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RELATÓRIO

Estes embargos infringentes foram interpostos pelos autores ASSESSORIA 
E  SERVIÇOS  A  PROJETOS  EM  AGRICULTURA  ALTERNATIVA  (AS-PTA), 
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PEQUENOS AGRICULTORES (ANPA),  INSTITUTO 
BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (IDEC) e TERRA DE DIREITOS contra 
acórdão da 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que, por unanimidade, 
negou provimento ao apelo da parte autora e, por maioria, deu provimento ao apelo da ré 
União.

 
A ação  civil  pública (processo  físico  2007.70.00.015712-8)  envolve 

discussão sobre a validade do Parecer Técnico CTNBio 987/2007 e sobre a autorização para 
liberação comercial do milho geneticamente modificado 'Liberty Link'. Seu objeto foi assim 



descrito no relatório da sentença (fls. 3491 - evento 4, sent229):
 
Trata-se de ação civil  pública através da qual requer a parte autora seja: (a) anulada a  
autorização de liberação comercial do milho geneticamente modificado denominado Liberty  
Link,  constante  do  Parecer  Técnico  nº  987/2007,  proferida  pela  CTNBio  nos  autos  do  
processo administrativo nº 01200.005154/1998-36; (b) condenada a União Federal a exigir  
da CTNBio a elaboração das normas e critérios de avaliação de risco para as liberações  
comerciais de OGM, a serem publicadas em Resolução Normativa adequada, normas estas  
que  devem  estar  em  conformidade  com  todo  o  ordenamento  jurídico,  especialmente  a  
Constituição Federal, o Código de Defesa do Consumidor e a legislação ambiental, antes de  
apreciar  qualquer  pedido  relativo  a  produto  geneticamente  modificado; (c) condenada a 
União Federal a exigir da CTNBio a apreciação dos pedidos de sigilo de informações logo  
que solicitados pelas proponentes, após o que, se for o caso, deverá dar publicidade a tais  
documentos.
 
A liberação  comercial  do  milho 'Liberty  Link'  se  deu  através  do Parecer 

Técnico 987/2007 da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança - CTNBio, em sua 102ª 
reunião ordinária, realizada em 16/05/07. O extrato do parecer foi publicado no DOU-1 (de 
08/06/07, pp. 6-7 - fls. 350-351 do processo físico). Esta é a resenha do parecer (fls. 117-
118 - evento 4, anexo 8; grifei): 

 
A CTNBio,  após apreciação do pedido de Parecer Técnico para liberação comercial  de  
milho tolerante ao herbicida glufosinato de amônio, geneticamente modificado, bem como  
de todas as progênies provenientes do evento de transformação T25 e suas derivadas de  
cruzamento  de  linhagens  e  populações  não  transgênicas  de  milho  com  as  linhagens  
portadoras do evento T25, concluiu pelo seu DEFERIMENTO, nos termos deste parecer  
técnico.
 
A Bayer S.A.  solicitou à CTNBio Parecer  Técnico para o livre  registro,  uso,  ensaios,  
testes,  semeadura,  transporte,  armazenamento,  comercialização,  consumo,  importação,  
liberação  e  descarte  de  milho  tolerante  ao  herbicida  glufosinato  de  amônio  -  Milho  
Liberty Link - evento T25. Foi inserido na planta o gene pat, responsável pela síntese da  
enzima  fosfinotricina-N-  acetiltransferase  (PAT),  que  catalisa  a  conversão  de  L-
fosfinotricina (glufosinato de amônio) a produtos não tóxicos, inativando o ingrediente ativo  
e, deste modo, conferindo à planta a característica de tolerância ao herbicida. O gene pat é  
uma  versão  modificada  do  gene  isolado  da  bactéria  natural  do  solo,  Streptomyces  
viridochromogenes,  estirpe  Tü  494,  e  foi  inserido  nas  células  vegetais  por  meio  de  
incorporação direta de ADN em protoplastos de milho (eletroporação), através do plasmídio  
vetor pUC/Ac. As seqüências iniciadoras desenhadas visando a identificação do evento que  
são  apresentadas como informação confidencial  no  documento intitulado Comunicações  
posteriores à submissão do relatório de biossegurança do evento T25 deverão ser colocadas  
à disposição do público. Por se tratar de liberação comercial, não há necessidade de manter  
a confidencialidade.  A proteína PAT foi  detectada em baixos níveis nos  tecidos vegetais  
analisados e possui  rápida degradação nos fluidos gástricos  e  intestinais,  apresentando  
grande suscetibilidade à digestão e desnaturação térmica, sendo altamente improvável que  
possa ter algum efeito tóxico ou alergênico. A modificação genética introduzida no evento  
T25 não resultou em diferenças importantes de composição química relativa a nutrientes,  
estando dentro da faixa de variação normal entre as variedades convencionais.  A espécie  
silvestre mais próxima do milho é o teosinte, encontrado no México e em alguns locais da  
América Central. Portanto, não há no Brasil espécies silvestres com que o milho possa  
cruzar. A coexistência entre cultivares de milhos convencionais (melhoradas ou crioulas)  
e cultivares transgênicos de milhos é possível do ponto de vista agronômico. Ainda assim,  
a probabilidade de fixação do alelo contendo a seqüência gênica que confere tolerância ao  
glufosinato de amônio na população é muito reduzida na ausência de pressão de seleção. O  
milho é  uma planta incapaz de sobreviver em condições naturais,  quando não assistida  
tecnicamente. Não  há,  portanto,  qualquer  possibilidade  de  que  o  milho  se  transforme  



numa planta invasora ou daninha. Culturas geneticamente modificadas se comportam de  
modo semelhante às culturas convencionais correspondentes, não tendo sido detectadas, até  
o  momento,  grandes  alterações  nas  estruturas  das  comunidades  microbianas  dos  solos.  
Adicionalmente, o gene pat já existe no solo, uma vez que é oriundo de uma bactéria natural  
do  solo,  S.  viridochromogenes.  O  glufosinato  de  amônio  está  registrado  no  Brasil,  no  
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), no IBAMA, e com monografia  
aprovada pelo Ministério da Saúde,  sendo comercializado no Brasil  e  em vários  outros  
países.  Assim, outras normas deverão ser observadas quando do registro do milho T25,  
como a Lei 7.802, de 11 de julho de 1989 (Lei de Agrotóxicos), especialmente no que diz  
respeito  aos  limites  aceitáveis  para  resíduos  de  herbicidas  a  serem estabelecidos  pelos  
órgãos e entidades de registro e fiscalização. As restrições ao uso do OGM em análise e  
seus  derivados  estão  condicionadas  às  normas  para  coexistência  e  ao  plano  de  
monitoramento  pós-comercialização,  a  serem  publicados  pela  CTNBio  
oportunamente. Assim  sendo, a  CTNBio  considera  que  essa  atividade  não  é  
potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente ou de agravos à  
saúde humana e animal.
 
A sentença foi  proferida  em  26/07/2010  pela  juíza  federal  Pepita 

Durski Tramontini  (fls.  3491-3516  -  evento  4,  sent229;  grifei),  julgando parcialmente 
procedente a ação para:

 
(a) confirmando a decisão liminar, anular a autorização de liberação comercial do milho  
geneticamente  modificado  denominado  Liberty  Link,  constante  do  Parecer  Técnico  nº  
987/2007,  proferida  pela  CTNBio  nos  autos  do  processo  administrativo  nº  
01200.005154/1998-36, no que pertine às regiões Norte e Nordeste do Brasil, impedindo-
se, assim, seja implementada em referidas regiões enquanto não realizados estudos que  
permitam à CTNBio convalidar seu entendimento quanto à viabilidade de liberação nos  
biomas encontrados nas mesmas, prevendo as medidas de segurança e restrições de uso  
que atendam às suas particularidades;
 
(b) confirmando a decisão liminar, anular a autorização de liberação comercial do milho  
geneticamente  modificado denominado Liberty  Link,  constante  do Parecer  Técnico nº  
987/2007,  proferida  pela  CTNBio  nos  autos  do  processo  administrativo  nº  
01200.005154/1998-36, em  face  da  ausência  de  prévia  aprovação  de  plano  de  
monitoramento pós liberação comercial;
 
(c) determinar à União, através da CTNBio, que edite norma quanto aos pedidos de sigilo  
de  informações  pelos  proponentes  de  liberação  de  OGM's,  prevendo  prazo  para  
deliberação definitiva acerca dos mesmos, o qual não ultrapasse a data da convocação de  
audiência pública. Referidas normas deverão ser editadas no prazo de 90 dias, a contar da  
intimação da presente sentença, e deverão prever o acesso aos interessados ao inteiro teor  
dos documentos solicitados, ressalvadas apenas as informações que tiverem sigilo deferido.
 
Foram  rejeitados  os embargos  declaratórios  (fls.  3546-3548  -  evento  4, 

sent242), não havendo alteração da sentença.
 
Contra  aquela  sentença,  foram  interpostas apelações  pela  União  e  pelos 

autores,  tendo  a  3ª  Turma  do  TRF4  decidido,  por  unanimidade,  negar  provimento  à 
apelação dos autores e, por maioria, dar provimento à apelação da União. O acórdão ficou 
assim ementado:

 
AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  COMISSÃO  TÉCNICA  NACIONAL  DE  BIOSSEGURANÇA  -  
CTNBIO.  VÍCIO  NA  LIBERAÇÃO  DE  COMERCIALIZAÇÃO  DE  PRODUTO  
GENETICAMENTE MODIFICADO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. A autorização 
de liberação comercial do milho geneticamente modificado constitui ato administrativo,  



cuja observância da legalidade, princípio insculpido no art. 37 da CF/88, sujeita-se ao  
crivo do Judiciário, na forma de inúmeros precedentes julgados por este Tribunal e pelo  
STJ. Proferida, pela CTNBio, a decisão técnica em questão no exercício da competência  
legalmente a ela atribuída, resta o procedimento administrativo em tela de acordo com as  
exigências  legais. (TRF4,  APELAÇÃO/REEXAME  NECESSÁRIO  Nº  5000629-
66.2012.404.7000, 3ª TURMA, Des. Federal MARIA LÚCIA LUZ LEIRIA, juntado aos autos  
em 08/03/2013, grifei)
 
O voto condutor desse julgamento foi de autoria da desembargadora Maria 

Lúcia  Luiz  Leiria  (evento  25),  acompanhado  pelo  desembargador  Carlos  Eduardo 
Thompson Flores Lenz. Na parte em que houve divergência, ambos deram provimento à 
apelação da União, reformando a sentença e julgando improcedente a ação.

