LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CEDI

LEI Nº 10.814, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2003
Estabelece normas para o plantio e
comercialização da produção de soja
geneticamente modificada da safra de 2004, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Às sementes da safra de soja geneticamente modificada de 2003,
reservadas pelos agricultores para o uso próprio, consoante os termos do art. 2º, inciso XLIII,
da Lei nº 10.711, de 5 de agosto de 2003, e que sejam utilizadas para plantio até 31 de
dezembro de 2003, não se aplicam as disposições:
I – dos incisos I e II art. 8 e do caput do art. 10 da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de
1981, relativamente às espécies geneticamente modificadas previstas no Código 20 do seu
Anexo VIII;
II – da Lei nº 8.974, de 5 de janeiro de 1995, com as alterações da Medida
Provisória nº 2.191-9, de 23 de agosto de 2001; e
III – do § 3º do art. 1º da Lei nº 10.688, de 13 de junho de 2003.
Parágrafo único. É vedada a comercialização do grão de soja geneticamente
modificada da safra de 2003 como semente, bem como a sua utilização como semente em
propriedade situada em Estado distinto daquele em que foi produzido.
Art. 2º Aplica-se à soja colhida a partir das sementes de que trata o art. 1º o
disposto na Lei nº 10.688, de 13 de junho de 2003, restringindo-se a sua comercialização ao
período até 31 de janeiro de 2005, inclusive.
§ 1º O prazo de comercialização de que trata o caput poderá ser prorrogado por
até sessenta dias por ato do Poder Executivo.
§ 2º O estoque existente após a data estabelecida no caput deverá ser destruído,
com completa limpeza dos espaços de armazenagem para recebimento da safra de 2005.
Art. 3º Os produtores abrangidos pelo disposto no art. 1º, ressalvado o disposto
nos arts. 3º e 4º da Lei nº 10.688, de 13 de junho de 2003, somente poderão promover o
plantio e comercialização da safra de soja do ano de 2004 se subscreverem Termo de
Compromisso, Responsabilidade e Ajustamento de Conduta, conforme regulamento,
observadas as normas legais e regulamentares vigentes.
Parágrafo único. O Termo de Compromisso, Responsabilidade e Ajustamento de
Conduta, de uso exclusivo do agricultor e dos órgãos e entidades da administração pública
federal, será firmado até o dia 9 de dezembro de 2003 e entregue nos postos ou agências da
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, nas agências da Caixa Econômica Federal ou do
Banco do Brasil S.A.
Art. 4º O Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento poderá
excluir do regime desta Lei, mediante portaria, os grãos de soja produzidos em áreas ou
regiões nas quais comprovadamente não se verificou a presença de organismo geneticamente
modificado.
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Parágrafo único. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento poderá
firmar instrumento de cooperação com as unidades da Federação, para os fins do
cumprimento do disposto no caput.
Art. 5º Ficam vedados o plantio e a comercialização de sementes relativas à safra
de grãos de soja geneticamente modificada de 2004.
Art. 6º Na comercialização da soja colhida a partir das sementes de que trata o art.
1º, bem como dos produtos ou ingredientes dela derivados, deverá constar, em rótulo
adequado, informação aos consumidores a respeito de sua origem e da presença de organismo
geneticamente modificado, sem prejuízo do cumprimento das disposições da Lei nº 8.078, de
11 de setembro de 1990, e conforme disposto em regulamento.
Art. 7º É vedado às instituições financeiras integrantes do Sistema Nacional de
Crédito Rural – SNCR aplicar recursos no financiamento da produção e plantio de variedades
de soja obtidas em desacordo com a legislação em vigor.
Art. 8º O produtor de soja geneticamente modificada que não subscrever o Termo
de Compromisso, Responsabilidade e Ajustamento de Conduta de que trata o art. 3º ficará
impedido de obter empréstimos e financiamentos de instituições integrantes do Sistema
Nacional de Crédito Rural - SNCR, não terá acesso a eventuais benefícios fiscais ou
creditícios e não será admitido a participar de programas de repactuação ou parcelamento de
dívidas relativas a tributos e contribuições instituídos pelo Governo Federal.
§ 1º Para efeito da obtenção de empréstimos e financiamentos de instituições
integrantes do Sistema Nacional de Crédito Rural - SNCR, o produtor de soja convencional
que não estiver abrangido pela Portaria de que trata o art. 4º desta Lei, ou não apresentar notas
fiscais de sementes certificadas, ou certificação dos grãos a serem usados como sementes,
deverá firmar declaração simplificada de "Produtor de Soja Convencional".
§ 2º Para os efeitos desta Lei, soja convencional é definida como aquela obtida a
partir de sementes não geneticamente modificadas.
Art. 9º Sem prejuízo da aplicação das penas previstas na legislação vigente, os
produtores de soja geneticamente modificada que causarem danos ao meio ambiente e a
terceiros, inclusive quando decorrente de contaminação por cruzamento, responderão,
solidariamente, pela indenização ou reparação integral do dano, independentemente da
existência de culpa.
Parágrafo único. (VETADO)
Art. 10. Compete exclusivamente ao produtor de soja arcar com os ônus
decorrentes do plantio autorizado pelo art. 1º desta Lei, inclusive os relacionados a eventuais
direitos de terceiros sobre as sementes, nos termos da Lei nº 10.711, de 5 de agosto de 2003.
Art. 11. Fica vedado o plantio de sementes de soja geneticamente modificada nas
áreas de unidades de conservação e respectivas zonas de amortecimento, nas terras indígenas,
nas áreas de proteção de mananciais de água efetiva ou potencialmente utilizáveis para o
abastecimento público e nas áreas declaradas como prioritárias para a conservação da
biodiversidade.
Parágrafo único. O Ministério do Meio Ambiente definirá, mediante portaria, as
áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade referidas no caput.
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Art. 12. Ficam vedados, em todo o território nacional, a utilização, a
comercialização, o registro, o patenteamento e o licenciamento de tecnologias genéticas de
restrição do uso e dos produtos delas derivados, aplicáveis à cultura da soja.
Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, entende-se por tecnologias genéticas de
restrição do uso qualquer processo de intervenção humana para geração ou multiplicação de
plantas geneticamente modificadas para produzir estruturas reprodutivas estéreis, bem como
qualquer forma de manipulação genética que vise à ativação ou desativação de genes
relacionados à fertilidade das plantas por indutores químicos externos.
Art. 13. Em relação às safras anteriores a 2003, fica o produtor de soja
geneticamente modificada isento de qualquer penalidade ou responsabilidade decorrente da
inobservância dos dispositivos legais referidos no art. 1o desta Lei.
Art. 14. Fica autorizado para a safra 2003/2004 o registro provisório de variedade
de soja geneticamente modificada no Registro Nacional de Cultivares, nos termos da Lei nº
10.711, de 5 de agosto de 2003, sendo vedada expressamente, sua comercialização como
semente.
§ 1º O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e o Ministério do
Meio Ambiente promoverão o acompanhamento da multiplicação das sementes previstas no
caput mantendo rigoroso controle da produção e dos estoques.
§ 2º A vedação prevista no caput permanecerá até a existência de legislação
específica que regulamente a comercialização de semente de soja geneticamente modificada
no País.
Art. 15. Fica instituída, no âmbito do Poder Executivo, Comissão de
Acompanhamento, composta por representantes dos Ministérios do Meio Ambiente; da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento; da Ciência e Tecnologia; do Desenvolvimento
Agrário; do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; da Justiça; da Saúde; do
Gabinete do Ministro Extraordinário de Segurança Alimentar e Combate à Fome; da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA; do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis – IBAMA; da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária –
EMBRAPA; coordenada pela Casa Civil da Presidência da República, destinada a
acompanhar e supervisionar o cumprimento do disposto nesta Lei.
Art. 16. Aplica-se a multa de que trata o art. 7º da Lei nº 10.688, de 13 de junho
de 2003, aos casos de descumprimento do disposto nesta Lei e no Termo de Compromisso,
Responsabilidade e Ajustamento de Conduta de que trata o art. 3º desta Lei, pelos produtores
alcançados pelo art. 1º.
Art. 17. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de dezembro de 2003; 182º da Independência e 115º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Álvaro Augusto Ribeiro Costa
José Dirceu de Oliveira e Silva

