
 
 

 
BOLETIM ESPECIAL COM COMENTÁRIOS AO PROTOCOLO DE RESPONSABILIDADE E 
REPARAÇÃO POR DANOS GERADOS POR OVMS À LUZ DA LEGISLAÇÃO NACIONAL 

 
 

INTRODUÇÃO 

 

O Brasil assinou o Protocolo Suplementar ao Protocolo de Cartagena Sobre Biossegurança 
sobre responsabilidade e reparação por danos causados por transgênicos no último dia de coleta de 
assinaturas. Para que o Brasil seja parte do referido Protocolo precisa ratificá-lo, aprovando-o pelo 
Congresso Nacional, por meio de Decreto Legislativo seguido de sua respectiva promulgação a ser 
realizada com edição de Decreto Presidencial.  

 Ao todo, cinqüenta e um países assinaram o Protocolo Nagoya - Kuala Lumpur, sendo que 
destes, apenas dois efetuaram a ratificação deste instrumento internacional. 

 Dentre os países que assinaram este Protocolo de Responsabilidade e Reparação de danos 
por movimentos transfronteiriços de OGMs, estão importantes parceiros comerciais internacionais do 
Brasil: União Europeia, principal compradora dos produtos do agronegócio brasileiro, e Japão, grande 
importador da commoditie agrícola de milho. 

 Mesmo que a assinatura de um tratado internacional não vincule internacionalmente o país que 
o assinou, este fica proibido de praticar atos que frustrem a finalidade do Protocolo em questão, 
conforme regra presente no artigo 18 da Convenção de Viena. Contudo, o que se verifica é que, apesar 
do compromisso político assumido pelo Brasil internacionalmente com a assinatura deste Protocolo, 
diversos setores governamentais vem fazendo campanha para a não ratificação deste Instrumento 
Internacional, tais como, EMBRAPA, Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA) e 
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCT).  

 Nesse sentido, o modo como o Brasil vem se comportando internamente na perspectiva 
ambiental, na contramão da postura que quer aparentar na Rio + 20 como país comprometido com a 
conservação da biodiversidade e detentor de 13% de toda diversidade biológica do mundo, demonstra 
verdadeira fragilidade interna, e também internacionalmente, nas tratativas de questões atinentes à 
conservação ambiental.  



 Caso o Brasil não ratifique o Protocolo Suplementar de responsabilidade e reparação de danos 
gerados por movimentos transfronteiriços de transgênicos, e permaneça com campanha interna para 
sua não ratificação, além de violar o artigo 18 da Convenção de Viena, demonstrará total contradição 
com seu papel mundial de país mega-diverso, assim como com o cargo que ocupa na Secretaria Geral 
da Convenção da Diversidade Biológica (CDB), com a representação do brasileiro Bráulio Dias. 

 Neste Boletim Informativo demonstraremos que não há qualquer impedimento jurídico que 
justifique a não ratificação pelo Brasil do Protocolo Suplementar. Na segunda edição deste Boletim 
Informativo, trataremos de questões socioeconômicas com o fim de demonstrar a necessidade de 
ratificação deste Instrumento Internacional pelos países que o assinaram como meio de preservação 
diversidade biológica mundial através da responsabilização dos principais violadores dos direitos 
humanos, quais sejam, as empresas que lucram com os riscos que produzem. Além disso, na segunda 
edição deste material, demonstraremos também como que o não cumprimento das metas propostas 
pelas convenções ambientais, pautas da Rio + 20, tem especial relação com a ausência de 
mecanismos internacionais de responsabilidade de reparação por danos causados aos objetivos 
presentes nestes tratados internacionais.  
 Ademais, a importância na tratativa deste Protocolo Internacional na conjuntura da Rio + 20 
possui especial relevância diante do fato de que este instrumento internacional, enquanto mecanismo 
que pode responsabilizar os principais responsáveis pela degradação do meio ambiente, no caso, as 
empresas transnacionais, pode ser um mecanismo que possibilite que possíveis metas estabelecidas 
em junho de 2012, para além da falácia da “Economia Verde” sejam metas que realmente possam ter 
mecanismos eficazes de cumprimento e efetividade na conservação da biodiversidade.  
 
 

1.  O QUE É O PROTOCOLO NAGOYA-KUALA LUMPUR SOBRE RESPONSABILIDADE E 
REPARAÇÃO DOS DANOS GERADOS POR MOVIMENTOS TRANSFRONTEIRIÇOS DE 
TRANSGÊNICOS? 

 
Às vésperas da Rio+20, o Brasil vai se comportar apenas como um exportador de commodities agrícolas, ou assumirá seu 
papel mundial como um dos maiores detentores da biodiversidade do planeta, construindo um marco de responsabilização 

das empresas transnacionais por danos à diversidade biológica gerados pelos transgênicos? 
 
 
 O Protocolo Nagoya-Kuala Lumpur sobre Responsabilidade e Reparação por danos gerados 
por movimentos transfronteiriços de Organismos Geneticamente Modificados é um Protocolo 
Suplementar ao Protocolo de Cartegena sobre Biossegurança. Este recente protocolo estabelece 
medidas administrativas de responsabilidade a todos os agentes da cadeia produtiva de OGMs, cujo 
objetivo é evitar e mitigar os danos ambientais, e à saúde humana, decorrentes de importação e 
exportação de transgênicos.  

Já em 1992, quando surgiu a Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB), reconheceu-se o 
potencial lesivo dos transgênicos sobre a conservação in situ da Biodiversidade. Assim, coube aos 192 
Países Parte da CDB o compromisso de 
 

"estabelecer ou manter meios para regulamentar, administrar ou controlar os riscos associados à utilização e liberação 
de organismos vivos modificados resultantes da biotecnologia que provavelmente provoquem impacto ambiental 
negativo que possa afetar a conservação e a utilização sustentável da diversidade biológica, levando também em conta 
os riscos para a saúde humana” (art. 8”g”) 



 Além disso, no art. 19.3 da CDB as Partes também se comprometeram a construir um 
Protocolo que previsse as medidas e procedimentos adequados com relação à avaliação e 
manipulação dos transgênicos, assim como examinassem os temas de responsabilidade e reparação 
em caso de danos causados à diversidade biológica pelos OGMs (art. 14.2 da CDB). Assim, no ano 
2000 nasce o Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança, que entrou em vigor no âmbito 
internacional, no ano de 2003, a fim de assegurar um nível adequado de proteção no campo da 
transferência, da manipulação e do uso seguro dos organismos vivos modificados resultantes da 
biotecnologia moderna e que pudessem ter efeitos adversos sobre a biodiversidade e à saúde humana. 
Contudo, questões acerca dos temas de responsabilidade e reparação por danos à diversidade 
biológica gerados por OGMs ficou postergada, havendo apenas o compromisso das Partes do 
Protocolo de Cartagena (art. 27) em elaborar normas e procedimentos internacionais sobre essa 
questão. 