 
O voto divergente foi da lavra do desembargador Fernando Quadros da Silva 

(evento 27), que negou provimento à apelação da União e manteve a sentença de parcial 
procedência da ação.

 
Não  houve  divergência  quanto  ao  recurso  dos  autores:  os  três  votantes 

negaram provimento à apelação dos autores e mantiveram o julgamento de improcedência 
de alguns dos pedidos dos autores.

 
Os embargos declaratórios foram parcialmente acolhidos exclusivamente para 

fins de prequestionamento (evento 53), não havendo alteração no resultado do julgamento.
 
Inconformados, os  autores interpuseram  estes  embargos 

infringentes (evento  69),  pretendendo  a  prevalência  do  voto-vencido  por  estes 
fundamentos: (a) o  Parecer  Técnico  987/07  da  CTNBio  é  nulo  porque  desrespeita  o 
disposto  nos  artigos  5º-XXXIV e 225 da  Constituição,  e  os  artigos  3º-III  e  48  da  Lei 
9.784/99,  15  da  Lei  11.105/05  e  34  do  Decreto  5.591/05; (b) o  princípio  da  precaução 
estabelece a necessidade de estudos aprofundados sobre o risco para liberação do milho em 
questão, que não foram realizados (violação aos artigos 225-§ 1º-V da Constituição, 4º-I e 
VI  da  Lei  6.938/81,  1º  da  Lei  11.105/05  e  Princípio  15  da  Declaração  do  Rio  de 
1992); (c) os  estudos  necessários  para  liberação  do  milho  devem  ser  realizados 
obrigatoriamente no Brasil, considerando as particularidades das diferentes regiões do País, 
o que não aconteceu (violação ao artigo 40 do Decreto 5.591/05); (d) é insuficiente e ilegal 
a  análise  de  risco  realizada,  já  que  os  estudos  apresentados  estiveram  limitados  à 
mensuração da eficácia no cultivo do milho, desconsiderando os impactos ambientais e os 
riscos à saúde da população, sendo que 'nenhum dos 27 estudos derivados de liberação  
planejada do OGMs no meio ambiente brasileiro se prestou até o momento a avaliar os  
riscos', sendo que 'a mensuração da eficiência agronômica (de cultivo comercial) da planta  
não  absorve  o  levantamento  dos  riscos  à  saúde  humana,  animal  e  ao  meio  
ambiente' (violação ao Anexo III do Protocolo de Cartagena); (e) a análise de riscos se deu 
sem critério predefinido, o que fez com que cada membro da CTNBio avaliasse os riscos de 
acordo com critérios diferentes (violação ao artigo 31 da Lei 11.105/05); (f) a audiência 
pública  foi  realizada  sem  que  estivessem  disponíveis  para  conhecimento  público 
documentos  essenciais  no  processo  de  liberação  comercial  do  milho  (tais  documentos 
somente foram disponibilizados após a aprovação do milho pela CTNBio) e nela deixaram 
de  ser  respondidos  questionamentos  relevantes  formulados  (violação  aos  artigos  34  do 
Decreto 5.591/05, e 34 e 48 da Lei 9.784/99). 

 



Os embargos infringentes foram recebidos (evento 75).
 
Foram apresentadas contrarrazões pela Bayer S/A (evento 92), requerendo a 

rejeição do recurso e destacando que: (a) a decisão da CTNBio foi tomada por maioria de 
votos  e  isso  é  permitido  pela  Lei  11.105/05,  devendo  essa  decisão  prevalecer  porque 
embasada em farta documentação probatória, pareceres, análise científica e isenção; (b) não 
há como pretender que a nova tecnologia contida no milho apresente consenso quanto ao 
seu risco, já que as novas tecnologias sempre ensejam debates e sempre é possível encontrar 
algumas vozes  discordantes  no meio científico quanto a qualquer nova tecnologia; (c) o 
milho Liberty Link encontra-se aprovado em vários países, incluindo a União Européia, e 
tem  sido  consumido  há  muitos  anos  sem  que  tenham  sido  constatados  quaisquer 
problemas; (d) a  cognição  dos  embargos  infringentes  é  limitada  ao  que  foi  objeto  da 
divergência, não sendo possível rediscutir toda a matéria debatida em primeiro grau; (e) a 
CTNBio concluiu que a liberação comercial daquele milho não é potencialmente causadora 
de significativa degradação ambiental  e  não causará  qualquer  risco à saúde humana ou 
animal, não cabendo rediscutir matéria técnica nesta ação judicial, sob pena de se cair na 
'armadilha da guerra de opiniões'; (f) as irregularidades apontadas pelos embargantes no 
Parecer  Técnico  987/07  não  estão  configuradas; (g) não  havia  obrigatoriedade  de  que 
fossem realizados estudos nas diversas regiões do país,  já que os requisitos exigidos da 
CTNBio estão elencados com clareza no artigo 14-IV e XII da Lei 11.105/05, não incluindo 
aquele requisito nem podendo o artigo 14-§ 4º da Lei 11.105/05 ser interpretado como se 
exigisse aqueles estudos em todas as regiões do país, o que aliás está em consonância com o  
item  6  do  Protocolo  de  Cartagena,  introduzido  pelo  Decreto  5.705/06  na  legislação 
brasileira, estabelecendo que a avaliação de risco fosse realizada caso a caso, justamente o 
que foi observado pela CTNBio; (h) não havia necessidade de aprovação prévia do plano de 
monitoramento pós-comercial, já que somente faria sentido esse plano ser aprovado pela 
CTNBio quando o produto estivesse em fase comercial avançada, o que não era ainda o 
caso; (i) além disso, 'já houve a aprovação do plano de monitoramento pós-comercial do  
milho liberty link durante a 135ª Reunião Ordinária da CTNBio ocorrida em 19.08.2010  
cuja publicação foi realizada em 21.9.2010 (cópia anexa às fls. 3558 dos autos), o que  
convalidaria, se admitida a existência de vício formal na elaboração do Parecer Técnico, o  
ato administrativo que efetivou a liberação comercial do milho liberty link que se admite  
apenas por hipótese' (p. 17 das contrarrazões do evento 92); (j) é possível a coexistência do 
milho  transgênico  com  o  milho  não-transgênico,  sendo  que  as  variedades  crioulas  já 
convivem  com  as  variedades  de  milho  desenvolvidas  pelo  melhoramento  genético 
convencional,  sendo que  'a fecundação cruzada temida e  apontada pelas  Embargantes  
como terrível  e  destruidora  já  poderia  ter  ocorrido  entre  as  variedades  crioulas  e  as  
convencionais' (p. 17) e que 'todavia, o homem do campo sabe muito bem como afastar este  
risco. A solução é singela, mas eficiente: basta manter distância entre as culturas para  
evitar a polinização e isto já tem sido feito há muitos anos ' (p. 18), inclusive já existindo 
normas  técnicas  aprovadas  pela  CTNBio  dispondo  sobre  as  distâncias  mínimas  entre 
cultivos  comerciais  de  milho  (Resolução  Normativa  CTNBio  04/07); (k) já  foram 
estabelecidos critérios técnicos pela CTNBio (Resolução Normativa 03/07), com critérios 
gerais de avaliação e monitoramento de risco de qualquer milho geneticamente modificado, 
devendo tal  monitoramento ser  implementado pela  empresa  caso a  caso,  com base  nas 
características de cada organismo geneticamente modificado e levando em consideração os 
riscos apontados pela CTNBio em cada parecer técnico, sendo inviável norma técnica única 
para todos as variedades de milho que venham a ser aprovadas nem sendo possível que o 



Judiciário intervenha em tais critérios técnicos; (l) existem diversas normas que disciplinam 
critérios  para  liberação  de  organismos  geneticamente  modificados,  existindo  normas 
próprias  e  critérios  para  avaliação de risco; (m) quanto  ao sigilo  dos  documentos  e  das 
informações, a conduta da CTNBio pautou-se pelo previsto na legislação.

 
Foram  apresentadas contrarrazões  pela  Associação  Brasileira  de 

Produtores  de Milho -  ABRAMILHO (evento 94),  requerendo a  rejeição do recurso e 
destacando que: (a) as embargantes são, por ideologia, contrárias a quaisquer atividades que 
envolvam organismos geneticamente modificados, participando desde 1999 da campanha 
'Por um Brasil livre de transgênicos', 'submetendo, incansavelmente, ao Judiciário, dezenas  
de ações que outro objetivo não tem senão o de forçar o Judiciário a rever, reanalisar, os  
aspectos técnicos das autorizações de liberação comercial feitas pela CTNBio '  (p. 3 das 
contrarrazões  do  evento  94); (b) ao  Judiciário  não  é  dado  se  imiscuir  sobre  o  mérito, 
adentrando nos critérios técnicos e de conveniência e oportunidade do ato administrativo, a 
não  ser  que  o  mesmo  transborde  os  limites  da  lei,  o  que  inocorreu  na  hipótese; (c) o 
processo de aprovação pela CTNBio de um organismo geneticamente modificado segue 
etapas  e  regras  regulamentadas,  que  foram  observadas  e  permitem  a  decisão  técnica 
apropriada, não havendo qualquer ilegalidade no caso discutido; (d) as normas relativas ao 
sigilo das informações foram observadas pela CTNBio, ainda que antes do julgamento da 
apelação o Ministério  da Ciência e Tecnologia (ao qual a  CTNBio é vinculada) tivesse 
editado a Portaria 979/10 (cópia às fls. 3819-3820), cumprindo a sentença.

 
Foram apresentadas contrarrazões pela Monsanto do Brasil Ltda (evento 95), 

requerendo a rejeição do recurso e destacando que: (a) especificamente em relação ao milho 
MON810 desenvolvido pela  Monsanto,  a  sentença  confirmou a  legalidade  da  liberação 
comercial deferida pelo Parecer Técnico 1100/2007; (b) o milho MON810 da Monsanto não 
está alcançado pela divergência que propiciou estes embargos infringentes; (c) a CTNBio 
tem competência exclusiva para avaliar os aspectos de biossegurança de atividades com 
organismos  geneticamente  modificados; (d) as  regras  e  cautelas  exigidas  pela  legislação 
foram observadas pela CTNBio, não havendo qualquer ilegalidade em sua conduta.