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CEDI

LEI Nº 10.711, DE5 DE AGOSTO DE 2003
Dispõe sobre o Sistema Nacional de Sementes
e Mudas e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMIARES
Art. 1º O Sistema Nacional de Sementes e Mudas, instituído nos termos desta Lei
e de seu regulamento, objetiva garantir a identidade e a qualidade do material de
multiplicação e de reprodução vegetal produzido, comercializado e utilizado em todo o
território nacional.
Art. 2º Para os efeitos desta Lei, entende-se por:
I - amostra: porção representativa de um lote de sementes ou de mudas,
suficientemente homogênea e corretamente identificada, obtida por método indicado pelo
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Mapa;
II - amostra oficial: amostra retirada por fiscal, para fins de análise de
fiscalização;
III - amostragem: ato ou processo de obtenção de porção de sementes ou de
mudas, definido no regulamento desta Lei, para constituir amostra representativa de campo
ou de lote definido;
IV - amostrador: pessoa física credenciada pelo Mapa para execução de
amostragem;
V - armazenador: pessoa física ou jurídica que armazena sementes para si ou para
terceiros;
VI - beneficiamento: operação efetuada mediante meios físicos, químicos ou
mecânicos, com o objetivo de se aprimorar a qualidade de um lote de sementes;
VII - beneficiador: pessoa física ou jurídica que presta serviços de beneficiamento
de sementes ou mudas para terceiros, assistida por responsável técnico;
VIII - categoria: unidade de classificação, dentro de uma classe de semente, que
considera a origem genética, a qualidade e o número de gerações, quando for o caso;
IX - certificação de sementes ou mudas: processo de produção de sementes ou
mudas, executado mediante controle de qualidade em todas as etapas do seu ciclo, incluindo
o conhecimento da origem genética e o controle de gerações;
X - certificado de sementes ou mudas: documento emitido pelo certificador,
comprovante de que o lote de sementes ou de mudas foi produzido de acordo com as normas
e padrões de certificação estabelecidos;
XI - certificador: o Mapa ou pessoa jurídica por este credenciada para executar a
certificação de sementes e mudas;
XII - classe: grupo de identificação da semente de acordo com o processo de
produção;
XIII - comerciante: pessoa física ou jurídica que exerce o comércio de sementes
ou mudas;
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XIV - comércio: o ato de anunciar, expor à venda, ofertar, vender, consignar,
reembalar, importar ou exportar sementes ou mudas;
XV - cultivar: a variedade de qualquer gênero ou espécie vegetal superior que
seja claramente distinguível de outras cultivares conhecidas, por margem mínima de
descritores, por sua denominação própria, que seja homogênea e estável quanto aos
descritores através de gerações sucessivas e seja de espécie passível de uso pelo complexo
agroflorestal, descrita em publicação especializada disponível e acessível ao público, bem
como a linhagem componente de híbridos;
XVI - cultivar local, tradicional ou crioula: variedade desenvolvida, adaptada ou
produzida por agricultores familiares, assentados da reforma agrária ou indígenas, com
características fenotípicas bem determinadas e reconhecidas pelas respectivas comunidades
e que, a critério do Mapa, considerados também os descritores socioculturais e ambientais,
não se caracterizem como substancialmente semelhantes às cultivares comerciais;
XVII - detentor de semente: a pessoa física ou jurídica que estiver na posse da
semente;
XVIII - fiscalização: exercício do poder de polícia, visando coibir atos em
desacordo com os dispositivos desta Lei e de sua regulamentação, realizado por Fiscal
Federal Agropecuário do Mapa ou por funcionário da administração estadual, municipal ou
do Distrito Federal, capacitados para o exercício da fiscalização e habilitados pelos
respectivos conselhos de fiscalização do exercício profissional;
XIX - híbrido: o resultado de um ou mais cruzamentos, sob condições
controladas, entre progenitores de constituição genética distinta, estável e de pureza varietal
definida;
XX - identidade: conjunto de informações necessárias à identificação de sementes
ou mudas, incluindo a identidade genética;
XXI - identidade genética: conjunto de caracteres genotípicos e fenotípicos da
cultivar que a diferencia de outras;
XXII - introdutor: pessoa física ou jurídica que introduz pela primeira vez, no
País, uma cultivar desenvolvida em outro país;
XXIII - jardim clonal: conjunto de plantas, matrizes ou básicas, destinado a
fornecer material de multiplicação de determinada cultivar;
XXIV - laboratório de análise de sementes e mudas: unidade constituída e
credenciada especificamente para proceder a análise de sementes e expedir o respectivo
boletim ou certificado de análise, assistida por responsável técnico;
XXV - mantenedor: pessoa física ou jurídica que se responsabiliza por tornar
disponível um estoque mínimo de material de propagação de uma cultivar inscrita no
Registro Nacional de Cultivares - RNC, conservando suas características de identidade
genética e pureza varietal;
XXVI - muda: material de propagação vegetal de qualquer gênero, espécie ou
cultivar, proveniente de reprodução sexuada ou assexuada, que tenha finalidade específica
de plantio;
XXVII - muda certificada: muda que tenha sido submetida ao processo de
certificação, proveniente de planta básica ou de planta matriz;
XXVIII - obtentor: pessoa física ou jurídica que obtiver cultivar, nova cultivar ou
cultivar essencialmente derivada;
XXIX - planta básica: planta obtida a partir de processo de melhoramento, sob a
responsabilidade e controle direto de seu obtentor ou introdutor, mantidas as suas
características de identidade e pureza genéticas;