 Em 2004, as Partes do Protocolo nomearam um Grupo de Trabalho (grupo de experts) para 
que trabalhassem em uma proposta de regime de responsabilidade e reparação por danos gerados por 
OGMs nos movimentos transfronteiriços. O resultado daquele trabalho poderia resultar i) em diretrizes 
sobre responsabilidade civil não vinculantes; ii) em um regime de responsabilidade administrativa 
vinculante quanto à obrigatoriedade de medidas de resposta pelos Países-Parte no momento do dano; 
ou iii) a possibilidade de um regime de responsabilidade civil vinculante futuro.  

 Após intensos debates que polarizaram os países importadores (Peru, Bolívia, Malásia, Coreia 
do Sul, Noruega, o Grupo Africano - exceto África do Sul - e União Européia) e exportadores de grãos 
transgênicos (Brasil, Paraguai, Colômbia, México, China e África do Sul)1,  e um enorme lobby por 
parte do setor industrial da biotecnologia e dos países não Parte do Protocolo de Cartagena, foi 
aprovado o texto final do Protocolo Suplementar ao Protocolo de Cartagena, em 2010, durante o 5º. 
Encontro das Partes do Protocolo de Cartagena (COPMOP5), em Nagoya, Japão. Protocolo este que 
definiu regras internacionais administrativas sobre responsabilidade e reparação por danos gerados por 
transgênicos nos movimentos de importação e exportação. 

 O Nome Protocolo Nagoya-Kuala Lumpur reflete a contribuição de dois países para sua 
construção: Nagoya, no Japão, onde o texto final do Protocolo foi aprovado, durante a COPMOP5, e 
Kuala Lumpur, Malásia, local onde ocorreu o primeiro Encontro das Partes do Protocolo de Cartagena 
(COPMOP), no ano de 2004, e iniciou-se o mandato do primeiro grupo de negociações2. 

Assim, o Protocolo Suplementar estabeleceu os passos internacionais mínimos sobre as 
medidas administrativas que os Estados Partes devem tomar no caso de um acidente com cargas 
transgênicas que possam gerar iminência de danos à biodiversidade do país importador. A 
responsabilidade civil por tais danos deverá ser definida e aplicada pelos Estados Partes a partir de 
suas legislações nacionais. Ao todo, das 163 Partes do Protocolo de Cartagena, apenas 51 delas 
assinaram o Protocolo Suplementar, dentre elas o Brasil (que assinou apenas no último dia de coleta 
de assinaturas). Cabe frisar que, apesar de a Noruega ter defendido firmemente um dos artigos mais 

                                                 
1 Ver: De quem é a responsabilidade e reparação por danos gerados pelos OGMS? In: Notícias sobre a Convenção 
da Diversidade biológica. Ed. 04, jun. 2010. Disponível em: http://terradedireitos.org.br/biblioteca/noticias-sobre-a-
convencao-da-biodiversidade-cop-mop-edicao-04/. 
2 Disponível em http://www.twnside.org.sg/title2/resurgence/2010/242-243/cover06.htm. 



polêmicos do Protocolo Suplementar (a previsão do direito dos países exigirem garantias financeiras), 
não assinou o referido Protocolo3. 

 Em uma análise geral, o Protocolo, apesar de vinculante para os Países Membros, acaba por 
delegar para as legislações nacionais a competência de estabelecer um regime de responsabilidade, 
estabelecendo parâmetros internacionais para tanto. Nesse sentido, o Protocolo Nagoya-Kuala Lumpur 
acabou tendo um caráter administrativo, segundo o qual o país Parte deverá exigir que o operador (que 
como veremos pode ser desde o desenvolvedor da tecnologia, o órgão estatal de avaliação de risco 
até o agente que estava imediatamente envolvido com o dano, como o transportador ou o agricultor) 
tome medidas de resposta eficazes em casos de dano, ou quando houver probabilidade suficiente dele 
ocorrer. Ainda, quando o operador não for capaz de tomar as medidas de resposta, a autoridade 
competente do país exportador deverá tomá-las. Nas palavras da organização não governamental 
Third Word Network (TWN), o que passa a ser obrigatório com o referido Protocolo é a obrigação dos 
Estados em avaliar e aplicar, ou desenvolver leis domésticas de responsabilidade civil 
relacionadas ao objetivo do Protocolo. 

 O Protocolo entra em vigor após a deposito da 40° instrumento de ratificação, e após 05 anos 
haverá revisão do Protocolo Suplementar e avaliação de sua eficácia.  
 

2.  A QUEM O PROTOCOLO SUPLEMENTAR SE APLICA (ÂMBITO)? 

 
 O Protocolo Suplementar é aplicado para os danos resultantes dos OGMs cuja origem tenha 
sido um movimento transfronteiriço (art. 3º).  Além disso, os OGMs aos quais se aplicam o referido 
Protocolo são aqueles destinados para (i) uso direto como alimento humano ou animal ou para 
processamento (ii) uso confinado, e para (iii) serem introduzidos de forma deliberada no meio 
ambiente. 

 O Protocolo Nagoya-Kuala Lumpur se aplica: 

 

•  aos movimentos transfronteiriços intencionais, involuntários (art. 17 do Protocolo de Cartagena) e 
ilícitos (artigo 25 do Protocolo de Cartagena).  

•  aos danos resultantes de movimentos transfronteiriços de OGMs  que se iniciaram depois da entrada 
em vigor do Protocolo Suplementar para a Parte que deu origem ao movimento (art. 2.4  do Protocolo 
Suplementar).  

•  aos danos que ocorreram dentro dos limites da jurisdição nacional da Partes, e elas, conforme 
mencionado nos tópicos acima, podem aplicar as regras sobre responsabilidade civil estabelecidas na 
sua legislação nacional para abordar os danos que se produzam dentro de seus territórios. 

 

 Além disso, o artigo 3.7 estabelece que a legislação nacional pela qual se implementará o 
Protocolo Suplementar se aplicará também aos danos ocorridos em território de países que ratificarem 
o Protocolo, mesmo que resultantes de movimentos transfronteiriços de OGMs a partir de 
Estados não partes. 

                                                 
3 http://bch.cbd.int/protocol/parties/#tab=1. 



 Ou seja, a obrigação de utilizar legislação nacional já existente, elaborar nova, ou mesclar 
ambas para regulamentar a responsabilidade e reparação de danos gerados por movimentos 
transfronteiriços de OGMs aplica-se apenas para aqueles países que ratificarem o Protocolo 
Suplementar. Porém, a legislação nacional pela qual se implementará o Protocolo Nagoya-Kuala 
Lumpur, deverá ser aplicada também para aqueles danos cujo movimento tenha partido de 
Estados que não tenham ratificado o Protocolo Suplementar.4 

 

Art. 3.7 - A legislação doméstica que implementará este Protocolo Suplementar deverá também ser aplicada aos 
danos resultantes de movimentos transfronteiriços de organismos vivos modificados de não-Partes.  

