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Silvio VALLE Moreira

A tramitacão no Congresso Nacional do pro.jeto de Lei nQ 2560/92 (PLS nQ
114/91 ) • estabelecendo "normas para o uso das técnicas de engenharia genética. para
a construção. manipulação. circulação e liberação de moléculas ADN-recombinantes e
de organismos e vírus que os contenham" - .iá aprovado no Senado Federal e
tramitando na Câmara doa Deputados - é preocupante, especialmente porque não tem
sido objeto de ampla discussão pela sociedade civil. sequer pela comunidade
científica. pelo menos publicamente.

Preocupados com a superficialidade do Pz-o.ieto em questão. resolvemos elaborar
um estudo preliminar acerca do tratamento gue é dado à questão em outros países. na
tentativa de contribuirmos para o debate de tão oportuno do tema. Ao final.
sugerimos um eubti tutivo ao Pro,ieto de Lei.

INTROoo<:io
A utiliza.cão das técnicas aplicadas em engenharia genética constitui um
fantástico avanço da ciência e muitos benefícios tem trazido à humanidade como a
prevenção da Hepatite B a produção de insulina de alta especificidade e aumento de
produtividade agrícola. Mas. ao meemo tempo, gera um número infinito de incertezas
e riscos. que os próprios cientistas admitem. Por outro lado. a biotecnologia
envolve poderosos interesses económicos. gue jogam pesado no eeu controle como
forma de 8Dlpliar as esferas de dominação entre nacõee pobres e ricas. Essa questão.
portanto. não pode ser resolvida em gabinetes fechados ou nos forune científicos. A
sociedade civil deve ser convocada e informada das repercussões dessa ou daquela
politica biotecnológica e participar ativamente de sua formulação.
A regulamentação das técnicas de engenharia genética é hoje uma preocupação
mundial envolvendo governos, empresas de biotecnologia. cientistas e parceles da
sociedade civil organizada. As principais questões suscitadas pelo debate são: o
desenvolvimento tecnológico: a exPSna&o econômica: a segurança e os aspectos morais
e éticos.
No âmbito do desenvolvimento tecnológico, salvo algumas resistências isoladas
e conservadoras, há consenso de que a biotecnologia é uma realidade irreversível e
fundamental para a humanidade.
Nos demais pontos aparecem conflitos até agora insuperáveis. eai~cialmente no
que tange ao controle. propriedade e ueo doe benefícios dessa técnica. Oe
interesses econômicos têm prevalecido sobre a aeguranca e a ética. levantando
fundadas suspeitas sobre os reais objetivos de certos discursos conservacionistae
dos países do primeiro mundo: dominando a tecnologia. é lógico que a política por
eles pregada visa a preservacao do patrimônio genético e a biodiversidade nos
países pobres porque ai esta uma fonte de receita sustentável. portanto uma fonte
de poder e de dominação. Por isso. os países desenvolvidos tentam impedir que oe
paisee periféricos tenham também acesso amplo à tecnologia da manipulação genética.
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Por outro lado. os E.U.A .• especialmente. alesam que as advertências sobre oa
perigos da manipule.e~ dos organismos genéticos são exagerados e não possuem base
cientifico. (Jornal do Brasil. Ecologia. 11.05.92. p.1). Com esses argumentos de
ensodo. o Presidente Bush pressionou. inclusive com ameaças de nao participação na
RI0-92. as demais nações -para não inserirem reatricôea e sistemas de controles na
"Convenção eobre Diversidade Biológica" que não foi assin.e.da peloe E.U.A. na
mencionada Conferência. Há pouco. com a "Declaração interpretativa··. que anula. a
obrigação de cooperacâo entre as partes contratantes. o Presidente Clinton adotou
medida mais nefasta do gue Bush para a referida convenc&o. Na verdade. a poai~ão
doa E.U.A. encobre a proteção de bilhões de dólares de empr-eaas americanas ligadas
à biotecnolo~ia.
Em auma. o que os E.U.A. querem é a implantação das patentes
biotecnolõ~icas para aeaumir definitiv61Dente o dominio economico mundial. com a
utilizacâo do patrimônio genético localizado no terceiro mundo e que representa
maia de 50% do total do planeta.
Para se ter uma idéia do volume de dõlares movimentados pelo mercado da
biotecnologia e da sua extrema dependência da diversidade biológica. merece citação
o caso da maior industria farmacêutica do mundo a "MERCK" que só em 1990 faturou
cerca de US$750 milhões com pesquisas em uma ünica planta medicinal encontrada na
Costa Rica. conforme entrevista do Dr. Lídio Goradim. (Jornal do Brasil. do
11.05.92). No ano passado. o Instituto Nacional de Biodiversidade ( INBIO) da Costa
Rica. fechou um acordo com esta indústria farmacêutica. que se comprometeu em pagar
US$ 1 milhão por ano para a preservação e estudo de toda a biodiversidade. da área
sob controle do lNBIO (New Scientiat 19 October. 19911.

