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,-;_~s~m,tr,b:··_~:·c~f!ip~tên'cia: _dá ·co~issão Técnica Nacional de 

·. , _ - .. Biossegurança-Cl'Nêio. : · 
EMENTA"-: O poder, de exigir estudo· prévio de impacto am 

biental para. instalação de obra ou atividade poten 
cialmente causadora de significativa degradação do 
meio ambiente.. que envolva organismos genetica 
mente .modificados (OGM), é da competência do 
Ministério .do -Meio -Ambiente que, todavia, deverá 

_ submeter-se e submetê-los ao entendimento mani 
festado nqs pareceres da CTNBio. 

PARECER 

o Excél~ntíssinio Senhor Ministro de Estado da 
~ Ciência'·e''tecnõlÓgia·Rorialdo Móta Sardenberg, por meio do Aviso 
' n:·üo~cr.:de 25 deoutúbro de' 2,00J,".expõe a Sua Excelência o 
:-Senl:íç,r__:Jifi.rus'tró:Chefé dá: Caia Ci".ir.da Presidência da República 
· .. Pé4f5t ~~l)te_-:f,diver_gêiJ:cia\que_- lavra: no seio da Adrnínistração 
.- , Pl1b1ícii:Féãêrãl,:ni>"t\iê:iuite _ao_· ''.çrgqp' 40 'Poder Público encarregado 
fdê.'~n_t1Rtiif' ~ exigir e~t!fd<! 'P/éyio .dt; impacto ambiental para. in.~- 1 talai;ào ·de oõra ou atividade potenc1almente causadora de szgm 
~ fi~~!ÍY1. ·1wf!.4qçço__ -, 4fV!}~i-~ .ªÍ11.Q1.<t,_nff;,,.,qU(! ":en'!lolva orçanismos 
•· geneticamente·modific{lllósJOG}ef)". Ãpós·_Jonga e proficiente ex- 
posição -dc tema; em que· defende a 'pléna··competência da Comissão 
Técnica Nacional, de Biossegurança -. CTNBio para a prática desses 
atos; solicita Sua Excelência: seja a Matéria submetida ao exame da 

' AGU, -a fim de que se- uniformize o entendimento da Administração 
sobre o.teme, Assim, veio a questão à AGU e, depois.de ouvidos os 
diversos Ministérios interessados, foi-me distribuída para estudo. 

";,,DVOCACIA-GERÂL oÃ.\JNÍÃo 

2. O Ministério-d~. Meio Ambiente controverte os 
.. argumentos do Ministério da Ciência é Tecnologia e entende que: 
F 

~ _.-p-- 
! 

"Assim como o Ministério do Meio Ambiente, 
outros Ministerios têm suas atribuições conectadas à ques 
tão dos OGM, como o Ministério da Saúde, o Ministério 
da Agricultura e do Abastecimento e o Ministérw da Ciên 
cia e Tecnologia, que abriga a CTNBio. 

Mediante esse mecanismo de 'competências 
compartilhadas'; cada ôrgão avalia (! questão sob o ponto 
de vista da matérià especifica que lhe· compete, sendo que 
nenhum deles tem o poder de "dizer a palavra final sobre o 
assumo, ppis cada um' pode, individualmente, vetar a li· 

. bêrtiçl!o do, OG!lf, ç~o entenda que o mesmo é preju- 
Adoto, para os fins do art. :4h:la, Lei Complementar- n! 73, de 1() de dicial, ·ao· ponto de-vista 'analisado (seja o meio ambiente. 
fevereiro de 1993, o ane,i;oJPAlIBCER ~, AGU/MP.•02/02,:de 27-de a saúde humana, a polttiça agricola ou o aspecto de bios- 
maio,' de 2002, da lavra .dór.Çgí)si,tltor. da -União, Dr.- MIGUEL PRÓ segurança]," · • ' ·' : . . 
DE.'.OLlVEIRA FURTAD0i e·lSütimeto-o ao EX0ELEN'FÍSS1M0 · · .. · . . ·• . - ·- · . 
SENHOR; PRESIDEfilTEDi(~~LICA, para.os efeitos-do art. 3. , É- decertáfórmavcomum no seio da Adrni- 
4Q;da referida Lei Complementar, - · · ··- _ · . _ . nistração Püblica.a exístência-de coàtrovérsíascbre competência para 
: ;:; , . ,_,._,' :.= '"· ·. · ··. · · ·.-. · .. ·. a.prá~c!l,:ciç:certos atos.qdé ôe"úina nian~rra·o~ de outra invadem, ou 

Brasília, 18 de junho de-2002. . · parecem invadir, a esfera- de Oi!l!'Os ~rgã~~-J;. o _que ocorre com à 
, ..;,,,,,,;rr·:·•"'·,.·:· ·_· .. ,.---- , ··, '" · ,,, ... _. ~,·-~'b,i&segui-ãrl§íCque':"intéres~â--ií''niais_de 'umMinístérto. A questão 

