOBROWOLSKI, Samantha Chantal. A construção social do sentido da constituição na 
democracia contemporânea: entre soberania popular e direitos humanos. Rio de Janeiro: 
Lúmen Juris, 2007. 
 
E SILVA, Reinaldo Pereira. O direito fundamental ao ambiente natural. In: Direitos 
fundamentais e biotecnologia. Org. Ingo Wolfgang Sarlet e George Salomão Leite. São Paulo: 
Método, 2008.  
 
EUROPA, Diretiva 2001/18/CE, 12 de Março de 2001. Disponível em eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:106:0001:0038:PT:PDF. Acesso em 
10/05/2009. 
 
FARIA, José Eduardo. O direito na economia globalizada. São Paulo: Malheiros, 2004. 
 
FRANÇA, Vladimir da Rocha. A função administrativa. Revista Eletrônica de Direito 
Administrativo Econômico. nº12. Outubro/Novembro/Dezembro,2007. www. 
direitodoestado.com/revista/REDE-12-OUTUBRO-2007-VLADIMIR%20FRAN%C7A. 
Acessado em 20 de junho de 2008. 
 
FREITAS, Juarez. IN: Serviços públicos e direito tributário Heleno Torres (Coord.), São 
Paulo: Quartier Latin, 2005. 
 
FRIEDMAN, Thomas L. O mundo é plano: uma breve história do século XXI. Rio de Janeiro. 
Objetiva, 2005. 
 
GALBRAITH, John Kenneth. Galbraith Essencial. São Paulo, Futura, 2007. 
 
GARCIA, Maria. Limites da ciência: a dignidade da pessoa humana: a ética da 
responsabilidade. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004.  
 
GIDDENS, Anthony. As conseqüências da modernidade. São Paulo: Unesp, 1991. 
 
GORDILLO, Augustín. Tratado del derecho administrativo. Tomo 2. La defensa del usuário e 
del administrado. Belo Horizonte: Del Rey. 2003.  
 
GUERRA, Sérgio (coord.). Temas de direito regulatório. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2004. 
 
GREENPEACE. www.greenpeace.org/brasil/transgenicos/perguntas-e-respostas2/o-que-e-o-
protocolo-de-cartage. 
 
HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia – entre facticidade e validade. Vol.1. Trad. de 
Flávio Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro : Tempo Brasileiro, 1997. 
 
__________. Era das Transições. Trad. e Introd. de Flávio Sienbeneichler. Rio de Janeiro: 
Tempo Brasileiro, 2003.  
 
__________. O futuro da natureza humana. São Paulo: Martins Fontes, 2004. 



 

 

134 

 
HOUAISS, Antonio. VILLAR, Mauro de Sales e FRANCO, Francisco Manoel de Melo. 
Dicionário da língua portuguesa. 2.ed. São Paulo: Objetiva, 2004. 
 
JUNGES, José Roque. Bioética como casuística e como hermenêutica. In: Revista Brasileira 
de Bioética. Vol. 1 N. 1. 2005 
 
JUSTEN FILHO, Marçal. Conceito de interesse público e a “personalização” do direito 
administrativo. Revista Trimestral de Direito Público. São Paulo, Malheiros. 2006. nº 26. 
 
KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito: Trad. João Batista Machado. São Paulo: Martins 
Fontes, 2006. 
 
LAZZARINI, Álvaro.  Abuso de poder X poder de polícia.  Rio de Janeiro: Revista de Direito 
Administrativo, v. 203 – Jan/Mar, 1996. 
 
LEHFELD, Lucas de Souza. Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio) e a 
Responsabilidade Objetiva na Proteção da Biodiversidade. Revista Fafibe On Line, n.3, ago. 
2007. Acesso em  25/10/2008. 
 
LEITE, Rubens Morato (org.) Biossegurança e novas tecnologias na sociedade de risco: 
aspectos jurídicos, técnicos e sociais. Florianópolis: Conceito Editorial, 2007. 
 
LIMA, Ruy Cirne. Princípios de direito administrativo. 7ª. Ed. Rev. e Reelaborada por Paulo 
Alberto Pasqualini. São Paulo: Malheiros, 2007. 
 
MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito à informação e meio ambiente.São Paulo: 
Malheiros, 2006.  
 
__________. Direito Ambiental Brasileiro. 15ed. rev. atual. amp. São Paulo: Malheiros, 2007.  
 
MARQUES NETO, Floriano Peixoto de Azevedo. Regulação estatal e interesse público. São 
Paulo: Malheiros, 2002. 
 
MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo. 10ª edição. São Paulo: 
Saraiva 1998. 
 
MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 28 ed. São Paulo: Malheiros, 
2003.  
 
MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 13 ed. São Paulo, 
Malheiros, 2001.  
 
MILARÉ, Edis. Direito do ambiente: Doutrina, jurisprudência, glossário. 5 ed. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2007.  
 
MILARÉ, Edis e COIMBRA, José de Ávila Aguiar. Antropocentrismo x ecocentrismo na 
ciência jurídica. In: REVISTA DE DIREITO AMBIENTAL, ano V, nº 36, outubro-dezembro 
2004 – São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. 
 



 

 

135 

MIRANDA, Jorge.Teoria do estado e da constituição. Rio de Janeiro: Forense, 2007. 
 
MOTA, Maurício (coord.). Fundamentos teóricos do direito ambiental. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2008. 
 