Em recentes previsao do mercado de biotecnologia. o Presidente Bush afirmou:
doa guatro US$4 bilhbes. hoje movimentados. a indüstria da biotecnolosia. há uma
previsão de US$50 bilhões para o fim década. (Genetic Engineering News - GEN - Vol.
12. nQ 4. 1992). O mercado na Europa Ocidental movimenta. hoje. U5$250 milhões
anuais. Só a Alemanha movimentarâ. em 1995. US$ 85 milhões 127% do HCE). A França
gastará US$55 milhões e a Inglaterra US$45 milhões. em 1995. tBiotechnology Law
Repport. n2 10. 1991. p.1).
A biotecnologia introduz profundas mudancaa no sistema de producao e abre
novos eapacoa ã eXPSna&o capitalista. Todavia. a diversidade biolô~ica é o recurso
fundement.a l para a noderna biotecnologia. A reet:r-ição ou impossibiÜdade de aceaeo
ao património genético é um fator impeditivo à plena realizac&o do enorme petencial
da tecnologia do ADN-recombinante e um forte fator de 61DPliac!o da de-pendência
entre pa.iaea ricos e pobres. A concentrac~ doe recursos genéticos nos paisea do
Hemisfério Sul vem gerando conflitos. Enquanto os GENES necessário a fundamental
para o processo tradicional de melhoramento e para
a engenharia genética
encontra-se no terceiro mundo. as técnicas e o capital para utilizá-los este0 no
primeiro mundo. Com relação â diversidade biológica os países desenvolvidos sabem
gue são pobres e necessitam intervir nos países do Hemisfério Sul para obterem a
matéria prima fundamental que alimenta eaaa possante tecnolo~ia. fazendo surgir.
inclusive. novos conceitos de soberania e a defesa de teses absurdas como a que foi
sugerida pelo Presidente Miterrand ao pregar o ·· devoir d· insérence" para defender
a Amazônia. considerada. unilateralmente. patrimônio comum da humanidade. (Jornal
do Brasil. Idéias. 09.05.92. p. 12).
Preocupados com a defesa de interesses economicoe. esses ~overnantee deixam
de lado. propositadamente. a discues~ sobre os efeitos adversos da biotecnologia.
que são reais e reclamam medidas e mecanismos efetivos de seguranca.
O melhor retrato da situaclio dos países do Terceiro Hundo em relação ao
panorama da bioseegurança. é o que ficou estampado no relato do cientista argentino
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José de La Torre. em 1988. na Primeira Conferência sobre Exposiçao Ambiental ao
OGH. A comunicacão descrevia como as autoridades sanitárias argentinas reagiam ao
conhecimento. em setembro de 1986. de um experiment.o de Cê:tJDpo que envolvia animais.
com a finalidade de testar uma vacina contra raiva produzida por tecnolo~ia do
ADN-recombinante. O experimento havia sido plane,iado pelo Wistar Insti tute da
Filadélfia. K.U.A .. e pela.
Organização Panamericana de Saúde !OPAS) para ser
realiza.do na localidade de Azul. próximo a Buenos Aires. onde a OPAS poaaui um
centro de zoonoses. setn que as autoridades argentinas tivessem conhecimento. isto
é. a vacina entrou no país por mala diplomática. Investigações posteriores
demonstram gue o vírus recombinante passou dos animais vacinados para todos os seus
contatos. inclusive -para dois tratadores envolvidos com o mane.ia e que tiveram
ser1os problemas neurológicos. O caso foi abafado. principalmente porque estava
envolvendo um organismo
internacional de grande prestigio.
mas fortemente
influenciado pelos países desenvolvidos. (Ciência e Cultura. SBPC. 41 (10): 1989).
Recentemente o Wistar Inatitute solicitou a realização de um grande teste de
campo com a mesma vacina no Estado da Pennaylvania. E.U.A .. o que foi negado pelo
National Biotechnology Policy Center. (Biotechnology Law Repport. 17 (1). 1991).
Em novembro de 1989. foram relatados os primeiros casos da Síndrome de
Mialgia Eosinofilica
em pacientes que consumiram tabletes de triptofano
aminoácido indicado para o tratamento de insónia e depressão. Devido ao preciso
serviço de vigilância epidemiolôgica do Governo Americano. foi possível identificar
a
partida de triptofano produzida pelo
laboratório japonea SHOWADENKO. O
laboratório havia
substituído o
microor~anismo tradicionalmente usado
(8.
amyloliquefaciens) pela chamada cepa V que. na verdade. era o microorganismo
alterado por técnicas de ADN-recombinante e gue permitiam um espetacular aumento de
produtividade do triptofano. Com base nesse acidente o Dr. James Rifkin da
Foundation Ecomomics Trends (E.U.A. ). entrou com uma petição na Food and Druge
Adminietration (FDA). solicitando a revisão de todos os ~rodutoa farmacêuticos e
vacinas produzidos pela moderna biotecnologia. em razão da inexiaténcia da certeza
de se~ranca desses produtos. (Biotechnology Law Repport. 17 (1). 1991.