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CEDI
XXX - planta matriz: planta fornecedora de material de propagação que mantém
as características da Planta Básica da qual seja proveniente;
XXXI - produção: o processo de propagação de sementes ou mudas;
XXXII - produtor de muda: pessoa física ou jurídica que, assistida por
responsável técnico, produz muda destinada à comercialização;
XXXIII - produtor de semente: pessoa física ou jurídica que, assistida por
responsável técnico, produz semente destinada à comercialização;
XXXIV - propagação: a reprodução, por sementes propriamente ditas, ou a
multiplicação, por mudas e demais estruturas vegetais, ou a concomitância dessas ações;
XXXV - qualidade: conjunto de atributos inerentes a sementes ou a mudas, que
permite comprovar a origem genética e o estado físico, fisiológico e fitossanitário delas;
XXXVI - reembalador: pessoa física ou jurídica que, assistida por responsável
técnico, reembala sementes;
XXXVII - responsável técnico: engenheiro agrônomo ou engenheiro florestal,
registrado no respectivo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - Crea,
a quem compete a responsabilidade técnica pela produção, beneficiamento, reembalagem ou
análise de sementes em todas as suas fases, na sua respectiva área de habilitação
profissional;
XXXVIII - semente: material de reprodução vegetal de qualquer gênero, espécie
ou cultivar, proveniente de reprodução sexuada ou assexuada, que tenha finalidade
específica de semeadura;
XXXIX - semente genética: material de reprodução obtido a partir de processo de
melhoramento de plantas, sob a responsabilidade e controle direto do seu obtentor ou
introdutor, mantidas as suas características de identidade e pureza genéticas;
XL - semente básica: material obtido da reprodução de semente genética,
realizada de forma a garantir sua identidade genética e sua pureza varietal;
XLI - semente certificada de primeira geração: material de reprodução vegetal
resultante da reprodução de semente básica ou de semente genética;
XLII - semente certificada de segunda geração: material de reprodução vegetal
resultante da reprodução de semente genética, de semente básica ou de semente certificada
de primeira geração;
XLIII - semente para uso próprio: quantidade de material de reprodução vegetal
guardada pelo agricultor, a cada safra, para semeadura ou plantio exclusivamente na safra
seguinte e em sua propriedade ou outra cuja posse detenha, observados, para cálculo da
quantidade, os parâmetros registrados para a cultivar no Registro Nacional de Cultivares RNC;
XLIV - termo de conformidade: documento emitido pelo responsável técnico,
com o objetivo de atestar que a semente ou a muda foi produzida de acordo com as normas e
padrões estabelecidos pelo Mapa;
XLV - utilização de sementes ou mudas: uso de vegetais ou de suas partes com o
objetivo de semeadura ou plantio;
XLVI - usuário de sementes ou mudas: aquele que utiliza sementes ou mudas
com objetivo de semeadura ou plantio;
XLVII - valor de cultivo e uso - VCU: valor intrínseco de combinação das
características agronômicas da cultivar com as suas propriedades de uso em atividades
agrícolas, industriais, comerciais ou consumo in natura.
Parágrafo único. Aplicam-se, também, no que couber e no que não dispuser em
contrário esta Lei, os conceitos constantes da Lei nº 9.456, de 25 de abril de 1997.
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CAPÍTULO II
DO SISTEMA NACIONAL DE SEMENTES E MUDAS
Art. 3º O Sistema Nacional de Sementes e Mudas - SNSM compreende as
seguintes atividades:
I - registro nacional de sementes e mudas - Renasem;
II - registro nacional de cultivares - RNC;
III - produção de sementes e mudas;
IV - certificação de sementes e mudas;
V - análise de sementes e mudas;
VI - comercialização de sementes e mudas;
VII - fiscalização da produção, do beneficiamento, da amostragem, da análise,
certificação, do armazenamento, do transporte e da comercialização de sementes e mudas;
VIII - utilização de sementes e mudas.
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
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LEI Nº 6.938, DE 31 DE AGOSTO DE 1981
Dispõe sobre a Política Nacional do Meio
Ambiente, seus Fins e Mecanismos de
Formulação e Aplicação, e dá outras
Providências.