  

Deste modo, os países que são partes do Protocolo têm o dever de aplicar as regras 
estabelecidas no Protocolo tanto para países-Partes como para os países não-Partes. Isto quer dizer, 
que os países que ratifiquem o Protocolo em sua legislação nacional estão obrigados à: i) aplicar sua 
legislação nacional competente para exigir os objetivos do Protocolo Nagoya-Kuala Lumpur de países 
Partes ou não-Parte; ii) elaborar legislação específica para regulamentar o Protocolo sobre regime de 
responsabilidade para regular a importação e exportação de OGMs tanto aos países que ratificaram 
quanto aqueles que não o fizeram; iii) conjugar ambas as legislações para cumprir com as medidas de 
resposta estabelecidas no Protocolo.   

 Alguns setores do governo brasileiro se posicionam de forma contrária à ratificação do referido 
Protocolo diante de suposta possibilidade do Brasil, enquanto grande exportador de commodities, 
perder mercado para países que não são Partes do Protocolo de Cartagena, tais como, Estados 
Unidos (maior produtor em área plantada de transgênicos do mundo)5 e Argentina (terceiro maior 
produtor de transgênicos a nível global), segundo dados do Serviço Internacional para a Aquisição de 
Aplicações em Agrobiotecnologia (ISAAA). Contudo, aqueles órgãos governamentais deixam de 
analisar o fato de que, mesmo aqueles países que não tenham ratificado o Protocolo de Cartagena, 
também estarão sujeitos às regras deste, caso o País importador tenha regulamentado em sua 
legislação nacional a responsabilidade e reparação de danos gerados por movimentos transfronteiriços 
de OGMs, e o dano tenha ocorrido em território da jurisdição do país importador.  

 Por exemplo, o se o Japão, por sua vez, que assinou o Protocolo Suplementar, prever em sua 
legislação a exigência de garantias financeiras para custerar as medidas de resposta para casos de 
probabilidade suficiente de dano ou dano causado por movimentos transfronteiriços de OGMs, deverá 
exigir tanto do Brasil -que será Parte do Protocolo, caso o ratifique  -  quanto dos Estados Unidos - não 
Parte-, enquanto países exportadores, a aplicação de medida de resposta eficazes e garantias 
financeiras que possam custeá-las em caso de danos à biodiversidade ou saúde pública do Japão 
gerados por incidente com cargas transgênicas.  

 Assim, caso o Brasil, venha a ratificar o mencionado Protocolo sobre responsabilidade e 
reparação dos danos gerados por movimentos transfronteiriços de OGMs, e venha a regulamentá-lo de 
forma a levantar um marco legal forte de responsabilização dos operadores da tecnologia, ao contrário 
do que se afirma, poderia estar à frente dos países que não o ratificaram, a nível de capacidade de 
concorrência. Ou seja, o Japão, por exemplo, grande importador mundial da commoditie de milho, que 

                                                 
4 Art. 3.7 - “Domestic law implementing this Supplementary Protocol shall also apply to damage resulting from 
transboundary movements of living modified organisms from non-Parties”.  
5 Correio Braziliense, 19.03.2012. 



assinou o Protocolo Suplementar, assim como a União Europeia, poderão exigir as diretrizes presentes 
no Protocolo Kuala-Lumpur, mesmo daqueles países que não tenham ratificado o Protocolo 
Suplementar, e o Brasil, enquanto Parte do referido instrumento Internacional, estará à frente dos 
demais países que não ratificaram-no. 

 

PRINCIPAIS IMPORTADORES E EXPORTADORES DE TRANSGÊNICOS. 

=> Commodity de milho 

Entre os maiores produtores mundiais de milho, no topo está os Estados Unidos, que não é parte do Protocolo 
de Cartagena sobre Biossegurança, com um total de 313,9 milhões de toneladas. Porém, 89% é consumido 
internamente, cuja maior parte é direcionada para a produção de biocombustível.  

A China, segundo maior produtor, produzirá neste ano cerca de 191,8 milhões de toneladas de milho, ocupando 
o segundo lugar de produtor da referida commodity. Contudo, possui um consumo interno de 191 milhões de 
toneladas, e também necessitará de importações de 4 milhões de toneladas do grão. A China também não 
assinou o Protocolo Suplementar ao Protocolo de Cartagena. 

A União Européia, que assinou o Protocolo Nagoya-Kuala Lumpur em 11 de maio de 2011, segundo dados do 
Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), produzirá em 2012 64,5 milhões de toneladas de 
milho. Contudo, diante de sua demanda interna de quase 65 milhões de toneladas precisará importar cerca de 4 
milhões de toneladas. 

O Japão, por sua vez, deverá importar cerca de 16 milhões de toneladas de milho para o período de 2012/2013, 
de acordo também com dados do USDA. No último ano, os Estados Unidos exportaram 15 milhões de toneladas 
para aquele país. Caso Japão ratifique o Protocolo Suplementar, os Estados Unidos terá sérias dificuldade em 
continuar a exportar commodities transgênicas para aquele país. O mesmo ocorrerá com a União Européia que 
poderá exigir tanto seguro financeiros dos exportadores, como medidas de resposta preventivas diante de danos 
com probabilidade suficiente de ocorrer. 

O Brasil poderá produzir, segundo o USDA, 61 milhões de toneladas de milho, dos quais 9 milhões de toneladas 
poderão ser direcionadas para exportação. 

*Com dados de http://www.abramilho.org.br/noticias.php?cod=1938 e 
http://www.abramilho.org.br/noticias.php?cod=1970. 

=> Commodity de soja 

Dentre os principais parceiros comerciais do Brasil com relação aos produtos do agronegócio, em primeiro lugar 
encontra-se a União Européia, e em segundo a China. Do total de importações de produtos brasileiros pelos 
países da Zona do Euro, a soja foi responsável por 33,4% das exportações brasileiras para aqueles países no 
ano de 2011. A China, por sua vez, do total de suas importações de produtos advindos do Brasil, 68,8% 
correspondeu à soja no último ano, segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) - Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio.  

A China, no último ano, portanto, foi a maior compradora da soja em grão brasileira (67%). A Holanda, país 
integrante da zona do Euro foi responsável pela compra de 27% do farelo de soja e 3° maior importadora de 
soja em grão do Brasil, deixando de importar mais devido à concentração das exportações do grão para a China. 

O Brasil, atualmente, é o maior exportador de soja a nível global, segundo dados apresentados pela Associação 
da Indústria (ABIOVE), o país exportou 2,7 milhões de soja. 

Em contrapartida, a produção brasileira desta commodity perde mercado para a Índia com relação à exportação 
de soja convencional. No ano de 2011 o Brasil não conseguiu atender à demanda mundial por soja 



convencional. Devido à dificuldade de segregação, o país não conseguiu exportar os 25% (18 milhões de 
toneladas) da soja que poderia chegar na Europa como convencional. 

Paralelamente a isso, a Índia enviou 210 mil toneladas de soja convencional para o porto de Nantes, na França, 
segundo informações do Serviço Comercial de autoridade Portuária6. E a demanda por soja convencional cresce 
tanto na Europa como na Ásia. 