A Comunidade Económica Européia ( CEE) nas euas var as Diretivas sobre
aplicação da biotecnolo.gia tem afirmado e reafirmado a su~ imJ:.,ortancia "para a
e:xpansão economica dos Estados-membros" mas. ao mesmo tempo. procura criar
mecanismos de :i:,rotecão ao meio ambiente. à saúde em ~era.l e aos trabalhadores.
í

Nas justificativas dessas Diretivas. o Coneelho de CEE considera:
que a utilizacão confinada de microorganismos geneticamente modificados deve
ser efetuada de modo a limitar as suas eventuais conseqüências negativas para a
saúde e para o ambiente. consagrando a devida atencão à prevenção de acidentes e o
controle doa resíduos:
... que os microorganismos. caso sejam liberados no ambiente num Estado-membro
durante a sua utilizacao confinada. são suscetiveia de se re~roduzirem e de ee
disseminarem &través de fronteiras nacionais. afetando assim outros Estadoemembros:
... com vista a permitir o desenvolvimento seguro da biotecnolo~ia em toda a
comlmidade. é necessário estabelecer medidas comuns de avaliação e redução doe
riacoe potenciais gue podem surgir durante guaisguer operacões que envolvem a
utilização confinada de microorganismo geneticemente modificados e estabelecer
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condicões adeQue.das de utilize.cão:
que a natureza e a escala exatas doa riscos associados aos microor~aniemos
geneticamente modificados não são ainda perfeitamente conhecidas e que os riscos
envolvidos têm de ser avaliados caso a caso: gue. para avaliar os riscos para a
saúde e para o ambiente. é neceasario estabelecer requisitos de avaliac&o dos
mesmos". (Jornal Oficial das Comunidades Européias. nQ L 117/1. 08.05.90).
Na
área doe
medicamentos tecnologicamente avancadoa.
notadamente os
resultantes da biotecnologia. a CEE propos uma regulamenta.cão Para os procedimentos
comunitários de autoriza.cão e fiscalizacão de medicamentos para uso humano e
veterinário e instituiu uma Agência Européia de Avalia.cão de Medicamentos.
considerando gue. com vista ã protecão da saúde pública. ê necessário que as
decisões relativas à autorizacâo doa referidos medicamentos assentem em critérios
científicos objetivos de gualidade. segurança e eficácia do medicamento em questão.
independentemente de questões de caráter econômico ou outro: ..... Cldem. no. C
330/1. 31.12.90).
Nos E.U.A. existem três poderosas agências governamentais que atuam na área:
a FDA (Administração de Drogas e Alimentos); a EPA (Agência de Protecâo Ambiental)
e a USDA (Departamento de Agricultura). Na Franca. além das já referidas Diretivas.
há uma lei regulando o assunto e funciona a Comissão Nacional de Engenharia
Genética. vinculada à Presidência de República. A República Federal da Alemanha
adotou. em 29 de marco de 1990. a Lei de Regulamentaoão da Engenharia Genética e
tem uma Comiaaão de Bioaeeguranca ligada ao Chefe de Governo e ao Parlamento.
Outros países da Europa também possuem ou estão em vias de adotar normas nessa
área. Deve de eer considerado. ainda. nos sistemas de controle doe pa.ieee citados.
a efetiva fiacalizacâo e cobrança de importantes ~etoree da~ade
civil.
PROrosTA DK SUBSTITUTIVO

COOROENAÇAO NACIONAL llt fl I
EM SERVIÇO PÚBLICO/TECPAR

A

Sem dúvida. o Brasil esta carecendo de um legielacão para regular não só a
biotecnologia. mas também e principalmente manter efetivo controle sobre noeeo
patrimonio
genético.
o
que nos
diferencia
substancialmente
doe I>aieee
desenvolvidos. não detentores desse patrimônio. A nossa legielacão deve. pois.
abranger aspectos mais amplos do gue oe citados acima. o gue. no noeao entender.
não é satisfeito pelo Substitutivo em tramitacão no Congresso Nacional.
A primeira lacuna do Substitutivo nQ 2.560/92 é referente ã sua inadeguacã.o
ao Art. 225. pará~rafo 1. incisos II e V. da Constituição Federal. Com efeito. a
Leigue vier a regular as técnicas de bioaeeguranca em biotecnologia no Brasil não
poderá deixar de submeter-se aos comandos superiores constitucionais. sem embargo
de regulamentá-los. Na Ementa deste Pro,jeto foi introduzida a referência expressa
aos diapositivos da Constituic~o.
Para maior clareza da abrangência da Lei. entendemos ser oportuno um maior
detalhamento da.e definições cientificas e técnicas previstas no Art. 2Q. bem como a
previsão de suas compatibilizacões ao ~roceeso científico.
No Art. 3Q. inciso II. modificou-se a sua redacão PBra evitar interpretações
restritivas à intervencõea médicas com embriões humanos sem aplicação de técnicas
de engenharia genética. como. por exemplo. a inseminação artificial. já consagrada
e largamente utilizada como processo auxiliar da fecundacão natural. quando esta
não é alcancada por deficiências fieicaa ou orgânicas.
Ao invés

de deixar

ao arbítrio

do

Presidente da

República a

criacão

da

.