QILMAR ~IRA ~N];)ES ·0 _ surgiu com a Lei n, 8.97~. de 5 de janeiro de 1995, que regulou os 
· ·,- . ·_ ·.' Ad~ogaµ_~~~:éla0'l)'nião - . - ·. /.incisos· II"e V do art. 225 da Constituição Federal. Aí, no art, 72, a 
- _ · : · ';. .:. _ _ , _ - Lei atribuiu ao Ministério da Saúde, ao Ministério da Agricultura, 

(*) A- respeito deste Parecer o':Exceleiilíssimo · Senhor Presidente Abastecimento e Reforma Agrária, .e ao Ministério do Meio Ambiente 
da' República ex~_rou. q f~~~ ,~es_~,ac{lo,('Aproyo. 18/6/20~~", e da-~.m~nia --~~!11; cada, um.,~!H::S~ª respecl!va área, dentre outras 
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incumbências, a fiscalização de projetos e atividades relacionados 
com organismos geneticamente modificados (OGM) e acrescentou 
que nesses misteres tinham os Ministérios de observar os pareceres 
técnicos conclusivos da CTNBio. 

Posteriormente, por meio de Medidas Provisó 
rias. ·a última das quais é a de n. 2.191-9, de 23 de agosto de 2001. 
aditaram-se alguns artigos e foi dada nova redação a outro Entre os 
auigos aditados está o Art. 1' -A, pelo qual foi criada a CNTBio. junto 
ao Mmisténo de Ciência e Tecnologia que, entre outras finalidades 
tinha a de estabelecer normas técnicas de segurança e emissão de pa 
receres técmcos conclusivos referentes à proteção da saúde humana, 
dos organismos vivos e do meio ambiente referentes a uma série de 
atividades ligadas aos organismos geneticamente modificados (OGM). 
4. Até a edição da Lei n. 8.974, de 5 de janeiro de 
1995. parece não ter havido nenhuma dúvida sobre os órgãos e 

: entidades de Governo a quem outorgou o legislador a tutela do meio 
. ambiente, porque o art. JO da Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 1931, 

1 

com a nova redação que lhe foi dada pela Lei n. 7 .804. de 18 de julho 
de 1989. é de clareza meridiana: 

1 "Art. 10. A construção. instalação ampliação e 
funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizado- 

. ras de recursos ambientais, considerados efetiva e poten 
cialmente poluidores, bem como os capazes, sob qualquer 
fuana. de cansar degradação arobieorn!, dependerão de 
prévio licenciamento de órgão estadual competente, in 
tegrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente - S1s 
NAMA. e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Re 
cursos Naturais Renováveis - IBAMA, em caráter supletivo, 
sem prejuízo de outras licenças exigíveis." 

Assim, as atividades capazes de causar, di!. 
IJllo~uer forma. degradação ambiental, sujeitam-se a licenciamento 
de um dos órgãos componentes do SISNAMA. O art. 62 deixou dito 
quais os órgãos e entidades que constituem o SISNAMA. Todavia, "no 
caso de atividades ( ... ) com significativo impacto ambiental, de ãm 
bito nacional ou regional" (§ 4! do art. 1 O, acrescentado pela Lei n. 
7.804, de 18.7.1989), apenas o Ibama tem competência para licenciar: 
Portanto, se excluíssemos da consulta os organismos geneticamente 
modificados, nenhuma dúvida haveria sobre a competência dos in 
tegrantes do S!SNAMA para exigir ~ .estudo prévio de impacto am- _ 
biental, a não ser que se tratasse de "significativo impacto ambiental, , 
de âmbito nacional, ou regional", quando a competência do Ibama, . 
de supletiva passaria a exclusiva. Era a esses órgãos e entidades q~e · 
se deferia a competência para a exigência de tal estudo prévio porqUe. 
foi a eles que o legislador encarregou de conceder o licenciamento. 
Assim não fosse, poderia dar-se o caso de licença concedida a des 
peito de possívele até provável degradação ambiental. 

Paralelamente,' porém, o próprio CONAMA, a 
quem competia estabelecer normas e critérios para esses licencia 

' mentos, poderia determinar a realização de estudos. se bem que já 
· com outra finalidade. Essa autorização, que é expressa, consta do 
inciso II, do art. 82 da Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 1981, com a 
redação dada pela Lei n. 8.028, de 12 de abril de 1990. 

) 

5. A divergência só nasce quando a Lei n. 8.974, 
de 5 de janeiro de 1995, que regula os incises II e V do art. 225 da 
Constituição Federal, estabelecendo "normas para o 11.;o das técnicas 
de engenharia genética e liberação no mew ambiente de organismos 
geneticamente modificados" é modificada pela Medida Provrsóna n. 
2 191-9, de 23 de agosto de 200 l. Essa Medida Provisória cria a 
Comissão Técnica Nacional de Biossegurança - CTNBio vinculada ao 
Ministério da Ciência e Tecnologia, cuja criação fora vetada quando 
da edição da Lei n. 8.974. de 5 de janeiro de 1995, por ler sido 
vinculada à Presidência da República. 