Segundo dados da Embrapa e do Instituto Matogrossense de Economia Agrícola (Imea) realizado na safra 
2009/10, o custo de produção da soja transgênica foi R$ 51,51 por hectare mais caro que o da soja 
convencional7. Além disso, segundo dados do Departamento de Economia Rural (Deral) da Secretaria de 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Paraná8, os produtores paraenses economizaram até R$ 42 milhões 
de reais por não terem que pagar royalties pela compra de sementes transgênicas. O presidente da Abrange 
afirma que, nacionalmente, esse número chega a R$ 47,4 milhões9. 

 
 

3. PRINCIPAIS CONCEITOS DO PROTOCOLO SUPLEMENTAR AO PROTOCOLO DE CARTAGENA 
E SUA RELAÇÃO COM A LEGISÇÃO BRASILEIRA DE RESPONSABILIDADE POR DANOS 
AMBIENTAIS 

 
 
 O Protocolo Nagoya-Kuala Lumpur contém apenas uma cláusula com conteúdo que pode ser 
considerado como juridicamente vinculante sobre responsabilidade civil. Qual seja, aquela que 
preserva os direitos e os deveres das partes colocarem em prática regras de responsabilidade civil e 
procedimentos nacionais, para cumprir o objetivo do Protocolo, qual seja, garantia de aplicação de 
medidas de resposta com o fim de evitar ou mitigar danos ambientais, levando também em conta os 
riscos à saúde humana10.  

 Assim, as Partes para aplicarem o referido protocolo podem fazê-lo por meio de (i) aplicação 
de legislação nacional já existente que contenha normas e procedimentos gerais sobre 
responsabilidade civil, (ii) aplicação ou elaboração de normas e procedimentos sobre responsabilidade 
civil especificamente com o fim do protocolo (garantir que medidas de resposta sejam aplicadas para 
evitar ou conter danos gerados por transgênicos), ou (iii) a combinação de ambos (art. Art. 12).  

 A figura da responsabilidade civil impõe basicamente a obrigação de restaurar os danos 
causados, assim como de indenizar os danos e prejuízos gerados11. Na legislação brasileira, por 
exemplo, com relação ao responsável pelo dano ambiental, considera-se que “quem exerce uma 
atividade da qual venha ou pretenda fruir um beneficio, tem que suportar os riscos dos prejuízos 
causados pela atividade, independentemente de culpa”12, ou seja, aquele que se beneficiar com os 

                                                 
6 Gazeta do Povo, 31/05/2011. 
7 Valor Econômico, 18/05/3012. 
8Disponível em: http://www.aps.org.br/noticias/1-timas/229-cai-procura-por-sementes-de-soja-transgenica-no-parana.html. 
9 Valor Econômico, 18/05/3012. 
10 http://www.twnside.org.sg/title2/resurgence/2010/242-243/cover06.htm. 
11 BARREIRA, Ana, at all. Meio Ambiente e Direito Internacional: Um guia prático. Disponível em 
http://www.iidma.org/privado/Archivos/OSMedio_LibroDerecho.pdf 
12 ROCHA, Maria Isabel de Matos. Reparação de danos ambientais.  São Paulo: Revista de Direito Ambiental, jul/set 
2000, nº19, ano 5, os. 128-156, esp.p.140. 



bônus ou lucros da atividade potencialmente danosa, também deve assumir todos os ônus que esta 
atividade gerar, mesmo se o acidente não tiver sido causado por culpa do responsável. 

 Assim, enquanto o Protocolo Nagoya - Kuala Lumpur estabelece que os países devem aplicar 
sua legislação nacional para cumprir os objetivos do Protocolo, define também conceitos-chave que 
deverão orientar as legislações nacionais específicas sobre um regime de responsabilidade no caso de 
danos gerados por OGMs, tais como: dano ambiental, operador e modos de responsabilidade: 
subjetiva ou objetiva (com ou sem comprovação de culpa). 

 
3.1 Responsabilidade Civil Brasileira por danos ambientais e o Protocolo Suplementar ao 
Protocolo de Cartagena 
 

 O Protocolo Nagoya – Kuala Lumpur, em seu artigo 12 estabelece como deve se dar a 
aplicação deste instrumento internacional em relação com as legislações nacionais que o 
implementarão. 

 No ponto 3. deste artigo 12, o Protocolo Suplementar dispõe que, caso os Estados Partes 
criem normas e procedimentos de responsabilidade civil específicos para o fim do Protocolo, ou 
mesclem normas e procedimentos já existentes com novas normas para cumprir o objetivo do 
protocolo internacional, estas normas deverão especificar conceitos como “dano” e dizer se a 
responsabilidade pelos danos será objetiva ou baseada na culpa. 

Em se tratando de danos ambientais, considerado como bem difuso e coletivo, ou seja, aquele 
que pertence a toda sociedade, sem necessidade de identificar os sujeitos em específico, a legislação 
brasileira aplica conjuntamente a Lei de Ação Civil Pública – LACP (Lei n. 7.737/85), e o Código de 
Defesa do Consumidor - CDC, no que se refere às regras processuais de responsabilidade civil.   

 A Lei de Ação Civil Pública Brasileira diz que: 
 

Art. 21. Aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, no que for cabível, os dispositivos 
do Título III da lei que instituiu o Código de Defesa do Consumidor. 

 
 Estas duas legislações, portanto, partem do pressuposto de que, em se tratando da 
necessidade de tutela efetiva de direitos difusos e coletivos, como é o caso do meio ambiente, precisa-
se ultrapassar conceitos de responsabilidade civil aplicados para a defesa de direitos individuais, que 
exigem a comprovação da culpa, e a comprovação do nexo de causalidade entre a verificação do dano 
e a atividade ou aquele que gerou o dano.  

 Por isso, pode-se afirmar que, em se tratamento de tutela do meio ambiente, o Brasil adota um 
regime jurídico de responsabilidade civil mais forte do que as diretrizes indicadas pelo Protocolo 
Suplementar, pois já é consagrada a aplicação da responsabilidade objetiva e solidária para a defesa 
do interesse público e social do país. Isto quer dizer que no Brasil não é necessário comprovar a culpa 
do operador ou responsável que gerou o dano, ou seja, a sua responsabilidade é objetiva 
(independentemente de sua culpa); assim como solidária, o que significa dizer que todos os envolvidos 
com aquela atividade podem ser responsabilizados, e não apenas aquele que imediatamente estava 
envolvido no acidente. Também a legislação brasileira favorece o meio ambiente e o interesse público 
no caso da promoção de uma demanda judicial, estabelecendo a possibilidade de "inversão do ônus da 
prova", ou seja, é o operador ou responsável pelo dano ao meio ambiente que tem que comprovar para 
o julgador que sua atividade não gerou danos. 



 

a) Dano  
 

 Conforme apontado acima, o objetivo do Protocolo Suplementar é contribuir para a 
conservação sustentável da diversidade biológica, levando também em consideração os riscos para a 
saúde humana (art. 1º do Protocolo Suplementar), entendendo que a responsabilidade e reparação por 
danos gerados à biodiversidade, e a aplicação de medidas de reposta preventivas é modo essencial 
para a busca daquele fim.  