'
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Comieaao Técnica Nacional de Bioaeeguranca ICI'NBio). devera a lei criá-la de
imediato. Devido à extrema necessidade e importância de suas &tribuicões para o
desenvolvimento seguro da Biotecnologia em nosso pais. n!o deve a existência da
CI'NBio ficar su.ieita â oportunidade e conveniência política do Presidente. assim
como seus membros devem ter mandato certo e renovável com o objetivo de assegurar a
continuidade da politicado setor.
Por outro lado. a CTNBio devera expressar e absorver. dentro do possível.
além da exceléncia técnica. a opinião da sociedade civil na implementação da
política biotecnolõ~ica no Brasil. A sua configuração. deve. pois. ser a mais at;pla
possível. submetendo-se a indicação dos seus inte~rantee â aprovacão do Senado
Federal.
Quanto à competencia da CI'NBio. entendemos que deva ser a mais ampla
possível. nos limites da Lei. desde a formulàcão de propostas de Política Nacional
de Bioasesuranca em Biotecnologia até o licenciamento final do produto ou do
procedimento. Tais atribuições são. em essência. governamentais e não devem ficar
entregues a órg&,a estranhos a essa estrutura. como ~revisto no Substitutivo do
Senado.
Contudo. tal com-petência não é exclusiva. pois as implicacõee diversificadas
da atividade biotecnológica exifem a intervencão -pertinente de órgãos como o
CONAMA. o CONSEI.RO NACIONAL DE SAUDE. etc ...
Este substitutivo
prevê ainda obrisacõee eetiecificas das instituicões
envolvidas com a biotecnologia. gue obrigatoriamente deverão ter un. ~equisador
principal em' toda pesguiaa ou projeto. com responsabilidade solidá~1a ~rante
a
CI'NBio no que se refere aos aspectos técnicos e de eeguranca.
Criados os mecanismos de licenciamento e as obrigações das -partes envolvidas.
faz-se necessário estabelecer as penalidades administrativa para as transgressões.
tal como enumerado no S?'t. 17Q.
No campo da res'P()nsabilidade civil. em face da 'P()tencialidade de riscos
inerentes à atividade. optou-se J..ela responsabilidade objetiva. Propõe-se. também.
a criação de um Fundo Nacional de Bioaseguranca CFNB) com a finalidade de financiar
as instituições 'P\Íblicae do setor.
De reato. tal como já consagrado
indiepensâvel a criação dos tipos penais
pertinência 08 delitos de peri~o abstrato
responsabilidade individual.

por leis de outros países. faz-se
específicos para atividade. onde têm
e os de deeobedié.ncia. na esfera da

Ademais. devido os vultosos interesses económicos que permeiam a moderna
biotecnologia e 08 casos de abusos cometidos por empresas do setor ao lançarem no
mercado consumidor ou no ambiente produtos engenheirados que provocaram efeitos
danosos à saúde bum8.Ila e ··ao meio ambiente. conforme re~iatra a literatura
internacional. é de todo desejável fixar a responsabilidade criminal da pessoa
jurídica. quando esta concorrer para o cometimento do delito. A novidade tem amparo
na Conatituic~o Federal. Art. 225. parágrafo 3Q.
Nas disposicões gerais e transitórias. forem fixados prazos
das inatituicões âe exigências desta lei.

para a adaptação
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Proposta·

do
114/91)

de
Pro.jeto
-

Sl...1.betitl...1.tiv-0
de Lei
nQ

e.o

Sl...1.betit~1.tiv-o
(PLS

2-560/92

no

Regulamenta os incisos II e V do ~arágrafo 1 do Art. 225 da
Conetituic'1o Federal. estabelece normas -para o ueo das técnicas de
engenharia genética. para
a construcão. manipulação. circulacão,
consumo e liberacão de OGM (Organismos Geneticamente Modificados) e da
outras providências.
COORDENAÇÃO NACIONAL OE FITOTERAPIA
O Congresso Nacional decreta:

EM SERVIÇO PÚBLICO/TECPAR

Art. lQ Esta lei estabelece normas.
níveis de seguranca e
define a
responsabilidade civil e criminal no uso das técnicas de en~enharia ~enética. na
construção. manipulação. circulação. consumo e liberacão de Organismo Geneticamente
Modificados. visando preservar a diversidade e a inte~ridade do patrimônio ~enético
do País e fiscalizar as entidades dedicadas ao ensino. à pesquisa e manipulaç!o de
material genético e controlar- a pesquisa. produção. comercialização e o emprego de
técnicas. gue comportem risco para a vida. a qualidade de vida. a saúde do
trabalhador e o meio ambiente.
Art. 2Q - Para oa efeitos da presente lei, define-se:
a) Organismo: toda entidade biológica capaz de reproduzir-se e/ou transferir
material genético. Bata definic!o ensloba os organismos vivos inclusive os virus.
virôidee e priona e outras classes gue vierem a ser deacobertas.
b) Organismo Geneticamente Modificado (OGM): é o organismo cujo material genético
tenha sido modificado por multiplicac5o ou recombinacão natural. por métodos não
existentes na natureza.
c) ADN (ácido deaoxiribonucleico) como material genético que
gue produzem a descendência.