 
Foram  apresentadas contrarrazões  pela  União (evento  96),  requerendo  a 

rejeição do recurso e destacando que: (a) o Parecer Técnico da CTNBio deve ser mantido 
porque  atende  a  todos  os  atos  normativos  de  direito  ambiental  e  resguarda  todos  os 
princípios cabíveis; (b) a liberação comercial do milho Liberty Link só faria sentido se e 
quando fosse aprovado o plano de monitoramento pós-comercial, e ainda assim a aprovação 
pela CTNBio apresentou condicionante relativa à aprovação de plano de monitoramento 
pós-comercial; (c) a liberação comercial do milho Liberty Link só faria sentido se e quando 
fosse aprovado o plano de monitoramento pós-comercial e, ainda que assim fosse, estaria a 
empresa  beneficiária  do  organismo  geneticamente  modificado  obrigada  a  implementar 
todos  os  pressupostos  exigidos  pelos  demais  órgãos  de  controle  para  a  finalidade  de 
proceder  à  efetiva  utilização  comercial  do  produto; (d) em  nenhum  momento  a  Lei 
11.105/05  estabeleceu  que,  para  o  exercício  das  competências  destinadas  a  proceder  à 
análise de risco e emitir decisão técnica caso a caso, a CTNBio deveria, obrigatoriamente,  
exigir  do proponente estudos em cada uma das regiões do país,  não sendo intenção do 
legislador (artigo 14-§ 4º da Lei 11.105/05) determinar o modus operandi da CTNBio em 
matéria  complexa  quanto  a  análise  de  risco; (e) com  relação  ao  ambiente  receptor  do 
milho Liberty  Link,  a  CTNBio  realizou  sua  análise  em  consonância  com  a  legislação 



vigente,  inclusive  com  o  Protocolo  de  Cartagena  sobre  Biossegurança,  baseando-se  a 
análise  de  risco  realizada  pela  CTNBio  em  relação  ao  meio  receptor  nos  dados 
experimentais existentes e nas informações ecológicas básicas relacionadas à cultura e ao 
meio  receptor,  não  tendo  sido  identificada  na  análise  nenhuma  particularidade  que 
justificasse  a realização de estudos específicos em uma ou outra  região; (f) isso está  de 
conformidade com o que se conhece sobre o milho, que 'é considerado uma planta exótica  
no país, não existindo em território nacional parente silvestre dessa espécie ' e que 'o milho 
tem uma história de mais de oito mil anos nas Américas e é atualmente a espécie cultivada  
que  atingiu  o  mais  elevado  grau  de  domesticação e  só  sobrevive  na  natureza  quando  
cultivado pelo homem'; (g) foram realizados estudos a campo envolvendo o milho Liberty  
Link em  regiões  representativas  da  cultura  do  milho  nos  estados  de  São  Paulo,  Minas 
Gerais,  Mato Grosso, Mato Grosso do Sul,  Paraná,  Goiás,  Rio Grande do Sul e Bahia,  
entendendo a CTNBio que estes estudos foram suficientes para demonstrar a biossegurança 
do Liberty Link para todo o país e não somente para as regiões onde foram efetuadas as 
pesquisas, ressaltando que os estudos apresentam relevância nas regiões em que as lavouras 
poderão ser potencialmente cultivadas e que 'é cediço que a Região Norte é quase que  
integralmente ocupada pela região da bacia amazônica, que apresenta severas restrições  
para a agricultura, seja pela cobertura nativa protegida por lei como pela dificuldade de  
acesso a infraestrutura nessas regiões. Assim, não se pode dizer, com base no Protocolo de  
Cartagena, que a Região Norte do país seja um provável meio receptor de culturas do  
milho,  afigurando-se  desimportante  a  realização  de  testes  nestas  áreas '  (p.  13  das 
contrarrazões do evento 96); (h) quanto ao sigilo, diz que inúmeras empresas concorrentes 
possuem o interesse em saber o avanço trazido pela outra, a fim de lançar produto similar  
ou mais avançado, motivo pelo qual 'descabe à CTNBio, antes de decidir sobre o pedido de  
sigilo,  franquear  o  conhecimento  de  tais  elementos  a  terceiros,  acrescentando  que  a  
decisão é  fundada  em elementos  técnicos'  e  que  'somente  após  a  certeza,  baseada em 
elementos  carreados  aos  autos  do  processo  administrativo,  é  que  a  CTNBio  poderia  
deliberar,  com segurança sobre a publicidade de documentos  e informações  apontados  
como sigilosos pela requerente' (p. 16), tendo a liberação dos documentos e informações 
ocorrido segundo previsto na legislação vigente.

 
O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso (evento 

105).
 
É o relatório.
Peço dia.
  



VOTO

1- DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO:
 
Os autores opõem estes embargos infringentes postulando a prevalência do 

voto vencido no acórdão da 3ª Turma do TRF4 que negava provimento à apelação da União 
e mantinha a sentença originária, tal como proferida (parcial procedência).

 
Conforme  o  artigo  530  do  Código  de  Processo  Civil,  'cabem  embargos  

infringentes quando o acórdão não unânime houver reformado, em grau de apelação, a  
sentença de mérito,  ou houver  julgado procedente  ação rescisória.  Se  o desacordo for  
parcial, os embargos serão restritos à matéria objeto da divergência'.

 
É  esta  a  situação  dos  autos  (desacordo  parcial),  ainda  que  os  autores 

(embargantes) pretendam nas suas razões de recurso que a divergência é total.
 
Realmente, pelos embargantes foi dito nas razões do recurso: 'a extensão dos  



embargos divergentes é muito maior do que o campo de incidência da sentença de primeiro  
grau, uma vez que o voto vencido adentra no mérito propriamente dito da questão, ao  
reafirmar a nulidade da autorização e do parecer 987/07' (item II-c do evento 53).

 
Entretanto, não me parece seja este o caso porque a divergência foi parcial. Os 

pedidos deduzidos pelos autores tinham várias e distintas causas de pedir. Cada uma dessas 
causas de pedir, se acolhida, poderia implicar sozinha no provimento dos pedidos. Portanto, 
não temos apenas uma ação na petição inicial, mas cumulação de ações. Embora os pedidos 
para  cada  uma  das  ações  cumuladas  possam ser  semelhantes  (anulação  do  mesmo ato 
administrativo),  as  causas  de  pedir  são  distintas  e  autônomas  (anulação  do  mesmo ato 
administrativo por distintas e diferentes causas de nulidade).

 
O voto majoritário  não acolheu nenhum dos pedidos porque entendeu que 

nenhuma das causas de pedir deduzidas deveria ser acolhida. Por sua vez, o voto vencido 
não acolheu todas as causas de pedir, mas apenas aquelas que a sentença havia acolhido. O 
voto vencido se limitou a acolher os pedidos nos limites (conforme as causas de pedir) da 
sentença de mérito, que pretendia restabelecer e manter.

 
Portanto,  existindo  cumulação  de  ações  na  petição  inicial  (pedidos 

semelhantes com causas de pedir distintas e autônomas), apenas aquilo que foi deferido pela 
sentença (parcial procedência dos pedidos pelo acolhimento de apenas algumas das causas 
de pedir) é que é devolvido à apreciação nestes embargos infringentes.

 
É o que está dito na parte final do artigo 530 do CPC: 'se o desacordo for  

parcial, os embargos serão restritos à matéria objeto da divergência '. Ora, não acolhido 
pelo voto vencido todas as causas de pedir (todas as ações) contidas na petição inicial e  
deduzidas pelos autores, e sendo as causas de pedir acolhidas e as rejeitadas autônomas e 
não-dependentes  entre  si,  apenas  o  que  foi  acolhido  pelo  voto  vencido  (os  limites  da 
sentença)  é  que  constituem objeto  de  controvérsia  passível  de  ser  conhecida  e  julgada 
nesses embargos infringentes.

 
O recurso interposto é cabível e tempestivo.
 
Portanto, com os esclarecimentos acima, conheço parcialmente do recurso, 

nos limites da divergência.
 
 
2- DA DIVERGÊNCIA:
 
A divergência  estabelecida  no  julgamento  da  apelação  está  limitada  aos 

pedidos  parcialmente  acolhidos  (parcial  procedência  da  ação).  Os  votos  vencedores 
reformaram a sentença, julgando inteiramente improcedente a ação civil pública. O voto 
vencido mantinha a sentença de parcial procedência, acolhendo os pedidos de anulação de 
autorização  de  liberação  comercial  do  milho  'Liberty  Link'  quanto  às  regiões  Norte  e 
Nordeste (até que sejam realizados estudos quanto à viabilidade de liberação nos biomas 
daquelas regiões) e quanto ao território nacional (em face da ausência de prévia aprovação 
de plano de monitoramento pós-liberação comercial), e o pedido de edição pela CTNBio de 
norma  quanto  ao  sigilo  das informações  prestadas  pelos  proponentes  de  liberação  de 
organismos geneticamente modificados.



 
Para  melhor  esclarecimento  quanto  aos  limites  da  divergência,  convém 

examinar e transcrever os trechos relevantes dos julgamentos controvertidos.
 
O voto majoritário foi de autoria da desembargadora Maria Lúcia Luiz Leiria 

(evento 25), que julgava inteiramente improcedentes os pedidos dos autores, reformava em 
parte a sentença e dava provimento à apelação da União, com este teor (grifei):

 
A Comissão Técnica Nacional de Biossegurança - CTNBIO, órgão do Ministério da Ciência  
e Tecnologia, é instância colegiada multidisciplinar que tem como uma de suas atribuições  
avaliar  os  pedidos de liberação comercial  de  Organismos Geneticamente  Modificados -  
OGM no Brasil.
 
Suas atividades,  hoje,  seguem as normas da Lei  de Biossegurança (Lei  11.105/05) e do  
Decreto 5.591/05, e o primeiro produto analisado após tais publicações foi o milho Liberty  
Link,  cuja  liberação comercial  foi  solicitada pela  empresa  Bayer  Seeds  Ltda  (Processo  
Administrativo 12000.005154/1998-36), e foi perfectibilizada pelo Parecer 987, de maio/07.
 