 A Convenção da Diversidade Biológica, em seu art. 8, “g” ao tratar da conservação in situ 
da biodiversidade, reconhece claramente o potencial lesivo dos transgênicos sobre a conservação da 
biodiversidade. Além disso, no art. 2º da Convenção é estabelecido o que deve ser entendido por 
utilização sustentável da diversidade biológica:  
 

Ar. 2.º - Utilização sustentável significa a utilização de componentes da diversidade biológica de modo e em ritmo tais 
que não levem, no longo prazo, à diminuição da diversidade biológica, mantendo assim seu potencial para atender 
as necessidades e aspirações das gerações presentes e futuras. 

 
O Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança também estabelece que um dos riscos da 

implantação dos transgênicos é a possibilidade de efeitos “adversos na conservação e no uso 
sustentável da diversidade biológica” (art. 1º). 

Para o Protocolo Suplementar, dano (art. 2º) é o efeito adverso na conservação e utilização 
sustentável da diversidade biológica, levando também em consideração os riscos para a saúde 
humana que (i) possa ser medido ou de qualquer outro modo observado, levando em conta, no lugar 
onde estão disponíveis, as referencias cientificamente estabelecidas e reconhecidas por uma 
autoridade competente levando em consideração qualquer outra variação de origem antropogênica e 
qualquer variação natural; (i) além disso, o dano deve ser significativo.  

O Protocolo também estabelece indicativos do que poderia ser considerado como "efeitos 
adversos significativos" (Art. 2.3): 
 

a) Mudança a longo prazo ou permanente, entendida como alteração que não poderá ser reparada mediante 
recuperação natural em um período razoável; 
b) A amplitude das mudanças qualitativas e quantitativas que afetam adversamente os componentes da diversidade 
biológica; 
c) A redução da capacidade dos componentes da diversidade biológica para proporcionar bens e serviços;  
d) A amplitude de qualquer efeito adverso na saúde humana no contexto do Protocolo. 

 

 Assim, analisando conjuntamente o art. 2º do Protocolo Nagoya - Kuala Lumpur, com o artigo 
2º da CDB, tem-se a definição que dano é aquele efeito adverso que leve à perda da diversidade 
biológica, e que acarrete, entre outras consequências, a diminuição de seu potencial para 
atender as necessidades e aspirações das gerações presentes e futuras.   

 Este conceito amplo de proteção à diversidade biológica está em total consonância com que se 
define por dano na legislação brasileira, segundo a qual a degradação da qualidade ambiental 
corresponde às alterações adversas das características do meio ambiente (art. 3º, II, da Política 
Nacional do Meio Ambiente. Lei 6.938/81).  



 Já a Constituição Federal de 1988, aproximando-se mais ainda do escopo do referido 
protocolo, estabelece em seu artigo 225 que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, e que para isso, deve-se “preservar a integridade do patrimônio genético do País e 
fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético” (art. 225, II da CF) e 
também “controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que 
comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente” (art. 225, V da CF). 

 Deste modo, de acordo com a Constituição Federal, o Meio Ambiente também abarca a 
conservação da integridade do patrimônio genético do País. Assim, no mesmo sentido do que diz o 
Protocolo Suplementar e a CDB, para o Brasil, dano ambiental também é considerado como um 
efeito adverso na conservação e utilização sustentável da diversidade biológica, incluindo 
possível diminuição do patrimônio genético brasileiro.  

 

 
  b) Responsabilidade civil ambiental: solidária e objetiva 
 
 É a teoria do risco integral que norteia a responsabilidade civil ambiental brasileira, presente no 
artigo 14, §1º da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei n. 6.938/81). 

 Isso significa dizer que, para que se configure a responsabilidade pelo dano causado, não há 
necessidade de comprovação de culpa daquele que o ocasionou, basta comprovação de nexo causal 
entre sua atividade e o dano gerado, da mesma forma como estabelecido no art. 4º do Protocolo 
Suplementar13. Além disso, a responsabilidade também é solidária, ou seja, no caso de vários agentes 
concorrerem para o fato que gerou o dano, há possibilidade de responsabilização de qualquer um 
deles, ou seja, a legislação brasileira também permite que como operador seja considerado tanto a 
empresa desenvolvedora da tecnologia, como aquele que estava transportando o OGM no momento 
da ocorrência do dano. 

 Para o protocolo Suplementar qualquer pessoa que tenha o controle direto ou indireto do 
OGM pode ser considerado como operador da tecnologia para fins de responsabilização. Ou seja, 
pode ser operador tanto o titular da autorização, aquele que colocou o OGM no mercado, o 
desenvolvedor da tecnologia, o produtor, o notificador, o exportador, o importador, o transportador ou o 
fornecedor, de acordo com o que permitir cada legislação nacional (art. 2, “c”).  

  No Brasil, no tema que se refere à responsabilidade civil relacionada aos interesses e direitos 
difusos e coletivos, o conceito de operador também deve ser tomado num sentido amplo, como 
determina a regra processual constante no Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, poderá ser 
responsabilizado, nos termos trazidos pelo Protocolo Suplementar ao Protocolo de Cartagena, tanto o 
titular da autorização, o transportador, quanto a empresa que produziu o transgênico: 

 

Art. 12 do CDC - O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, 
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos 
decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento 
de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos. 

                                                 
13 Art. 4. - “Estabelecer-se-á um vínculo causal entre os danos e o organismo vivo modificado em questão, em 
conformidade com a legislação nacional”. 



  

A Lei Nacional de Biossegurança, em seu artigo 20, assim como o Decreto 5591/2005 que a 
regulamenta, também prevê que em caso de danos ambientais, ou a terceiros, gerados por OGMs, a 
responsabilidade daqueles que ocasionaram o dano é solidária, devendo responder por sua 
indenização ou reparação integral, independentemente de culpa: 

 

Art. 20. Sem prejuízo da aplicação das penas previstas nesta Lei, os responsáveis pelos danos ao meio ambiente e a 
terceiros responderão, solidariamente, por sua indenização ou reparação integral, independentemente da existência de 
culpa. (Lei Nacional de Biossegurança) 

   
 Ainda, sobre a desnecessidade de comprovação de culpa daquele que concorreu para a 
ocorrência do dano ambiental, há também a regra presente na Lei 6.938/81, que dispõe sobre a 
Política Nacional do Meio Ambiente: 
 

  Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das 
medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade 
ambiental sujeitará os transgressores: 
 § 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da 
existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua 
atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e 
criminal, por danos causados ao meio ambiente. 

 

 Ou seja, nota-se que no caso do ordenamento jurídico brasileiro, em casos de danos gerados 
por movimentos transfronteiriços de OGMs ao meio ambiente, a responsabilidade do operador, no 
mesmo sentido do que indica o Protocolo Suplementar, pode ser atribuída a todos aqueles que 
concorreram para o fato, independentemente da comprovação de sua culpa no incidente que gerou o 
dano. 