contém as informacões

d) Moléculas de ADN-recombinante como aquelas construidas fora das células vivas.
mediante a união de segmentos de ADN natural ou sintético com moléculas de ADN que
possam multiplicar-se em uma célula viva. ou ainda as moléculas de ADN resultantes
dessa multiplicação.
Parágrafo único - Não são consideradas como modificações genéticas as técnicas que
impliquem a introdução direta. num organismo. de material hereditário preparado
fora desse organismo gue não envolvam a utilizacão de moléculas de ADN-recombinante
ou OGM. tais como: fecundação in vitro. con.jugacão. traneduccão. traneformaoâo ou
outro processo natural. indução -poliplóide. mutagêneee. fusão celular por método de
cultura tradicional. hibridomaa. autoclonagem por processo natural.
Art. 3Q - No uso daa técnicas de enijenharia ge~êtica são proibidas:
1 - a intervencão de células germinais humanas:

II - a intervenc"ão no material genético humano in vivo. exceto para diagnóstico
o tratamento de defeitos ienéticoe e outras doencas:

e

III - a manipulação de material genético que afete o comportamento humano;
:

.

'
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IV - a intervencao em material genético de animais que possam causar-lhes e às suas
proles. sofrimentos ou defeitos or~ânicos. exceto oe aprovados pela Comissão de
8tica da instituicão:
Art. 4Q - Na elaboração da Política
seguintes níveis de eefilUI'anoa:

Nacional de Bioeeeguranca, serão

adotados oe

I - nivel de segurança 1: para os trabalhos com organismos. receptores e vetores
não -patogênicos. aos quais não se impute risco aos que com ele trabalhem. aos seres
humano em geral. aos animais. âe plantas e ao meio ambiente;

li - nivel de segurança 2: para oa trabalhos com organismos receptores e vetores
patogênicos. aos guaie se impute risco moderado aos gue com eles trabalhem e um
limitado risco aos seres humanos em geral. aos animais. às plantas e ao meio
ambiente:
III - nivel de eeguranca 3: para os trabalhos com organismos. receptores e vetores
altamente patosênicos. para os guais se impute um elevado risco âe pessoas gue com
eles trabalhem. e um escasso risco aos seres humanos em geral. aos animaie. às
plantas e ao meio ambiente:
IV - nivel de segurança 4: para oe trabalhos com organismos receptores e vetores
altamente patogénicos. aos guaie se impute \tm elevado risco às pessoas gue com eles
trabalhem. aos seres humanos em geral. aos animais. âs plantas e ao meio ambiente.
Parágrafo único - Quando n!lQ houver qualquer informacão sobre a periculosidade ou a
patogenicidade dos organismos envolvidos. este deve ser considerado de nível 4. até
que- ee comprove o real nível de periculosidade/patogenicidade.Oa
organismos com
risco eminentemente
ambiental, em particular os
relacionados à proteção
BIODIVERSIDADE. deverão ser analisados caso a caso. visando a identificao!o do eeu
grau de periculosidade.

Art.

5Q - Para a realizacão de trabalhos genéticos em sistemas fechados. serão
considerad~a as condicões e normas de aeguran~a NSB-1. NSB-2. NSB-3 e NSB-4.
recomendadas pela Organizac!o Panamericana de Saude - OPAS e -,:,ela Organizacão
Mundial de Saúde - OMS.

Art. SQ - Fica criada. no âmbito da Presidência da República a Comissão Técnica
Nacional de Bioasegursnca (~NBio). composta de 10 profissionais de notável saber
cientifico e técnico e com e,cperiência comprovada nos campos de microbiologia.
biologia celular. virologia. senética. saúde pública. ecologia e técnicas de
bioeseguranca. sendo que. no minimo. cinco (05) doe seus membros deverão ter
experiência no cempo da biologia molecular. dois (02) de entidades de defesa do
meio ambiente e oe demais nas áreas de eaúde ocupacional. adminietracão e de
direito.
Art. 7Q - Os integrantes da CTNBio serâo nomeados pelo Presidente da República~
juntem.ente com os suplentes. após aprovação pelo Senado Federal. para um mandato de
três (03) snoe, permitida uma reconduc!o.
Parágrafo 12 - A participação na CI'NBio será remunerada conforme padrões fixa.dos em
lei.