É contra irregularidades neste processo, essencialmente do próprio Parecer 987/07, que foi  
ajuizada esta Ação Civil Pública, sob o fundamento de risco à sociedade civil por ausência  
de normas e critérios de análise de risco, inclusive do meio ambiente.
 
Acerca exatamente desta questão, qual seja a higidez da liberação da comercialização do  
milho  transgênico  Liberty  Link,  já  exarei  meu  entendimento  nos  autos  dos  Agravos  de  
Instrumento 2007.04.00.026126-4 (DE 11/01/2008 e DE 02/05/2008), 2007.04.00.026471-0,  
2007.04.00.038615-2 (ambos no DE 15/02/2008),  2008.04.00.003129-9 (DE 10/03/2008)  
contra  decisões  proferidas  nesta  Ação  Civil  Pública,  cujo  número  original  é  
2007.70.00.015712-8.
 
Não vislumbro tenha neste  conjunto probatório qualquer  nova prova ou qualquer  outra  
alegação suficiente para alterar meu posicionamento, motivo pelo qual a improcedência se  
impõe:
 
'De acordo com os documentos acostados ao processo, a Comissão Técnica Nacional de  
Biossegurança - CTNBio, no uso de suas competências atribuídas por meio do art. 14 da Lei  
nº  11.105/2005,  elaborou  o  Parecer  Técnico  nº  987/2007,  nos  autos  do  Processo  
Administrativo  nº  12000.005154/1998-36,  decidindo  pela  autorização  de  liberação  
comercial do milho geneticamente modificado, denominado Liberty Link.
Na forma do disposto no art. 11 daquele diploma legal, a referida Comissão é constituída  
por 27 (vinte e sete) cidadãos brasileiros de reconhecida competência técnica, de notória  
atuação e  saber  científicos,  com grau acadêmico  de  doutor  e  com destacada atividade  
profissional nas áreas de biossegurança, biotecnologia, biologia, saúde humana e animal ou  
meio ambiente
Segundo  o  já  citado  art.  14  da  Lei  nº  11.105/2005,  compete  à  CTNBio  a  análise  da  
avaliação  de  risco,  caso  a  caso,  relativamente  a  atividades  e  projetos  que  envolvam  
Organismos  Geneticamente  Modificados  -  OGM  -  e  seus  derivados,  bem  como  emitir  
decisão técnica, caso a caso, sobre a biossegurança de OGM e seus derivados no âmbito  
das  atividades  de  pesquisa  e  de  uso  comercial  de  OGM  e  seus  derivados,  inclusive  a  
classificação quanto ao grau de risco e nível de biossegurança exigido, assim como medidas  
de segurança exigidas e restrições ao seu uso.
Não  consta,  portanto,  na  legislação  que  rege  a  matéria,  a  obrigatoriedade  de  
apresentação,  pelo  interessado  na  autorização  de  liberação  comercial  do  milho  
geneticamente modificado, de estudos realizados em cada uma das regiões do País. Esta  
exigência  seria,  em  última  análise,  um  poder  discricionário  conferido  à  autoridade  
administrativa responsável pela biossegurança, o qual poderia ser exercido de acordo com  



o juízo de oportunidade e conveniência formulado pelo administrador.'
 
Destarte, tenho que a  CTNBio proferiu a  decisão técnica  em questão  no exercício da  
competência legalmente a ela atribuída, restando o procedimento administrativo em tela  
de  acordo com  as  exigências  legais,  não  existindo a  necessidade  do  cumprimento  de  
qualquer outra obrigação imposta por lei.
 
De outro lado, a citada manifestação da CTNBio consiste em apenas uma das etapas para a  
liberação comercial do OGM em discussão, motivo pelo qual entendo que não se apresenta  
o alegado perigo da demora.
 
A decisão técnica do CTNBIO é ato administrativo com forma e conteúdo disciplinados pela  
lei,  especificamente  pela  Lei  de  Biossegurança  e  por  sua  norma  regulamentadora  (Lei  
11.105/05 e Decreto 5.591/05). Há que se ter, entre outros, respeito ao art. 14 da lei:
 
'Art. 14. Compete à CTNBio:
(...)
§ 1o Quanto aos aspectos de biossegurança do OGM e seus derivados, a decisão técnica da  
CTNBio vincula os demais órgãos e entidades da administração.
§ 2o Nos casos de uso comercial, dentre outros aspectos técnicos de sua análise, os órgãos  
de registro e  fiscalização,  no exercício de suas atribuições  em caso de solicitação pela  
CTNBio, observarão, quanto aos aspectos de biossegurança do OGM e seus derivados, a  
decisão técnica da CTNBio.
§ 3o Em caso de decisão técnica favorável sobre a biossegurança no âmbito da atividade de  
pesquisa, a CTNBio remeterá o processo respectivo aos órgãos e entidades referidos no art.  
16 desta Lei, para o exercício de suas atribuições.
§ 4o A decisão técnica da CTNBio deverá conter resumo de sua fundamentação técnica,  
explicitar  as  medidas  de  segurança  e  restrições  ao  uso  do  OGM  e  seus  derivados  e  
considerar as particularidades das diferentes regiões do País, com o objetivo de orientar e  
subsidiar os órgãos e entidades de registro e fiscalização, referidos no art. 16 desta Lei, no  
exercício de suas atribuições.
§ 5o Não se submeterá a análise e emissão de parecer técnico da CTNBio o derivado cujo  
OGM já tenha sido por ela aprovado.
§  6o As  pessoas  físicas  ou  jurídicas  envolvidas  em qualquer  das  fases  do  processo  de  
produção agrícola, comercialização ou transporte de produto geneticamente modificado que  
tenham obtido a liberação para uso comercial estão dispensadas de apresentação do CQB e  
constituição de CIBio, salvo decisão em contrário da CTNBio.'
 
O Parecer 987/07 resta juntado no Evento 4, Anexos Pet8. De sua leitura vê-se que os  
requisitos suficientes para a higidez da norma foram cumpridos.
 
No  julgamento  dos  embargos  declaratórios  interpostos  contra  aquele 

julgamento,  acolhidos  em  parte  exclusivamente  para  fins  de  prequestionamento,  a 
desembargadora Maria Lúcia Luz Leiria explicitou o seguinte (evento 53 - grifei):

 
O  provimento  do  recurso  de  apelação  da  União  foi  lastreado  em  decisão  técnica  do  
CTNBio,  conforme explicitamente  indicado,  nos  moldes  da  Lei  11.105/05  e  do  Decreto  
5.591/05, do que evidente a motivação do julgado e o respeito absoluto aos arts. 131, 165,  
548 do CPC e 93, IX, da CRFB/88.
 
Considerando que cabe ao magistrado analisar o conjunto probatório dos autos e adotar  
fundamentadamente seu entendimento com lastro do conteúdo aferido, hígida a adoção das  
informações do Parecer Técnico elaborado pelo corpo da Comissão Técnica do CTNBio. A 
situação fática foi analisada nos moldes da legislação de regência. A mudança de tais  
normas devem ser pleiteadas e debatidas junto ao Poder competente, descabendo às partes  
pretender  que  o  magistrado  considere  nos  autos  do  processo  teses  ou  ideologias  



particulares de qualquer das partes. Fundamentada a decisão, não há ofensa aos arts. 34  
do Decreto 5.591/05, 15 da Lei 11.105/05, 3º, III e 48 da Lei 9.784/99 e 5º, XXXIV da  
CRFB/88, inclusive porque são eles tomados como motivação do entendimento.
 
Especificamente  quanto  à  ausência  de  estudos  realizados  no  Brasil,  o  voto  condutor  
também  foi  claro:  'Não  consta,  portanto,  na  legislação  que  rege  a  matéria,  a  
obrigatoriedade de apresentação, pelo interessado na autorização de liberação comercial  
do milho geneticamente modificado, de estudos realizados em cada uma das regiões do  
País.  Esta  exigência  seria,  em  última  análise,  um  poder  discricionário  conferido  à  
autoridade administrativa responsável pela biossegurança, o qual poderia ser exercido de  
acordo com o juízo de oportunidade e conveniência formulado pelo administrador', do  
que não há, por fim, violação ao art. 40 do Decreto 5.591/05.
 
Inexiste, pois, obscuridade, contrariedade ou omissão no julgamento impugnado. Embora  
possível, o que faço, o prequestionamento de dispositivos legais em sede de embargos de  
declaração, o teor do recurso, tal como trazido, não enseja possibilidade de emprestar como  
resultado eventual efeito infringente, eis que sua concessão seria decorrente de exclusiva  
contrariedade à tese, o que é pacificamente inviável.
 
Ante o exposto, voto por acolher em parte os embargos declaratórios exclusivamente para  
fins de prequestionamento.
 
Por sua vez, o voto vencido  da lavra do desembargador Fernando Quadros da 

Silva (evento27) negou provimento à apelação da União e manteve a sentença de parcial 
procedência por seus próprios fundamentos.

 
Alguns fundamentos e pedidos da ação civil pública não foram acolhidos pela 

sentença, não tendo isso sido objeto de reforma no julgamento da apelação (a apelação dos 
autores foi desprovida, por unanimidade).

 
Portanto, tais questões não são alcançadas pelos embargos infringentes, que se 

limitam  àqueles  pedidos  deferidos  pela  sentença  e  mantidos  pelo  voto  vencido,  que 
envolvem os estes fundamentos e provimentos:

 
(a) Anulação da autorização quanto ao Norte e ao Nordeste:
 
Quanto a esse pedido, este foi o dispositivo da sentença (grifei):
 
a) confirmando a decisão liminar, anular a autorização de liberação comercial do milho  
geneticamente  modificado denominado Liberty  Link,  constante  do Parecer  Técnico nº  
987/2007, proferida  pela  CTNBio  nos  autos  do  processo  administrativo  nº  
01200.005154/1998-36, no que pertine às regiões Norte e Nordeste do Brasil, impedindo-
se, assim, seja implementada em referidas regiões enquanto não realizados estudos  que 
permitam à CTNBio convalidar seu entendimento quanto à viabilidade de liberação nos  
biomas encontrados nas mesmas, prevendo as medidas de segurança e restrições de uso que  
atendam às suas particularidades.
 