....................................................................................................................................................
Do Conselho Nacional do Meio Ambiente
....................................................................................................................................................
Art. 8º Compete ao CONAMA:
* Caput com redação determinada pela Lei nº 8.028, de 12 de abril de 1990.

I - estabelecer, mediante proposta do IBAMA, normas e critérios para o
licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras, a ser concedido pelos
Estados e supervisionado pelo IBAMA;
II - determinar, quando julgar necessário, a realização de estudos das alternativas
e das possíveis conseqüências ambientais de projetos públicos ou privados, requisitando aos
órgãos federais, estaduais e municipais, bem assim a entidades privadas, as informações
indispensáveis para apreciação dos estudos de impacto ambiental, e respectivos relatórios,
no caso de obras ou atividades de significativa degradação ambiental, especialmente nas
áreas consideradas patrimônio nacional;
* Inciso II com redação determinada pela Lei nº 8.028, de 12 de abril de 1990.

III - decidir, como última instância administrativa em grau de recurso, mediante
depósito prévio, sobre as multas e outras penalidades impostas pelo IBAMA;
IV - homologar acordos visando à transformação de penalidades pecuniárias na
obrigação de executar medidas de interesse para a proteção ambiental: (Vetado);
V - determinar, mediante representação do IBAMA, a perda ou restrição de
benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público, em caráter geral ou condicional, e a perda
ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de
crédito;
VI - estabelecer, privativamente, normas e padrões nacionais de controle da
poluição por veículos automotores, aeronaves e embarcações, mediante audiência dos
Ministérios competentes;
VII - estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao controle e à manutenção
da qualidade do meio ambiente com vistas ao uso racional dos recursos ambientais,
principalmente os hídricos.
Parágrafo único. O secretário do Meio Ambiente é, sem prejuízo de suas funções,
o Presidente do CONAMA.
* Parágrafo único acrescentado pela Lei nº 8.028, de 12 de abril de 1990.

Dos Instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente
Art. 9º São Instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente:
I - o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental;
II - o zoneamento ambiental;
III - a avaliação de impactos ambientais;
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IV - o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente
poluidoras;
V - os incentivos à produção e instalação de equipamentos e a criação ou
absorção de tecnologia, voltados para a melhoria da qualidade ambiental;
VI - a criação de espaços territoriais especialmente protegidos pelo Poder Público
federal, estadual e municipal, tais como áreas de proteção ambiental, de relevante interesse
ecológico e reservas extrativistas;
* Inciso VI com redação determinada pela Lei nº 7.804, de 18 de julho de 1989.

VII - o sistema nacional de informações sobre o meio ambiente;
VIII - o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa
Ambiental;
IX - as penalidades disciplinares ou compensatórias ao não cumprimento das
medidas necessárias à preservação ou correção da degradação ambiental;
X - a instituição do Relatório de Qualidade do Meio Ambiente, a ser divulgado
anualmente pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis IBAMA;
* Inciso X acrescentado pela Lei nº 7.804, de 18 de julho de 1989.

XI - a garantia da prestação de informações relativas ao Meio Ambiente,
obrigando-se o Poder Público a produzi-las, quando inexistentes;
* Inciso XI acrescentado pela Lei nº 7.804, de 18 de julho de 1989.

XII - o Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras e/ou
utilizadoras dos recursos ambientais.
* Inciso XII acrescentado pela Lei nº 7.804, de 18 de julho de 1989.

Art. 10. A construção, instalação, ampliação e funcionamento de
estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, considerados efetiva e
potencialmente poluidores, bem como os capazes, sob qualquer forma, de causar degradação
ambiental, dependerão de prévio licenciamento de órgão estadual competente, integrante do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, e do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, em caráter supletivo, sem prejuízo de
outras licenças exigíveis.
* Artigo com redação determinada pela Lei nº 7.804, de 18 de julho de 1989.

§ 1º Os pedidos de licenciamento, sua renovação e a respectiva concessão serão
publicados no jornal oficial do Estado, bem como em um periódico regional ou local de
grande circulação.
§ 2º Nos casos e prazos previstos em resolução do CONAMA, o licenciamento de
que trata este artigo dependerá de homologação do IBAMA.
§ 3º O órgão estadual do meio ambiente e o IBAMA, este em caráter supletivo,
poderão, se necessário e sem prejuízo das penalidades pecuniárias cabíveis, determinar a
redução das atividades geradoras de poluição, para manter as emissões gasosas, os efluentes
líquidos e os resíduos sólidos dentro das condições e limites estipulados no licenciamento
concedido.
§ 4º Compete ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA o licenciamento previsto no caput deste artigo, no caso de atividades e
obras com significativo impacto ambiental, de âmbito nacional ou regional.
* § 4º com redação determinada pela Lei nº 7.804, de 18 de julho de 1989.

Art. 11. Compete ao IBAMA propor ao CONAMA normas e padrões para
implantação, acompanhamento e fiscalização do licenciamento previsto no artigo anterior,
além das que forem oriundas do próprio CONAMA.
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§ 1º A fiscalização e o controle da aplicação de critérios, normas e padrões de
qualidade ambiental serão exercidos pelo IBAMA, em caráter supletivo da atuação do órgão
estadual e municipal competentes.
§ 2º Inclui-se na competência da fiscalização e controle a análise de projetos de
entidades, públicas ou privadas, objetivando a preservação ou a recuperação de recursos
ambientais, afetados por processos de exploração predatórios ou poluidores.
....................................................................................................................................................
ANEXO VIII
(Incluído pela Lei nº 10.165, de 27.12.2000)
Atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais
Código
01