- - --
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Parágrafo 2Q - O presidente e o Vice-Presidente da CTNBio ser!o escolhidos entre
seus pares. por vctecão direta e secreta. para um mandato de hum (01) ano.
permitida a reeleicão.
Art. 8Q - A CTNBio contara com a assessoria executiva de uma Câmara Técnica de
Bioasesuranca e uma de 8tica relacionada aos proceasoe desta lei.
Parágrafo lQ - A Cl'NBio poderá valer-se de consultores Ad Hoc.
necessário. desde gue tenham reconhecida competência científica.

quando julgar

Art. 9Q - Compete â CTNBio:
I - propor a Política Nacional de Bioaseguranca:
II - acom'P8llhar o desenvolvimento e o processo técnico cientifico na engenharia
genética. na biotecnoloiia. na bioseesuranca e em áreas afins. no estrito respeito
à segurança do trabalho. dos consumidores. da populac!o em geral e do meio
ambiente:
III - propor pesquisas e estudos destinados a avaliar os riscos potenciais dos
novos métodos e produtos no campo da engenharia ~enética:
IV - relacionar-se com inatituicõea voltadas para a engenharia genética e a
bioseeguranca a nível nacional e internacional;
V - aprovar~ fiscalizar e aplicar o Código de Stica dos profissionais que atuam em
atividades relacionadas com OGM:
VI - propor a regulamentac&o desta lei bem como a sua atualização e instituir
normas e padrões de qualidade e segurança em tecnologia do ADN-recombinante:
VII - analisar. revisar, aprovar, supervisionar e inspecionar. caso a caso. a
execuç&o de todos oe projetos relacionados com a engenharia genética:
VIII - fiscalizar o cumprimento das normas de engenharia genética e de
bioaeegurança fixadas nesta lei e sua regulamentação. bem como das suas próprias
resoluções:
IX - aplicar as penalidades administrativas previstas em lei:
X - cadastrar todos os profissionais e
biotecnologia:

inetituicOes com atuaça0 na área da

XI - exigir e apro~ar previamente EIA (Estudos de Impacto Ambiental) e respectivo
RIMA (Relatório de Impacto no Meio Ambiente) de projetos públicos e privados de
pesquisa. produção e aplicaoão que envolvem OGM:
XII - investigar oe acidentes e enfermidades verificadas no curso de pesquisas e
projetos na área de engenharia genética. sem prejuízo da atuac&o de outros órgãos
competentes:

lrters,a & Vali•
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XIII - estabelecer normas de inepecao -para garantir o funcionamento das inetalaoõea
gue manipulem OGM. dentro doa padrões e normas de bioeeeguranca. especialmente
guanto âa contenctJee física e biológica:
XIV - estabelecer os mecanismos de funcionamento das Comissões Institucionais de
Bioaseguranca (ClBio) no &nbito de cada in.etituicão que se dedique â pesquisa. ao
ensino e a produc~ com técnicas de engenharia genética:
XV - emitir parecer definitivo sobre a qualidade do produto final objeto d&
pesquisa ou do desenvolvimento. visando liberá-lo para o consumo ou para a
utilização industrial:
XVI - classificar os OGHs segundo o art. 4Q:
XVII - regulamentar o transporte.
derivados:

armazenagem e destruic&o doe OGMe e seus

XVIII - elaborar e a~rovar o seu regimento interno.
Parágrafo único - A competência da Cl'NBio. inclui as de órgBoe ea-pecificos como os
das áreas de meio embiente. saúde e agricultura.
Art. lOQ - Nenhuma -pesquisa ou projeto envolvendo OGM ou o consumo de produtos
poderá eer iniciado sem a prévia licenca da C'l'NBio.
Parágrafo lQ - o pedido de licença devera ser acompanhado de relatório técnico e
EIA/RIMA com as informacõee precisas sobre a localizacão e área de influência
atividade. riecoe previeiveis. imediatos ou diferido. gue a atividade. o OGM
uma combinação de OGt1 possa acarretar para a eaüde ou o ambiente. bem como
métodos utilizados e respectivas referências bibliográficas. e. em especial.
eesuintee informacões:

do
da
ou
oe
as

a)

sobre pessoal e respectiva formação:

bl

relativas ao OGt1 ou a uma combinação de OGM.
naturais do or~aniemo doador e do receptor:

e)

sobre as interacõea entre o OGM e o ambiente:

d)

sobre os efeitos no organismo humano do OGM:

e)

sobre os mecanismos de segurança contra acidentes:

f)

sobre as medidas de proteção do trabalho

g)

sobre monitorac!o. controle. trat811lento e eliminacão de reeiduoe e planos de
reaposta para emersênciae.

hl

sobre os critérios de escolha do local de localizac!o da atividade.

descrevendo as caracteristicas

Pará.grafo 2Q - Os pedidos de licenciamento. sua renova.cão e a respectiva concessão.
serão publicados no Diário Oficial da União. bem como em um periódico de grande
circulacão no local da pesquisa ou do projeto.
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Parágrafo 3Q - A C'I'NBio fixará outras diretrizes '()ara oe relatórios
a~ti~o.
Parágrafo 4Q - Qualquer alterac8o na
previamente ao controle da CTNBio.