Quanto a esse provimento, a fundamentação da sentença é aquela que consta 

de fls. 3501v-3503v, de onde destaco os seguintes trechos, que resumem os motivos do 
convencimento do julgador:

 
Embora não se vislumbre na hipótese a necessidade de que fossem realizados estudos em  
todos os estados brasileiros, mostra-se razoável a insurgência da parte autora, na medida  
em que os estudos realizados não abordaram as regiões Norte e Nordeste, representativas de  



diferentes biomas, não sendo assim possível à CTNBio, na sua decisão técnica, considerar  
as particularidades das diferentes regiões do País, conforme determina o § 4º do art. 14 da  
Lei nº 11.105/2005.
 
(...)
 
Ora,  dessume-se  claramente  que  os  biomas  referidos  (caatinga e  amazônia)  não foram  
objeto de estudos para fins de liberação do milho geneticamente modificado Liberty Link,  
não se apresentando razoável ou lógico que se aguarde a 'venda' de sementes geneticamente  
modificadas em referidas localidades para que então se promovam referidos estudos.
 
Dessa forma, reconhece-se a falha no processo no que pertine à ausência de estudos nas  
regiões  Norte  e  Nordeste  do  país  (ou  mais  especificamente  nos  biomas  caatinga  e  
amazônia), valendo destacar que, tratando-se o Brasil de país continental, com inúmeros  
ecossistemas e sete biomas, e sabendo-se que as condições ambientais são determinantes às  
avaliações de riscos, a exigência de estudos nas diversas regiões é imperativa.
 
(b) Anulação da autorização por falta de prévia aprovação:
 
Quanto a esse pedido, este foi o dispositivo da sentença (grifei):
 
b) confirmando a decisão liminar, anular a autorização de liberação comercial do milho  
geneticamente  modificado  denominado  Liberty  Link,  constante  do  Parecer  Técnico  nº  
987/2007,  proferida  pela  CTNBio  nos  autos  do  processo  administrativo  nº  
01200.005154/1998-36, em  face  da  ausência  de  prévia  aprovação  de  plano  de  
monitoramento pós liberação comercial;
 
Quanto a esse provimento, a fundamentação da sentença é aquela que consta 

de  fls.  3504-3506v,  de  onde destaco os  seguintes  trechos,  que resumem os motivos  do 
convencimento do julgador:

 
Nada  obstante,  autorizou  a  CTNBio  a  liberação  comercial  do  milho  Liberty  Link,  
ressaltando  que  'as  restrições  de  uso  do  OGM  em  análise  e  seus  derivados  estão  
condicionadas  às  normas  para  coexistência  e  ao  plano  de  monitoramento  pós-
comercialização, a serem publicados pela CTNBio oportunamente' (fl. 341).
 
Não se mostra referido procedimento, porém, consentâneo à legislação pátria. Com efeito,  
seja em razão do disposto no § 4º do art. 14 da Lei nº 11.105/06, seja em face do princípio  
da  precaução,  impõe-se  seja  a  decisão  precedida  de  definição  acerca  de  medidas  de  
biossegurança que garantam a coexistência das variedades orgânicas, convencionais ou  
ecológicas com as variedades transgênicas, mostrando-se de fato ilegal a determinação de  
tais  medidas  posteriormente  à  decisão  técnica  de  liberação  comercial. A propósito,  os  
incisos XII e XIII do art. 14 expressamente atribuem à CTNBio competência para emitir  
decisão técnica sobre a biossegurança de OGM e seus derivados no âmbito das atividades  
de pesquisa e de uso comercial, inclusive a classificação quanto ao grau de risco e nível de  
biossegurança exigido,  bem como medidas de segurança exigidas e restrições ao uso; e  
definir  o  nível  de  biossegurança a ser  aplicado ao OGM e seus  usos,  e  os  respectivos  
procedimentos e medidas de segurança. Evidencia-se, pois, haver a CTNBio, na hipótese  
sob mesa, deixado de cumprir com sua obrigação legal ao inverter ordem lógica prevista na  
lei.
 
(...)
 
Sendo assim, não havendo até a presente data aprovação de plano de monitoramento pós  
liberação comercial do milho Liberty Link que pudesse ensejar a convalidação do Parecer  



nº 987/2007, impõe-se reconhecer a sua nulidade, por promover a liberação de organismo  
geneticamente modificado sem a prévia e necessária definição de plano de monitoramento.
 
(c) Edição de norma quanto ao sigilo:
 
Quanto a esse pedido, este foi o dispositivo da sentença (grifei):
 
c) determinar à União, através da CTNBio, que edite norma quanto aos pedidos de sigilo  
de  informações  pelos  proponentes  de  liberação  de  OGM's,  prevendo  prazo  para  
deliberação definitiva acerca dos mesmos, o qual não ultrapasse a data da convocação de  
audiência pública. Referidas normas deverão ser editadas no prazo de 90 dias, a contar da  
intimação da presente sentença, e deverão prever o acesso aos interessados ao inteiro teor  
dos documentos solicitados, ressalvadas apenas as informações que tiverem sigilo deferido.
 
Quanto a esse provimento, a fundamentação da sentença é aquela que consta 

de  fls.  3508-3509,  de  onde  destaco  os  seguintes  trechos,  que  resumem os  motivos  do 
convencimento do julgador:

 
É certo que não se pode exigir da CTNBio que delibere imediatamente sobre o pedido de  
sigilo, não cabendo a este juízo, em princípio, definir prazo a tanto. Contudo, também não  
se mostra razoável  que a comissão deixe a decisão para o momento final  do processo,  
quando decide acerca da aprovação ou não do OGM. As informações que instruem o pedido  
da empresa são de interesse público, devendo ser a todos os interessados disponibilizadas,  
salvo declarado o seu sigilo pela CTNBio.  Não se pode negar que o acesso a referidas  
informações é essencial ao acompanhamento por aqueles que se preocupam com o tema. E  
não se mostra válido que o alcance às informações ocorra apenas após aprovado o OGM,  
na  medida  em  que  buscam  referidos  interessados  justamente  interferir  em  referida  
aprovação, inclusive com a apresentação de eventuais contraposições às informações cujo  
sigilo foi postulado.
 
Destarte, cumpre à CTNBio, cumprindo o art.  35 do Decreto nº 5591/2005, decidir com  
presteza os pedidos de sigilo,  razão pela qual  imponho à mesma a obrigação de emitir  
normas internas acerca de referidos pedidos, prevendo prazo para deliberação acerca dos  
mesmos. Referidas normas deverão ser emitidas no prazo de 90 dias, a contar da intimação  
da presente sentença, e deverão prever a decisão definitiva acerca do sigilo no máximo até a  
data da convocação de audiência pública.
 
Portanto, a  divergência  está  limitada  a  esses  três  pedidos  parcialmente 

acolhidos pela sentença, que os votos majoritários rejeitam e o voto divergente acolhe.
 
 
3- DO MÉRITO:
 
Examino separadamente cada um dos três pedidos deferidos pela sentença e 

confirmados pelo voto vencido, nos limites da divergência.
 
3.1- ANULAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE LIBERAÇÃO COMERCIAL 

DO MILHO QUANTO ÀS REGIÕES NORTE E NORDESTE:
 
A sentença,  mantida  pelo  voto  vencido,  anulou a  autorização de  liberação 

comercial do milho pelo parecer da CTNBio, no que pertine às regiões Norte e Nordeste do 
Brasil, impedindo que fosse liberada a comercialização nessas duas regiões enquanto não 
fossem realizados estudos que permitissem à CTNBio convalidar seu entendimento quanto 



à viabilidade de liberação nos biomas encontrados nessas duas regiões, inclusive prevendo 
medidas de segurança e restrições de uso que atendam às suas particularidades.

 
Assim constou do dispositivo da sentença (grifei):
 
(a) confirmando a decisão liminar, anular a autorização de liberação comercial do milho  
geneticamente  modificado denominado Liberty  Link,  constante  do Parecer  Técnico nº  
987/2007, proferida  pela  CTNBio  nos  autos  do  processo  administrativo  nº  
01200.005154/1998-36, no que pertine às regiões Norte e Nordeste do Brasil, impedindo-
se, assim, seja implementada em referidas regiões enquanto não realizados estudos  que 
permitam à CTNBio convalidar seu entendimento quanto à viabilidade de liberação nos  
biomas encontrados nas mesmas, prevendo as medidas de segurança e restrições de uso que  
atendam às suas particularidades.
 
O voto majoritário, entretanto, entendeu que os estudos até então realizados, 

embora  não  alcançando  todas  as  regiões  brasileiras,  eram  suficientes  para  permitir  a 
autorização de liberação comercial daquele milho.

 
É isso que cabe agora decidir:  permitir a liberação comercial do milho em 

todo território nacional (nos termos do parecer técnico da CTNBio e do voto-majoritário) ou 
impedir a liberação comercial do milho nas regiões Norte e Nordeste enquanto não sejam 
realizados  estudos  quanto  aos  respectivos  biomas  (nos  termos  da  sentença  e  do  voto 
minoritário).

 
Muito embora substanciais os fundamentos desenvolvidos no voto majoritário, 

com a  devida  vênia  entendo  deva  acolher  nestes  embargos  infringente  o  entendimento 
adotado no voto vencido e na sentença apelada.

 
Os motivos do meu convencimento são aqueles constantes do voto vencido e 

da sentença apelada, que peço licença para adotar como razões de decidir, os quais agora 
transcrevo e  peço fiquem incorporados à  fundamentação deste  voto,  nestes  termos (fls. 
3501v-3503v, grifei):

 
b.1.2. Sustenta a parte autora a obrigatoriedade de realização de estudos no Brasil com  
base  no  Protocolo  de  Cartagena  sobre  Biossegurança  e  na  Lei  de  Biossegurança,  
asseverando que a única maneira válida de considerar as particularidades das diferentes  
regiões do país é fazer estudos de análise de risco nestas diferentes regiões, inclusive para  
determinar se serão necessárias ou não medidas de restrição de uso conforme referidas  
particularidades.
 