NETO, Floriano de Azevedo Marques. Regulação estatal e interesse público. Editora. 
Malheiros. São Paulo, 2002.  
 
NETO, Floriano de Azevedo Marques. Pensando o controle da atividade de regulação estatal, 
In: Temas de direito regulatório(coord. Sérgio Guerra). Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2004.  
 
NERO, Patrícia Aurélia Del. Biotecnologia: análise crítica do marco jurídico regulatório. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. 
 
NICOLELIS, Paulo Cássio. Alimentos transgênicos, questões atuais. Rio de Janeiro: Forense, 
2006. 
 
OSÓRIO, Fábio Medina. Existe uma supremacia do interesse público sobre o privado no 
direito administrativo brasileiro. In: Revista de Direito Administrativo, 220, Rio de Janeiro: 
Renovar, 2000.  
 
OLIVEIRA, Patrícia Simões de. Abordagem jurídica da bioteconogia: A transgenia e a 
atuação do CTNBio na analise de riscos frente à política ambiental brasileira e à nova Lei de 
Biossegurança. Revista de Direito Privado, nº 36, Out/Dez 2008. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2008. 
 
OLIVEIRA, Régis Fernandes de. Ato administrativo. 5ª Ed. Rev. Atual.Amp. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2007.  
 
OLIVEIRA, Simone Vinhas de. Atividade biotecnológica empresarial: autonomia privada e 
autonomia pública da manipulação genes no estado democrático de direito. 
http://www.conpedi.org/manaus/arquivos/anais/manaus/direito_humano_td_simone_v_de_oli
veira.PDF. 
 
PETTERLE, Selma Rodrigues. Liberdade de pesquisa científica e inovação tecnológica em 
matéria de saúde humana.http://www.pucrs.br/edipucrs/online/iiimostra/direito/62829 
%20%20selma%20 odrigues % 20petterle. pdf. 
 
PIRES, Luiz Manuel da Fonseca. Regime jurídico das licenças. São Paulo: Quartier Latin. 
2006. 
 
__________. Limitações administrativas à liberdade e à propriedade. São Paulo: Quartier 
Latin, 2006. 
 
RAW, Isaías. Biotecnologia e Saúde Pública. IN: Revista USP. São Paulo, nº 75, set/nov. 
2007. 
 
REIS, Bruno P. W. O mercado e a norma: o Estado moderno e a intervenção pública na 
economia. In. Revista Brasileira de Ciências Socias. Vol. 18, N. 52. 2003. 
 



 

 

136 

RODRIGUES, Marcelo Abelha. Elementos de direito ambiental. 2 ed. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2005.  
 
ROCHA, João Carlos de Carvalho. Direito ambiental e transgênicos: princípios fundamentais 
da biossegurança. Belo Horizonte: Del-rey, 2008. 
 
ROSS, Alf. Direito e Justiça. São Paulo: EDIPRO – Edições Profissionais Ltda., 2000. 
 
SANTILLI, Juliana. Socioambientalismo e novos direitos - Proteção jurídica à diversidade 
biológica e cultural. São Paulo: Peirópolis, 2005. 
 
SARMENTO, Daniel. Interesses públicos vs. interesses privados na perspectiva da teoria e da 
filosofia constitucional. In: Interesses públicos versus interesses privados: Desconstruindo o 
princípio da supremacia do interesse público. 2ª Tiragem. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2007.  
 
SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2007. 
 
SARLET, Ingo Wolfgang e LEITE, George Salomão (Org.). Direitos fundamentais e 
biotecnologia. São Paulo: Método. 2008. 
 
SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional Positivo. 28.ed. São Paulo: 
Malheiros, 2000. 
 
__________ . Direito ambiental constitucional. 6.ed. São Paulo: Malheiros, 2008.  
 
__________. Comentário contextual à constituição. 4.ed. São Paulo: Malheiros, 2007. 
 
SILVA, Maurício. O novo acordo ortográfico da língua portuguesa: o que muda, o que não 
muda. 2.ed. São Paulo: Contexto, 2009.  
 
SIQUEIRA, José Eduardo de. Bioética, meio ambiente e vida humana. In; Revista Brasileira 
de Bioética.V.1 N.3. 2005. 
 
SUNDFELD, Carlos Ari. A administração pública na era do direito global. In: Direito Global. 
São Paulo: Max Limonad. 1999. 
 
__________. Princípio da publicidade administrativa: direito de certidão, vista e intimação. 
Revista de Direito Público, São Paulo, Revista dos Tribunais, n. 82, abr./jun. 1987, ano XX 
 
TAVARES, André Ramos. Direito constitucional econômico. São Paulo: Método, 2003. 
 
TELLES JÚNIOR, Godofredo. Direito Quâtico: Ensaio sobre o fundamento da ordem 
jurídica. 8ª Ed. Ver.. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2006. 
 
TRENNEPOHL, Curt. Licenciamento ambiental. Niterói: Impetus, 2007. 
 
UNESCO. Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos. Outubro/2005. 
Disponível em http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001461/146180por.pdf. Acesso em 
30/03/2009. 



 

 

137 

 
VILANOVA, Lourival. Causalidade e relação no direito. 4ª Ed. Rev. Atual. Amp. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2000. 
 
WATSON, James com D. BERRY Andrew. DNA o segredo da vida. Trad. Carlos Afonso 
Maferrari. São Paulo: Cia. Das Letras, 2005. 
 
 