02

03

04

05

Categoria
Extração e
Tratamento de
Minerais

Descrição

- pesquisa mineral com guia de
utilização; lavra a céu aberto,
inclusive de aluvião, com ou sem
beneficiamento; lavra subterrânea
com ou sem beneficiamento, lavra
garimpeira, perfuração de poços e
produção de petróleo e gás natural.
Indústria de
- beneficiamento de minerais não
Produtos Minerais metálicos, não associados
a
Não Metálicos
extração; fabricação e elaboração
de produtos minerais não metálicos
tais como produção de material
cerâmico, cimento, gesso, amianto,
vidro e similares.
Indústria
- fabricação de aço e de produtos
Metalúrgica
siderúrgicos, produção de fundidos
de ferro e aço, forjados, arames,
relaminados
com
ou
sem
tratamento; de superfície, inclusive
galvanoplastia,
metalurgia
dos
metais não-ferrosos, em formas
primárias e secundárias, inclusive
ouro; produção de laminados, ligas,
artefatos de metais não-ferrosos
com ou sem tratamento de
superfície, inclusive galvanoplastia;
relaminação de metais não-ferrosos,
inclusive ligas, produção de soldas
e anodos; metalurgia de metais
preciosos; metalurgia do
pó,
inclusive
peças
moldadas;
fabricação de estruturas metálicas
com ou sem tratamento de
superfície, inclusive; galvanoplastia,
fabricação de artefatos de ferro, aço
e de metais não-ferrosos com ou
sem tratamento de superfície,
inclusive galvanoplastia, têmpera e
cementação de aço, recozimento de
arames, tratamento de superfície.
Indústria Mecânica fabricação
de
máquinas,
aparelhos, peças, utensílios e
acessórios com e sem tratamento
térmico ou de superfície.
Indústria de material - fabricação de pilhas, baterias e
Elétrico, Eletrônico e outros acumuladores, fabricação de
Comunicações
material elétrico, eletrônico e
equipamentos
para
telecomunicação e
informática;

Pp/gu
AAlto

MMédio

AAlto

MMédio

MMédio
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06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

fabricação de aparelhos elétricos e
eletrodomésticos.
Indústria de Material - fabricação e montagem de
de Transporte
veículos rodoviários e ferroviários,
peças e acessórios; fabricação e
montagem de aeronaves; fabricação
e reparo de embarcações e
estruturas flutuantes.
Indústria de Madeira - serraria e desdobramento de
madeira; preservação de madeira;
fabricação de chapas, placas de
madeira aglomerada, prensada e
compensada;
fabricação
de
estruturas de madeira e de móveis.
Indústria de Papel e - fabricação de celulose e pasta
Celulose
mecânica; fabricação de papel e
papelão; fabricação de artefatos de
papel, papelão, cartolina, cartão e
fibra prensada.
Indústria
de - beneficiamento de borracha
Borracha
natural, fabricação de câmara de ar,
fabricação e recondicionamento de
pneumáticos;
fabricação
de
laminados e fios de borracha;
fabricação de espuma de borracha
e de artefatos de espuma de
borracha, inclusive látex.
Indústria de Couros - secagem e salga de couros e
e Peles
peles,
curtimento
e
outras
preparações de couros e peles;
fabricação de artefatos diversos de
couros e peles; fabricação de cola
animal.
Indústria Têxtil, de - beneficiamento de fibras têxteis,
Vestuário, Calçados vegetais, de origem animal e
e
Artefatos
de sintéticos; fabricação e acabamento
Tecidos
de fios e tecidos; tingimento,
estamparia e outros acabamentos
em peças do vestuário e artigos
diversos de tecidos; fabricação de
calçados e componentes para
calçados.
Indústria
de - fabricação de laminados plásticos,
Produtos de Matéria fabricação de artefatos de material
Plástica.
plástico.
Indústria do Fumo - fabricação de cigarros, charutos,
cigarrilhas e outras atividades de
beneficiamento do fumo.
Indústrias Diversas - usinas de produção de concreto e
de asfalto.
Indústria Química

- produção de substâncias e
fabricação de produtos químicos,
fabricação de produtos derivados do
processamento de petróleo, de
rochas betuminosas e da madeira;
fabricação de combustíveis não
derivados de petróleo, produção de
óleos, gorduras, ceras, vegetais e
animais, óleos essenciais, vegetais
e produtos similares, da destilação
da madeira, fabricação de resinas e
de fibras e fios artificiais e sintéticos
e de borracha e látex sintéticos,
fabricação de pólvora, explosivos,

MMédio

Médio

Alto

Pequen
o

Alto

Médio

Pequen
o
Médio

Pequen
o
Alto
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16

17

18

Indústria
Produtos
Alimentares
Bebidas

Serviços
Utilidade

Transporte,
Terminais,
Depósitos
Comércio

detonantes, munição para caça e
desporto, fósforo de segurança e
artigos pirotécnicos; recuperação e
refino de solventes, óleos minerais,
vegetais e animais; fabricação de
concentrados aromáticos naturais,
artificiais e sintéticos; fabricação de
preparados
para
limpeza
e
polimento,
desinfetantes,
inseticidas, germicidas e fungicidas;
fabricação de tintas, esmaltes,
lacas, vernizes, impermeabilizantes,
solventes e secantes; fabricação de
fertilizantes
e
agroquímicos;
fabricação
de
produtos
farmacêuticos
e
veterinários;
fabricação de sabões, detergentes e
velas; fabricação de perfumarias e
cosméticos; produção de álcool
etílico, metanol e similares.
de beneficiamento,
moagem,
torrefação e fabricação de produtos
e alimentares;
matadouros,
abatedouros,
frigoríficos,
charqueadas e derivados de origem
animal; fabricação de conservas;
preparação
de
pescados
e
fabricação
de
conservas
de
pescados;
beneficiamento
e
industrialização de leite e derivados;
fabricação e refinação de açúcar;
refino e preparação de óleo e
gorduras vegetais; produção de
manteiga, cacau, gorduras de
origem animal para alimentação;
fabricação
de
fermentos
e
leveduras; fabricação de rações
balanceadas
e
de
alimentos
preparados para animais; fabricação
de vinhos e vinagre; fabricação de
cervejas,
chopes
e
maltes;
fabricação
de
bebidas
nãoalcoólicas,
bem
como
engarrafamento e gaseificação e
águas minerais; fabricação de
bebidas alcoólicas.
de - produção de energia termoelétrica;
tratamento e destinação de resíduos
industriais líquidos e sólidos;
disposição de resíduos especiais
tais como: de agroquímicos e suas
embalagens; usadas e de serviço
de saúde e similares; destinação de
resíduos de esgotos sanitários e de
resíduos sólidos urbanos, inclusive
aqueles provenientes de fossas;
dragagem e derrocamentos em
corpos d’água; recuperação de
áreas contaminadas ou degradadas.
- transporte de cargas perigosas,
transporte por dutos; marinas,
e portos e aeroportos; terminais de
minério, petróleo e derivados e
produtos químicos; depósitos de
produtos químicos e produtos
perigosos;
comércio
de