De  fato,  pela  análise  do  Protocolo  de  Cartagena  sobre  Biossegurança,  introduzido  na  
legislação brasileira pelo Decreto nº 5.705/2006, conclui-se que objetiva a avaliação de  
risco identificar e avaliar os efeitos adversos potenciais dos organismos vivos modificados  
na conservação e no uso sustentável da diversidade biológica no provável meio receptor,  
levando também em conta os riscos para a saúde humana. Ou seja, devem ser realizados  
estudos direcionados ao meio receptor, no caso o Brasil, exigência esta também prevista na  
Lei nº 11.105/05, que em seu art. 14, § 4º, dispõe que a decisão técnica da CTNBio deve  
considerar as particularidades das diferentes regiões do País.
 
Observa-se do Parecer Técnico nº 987/2007 que foram feitas várias liberações planejadas  
do milho T25 (Liberty Link) no meio ambiente, conduzidas após aprovação da CTNBio, em  
regiões representativas da cultura do milho, compreendendo os estados de São Paulo, Minas  
Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Goiás, Rio Grande do Sul e Bahia (fl.  



343). Ou seja, houve estudos nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, e em apenas um Estado  
da região Nordeste.
 
Embora não se vislumbre na hipótese a necessidade de que fossem realizados estudos em  
todos os estados brasileiros, mostra-se razoável a insurgência da parte autora, na medida  
em que os estudos realizados não abordaram as regiões Norte e Nordeste, representativas  
de  diferentes  biomas,  não  sendo  assim  possível  à  CTNBio,  na  sua  decisão  técnica,  
considerar as particularidades das diferentes regiões do País, conforme determina o § 4º  
do art. 14 da Lei nº 11.105/2005.
 
A propósito,  destaque-se  que  ao  menos  dois  pareceristas  questionaram  a  ausência  de  
estudos em áreas maiores. A esse respeito, o Dr. Manoel Xavier dos Santos estranha o fato  
de que o Evento de Transformação T 25 no milho tenha sido avaliado em diversos locais e  
anos em países de clima temperado enquanto no Brasil sua avaliação ficou restrita a poucos  
ambientes/anos (fl. 585 do Anexo II). Por sua vez, o Dr. Paulo Cavalcanti Gomes Ferreira  
destaca que os estudos foram realizados em áreas de pequena dimensão, sendo impossível  
medir  fluxo  gênico,  votando  a  favor  da  desregulamentação  do  milho  Liberty  Link  
condicionada à condução de um estudo de fluxo gênico a ser monitorado pela CTNBio (fl.  
603 do Anexo II).
 
E foram verificadas pequenas variações de composição centesimal entre o milho plantado  
na região Sul (Paraná) e o plantado na região Centro-Oeste (Goiás), que foram imputadas  
às  condições  do  ambiente,  evidenciando-se  a  relevância  da  realização  de  estudos  em  
diversos  ambientes.  Ademais,  restou  expressamente  consignado  no  Parecer  Técnico  nº  
987/2.007 que não existem restrições para o uso do milho Liberty Link pelo menos no que  
diz respeito ao Sul, Sudeste e Centro Oeste, não se atestando a inexistência de restrições  
quanto às regiões Norte e Nordeste.
 
A parte ré sustenta a correção do procedimento adotado, forte no fato de não serem as  
regiões Nordeste e Norte do país áreas representativas da cultura do milho, afirmando não  
se tratarem de 'provável meio receptor' de milho transgênico.
 
Sem embargo,  e ainda que a liberação tenha ficado condicionada a um monitoramento  
posterior, cumprindo à CTNBio definir os estudos que deverão ser promovidos pela empresa  
em diversos ambientes brasileiros, o fato é que quanto às regiões Norte e Nordeste não há  
segurança sequer no que pertine à possibilidade de plantio, não se podendo excluir desde já  
conclua-se futuramente pela inviabilidade de liberação do OGM em referidas regiões.
 
Nesse aspecto, frise-se que a Nota Técnica CTNBio nº 04/2007, de 26/09/2007, juntada às  
fls. 1494/1502 apenas reforça o raciocínio, ao afirmar a Comissão que 'Uma vez que as  
regiões Norte e Nordeste do Brasil  não são representativas da cultura do milho,  mas a  
CTNBio não proibiu a comercialização do milho Liberty Link nessas regiões, a Comissão  
poderá  exigir  estudos  de  monitoramento  pós-comercialização  nos  biomas  caatinga  
(representativo da região Nordeste) e amazônia (representativo da região Norte, lembrando  
que,  em  biologia,  não  existe  divisão  geopolítica),  caso  haja  venda  de  sementes  
geneticamente modificadas em localidades onde esses  biomas sejam predominantes'  (fls.  
1501/1502).
 
Ora,  dessume-se claramente que os  biomas referidos (caatinga e  amazônia) não foram  
objeto de estudos para fins de liberação do milho geneticamente modificado Liberty Link,  
não  se  apresentando  razoável  ou  lógico  que  se  aguarde  a  'venda'  de  sementes  
geneticamente  modificadas  em  referidas  localidades  para  que  então  se  promovam  
referidos estudos.
 
Dessa forma, reconhece-se a falha no processo no que pertine à ausência de estudos nas  
regiões  Norte  e  Nordeste  do  país  (ou  mais  especificamente  nos  biomas  caatinga  e  



amazônia), valendo destacar que, tratando-se o Brasil de país continental, com inúmeros  
ecossistemas e sete biomas, e sabendo-se que as condições ambientais são determinantes  
às avaliações de riscos, a exigência de estudos nas diversas regiões é imperativa.
 
Saliente-se que a referência à região geopolítica decorre da forma como realizada a análise  
pela CTNBio,  que considerou expressamente as unidades políticas em que realizados os  
estudos, referindo expressamente a inexistência de restrições quanto às regiões Sul, Sudeste  
e  Centro  Oeste  do  país.  Ademais,  como  regra  cada  uma  das  regiões  geopolíticas  é  
característica de um bioma, nada havendo a corrigir no aspecto.
 
Destarte, com fulcro no princípio da precaução (que impõe sejam adotadas medidas eficazes  
para  prevenir  a  degradação  ambiental,  ainda  que  na  ausência  de  certeza  absoluta),  e  
considerando que a decisão técnica da CTNBio deve considerar as particularidades das  
diferentes regiões do País, com o objetivo de orientar e subsidiar os órgãos e entidades de  
registro  e  fiscalização,  no  exercício  de  suas  atribuições  (art.  14,  §  4º,  da  Lei  nº  
11.105/2.005), há que se reconhecer a correção da alegação da parte autora, de forma a  
anular  a  autorização  atacada  no  que  pertine  às  regiões  Norte  e  Nordeste  do  Brasil,  
impedindo-se,  assim,  seja implementada em referidas regiões  enquanto não realizados  
estudos que permitam à CTNBio convalidar seu entendimento quanto à viabilidade de  
liberação em ditas regiões,  prevendo as medidas de segurança e restrições de uso que  
atendam às suas particularidades.
 
Importante  referir,  porque  suscitado  nos  autos,  que  o  fato  de  o  Conselho  Nacional  de  
Biossegurança ter negado provimento aos recursos interpostos pelo IBAMA e pela ANVISA,  
ratificando o Parecer nº 987/2007, não impede o pronunciamento deste juízo. Isso porque,  
tratando-se de fato superveniente à propositura da ação, por certo, nos termos do art. 462  
do CPC, deve ser considerado por este juízo. Mas a ratificação verificada não substitui o  
ato impugnado, contaminando o vício reconhecido por óbvio o ato posterior de ratificação.
 
Outrossim,  afasto  a  alegação  da  União  Federal  pertinente  à  limitação  territorial  do  
julgado. É certo que art. 16 da Lei nº 7.347/85 prevê que a sentença na ação civil pública  
fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator. A  
norma porém não possui o alcance pretendido pela ré.
 
A respeito, a doutrina há muito já esclareceu a diferença entre eficácia da sentença e coisa  
julgada, não se podendo usar o conteúdo do art.  16 da Lei de Ação Civil  Pública para  
limitar a eficácia da decisão quando se tutelam direitos transindividuais, tal qual o meio  
ambiente, que ultrapassam os limites territoriais do órgão prolator, no que se subsume a  
hipótese em mesa.
 
Afinal, a extensão subjetiva universal - erga omnes - decorre da transindividualidade e da  
indivisibilidade do direito tutelado na demanda, não havendo como se estabelecer limites  
subjetivos à imutabilidade da sentença quando se tutelam direitos indivisíveis e pertencentes  
à coletividade. Nas palavras do Ministro Teori Albino Zavascki:
 
'A interpretação literal do art. 16 leva, portanto, a um resultado incompatível com o instituto  
da  coisa  julgada.  Não  há  como cindir  territorialmente  a  qualidade  da  sentença  ou  da  
relação jurídica nela certificada. Observe-se que, tratando-se de direitos transindividuais, a  
relação jurídica litigiosa, embora com pluralidade indeterminada de sujeitos no seu polo  
ativo, é única e incindível (indivisível). Como tal, a limitação territorial da coisa julgada é,  
na  prática,  ineficaz  em  relação  a  ela.  Não  se  pode  circunscrever  territorialmente  
(circunstância do mundo físico) o juízo de certeza sobre a existência ou inexistência ou o  
modo de ser de relação jurídica (que é fenômeno do mundo dos pensamentos).
O sentido da limitação territorial contida no art. 16, antes referido, há de ser identificado  
por interpretação sistemática e histórica. Ausente do texto original da Lei 7.347/85, sua  
gênese foi a nova redação dada ao dispositivo pelo art. 2° da Lei 9.494, de 10.09.97. Essa  