pesquisa ou

exigidos neste

projeto devera

ser submetida

Parágrafo 5Q - A Cl'NBio terá um prazo de 60 dias para manifeetar-ee sobre a licenca
no caso de pesquisa confinada.
Parágrafo 6Q - No caso de pesquisa envolvendo disseminacao deliberada de OGM no
meio -ambiente ou fornecimento ao consumo de produto en~enheirado a licença só
devera ser concedida quando houver certeza da inexistência de riscos -para a saúde
humana e o meio ambiente.
Art. llQ - A pesquisa e a producão envolvendo OGt1 só "POder&o ser
inatituicão pública ou privada cadastrada Junto à CTNBio.

realizadas 'P()r

Parágrafo lQ - Cada instituição operadora das técnicas e métodos
genética devera ter uma Comissão Institucional de Biosseguranca
Técnico Principal para cada projeto especifico.

de engenharia
fCIBio) e um

Parágrafo 2Q - Comprovadas a capacitacâo técnica e financeira. e as exigências de
seguranca. a CTNBio exPedira o Certificado de Qualidade em Bioese8UI'anQa (CQBs).
renovável a cada 12 meses.
Art. 12Q Principal:

8 da respansabilidade solidária

da instituicão. da C!Bio

I - aõ iniciar trabalhos de engenharia genética após a obtencão da
licenca e cumprir as normas e regulamentos especificas da atividade:

e do Técnico
respectiva

II - Não desenvolver trabalhos de e~enharia genética sem a existência de mecanismo
e eguiJ)6lllentos comprovadamente eficazes de protecão à saúde e seguranca do
trabalhador. à populacão em geral e ao meio ambiente:
111 - Notificar imediatamente à CTNBio e às autoridades sanitárias a ocorrência de
qualquer acidente com trabalhos genéticos. fornecendo informacões que permitam
ações saneadoras:

IV - manter

informados os trabalhadores da instituicão e qualquer pessoa ou
coletividade suscetível de ser afetada pela atividade. sobre todas ae questões
relacionadas com a sua segurança. bem como doa procedimentos em caso de acidentes.
Parágrafo único - Outros níveis de responsabilidade técnica da CIBio
Principal serão fixados pela CTNBio-.-

e do Técnico

Art. 13Q - São pbrigacõea dos empregadores. dentre outras previstas em legislacão e
ou estabelecidas pela CTNBio:
a)

Tomar preferencialmente
recomendada:

medidas de

b>

elaborar planos de emergência para caaos de acidentes:

e)

m.onitorar fregüentemente
confinamento:

a preaenca

proteção coletiva.

de organismos

e individual

fora do

quando

seu habitat

de

Petersen
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d)

notificar as autoridades de saúde ~1blica e as entidades de trabalhadores. o
resultado da avaliacao de risco. o número de trabalhadores e:xpoatos e
qualquer acidente ou incidente que pessa ter provocado a disseminaolo de
agente biológico:

e)

manter uma relacào de trabalhadores sujeitos a exPQeicão ao agente biológico
p0r um período mínimo de 10 Cdez> anos. Caso os trabalhadores tenham sido
expostos diretamente a algum acidente conhecido. o registro devera ser
devidamente arquivado por 40 (quarentai anos.

g)

informar aos trabalhadores os riscos inerentes oa trabalho. em toda sua
extensão

Parágrafo único: O descumprimento pelo empregador doe obrigações estabelecidas
nesta Lei. autoriza o trabalhador. sem qualquer perda. à recusa à execucão de
serviço que ponha em riaco a sua saúde.
Art. 14Q - A comercializacão e o uso de produto contendo OGM.
desenvolvido no exterior dependera de licenca. da Cl'NBio.

e seus derivados

Parágrafo único - Os produtos contendo ou produzidos por OGt'.l sem nehuma licenca no
pais de origem n!o podem ser introduzidos no Brasil. em qualquer hipótese.
Art. 15Q - As peequisae e processos industriais que envolvam utilizacão de material
radioativo serão supervisionados e previamente autorizados pela CTNBio e pela
Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN. dentro de suas respectivas
competências.
Art. 16Q - Os financiamentos. públicos ou privados. de pesquisas e projetos na área
de ADN-recombinante ficam sujeitos à apresentação da licenca prevista no Art. 11
desta Lei. e condicionados â observância das normas de protecão ao trabalhador. à
população e ao meio ambiente.
Art. 172 - Sem prejuízo das penalidades definidas em outras leis. o não cumprimento
daa regras e medidas previstas nesta lei. seus regulamentos e na.a resoluções da
c:I'NBio su.1eitará os transsressorea:
.