Médio

Médio

Alto
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19

20

21
22

Turismo

combustíveis, derivados de petróleo
e produtos químicos e produtos
perigosos.
- complexos turísticos e de lazer,
inclusive parques temáticos.

Pequen
o

Uso de
Naturais

Recursos - silvicultura; exploração econômica
da madeira ou lenha e subprodutos
florestais; importação ou exportação
da fauna e flora nativas brasileiras;
atividade de criação e exploração
econômica de fauna exótica e de
fauna silvestre;
utilização
do
patrimônio
genético
natural;
exploração de recursos aquáticos
vivos; introdução de espécies
exóticas
ou
geneticamente
modificadas; uso da diversidade
biológica pela biotecnologia.
(VETADO)
x
x
(VETADO)

x

Médio

x

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
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LEI Nº 8.974, DE 5 DE JANEIRO DE 1995
Regulamenta os Incisos II e V do § 1º do art. 225 da
Constituição Federal, Estabelece Normas para o Uso das
Técnicas de Engenharia Genética e Liberação no Meio
Ambiente de Organismos Geneticamente Modificados,
Autoriza o Poder Executivo a Criar, no Âmbito da
Presidência da República, a Comissão Técnica Nacional
de Biossegurança, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º Esta Lei estabelece normas de segurança e mecanismos de fiscalização no
uso das técnicas de engenharia genética na construção, cultivo, manipulação, transporte,
comercialização, consumo, liberação e descarte de organismo geneticamente modificado
(OGM), visando a proteger a vida e a saúde do homem, dos animais e das plantas, bem
como o meio ambiente.
Art. 2º As atividades e projetos, inclusive os de ensino, pesquisa científica,
desenvolvimento tecnológico e de produção industrial que envolvam OGM no território
brasileiro, ficam restritos ao âmbito de entidades de direito público ou privado, que serão
tidas como responsáveis pela obediência aos preceitos desta Lei e de sua regulamentação,
bem como pelos eventuais efeitos ou conseqüências advindas de seu descumprimento.
§ 1º Para os fins desta Lei consideram-se atividades e projetos no âmbito de
entidades como sendo aqueles conduzidos em instalações próprias ou os desenvolvidos
alhures sob a sua responsabilidade técnica ou científica.
§ 2º As atividades e projetos de que trata este artigo são vedados a pessoas físicas
enquanto agentes autônomos independentes, mesmo que mantenham vínculo empregatício
ou qualquer outro com pessoas jurídicas.
§ 3º As organizações públicas e privadas, nacionais, estrangeiras ou
internacionais, financiadoras ou patrocinadoras de atividades ou de projetos referidos neste
artigo, deverão certificar-se da idoneidade técnico-científica e da plena adesão dos entes
financiados, patrocinados, conveniados ou contratados às normas e mecanismos de
salvaguarda previstos nesta Lei, para o que deverão exigir a apresentação do Certificado de
Qualidade em Biossegurança de que trata o art. 6º, inciso XIX, sob pena de se tornarem coresponsáveis pelos eventuais efeitos advindos de seu descumprimento.
*Vide Medida Provisória nº 2.191-9, de 23 de agosto de 2001.
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.191-9, DE 23 DE AGOSTO DE 2001
Acresce e altera dispositivos da Lei nº 8.974,
de 5 de janeiro de 1995, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso da atribuição que lhe confere o art.
62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
Art. 1º Ficam acrescentados à Lei nº 8.974, de 5 de janeiro de 1995, os seguintes
artigos:
"Art. 1º-A. Fica criada, no âmbito do Ministério da Ciência e Tecnologia, a
Comissão Técnica Nacional de Biossegurança - CTNBio, 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 OGM, bem como no estabelecimento de normas técnicas de segurança e
pareceres técnicos conclusivos referentes à proteção da saúde humana, dos
organismos vivos e do meio ambiente, para atividades que envolvam a
construção,
experimentação,
cultivo,
manipulação,
transporte,
comercialização, consumo, armazenamento, liberação e descarte de OGM e
derivados.
Parágrafo único. A CTNBio exercerá suas competências, acompanhando o
desenvolvimento e o progresso técnico e científico na engenharia genética,
na biotecnologia, na bioética, na biossegurança e em áreas afins.
Art. 1º-B. A CTNBio, composta de membros titulares e suplentes,
designados pelo Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia, será
constituída por:
I - oito especialistas de notório saber científico e técnico, em exercício nos
segmentos de biotecnologia e de biossegurança, sendo dois da área de saúde
humana, dois da área animal, dois da área vegetal e dois da área ambiental;
II - um representante de cada um dos seguintes Ministérios, indicados pelos
respectivos titulares:
a) da Ciência e Tecnologia;
b) da Saúde;
c) do Meio Ambiente;
d) da Educação;
e) das Relações Exteriores;
III - dois representantes do Ministério da Agricultura e do Abastecimento,
sendo um da área vegetal e outro da área animal, indicados pelo respectivo
titular;
IV - um representante de órgão legalmente constituído de defesa do
consumidor;
V - um representante de associação legalmente constituída, representativa
do setor empresarial de biotecnologia;
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VI - um representante de órgão legalmente constituído de proteção à saúde
do trabalhador.
§ 1º Cada membro efetivo terá um suplente, que participará dos trabalhos
com direito a voto, na ausência do titular.
§ 2º A CTNBio reunir-se-á periodicamente em caráter ordinário uma vez
por mês e, extraordinariamente a qualquer momento, por convocação de seu
Presidente ou pela maioria absoluta de seus membros.
§ 3º As deliberações da CTNBio serão tomadas por maioria de dois terços
de seus membros, reservado ao Presidente apenas o voto de qualidade.
§ 4º O quorum mínimo da CTNBio é de doze membros presentes, incluindo,
necessariamente, a presença de, pelo menos, um representante de cada uma
das áreas referidas no inciso I deste artigo.