 

c) Nexo de causalidade e inversão do ônus da prova  
 

O artigo 4º do Protocolo Suplementar estabelece a necessidade de caracterização de nexo de 
causalidade entre os danos ocasionados à diversidade biológica e o OGM em questão, de acordo com 
o que dispor a legislação nacional de cada Parte. As Partes ainda poderão prever exceções de caso 
fortuito ou força maior, e ato de guerra ou estado de exceção, assim como qualquer outra atenuante 
que considere apropriada. 

 No Brasil, com relação à comprovação do dano, e do nexo de causalidade entre sua causa e 
efeito, nas matérias relacionadas aos interesses difusos e coletivos, é utilizada a regra conhecida como 
inversão do ônus da prova, fundamentada tanto no art. 6º, VIII, do CDC, quanto no princípio da 
precaução presente na Declaração Internacional sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento de 1992. 

 A regra da inversão do ônus da prova possui o objetivo de garantir a eficácia da proteção do 
meio ambiente por meio do fortalecimento da possibilidade de responsabilização civil daqueles que 
assumem o risco de causar danos a toda a coletividade, ou seja, aqueles que afetem interesses 
difusos e coletivos. Assim, o responsável (operador) pela ocorrência do dano, ou da probabilidade de 



sua ocorrência, é quem deve provar que o dano não ocorreu, ou tomar as medidas de resposta 
cabíveis para sua prevenção e precaução. 

 A importância dessa regra brasileira está no fato de que, diante do reconhecimento dos 
interesses públicos e coletivos, como é o caso dos temas ligados ao meio ambiente e à biossegurança, 
a inversão do ônus da prova pretende equilibrar as desigualdades iniciais daqueles que sofrem o dano 
(que no caso do meio ambiente é toda a sociedade), com relação àqueles que o ocasionam (que no 
caso do Protocolo Suplementar, é o operador, como as empresas de biotecnologia, por exemplo), ou 
seja, pretende simplificar o processo no caso de dificuldade de comprovação do nexo causal. 

O Princípio 15 da Declaração de Princípios do Rio diz que 

 
No caso de risco de danos graves ou irreversíveis, a falta de certeza científica absoluta não deve servir de pretexto 
para adiar a adoção de medidas efetivas que visem prevenir a degradação do ambiente. 

  
A relevância da inversão do ônus da prova em matéria ambiental se dá na medida em o 

responsável por comprovar o nexo de causalidade é a própria empresa que produziu o dano, ou o risco 
de produzi-lo. Contudo, sabe-se também que estas empresas possuem forte poderio econômico, e por 
isso, utilizam todos seus meios intelectuais e financeiros para desconfigurar o nexo de causalidade 
entre sua atividade e o dano ambiental, esvaziando assim sua responsabilidade objetiva14. Tornando 
praticamente impossível a responsabilização de empresas de grande porte, como é o caso das 
transnacionais. 

 E é neste contexto que o princípio da precaução aplicado à inversão do ônus da prova possui 
fundamental relevância para que medidas sejam tomadas antes que o dano ocorra. Ou seja, na dúvida 
acerca da periculosidade da atividade e da ocorrência do dano, o operador deve tomar medidas para 
evitá-los. 

A  aplicação da inversão do ônus da prova, determinada pelo princípio da precaução, obriga a 
tomada de atitudes precaucinatórias (medidas de resposta/de precaução) pelo responsável pela 
atividade de risco (operador) nos seguintes casos15: 

 

•  Quando o Dano ainda não tiver ocorrido → mas existe o receio de que possam vir a ocorrer, diante 
da falta de provas científicas que demonstrem o contrário;  

•  Quando o dano tiver ocorrido → mas não há conhecimento sobre sua causa principal; 

•  Quando o dano tiver ocorrido → mas não há prova do nexo de causalidade e a fonte degradadora. 

 

 Ou seja, no que se refere à proteção do meio ambiente e também com relação à 
biossegurança, a aplicação do princípio da precaução estabelece que o benefício da dúvida, em caso 
de incertezas, deve fazer com que o ônus da ocorrência ou não do dano recaia sobre aquele que 
produziu o risco. Ou seja, pela legislação brasileira, mesmo que não seja comprovada a 
ocorrência do dano pelo conhecimento disponível admitido pela autoridade competente, mas 
                                                 
14 SOUZA, G.R. A inversão do ônus da prova no direito ambiental brasileiro. Disponível em: 
http://www3.pucrs.br/pucrs/files/uni/poa/direito/graduacao/tcc/tcc2/trabalhos2011_1/gabriela_souza.pdf. 
15 CANOTILHO, José Joaquim Gomes ( coord.). Introdução ao direito do ambiente. Lisboa: Universidade aberta, 1998, 
p.49. 



exista receio de que ele aconteça por ausência de provas científicas que comprovem o 
contrário, o responsável pela atividade de risco deve tomar as medidas necessárias para evitar 
que ele se concretize. O mesmo deverá ser feito caso o dano ocorra, mas não houver prova sobre 
sua causa principal, ou do nexo de causalidade e a fonte degradadora. 

 Assim, a previsão desta regra no direito processual ambiental brasileiro possui fundamento na 
tentativa de equilibrar as desigualdades iniciais das partes, pois a sociedade como um todo não 
poderia suportar injustamente as consequências dos riscos criados por atividades desenvolvidas por 
setores empresariais que objetivam vantagem econômica. Motivo pelo qual aqueles que desenvolvem 
aquelas práticas devem assumir o ônus sobre os possíveis riscos destas atividades em favor de toda à 
sociedade.   

 Por este motivo, há completa compatibilidade entre o Protocolo Nagoya – Kuala Lumpur e a 
legislação brasileira de responsabilidade civil por danos gerados ao Meio Ambiente, dentre os quais, 
enquadram-se aqueles ocasionados por OGMs em movimentos transfronteiriços. Ademais, a legislação 
brasileira de responsabilidade e reparação por danos ambientais é mais exigente na tutela ambiental, 
devendo ser integralmente aplicada aos danos gerados por OGMs, conforme já aponta art. 20 da Lei 
de Biossegurança. 

 Com a assinatura do Protocolo Suplementar, o Brasil tem ainda o dever de ratificá-lo e a 
oportunidade de regulamentar de forma especial, conforme a legislação nacional,  de modo a aplicar o 
regime de responsabilidade civil já consagrado no país, aos operadores da cadeia produtiva de OGMs, 
principalmente às empresas desenvolvedoras da tecnologia, que assumem o risco da inserção da 
tecnologia no meio ambiente.  

 
3.2 Medidas de resposta (Art. 2.d) e Mecanismos de segurança financeira (Art. 10) no Protocolo 
Suplementar 
 
 O protocolo Suplementar prevê a necessidade de aplicação de medidas de resposta como 
forma de alcançar seu objetivo, ou seja, com o fim de evitar ou mitigar possíveis danos ao meio 
ambiente gerados por movimentos transfronteiriços de transgênicos. Estas medidas deverão ser 
aplicadas após a autoridade competente identificar quem é o operador e avaliar o dano. Ademais, é a 
autoridade competente quem deverá estabelecer, de acordo com sua legislação interna, quem é o 
operador mais apto a tomar medidas eficazes de resposta, assim como quais medidas de resposta 
deverão ser aplicadas no caso concreto. 