COORDENAÇAO l~~CIONAL OE FHOlfRAPIA

I) Instituições:

EM SERVIÇO PÚBLICO/TECPAR

nos valores correspondentes, no mínimo a 50
(cinqüenta> e. no máximo a 1.000 (mil} UFIR (Unidade Fiscal de Referência).
agravada e~ caso de reincidência especifica:

a>

à multa simples ou diárias.

bl

à perda ou reatric'ão de incentivos e beneficioa fiscais concedidos pelo Poder

Público:
e)

à perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento:

d)

â suspensão de sua atividade:

el

à proibicão de desenvolver projetos ou trabalhos em engenharia genética.

li) Pesquisadores Principais:
a}

ao descredenciamento junto à Gl'NBio:

P,t,rs,1 1 r11J,
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ao impedimento para assumir reeponsabilid~de como técnico na área de
engenharia genética:

Parágrafo un1co - As penalidades previstas neste artiso serão aplicadas alternada
ou cumulativamente. de acordo com a gravidade da infração.
Art. 18Q - A responsabilicüt.de civil por danos causados ao meio ambiente e a
terceiros pelas atividades de engenharia genética é da instituioao operadora e
independe de culpa.
Art. 19Q - Fica criado o Fundo Nacional de BioaeeguranoaCFNB) destinado a
investimentos e financiamentos de projetos de bioaaeguranoa em biotecnologia dae
instituicões ~blicas.
Parágrafo único - O FNB será conetituido por recursos do Tesouro Nacional, do,oeaa.
taxas pelo exercicio·do poder de policia e penalidades decorrente, desta Lei.
Diapoeic6es Penais
A~t. 20Q - Desenvolver técnicas de engenharia genética em desacordo oom à~
exigências e padrões estabelecidas nesta lei. seu regulamento ~ reaoluo6e1 da
CfNBio:
Pena - reclusão de 3 C,Trêa) a seis Ceeis) e.nos e multa.
Parágrafo lQ - Se o fato resultar {n'&ve lesão ã inteit1ridade cor"DOral ou A taude de
outrem:
Pena - reclusão de 4 (quatro) a 8 Coito) anos e multa.
Parágrafo 2Q - Se resultar morte:
Pena - reclusão de 6 (seis) a 12 (doze) anos e multa.
Parágrafo.3Q - Se o cri.me é culposo:
Pena -·reclusão de 1 (um) ano a 3 (trêsl anos e multa.
Art. 21Q - Omitir. em relatórios ou em informações prestadas aos órgãos
fiecalizado~es das atividades reguladas nesta lei ou ao Ministério Público.
declaracão que·deles deveria constar. ou neles inserir ou fazer inserir declaracão
falsa ou diversa da gue deveria ser escrita.
Pena - reclusão de 2 (dois) .a 4 (quatro) anos e multa.
~

Parágrafo único - Se o fato impedir ou dificultar a acão eficaz destinada a evitar
os efeitos de um acidente. a pena será aumentada de 1/3 (um tercol a 2/3 (dois
tercos).
Art. 22Q - Introduzir no mercado ou no meio ambiente produtos geneticamente
engenheiradoe.sem a licenca específica da autoridade competente:
Pena - reclusão de 4 (quatro) a B (oito) e.nos e multa. sem prejuízo daquelas
cominadae às lesões corporais e morte que daí resultar.
Parágrafo único - Se o produto provocar·modificacõee. irreversíveis em -pessoas
animais ou no meio ambiente. a pena será aplicada em dobro.
Art. 23Q - A pessoa jurídica que concorre~ ae qualquer modo para os crimes
previstos nos artigos antecedentes estar~ sujeita às mesmas penas de multa.
aumentadas até 200 (duzentas) vezes. independente da responsabilidade pessoal.
Art. 24Q - Deixar o funcionário público de praticar ato de ofício ou pratica-lo

•.
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contra dieposioao eXPresea desta lei:
Pena - reclusão de 4 (quatro) a B (oito) anos e multa.
Art. 26Q - Retardar. omitir ou recusar pedido de informacões de órgão público:
Pena - reclusão de 1 (um} a 3 Ctrêsl anos e multa.
Art. 26Q - Criar obstáculos ou dificultar a acão dos agentes de fiecalizacão de
biossesuranca ou de meio ambiente:
Pena - reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos e multa.
Art. 27Q - As aoõee civis e criminais fundadas nesta lei serão propostas no foro do
local onde ocorrer o fato ou o dano. cu.1o o juízo terá competência funcionàl para
processar e julgar a causa. Intervindo a União como l)arte. os recursos serão
julgados pelo Tribunal Regional Federal.
Die'P()aic6ee Gerais e Transitórias

Art. 28Q - As instituições que estiverem desenvolvendo atividade regulada nesta lei
deverão apresentar à CTNBio. no prazo de 60
(sessenta) dias. relatório
circunstanciado da Y;>eeouiea ou pro.1eto em andamento- nos teMnos do t>arágrafo lQ do
Art. 10 •• soo pen& ae responeabiliaade.
Parágrafo lQ - Verificada a existência de danos graves para a eaude humana e do
mei~ ambiente. a CTNBio determinara a interdicao de atividade,
Parágrafo 2Q - Ae atividades gue nào at>resentarem riscoe P&l'h a saude humana e o
meio ambiente terão o ~razo de 1 (um) ano P81'a se enquadrarem nas exigências desta
lei.
àr~ 29f - Reta Lei entrará
dispoeioôes em contrário.

9m

vigor na data de sua t*iblicaoão- revogada& as
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