§ 5º A manifestação dos representantes de que tratam os incisos II a VI
deste artigo deverá expressar a posição dos respectivos órgãos.
§ 6º Os membros da CTNBio deverão pautar a sua atuação pela observância
estrita dos conceitos éticos profissionais, vedado envolver-se no julgamento
de questões com as quais tenham algum relacionamento de ordem
profissional ou pessoal, na forma do regulamento.
Art. 1º-C. A CTNBio constituirá, dentre seus membros efetivos e suplentes,
subcomissões setoriais específicas na área de saúde humana, na área animal,
na área vegetal e na área ambiental, para análise prévia dos temas a serem
submetidos ao plenário da Comissão.
Art. 1º-D. Compete, entre outras atribuições, à CTNBio:
I - aprovar seu regimento interno;
II - propor ao Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia a Política
Nacional de Biossegurança;
III - estabelecer critérios de avaliação e monitoramento de risco de OGM,
visando proteger a vida e a saúde do homem, dos animais e das plantas, e o
meio ambiente;
IV - proceder à avaliação de risco, caso a caso, relativamente a atividades e
projetos que envolvam OGM, a ela encaminhados;
V - acompanhar o desenvolvimento e o progresso técnico-científico na
biossegurança e em áreas afins, objetivando a segurança dos consumidores,
da população em geral e do meio ambiente;
VI - relacionar-se com instituições voltadas para a engenharia genética e
biossegurança em nível nacional e internacional;
VII - propor o código de ética das manipulações genéticas;
VIII - estabelecer normas e regulamentos relativamente às atividades e aos
projetos relacionados a OGM;
IX - propor a realização de pesquisas e estudos científicos no campo da
biossegurança;
X - estabelecer os mecanismos de funcionamento das Comissões Internas de
Biossegurança (CIBios), no âmbito de cada instituição que se dedique ao
ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico e à produção
industrial que envolvam OGM;
XI - emitir Certificado de Qualidade em Biossegurança (CQB);
XII - classificar os OGM segundo o grau de risco, observados os critérios
estabelecidos no anexo desta Lei;
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XIII - definir o nível de biossegurança a ser aplicado ao OGM e seus usos, e
os respectivos procedimentos e medidas de segurança quanto ao seu uso,
conforme as normas estabelecidas na regulamentação desta Lei;
XIV - emitir parecer técnico prévio conclusivo, caso a caso, sobre
atividades, consumo ou qualquer liberação no meio ambiente de OGM,
incluindo sua classificação quanto ao grau de risco e nível de biossegurança
exigido, bem como medidas de segurança exigidas e restrições ao seu uso,
encaminhando-o ao órgão competente, para as providências a seu cargo;
XV - apoiar tecnicamente os órgãos competentes no processo de
investigação de acidentes e de enfermidades, verificados no curso dos
projetos e das atividades na área de engenharia genética;
XVI - apoiar tecnicamente os órgãos de fiscalização no exercício de suas
atividades relacionadas a OGM;
XVII - propor a contratação de consultores eventuais, quando julgar
necessário;
XVIII - divulgar no Diário Oficial da União o CQB e, previamente à
análise, extrato dos pleitos, bem como o parecer técnico prévio conclusivo
dos processos que lhe forem submetidos, referentes ao consumo e liberação
de OGM no meio ambiente, excluindo-se as informações sigilosas, de
interesse comercial, apontadas pelo proponente e assim por ela
consideradas;
XIX - identificar as atividades decorrentes do uso de OGM e derivados
potencialmente causadoras de significativa degradação do meio ambiente e
da saúde humana.
Parágrafo único. O parecer técnico conclusivo da CTNBio deverá conter
resumo de sua fundamentação técnica, explicitando as medidas de segurança
e restrições ao uso do OGM e seus derivados e considerando as
particularidades das diferentes regiões do País, visando orientar e subsidiar
os órgãos de fiscalização no exercício de suas atribuições." (NR)
Art. 2º O art. 7º da Lei nº 8.974, de 1995, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
"Art. 7º Caberá aos órgãos de fiscalização do Ministério da Saúde, do
Ministério da Agricultura e do Abastecimento e do Ministério do Meio
Ambiente, no campo das respectivas competências, observado o parecer
técnico prévio conclusivo da CTNBio e os mecanismos estabelecidos na
regulamentação desta Lei:
..........................................................................................................................
II - a fiscalização e o monitoramento das atividades e projetos relacionados
a OGM;
..........................................................................................................................
X - a expedição de autorização temporária de experimento de campo com
OGM.
§ 1º O parecer técnico prévio conclusivo da CTNBio vincula os demais
órgãos da administração, quanto aos aspectos de biossegurança do OGM por
ela analisados, preservadas as competências dos órgãos de fiscalização de
estabelecer exigências e procedimentos adicionais específicos às suas
respectivas áreas de competência legal.
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§ 2º Os órgãos de fiscalização poderão solicitar à CTNBio 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.
§ 3º Os interessados em obter autorização de importação de OGM ou
derivado, autorização de funcionamento de laboratório, instituição ou
empresa que desenvolverá atividades relacionadas com OGM, autorização
temporária de experimentos de campo com OGM e autorização para
liberação em escala comercial de produto contendo OGM deverão dar
entrada de solicitação de parecer junto à CTNBio, que encaminhará seu
parecer técnico conclusivo aos três órgãos de fiscalização previstos no
caput deste artigo, de acordo com o disposto nos §§ 4º, 5º e 6º.
§ 4º Caberá ao órgão de fiscalização do Ministério da Agricultura e do
Abastecimento emitir as autorizações e os registros previstos neste artigo,
referentes a produtos e atividades que utilizem OGM destinado a uso na