Lei, por sua vez, tratou de matéria análoga no seu art. 2°-A, que assim dispôs: 'A sentença  
civil prolatada em ação de caráter coletivo proposta por entidade associativa, na defesa dos  
interesses e direitos dos seus associados, abrangerá apenas os substituídos que tenham, na  
data  da  propositura  da  ação,  domicílio  no  âmbito  da  competência  territorial  do  órgão  
prolator'. Aqui, o desiderato normativo se expressa mais claramente. O que ele visa é limitar  
a eficácia subjetiva da sentença (e não da coisa julgada), o que implica, necessariamente,  
limitação  do  rol  dos  substituídos  no  processo  (que  se  restringirá  aos  domiciliados  no  
território da competência do juiz).  Ora,  entendida nesse  ambiente,  como se  referindo à  
sentença  (e  não  à  coisa  julgada),  em  ação  para  tutela  coletiva  de  direitos  subjetivos  
individuais (e não em ação civil publica para tutela de direitos transindividuais), a norma  
do art. 16 da Lei 7.347/85 produz algum sentido. É que, nesse caso, o objeto do litígio são  
direitos  individuais  e  divisíveis,  formados  por  uma  pluralidade  de  relações  jurídicas  
autônomas, que comportam tratamento separado, sem comprometimento de sua essência.  
Aqui sim é possível cindir a tutela jurisdicional por critério territorial, já que as relações  
jurídicas em causa admitem divisão segundo o domicilio dos respectivos titulares, que são  
perfeitamente individualizados.
Compreendida  a  limitação  territorial  da  eficácia  da  sentença  nos  termos  expostos,  é  
possível  conceber  idêntica  limitação  à  eficácia  da  respectiva  coisa  julgada.  Nesse  
pressuposto, em interpretação sistemática e construtiva, pode-se afirmar, portanto, que a  
eficácia territorial da coisa julgada a que se refere o art. 16 da Lei 7.348/85 diz respeito  
apenas  às  sentenças  proferidas  em  ações  coletivas  para  tutela  de  direitos  individuais  
homogêneos,  de  que  trata  o  art.  2°-A da  Lei  9.494,  de  1997  e  não,  propriamente,  às  
sentenças que tratem de típicos direitos transindividuais'. (in Processo Coletivo: tutela de  
direitos coletivos e tutela coletiva de direitos, RT, 2006, pp. 79/80, grifou-se)
 
Apenas acrescento à fundamentação as considerações seguintes,  que faço a 

partir dos  argumentos  deduzidos  pelas  partes  em  suas  razões  e  contrarrazões  nestes 
embargos infringentes:

 
Primeiro,  me  parece  que  quando  o  homem  lida  com  alterações  na 

natureza,  ainda  que  detalhadamente  planejadas  e  bem  estudadas,  é  preciso  usar 
prudência, cautela e humildade.Afinal, ainda que nossa inteligência e nossa ciência se 
mostrem capazes de feitos meritórios, muitas vezes até mesmo desafiando a natureza e se 
apropriando dos recursos naturais do planeta, continuamos sempre sendo homens, nunca 
seremos deuses. Como homens, temos limites, ainda que muitas vezes nossa ciência e nossa 
técnica nos façam acreditar que possamos sempre superá-los. A verdade é que nem sempre 
podemos  superar  nossos  limites  e  vencer  os  desafios  que  o  mundo nos  coloca,  já  que 
algumas vezes vamos errar e esses nossos erros podem custar muito caro ao ambiente, às 
espécies vivas, ao planeta, ao nosso presente e ao futuro da nossa descendência.

 
Refletindo  a  respeito  da  discussão  sobre  a  liberação  dessa  variedade  de 

milho Liberty Link, involuntariamente recordo quando era criança e morava no interior do 
Rio Grande do Sul. Lembro ter ouvido alguns relatos de adultos, falando dos perigos de 
'abelhas assassinas' que, mal-trazidas para o Brasil e mal-incorporadas ao ambiente local, 
passaram a atacar pessoas e animais.

 
Os relatos que a criança lembra provavelmente eram sensacionalistas, tinham 

gosto de lendas, estavam incorporados aos mitos locais, e provavelmente não eram bem 
compreendidos pela criança de pouca idade.  Mas havia um pouco de verdade naquelas 
narrativas, como agora encontro mencionado no site da Embrapa, narrando a história da 
apicultura brasileira (grifei):

 



As abelhas da espécie Apis mellifera foram introduzidas no Brasil em 1840, oriundas da  
Espanha e Portugal, trazidas pelo Padre Antônio Carneiro. Provavelmente as subespécies  
Apis mellifera mellifera (abelha preta ou alemã) e Apis  mellifera carnica tenham sido as  
primeiras abelhas a chegar em nosso país.
 
Em  1845,  imigrantes  alemães  introduziram  no  Sul  do  País  a  abelha Apis  
melliferamellifera. Entre  os  anos  de  1870  a  1880,  as  abelhas  italianas, Apis 
mellifera ligusticaforam introduzidas no Sul e na Bahia.
 
Não se tem registro preciso da introdução das abelhas no Norte e Nordeste do país, mas em  
1845 Castelo Branco afirmava: 'as abelhas do Piauí não têm ferrão'.
 
Naquele  período,  a  maior  parte  dos  apicultores  criava  as  abelhas  de  forma  rústica,  
possuindo poucas colmeias no fundo do quintal,  onde, em razão da baixa agressividade,  
eram criadas próximo a outros animais, como porcos e galinhas. O objetivo principal da  
maioria dos produtores era atender às próprias necessidades de consumo.
 
Em meados de 1950, a apicultura sofreu um grande baque em razão de problemas com a  
sanidade em função do surgimento de doenças e pragas (nosemose, acariose e cria pútrida  
européia), o  que  dizimou  80%  das  colmeias  do  País e  diminuiu  a  produção  apícola  
drasticamente. Diante desse quadro, ficou evidente que era preciso aumentar a resistência  
das abelhas no País.
 
Assim,  em 1956,  o  professor  Warwick  Estevan  Kerr  dirigiu-se  à  África,  com apoio  do  
Ministério da Agricultura, com a incumbência de selecionar rainhas de colmeias africanas  
produtivas  e  resistentes  a  doenças.  A  intenção  era  realizar  pesquisas  comparando  a  
produtividade,  rusticidade  e  agressividade  entre  as  abelhas  européias,  africanas  e  seus  
híbridos e, após os resultados conclusivos, recomendar a abelha mais apropriada às nossas  
condições.
 
Dessa forma, em 1957, 49 rainhas foram levadas ao apiário experimental de Rio Claro para  
serem  testadas  e  comparadas  com  as  abelhas  italianas  e  pretas.  Entretanto, nada  se 
concluiu desse experimento, pois, em virtude de um acidente, 26 das colmeias africanas  
enxamearam 45 dias após a introdução.
 
A liberação dessas abelhas muito produtivas, porém muito agressivas, criou um grande  
problema para  o Brasil.  O pavor  desse  inseto invadiu o mundo em razão de notícias  
sensacionalistas  nas  televisões,  jornais  e  revistas  internacionais,  que  não  condiziam  
exatamente com a verdade, mas ajudavam nas vendas. Nesse período, nenhum animal foi  
mais comentado em livros, entrevistas, reportagens e filmes do que as 'abelhas assassinas'  
ou 'abelhas brasileiras', como eram chamadas.
 
As 'abelhas  assassinas'  eram consideradas  pragas  da  apicultura  e  começaram a  surgir  
campanhas para a sua erradicação, não só dos apiários, mas também das matas, com a  
aplicação de inseticidas em todo o País. Essa atitude, além de ser uma operação de alto  
custo, provocaria um desastre ecológico de tamanho incalculável.
 
Toda essa campanha acabou provocando o abandono de muitos apicultores da atividade e  
uma queda na produção de mel no País. Na verdade, o que acontecia era uma completa  
inadequação da forma de criação e manejo das abelhas africanas. Embora as técnicas  
usadas fossem adaptadas às abelhas européias, para as abelhas africanas, as vestimentas  
eram inadequadas; os fumigadores, pequenos e pouco potentes; as técnicas de manejo,  
impróprias  para  as  abelhas  e  as  colmeias  dispostas  muito  próximas  das  residências,  
escolas,  estradas e  de  outros  animais.  Todos esses  fatores,  em conjunto  com a maior  
agressividade, facilitavam o ataque e os acidentes.
 



Com isso,  muitos produtores considerados amadores abandonaram a atividade e os que  
permaneceram tiveram que se adaptar as novas técnicas de manejo, profissionalizando-se  
cada vez mais para controlar a agressividade das abelhas.
 
Na tentativa de amenizar a situação, distribuíram-se entre os apicultores rainhas italianas  
fecundadas por zangões italianos.  Tal  iniciativa não deu certo porque os produtores,  já  
sabendo da maior produtividade das abelhas africanas, eliminavam as rainhas italianas. A 
solução foi distribuir rainhas italianas virgens, que se acasalavam com zangões africanos,  
obtendo uma prole mais produtiva e menos agressiva.
 
Outros fatores importantes que contribuíram para a redução da agressividade das abelhas  
africanas e para o crescimento e desenvolvimento da atividade foram: a interação entre  
produtores e pesquisadores nos congressos e simpósios; a criação de concursos premiando  
novos inventos; a liberação de créditos para a atividade; a participação do País em eventos  
internacionais;  o  investimento  em pesquisas;  a  criação  da  Confederação  Brasileira  de  
Apicultura em 1967; e a valorização progressiva de outros produtos apícolas.
 
Hoje, as abelhas chamadas de africanizadas, por terem herdado muitas características das  
abelhas africanas, são consideradas como as responsáveis pelo desenvolvimento apícola  
do País, de modo que o Brasil, que era o 28º produtor mundial de mel (5 mil t/ano), passou  
para o 6º (20 mil t em 2001). A agressividade é considerada por muitos apicultores como  
um forte aliado para se evitar roubo da sua produção e ainda vêem a vantagem de serem  
tolerantes a várias pragas e doenças que assolam a atividade em todo o mundo, mas não  
têm acarretado impacto econômico no Brasil.
 
(Consulta  em  janeiro  de  2014,  disponível  no  site  da  Embrapa  
em: sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Mel/SPMel/historico2.htm)
 
Essa  recordação  da  infância  não  é  prova  técnica.  Não  tem  o  rigor  da 

investigação científica nem é fruto da dedução lógica. Não tem a força da sabedoria dos 
cientistas nem representa a capacidade técnica dos especialistas da CTNBio.  Mas ainda 
assim arrisco  invocar  essa  lembrança porque  me parece  que ela  poderá  contribuir  para 
julgamento deste processo.

 
Afinal,  só  o  tolo  não  aprenderia  com a  sabedoria  das  crianças.  Só  o  tolo 

acharia que é um deus, que pode controlar os ecossistemas e interferir nos caminhos da 
vida. Quando lidamos com alimentos, ecossistemas, populações, seres vivos, não podemos 
nos dar ao luxo de sermos tolos. Não podemos ser tolos ao ponto de só ouvir a criança  
frente ao desconhecido, nem ser tolos ao ponto de só ouvir o cientista. Precisamos ir com 
cautela,  com  precaução,  conciliando  essas  duas  perspectivas  do  ser  humano,  bem 
representadas pela criança, com seu misto de medo e curiosidade, e pelo cientista, com seu 
misto de coragem e inteligência.