 Conforme será demonstrado abaixo, a legislação brasileira permite que o operador seja 
obrigado a tomar medidas de resposta mesmo antes que o dano tenha ocorrido, com o objetivo de 
prevenir, reduzir ao mínimo, conter, mitigar ou evitar de algum outro modo o dano. 

 As medidas de resposta (art. 2º, “d”) também são entendidas como aquelas ações que sirvam 
para i) restaurar a diversidade biológica à condição existente antes da ocorrência do dano, ou de seu 
componente ambiental mais próximo, quando não for mais possível a restauração daquele componente 
que sofreu o dano, assim como ii) restauração, entre outras coisas, por meio da substituição da perda 
da diversidade biológica com outros componentes de diversidade biológica para o mesmo tipo ou outro 
tipo de uso, no mesmo lugar ou, segundo proceda, em lugar alternativo. 

 Ainda, o Protocolo sobre Responsabilidade e Reparação por danos decorrentes de 
movimentos transfronteiriços de OGMs, estabelece que, nos casos em que o operador não aplicar as 



medidas de resposta determinadas pela autoridade competente, esta poderá tomá-las (Art. 5º, “4”). 
Situações em que o Estado Parte poderá recuperar do operador identificado os custos sofridos para a 
aplicação daquelas medidas. 

 Neste ponto, a Consultoria Jurídica do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, em 
parecer enviado ao Comitê Nacional de Biotecnologia, alega que a possibilidade prevista no Protocolo 
Suplementar sobre a aplicação das medidas de resposta pelos Estados Parte, estaria transferindo a 
responsabilidade do causador do dano para o Poder Público. Diz ainda que esta previsão  

“poderá induzir os verdadeiros culpados por eventuais danos a apresentarem as escusas que melhor lhes 
aprouver, valendo-se de sua própria torpeza para não assumir, de imediato, os ônus decorrentes de seus 
atos, a fim de aguardar a propositura de eventuais ações regressivas por parte das autoridades que, em seu 
lugar, arcaram com os custos dos prejuízos que causaram”16. 

  

Seria cômico o posicionamento da Consultoria Jurídica do MCTI contrário à ratificação do 
Protocolo Suplementar ao Protocolo de Cartagena, não fosse trágico o fato desta mesma Conjur 
prestar assessoria jurídica ao Colegiado responsável por deliberar acerca das liberações comerciais de 
OGMs no Brasil, qual seja, a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio). A comicidade 
de tal posicionamento está no fato de que a mesma Consultoria que se coloca contra a ratificação do 
Protocolo naquele aspecto, coloca-se contrária a ele também com relação à possibilidade dos países 
exigirem mecanismos de garantia financeira da cadeia produtiva de transgênicos (Art. 10). 

 A única maneira para que o país, ou a sociedade brasileira por meio do pagamento de tributos, 
não arque com o ônus financeiro pelos danos provocados por transgênicos, é identificar o operador 
responsável pela tecnologia (como as empresas desenvolvedoras) e exigir deste a tomada de todas as 
medidas eficazes em favor do meio ambiente (seja com a adoção de seguros financeiros obrigatórios 
para custear as medidas imediatas que precisam ser tomadas, seja através da constituição de fundos 
públicos e multilaterais de meio ambiente no âmbito da CDB e dos Protocolos).  

 A postura de simplesmente ignorar um dos únicos instrumentos de responsabilidade de âmbito 
internacional, construído em favor do meio ambiente, anuncia instabilidade política internacional do 
Brasil na medida em que, de forma incoerente, figura como um dos maiores países megadiversos do 
mundo, mas internamente promove políticas contrárias a esse status (vide exemplo do que está 
acontecendo com a tentativa de flexibilização do Código Florestal Brasileiro). 

 Ao fim das negociações do presente Protocolo Suplementar, o Brasil se posicionou de forma 
coerente com sua legislação nacional e com o objetivo da proteção da diversidade biológica, 
concordando com a versão final do Protocolo Nagoya – Kuala Lumpur. O Brasil concordou com todo o 
texto do Protocolo Nagoya – Kuala Lumpor, o qual prevê em seu art. 10  a existência de mecanismos 
para que haja recursos financeiros disponíveis com o escopo custear medidas de resposta necessárias 
para conter e mitigar possíveis danos gerados por OGMs em movimentos transfronteiriços, de modo 
que estes custos não ficassem a cargo dos países exportadores. 

 Deste modo, a possibilidade de exigência de garantias financeiras pelas Partes importadoras 
garante que os custos de eventuais ações de resposta recaiam não sobre os Estados Partes do 
Protocolo Suplementar, mas sobre o(s) operador(es) identificados pela autoridade nacional 
competente, como responsáveis pelo dano. 

                                                 
16 Advocacia Geral da União. Consultoria Jurídica do Ministério da Ciência e Tecnologia. Parecer n. 
019/2011/LML/Conjur/MCT. Ref. Ao processo n. 01200.004911/2010-01 



 A construção de um marco nacional que possibilite a identificação clara dos operadores 
responsáveis, assim como de mecanismos eficazes de cumprimento em favor do meio ambiente é 
tarefa primeira dos estados em suas regulamentações nacionais. 

 

4. GARANTIAS FINANCEIRAS E A OMC 

 
 Mesmo após amplos debates durante a COPMOP5, muitos setores do governo brasileiro 
continuam a se posicionar contra a ratificação do Protocolo Suplementar ao Protocolo de Cartagena e 
utilizam como justificativa supostos conflitos com as regras da Organização Mundial do Comércio.  
 

a) Organização Mundial do Comercio e Protocolos Internacionais sobre Meio 
Ambiente  

 
O acordo que cria a Organização Mundial do Comércio, Acordo de Marrakech, celebrado 

durante a rodada Uruguai em 1994, prevê em seu preâmbulo os objetivos da OMC. Dentre eles estão o 
reconhecimento de que as relações no âmbito daquele acordo e na esfera das atividades comerciais e 
econômicas devem tender a elevar os níveis de vida, lograr uma situação de pleno emprego, assim 
como alcançar esses objetivos em conformidade com o desenvolvimento sustentável e a 
proteção ambiental17.   

Assim, a partir da análise da leitura dos objetivos da OMC, há que se entender que o comércio 
livre não deve ser um fim em si mesmo, mas sim como um meio para alcançar os objetivos acima 
expostos. Motivo pelo qual as políticas comerciais no âmbito da OMC “devem ser formuladas levando-
se em consideração esses fins e ser avaliadas à luz dos mesmos”18.  

Quando se fala em direito internacional público, é importante levar em consideração o princípio 
chamado “lex specialis”, segundo o qual, na ocorrência de celebração de um tratado mais especifico 
sobre outro anterior, como é o caso do Protocolo Nagoya – Kuala Lumpur, as normas deste último 
devem ser aplicadas, sem que isso caracterize sobreposição de tratados entre si.  