agricultura, pecuária, aqüicultura, agroindústria e áreas afins, de acordo com
a legislação em vigor e segundo regulamento desta Lei.
§ 5º Caberá ao órgão de fiscalização do Ministério da Saúde emitir as
autorizações e os registros previstos neste artigo, referentes a produtos e
atividades que utilizem OGM destinado a uso humano, farmacológico,
domissanitário e afins, de acordo com a legislação em vigor e segundo
regulamento desta Lei.
§ 6º Caberá ao órgão de fiscalização do Ministério do Meio Ambiente emitir
as autorizações e os registros previstos neste artigo, referentes a produtos e
atividades que utilizem OGM destinado a uso em ambientes naturais, na
biorremediação, floresta, pesca e áreas afins, de acordo com a legislação em
vigor e segundo regulamento desta Lei." (NR)
Art. 3º Permanecem em vigor os Certificados de Qualidade em Biossegurança, os
comunicados e os pareceres técnicos prévios conclusivos emitidos pela CTNBio, e bem
assim, no que não contrariarem o disposto nesta Medida Provisória, as instruções normativas
por ela expedidas.
Art. 4º Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória nº
2.191-8, de 26 de julho de 2001.
Art. 5º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de agosto de 2001; 180º da Independência e 113º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Marcus Vinicius Pratini de Moraes
José Serra
Ronaldo Mota Sardenberg
José Sarney Filho
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LEI Nº 10.688, DE 13 DE JUNHO DE 2003
Estabelece normas para a comercialização da
produção de soja da safra de 2003 e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º A comercialização da safra de soja de 2003 não estará sujeita às exigências
pertinentes à Lei nº 8.974, de 5 de janeiro de 1995, com as alterações da Medida Provisória nº
2.191-9, de 23 de agosto de 2001.
§ 1º A comercialização de que trata este artigo só poderá ser efetivada até 31 de
janeiro de 2004, inclusive, devendo o estoque existente após aquela data ser destruído,
mediante incineração, com completa limpeza dos espaços de armazenagem para recebimento
da safra de 2004.
§ 2º O prazo de comercialização de que trata o § 1º poderá ser prorrogado por até
sessenta dias por Decreto do Poder Executivo.
§ 3º A soja mencionada no caput deverá ser obrigatoriamente comercializada
como grão ou sob outra forma que destrua as suas propriedades produtivas, sendo vedada sua
utilização ou comercialização como semente.
§ 4º Poder Executivo poderá adotar medidas de estímulo à exportação da parcela
da safra de soja de 2003 originalmente destinada à comercialização no mercado interno, ou
cuja destinação a essa finalidade esteja prevista em instrumentos de promessa de compra e
venda firmados até a data da publicação da Medida Provisória nº 113, de 26 de março de
2003.
§ 5º O disposto nos §§ 1º e 3º não se aplica à soja cujos produtores ou
fornecedores tenham obtido a certificação de que trata o art. 4o desta Lei.
§ 6º O Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, mediante
portaria, poderá excluir do regime desta Lei a safra de soja do ano de 2003 produzida em
regiões nas quais comprovadamente não se verificou a presença de organismo geneticamente
modificado.
Art. 2º Na comercialização da soja de que trata o art. 1º, bem como dos produtos
ou ingredientes dela derivados, deverá constar, em rótulo adequado, informação aos
consumidores a respeito de sua origem e da possibilidade da presença de organismo
geneticamente modificado, excetuando-se as hipóteses previstas nos §§ 5º e 6º do art. 1º.
§ 1º Para o produto destinado ao consumo humano ou animal, a rotulagem
referida no caput será exigida quando a presença de organismo geneticamente modificado for
superior ao limite de um por cento.
§ 2º O descumprimento do disposto no caput sujeitará o infrator a multa
estabelecida nos termos do art. 12 da Lei nº 8.974, de 5 de janeiro de 1995.
Art. 3º Os produtores que não puderem obter a certificação de que trata o art. 4º
desta Lei deverão manter, para efeitos de fiscalização, pelo prazo de cinco anos, as notas
fiscais ou comprovantes de compra de sementes fiscalizadas ou certificadas pelo Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, empregadas no plantio da safra de 2004.
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Art. 4º Os produtores e fornecedores de soja da safra de 2003 poderão obter
certificação de que se trata de produto sem a presença de organismo geneticamente
modificado, expedida por entidade credenciada ou que vier a ser credenciada, em caráter
provisório e por prazo certo, pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
Parágrafo único. Somente será concedido o certificado referido no caput se não
for encontrada na soja analisada a presença, em qualquer quantidade, de organismo
geneticamente modificado.
Art. 5º Para o plantio da safra de soja de 2004 e posteriores, deverão ser
observados os termos da legislação vigente, especialmente das Leis nº 8.974, de 5 de janeiro
de 1995, e nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, e demais instrumentos legais pertinentes.
Art. 6º É vedado às instituições financeiras oficiais de crédito aplicar recursos no
financiamento da produção, plantio, processamento e comercialização de variedades de soja
obtidas em desacordo com a legislação em vigor.
Art. 7º Sem prejuízo de outras cominações civis, penais e administrativas
previstas em lei, o descumprimento desta Lei sujeitará o infrator a multa, a ser aplicada pelo
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em valor a partir de R$ 16.110,00
(dezesseis mil, cento e dez reais), fixada proporcionalmente à lesividade da conduta.
Parágrafo único. Em caso de descumprimento desta Lei, o infrator ressarcirá a
União, ainda, de todas as despesas com a inutilização do produto, quando necessária.
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de junho de 2003; 182º da Independência e 115º da República.
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