Todavia, nenhum dispositivo desses diplomas 
legislativos concede competência à CTNBio para exigir estudo prévio 
de impacto ambiental. É verdade que o inciso XIX do art. 1 • -D, da 
Lei n. 8.974, de 5 de janeiro de 1995, inserto pela Medida Provisória 
n. 2.191-9. de 23 de agosto de 2001, diz competir à CTNBio "iâaa: 
t.ijit:JJr. as atividades decorrentes do uso de OGM e derivados po 
tencialmente causadoras de significativa degradação do meio am 
biente e da saúde humana." E essa é a norma que mais se parece 
com a autorização de que se trata, mas essa identificação não a 
autoriza a exigir estudo prévio de impacto ambiental. Uma vez iden 
tificada qualquer uma dessas atividades, cumpre-lhe, por força do 
inciso VIII do mesmo artigo, criar norma que estabeleça a neces 
sidade de todos os órgãos licenciadores exigirem o estudo. Estudos 
esses que serão submetidos à CfNBio, por força do inciso VII do art, 
72 da Lei n. 8.974, de 5 de janeiro de 1995. 

A "avaliação de riscos, caso a caso, " men 
cionada no inciso IV do mesmo art. 1' -D da Lei n. 8.974. de 5 de 
janeiro de 1995. com o texto que lhe foi dado pela Medida Provrsóna 
n. 2.191-9, de 23 de agosto de 2001, como aí especificado, refere-se 
especialmente aos processos que lhe devem ser encaminhados pelos 
Ministérios relacionados no art. 7! da Lei n. 8.974, de 5 de janeiro de 
1995, já com a redação dada pela Medida Provisória n. 2.191-9, de 23 
de agosto de 2001, i. é, o Ministério da Saúde, O Ministério c.l~ 
Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária e do Ministério 
do Meio Ambiente e da Amazônia Legal. 

6. Por· todo o exposto, não encontrei nenhum dis 
positivo legal que outorgue à CTNB10 o poder de exigir estudo prévio 
de impacto ambiental. Tais funções continuam, ameu ver. afetas ao 
Ministério do Meio ambiente, mesmo que envolvam organismos ge 
neticamente modificados, hipótese em que, o processo será enca 
mmhado à CTNBio. Todavia, uma vez manifestado o entendimento' 
pela CfNBio, há que cumpri-lo, de acordo com o disposto no § 1 • do 
art. 72 da Lei n. 8.974, de 5 de janeiro de 1995, com as modificações 
que lhe foram introduzidas: 

"§ 1• - O parecer técnico prévio conclusivo da 
CTNBio vincula os demais órgãos da administração, quan 
to aos aspectos de biossegurança do OGM por ela ana 
lisados, preservadas as competências dos órgãos de fis 
caliração de estabelecer exigências e procedimentos adi 
cionais específicos às suas respectivas áreas de compe 
tência legal. " 

Uma vez que é vinculativo o parecer da CTN- 
810, o máximo que podem fazer os órgãos de fiscalização, além de 
"exigências e procedimentos atltctonais" e agendar .rennião com a 
própria Comissão ou com subcomissão setorial. é' pedir esclareci 
mentos, segundo previsto no § 2• do art. 7' da Lei n. 8.974, de 5 de 
janeiro de 1995, com a~ alterações postenores: 

"§ 22 - Os árgãos de fiscalização poderão so 
licitar à CTNB,o esclarecimentos adicionais. por meio de 
novo parecer ou agendamento de reunião com a Comissão 
ou com subcomissão setorial, com vistas à elucidação de 
questões específicas relacionadas à atividade com OGM e 
sua localização geográfica." 

7. De qualquer sorte, os resultados obtidos desses 
eventuais procedimentos e exigências adicionais jamais poderiam sig 
nificar um reexame do parecei da CTNBio que, nos aspectos que 
aborda, é conclusivo e vmculante .. 

Assim, caso a CTNBio afirme inexistir risco à 
"vida e saúde do homem, dos animais e das plantas, e ao meio 
ambiente" decorrente de "atividades e projetos que envolvam OGM", 
despiciendo e mesmo vedado se torna qualquer outro procedimento 
administrativo que tenha por objeto investigar a existencia ou rea 
valiar esse risco potencial em qualquer das matérias em que atuem 
quaisquer outros órgãos e entidades da Administração pública .. 

É como me parece, S.M.J. de V. Ex.• 
Brasília. 27 de maio de 2002 

MIGUEL PRÓ DE OLIVEIRA FURTADO 
Consultor da União' 

De acordo. 
Brasília, 27 de maio de 2002. 

André Serrão Borges de Sampaio 
Consultor-Geral da União - 
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