E é nesse sentido, que o Comitê de Comércio e Meio Ambiente (CTE), criado também em 
1994 interpreta os acordos sobre Meio Ambiente, como lex specialis, tendo sido reafirmada a 
preocupação com o meio ambiente, em novembro de 2001, na Declaração Ministerial de Doha. Isso 
porque as próprias normas presentes no âmbito da OMC possibilitam a aplicação de medidas 
internacionais com vistas à preservação do meio ambiente, consideradas como “lex specialis”, sem que 
estas sejam consideradas incompatíveis com aquelas, e sem que seja necessário modificar as 
determinações da OMC para buscar-se a efetivação da proteção do Meio Ambiente. 

 
b) Exceções previstas no âmbito da OMC como forma de proteção da vida, à saúde 
humana, animal e vegetal 

 

                                                 
17 Guia Prático sobre a OMC e outros acordos comerciais para defensores de direitos humanos. Aguilar, C. Kweitel 
(Coord.). Conectas Direitos Humanos. Maio 2007. 
18 Comissão Mundial sobre a Dimensão Social da Globalização: Por uma globalização justa. Criação de oportunidades 
para todos, 2003. Apud ibdem. P.14. 



Dentre as supostas violações às regras da OMC, estaria situado o suposto fato de que seriam 
caracterizadas como barreiras não tarifárias a possibilidade de exigência de seguros financeiros aos 
exportadores de transgênicos, presente no artigo 10º do Protocolo Suplementar.  

De forma geral são três os principais acordos da OMC: o Acordo Geral sobre Tarifas e 
Comércios (GATT), o Acordo sobre Barreiras Técnicas ao Comércio (TBT) e o Acordo sobre a 
aplicação de medidas sanitárias e fitossanitárias (SPS). Todos possuem o mesmo objetivo, qual seja, o 
de assegurar que as medidas que afetem o comércio de produtos não sejam discriminados sobre a 
base do país de origem do produto de modo que possa prejudicar as importações e essas medidas não 
sejam mais restritivas que o necessário19.  

Mesmo que se considerasse que a possibilidade de exigência de segurança financeira fosse 
algum tipo de barreira não tarifária, e por isso ofenderia algumas regras contra as restrições ao 
comércio, aquela faculdade estaria plenamente justificada no âmbito das regras da própria OMC, pois 
se enquadra nas exceções aplicáveis àquelas determinações. 

Por barreiras não tarifárias entendem-se aquelas restrições aplicadas pelos países com 
relação à entrada de mercadorias e que tenham por fundamento não imposições de tarifas, mas sim 
requisitos técnicos, sanitários, ambientais, laborais, restrições quantitativas, etc. Contudo, só são 
consideradas barreiras não tarifárias ao comércio, e por isso vedadas pela OMC, aquelas medidas que, 
sem se basearem em imposições de tarifas, pautem-se basicamente por um protecionismo sem 
fundamento nítido que as justifiquem, ou seja, que não tenham relação direta com à defesa de bens 
jurídicos importantes para os Estados, tais como, proteção do meio ambiente, e da saúde humana, 
animal e vegetal. 

 O artigo XX do GATT estabelece que a Parte que utiliza uma medida que entra em conflito com 
as normas daquele acordo pode justificá-la a partir de um motivo político relevante, dentre eles, a 
necessidade de proteção da saúde e vida das pessoas e dos animais, ou para preservar as 
plantas (Artigo XX, b) e de conservação dos recursos naturais (Artigo XX, g). 

 No mesmo sentido, estão os artigos 2.2 do Acordo sobre Barreiras Técnicas ao Comércio 
(TBT) sobre Aplicação de medidas sanitárias e fitossanitárias, os quais prevêem o direito soberano dos 
países Parte da OMC estabelecerem medidas restritivas que visem à preservação de determinados 
bens jurídicos. Abaixo, podemos ter uma idéia do que prevê cada um destes acordos com relação a 
essas exceções:  

 

•  Acordo Geral sobre Tarifas e Comércios ( GATT) ; Dentre as regras presentes neste acordo, está o 
principio do tratamento nacional, segundo o qual, um membro da OMC deve conceder aos produtos 
internacionais o mesmo tratamento, ou um que não seja menos favorável, àqueles produtos internacionais 
similares. O GATT possui exceções às regras neles presentes, desde que fundadas em objetivos legítimos, 
dentre os quais encontra-se a preservação do meio ambiente. 
•  Acordo sobre barreiras técnicas ao Comércio (TBT); O objetivo deste acordo é garantir que os 
regulamentos técnicos sobre determinados produtos não sejam elaborados de maneira arbitraria e utilizados de 
forma protecionista, caracterizando obstáculos ao comércio. Mas reconhece como objetivo legítimo para adoção 
de medidas restritivas o direito soberano dos países em adotar normas com o escopo de proteger a saúde e vida 
das pessoas e animais, assim como para a preservação do meio ambiente, dos interesses dos consumidores. 

                                                 
19 Mackenzie, R. et all. (2004). Guia Explicativa del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnologia. 
UICN, Gland, Suiza e Cambridge, Reino Unido. p. 244. 



•  Acordo sobre a aplicação de medidas sanitárias e fitossanitárias (SPS)  Busca a aplicação de 
medidas que promovam a segurança dos alimentos, da saúde humana, animal e vegetal, e em seu art. 2.2 
determina que os países devem aplicar as medidas sanitárias e fitossanitárias necessárias para atingir estes 
objetivos.  
 

 A possibilidade de exigência de seguro financeiro no âmbito do Protocolo Nagoya - Kuala 
Lumpur possui o objetivo de evitar ou reparar danos que “possam causar efeitos adversos para a 
conservação e utilização sustentável da diversidade biológica, levando também em consideração os 
riscos para a saúde humana” (art. 1º). Desse modo resta evidente que a previsão das garantias 
financeiras, enquanto mecanismo presente para alcançar o objetivo do Protocolo Suplementar, está em 
total consonância com as exceções presentes tanto no artigo XX do GATT, como aquelas constantes 
no TBT e SPS.  

 Nesse sentido, o que pudemos demonstrar ao longo de todo este material teve o objetivo de 
comprovar que, ao contrário do alegado por aqueles contrários à ratificação do Protocolo Suplementar 
ao Protocolo de Cartagena, não há quaisquer impeditivos legais, nacionais ou internacionais, para a 
implementação deste Instrumento Internacional de Preservação da Diversidade Genética mundial. 
Ademais, como dito no início deste Boletim, numa segunda edição, demonstraremos como a ausência 
de mecanismos de responsabilidade e reparação contribuíram para a falha no cumprimento das metas 
presentes nas Convenções Internacionais Ambientais (tema da Rio + 20), e como o Protocolo Nagoya 
– Kuala Lumpur pode ser um primeiro passo para que as metas assumidas na Rio + 20 não sejam 
também metas vazias. 
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