 
Segundo, o objeto da ação civil pública é a liberação de uma variedade de 

milho geneticamente modificado. Lidamos com o milho, planta muito importante na 
vida do homem latino-americano e na alimentação dos brasileiros.

 
Realmente,  o  milho  sempre  foi  importante  fonte  de  alimentação,  de 

sobrevivência e de riqueza para o homem. Poderia novamente recorrer a argumento não-
científico  para  demonstrar  a  importância  do  milho  para  o  homem  latino-americano, 
buscando na literatura exemplo concreto desse lugar de destaque que o milho ocupa na 
alimentação dos povos americanos,  tão bem retratado em obra do guatemalteco Miguel 



Angel Astúrias, Prêmio Nobel de Literatura. Em sua novela Hombres de Maíz, publicada 
em 1949,  esse escritor tratou do conflito travado entre duas classes de homens,  os que 
consideram o milho como um alimento sagrado (e por isso fazem dele um uso racional) e 
aqueles que enxergam o milho simplesmente como uma mercadoria (e por isso fazem dele 
um  uso  comercial).  Com  certeza  o  recurso  a  essa  obra  literária  permitiria  viajar  pela 
História das Américas, examinando tradições orais e ancestrais dos povos indígenas centro-
americanos, com ênfase no lugar reservado àquele alimento tão importante como era pra 
eles o milho.

 
Mas  não  precisamos  da  literatura  para  falar  da  história  e  da  evolução  do 

milho,  porque isso foi  resumido no Parecer  Técnico CTNBio 987/007,  discutido nestes 
autos,  constando do seu item 'II  -  Informações Gerais'  (fls.  117-126 do processo físico; 
evento 4, anexo 8, pp. 91-100 do processo eletrônico) o seguinte:

 
O milho tem uma história de mais de oito mil anos nas Américas e é, atualmente, a espécie  
cultivada que atingiu o mais elevado grau de domesticação e só sobrevive na natureza  
quando cultivado pelo homem (1).
 
De  todas  as  plantas  cultivadas,  provavelmente  é  a  que  possui  a  maior  variabilidade  
genética. Existem, hoje, identificadas cerca de 300 raças de milho e, dentro de cada raça,  
milhares de cultivares.Normalmente, a manutenção dessa variabilidade genética tem sido  
feita  através  do  armazenamento  individualizado,  em  bancos  de  germoplasma,  com  
condições controladas de umidade e temperatura. Existem vários bancos de germoplasma  
de milho no Brasil e no mundo. A Embrapa possui dois bancos de germoplasma, um na  
Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, em Brasília-DF, e outro na Embrapa Milho e  
Sorgo, em Sete Lagoas-MG. 
 
O milho é cultivado comercialmente  em mais de 100 países,  com uma produção total  
estimada em 705 milhões de toneladas/ano. Os maiores produtores mundiais de milho são:  
Estados Unidos, China, Brasil,México, França e Índia. O milho é utilizado principalmente  
para a produção de rações animais e alimentos processados e, recentemente, na produção  
de álcool combustível. O Brasil cultivou, na última safra, 12 milhões de hectares de milho.  
Enquanto a produtividade média nos EUA é de 9,0 e na Argentina de 7,0 toneladas/ha, a  
produtividade média no Brasil, foi de 3,5 toneladas/ha. Essa baixa produtividade da cultura  
do  milho  no  Brasil  não  se  deve  à  falta  de  tecnologia,  mas  ao  fato  de  que  uma parte  
significativa  dos  agricultores  brasileiros  que  plantam  milho  não  utiliza  sementes  
melhoradas ou não tem acesso às tecnologias modernas de cultivo. Agricultores do Centro-
Oeste brasileiro que utilizam tecnologia moderna e sementes de híbridos simples tropicais  
conseguem produtividade média semelhante à obtida por seus pares nos EUA, ou seja, 9,0  
toneladas/ha.
 
O trabalho científico de melhoramento de milho ('era do milho híbrido') iniciou-se no  
Brasil por volta de 1930 no Instituto Agronômico de Campinas - IAC e na Universidade  
Federal  de  Viçosa  -  UFV.  Hoje,  temos  no  Brasil  dezenas  de  empresas  nacionais  e  
estrangeiras  que  colocaram  à  disposição,  na  safra  2006/2007,  aproximadamente  275  
diferentes tipos de cultivares de milho, melhorados e adaptados às condições tropicais do  
país. Isso é o resultado de mais de 50 anos de melhoramento genético de milho tropical que  
teve seu início com as chamadas raças de milho crioulo. Vale ressaltar ainda que, nesse  
universo de 275 genótipos comerciais, temos desde variedades crioulas (milhos melhorados  
por  pequenos agricultores,  cujas  sementes  podem ser  reusadas)  a  sementes  de  híbridos  
simples de última geração (para plantios de alta tecnologia, com potencial de produção  
acima de 12 toneladas/ha). Hoje, o Brasil desenvolve o maior, o mais eficiente e o mais  
tradicional programa de melhoramento de milho tropical do mundo.
 



O evento comercial Milho Liberty Link foi obtido pela transformação direta de protoplastos  
pelo processo de eletroporação. A tolerância ao herbicida glufosinato de amônio foi obtida  
pela introdução do gene que expressa a proteína PAT (Fosfinotricina N-acetyltransferase)  
isolada  de Streptomyces  viridochromogenes que,  ao  catalisar  a  acetilação  da  L-
fosfinotricina (glufosinato de amônio), promove a inativação do componente ativo. Como  
conseqüência,  plantas do referido evento de transformação são resistentes ao herbicida,  
permitindo seu emprego no controle de plantas invasoras.
 
Terceiro,  embora  o  milho Liberty  Link seja  descrito  pela  propaganda 

institucional da ré Bayer S/A como tecnologia e inovação no controle de ervas daninhas, 
o milho é vegetal com características próprias, que sofreu intervenção humana em sua 
evolução e tem história própria de nascimento (plantio), reprodução (polinização) e 
sobrevivência (produção das sementes). Essas peculiaridades precisam ser levadas em 
conta quando se trata de autorizar novas variedades e modificações genéticas.

 
A tecnologia Liberty  Link utilizada  nessa  variedade  de  milho  desenvolvida 

pela Bayer S/A está descrita no respectivo sítio da internet com ênfase na 'tecnologia e  
inovação  no  controle  de  daninhas'  (disponível  em 
bayercropscience.com.br/site/aempresa/unidadesdenegocios/biotecnologia/libertylink.fss, 
consulta em janeiro de 2014), nestes termos (grifei):

 
LibertyLink
 
Tecnologia e inovação no controle de daninhas
 
Inovação  agregada  às  sementes  para  auxiliar  os  agricultores  a  controlar  as  plantas  
daninhas  nas  lavouras.  Esta  é  a  tecnologia  LibertyLink,  que  compreende  variedades  
geneticamente modificadas e já figura como uma excelente alternativa para o controle de  
mato que compete diretamente com a lavoura e compromete a produtividade. 
 
Há  muitos  anos,  os  agricultores  enfrentam  muitas  dificuldades  causadas  pela  grande  
competição de plantas daninhas, inclusive muitas com traços de resistência à herbicidas  
tradicionais. O controle de plantas daninhas é uma prática essencial e rotineira para que  
a lavoura seja altamente produtiva, minimizando a competição das culturas agrícolas com  
plantas invasoras por luz, água e nutrientes.
 
Milho LibertyLink
 
O milho LibertyLink foi aprovado no Brasil pelos órgãos competentes no início de 2008. Ao 
optar por esta nova tecnologia,  o produtor  de milho poderá controlar a infestação de  
plantas daninhas na lavoura, mesmo após a germinação do mato e do milho. Isso porque 
as sementes LibertyLink têm um diferencial: possibilitam a utilização do herbicida à base  
do  glufosinato  de  amônio*,  que  apresenta  excelente  seletividade  à  planta  de  milho.  A  
adoção e isto sem restringir a utilização de qualquer outro herbicida registrado no País. 
 
Além da importância agrícola, vale destacar que o milho LibertyLink foi reconhecido como  
seguro também por várias autoridades e pelos mais rigorosos órgãos mundiais de saúde e  
meio ambiente. O produto foi lançado em 1995 nos Estados Unidos e o seu uso e consumo  
são autorizados no Canadá, Japão, Argentina, Estados Unidos, entre outros. 
 
O milho LibertyLink auxilia no manejo eficiente e controle pontual  de plantas daninhas  
porque:  -  Permite  a  pulverização  do  herbicida  sobre  a  lavoura  em pós-emergência  no  
melhor momento;  -  Não demanda investimentos  adicionais  em máquinas;  -  A utilização  
desta variedade é viável em qualquer nível tecnológico de agricultura; - Possibilita ainda a  



rotação de culturas, uma vez que o herbicida que pode ser utilizado não apresenta efeito  
residual no solo.
 
 Mas antes  da  apropriação genética  feita  pela  empresa-ré,  e  apesar  dela,  o 

milho é vegetal que tem história própria, com características próprias, também descritas e 
resumidas no Parecer Técnico CTNBio 987/2007 (fls. 117-126, grifei), de onde destaco:

 
I. Identificação do OGM
Designação do OGM: Milho Liberty Link, Evento T25
Requerente: Bayer S.A.
Espécie: Zea mays - Milho 
Característica Inserida: Tolerância ao herbicida Glufosinato de Amônio
Método de introdução da característica: transformação direta de protoplastos pelo processo  
de eletroporação.
Uso proposto: produção de silagem e grãos para consumo humano e animal do OGM e seus  
derivados.
 
II. Informações Gerais
O gênero Zea pertence à família Gramineae e possui quatro espécies, sendo o milho Zea 
mays ssp. mays L., a espécie de maior importância econômica. O número de cromossomos  
em Z. mays é 2n = 20, 21, 22, 24 (5).  Há muito se sabe que o centro de origem de Zea 
mays ssp. mays compreende o México e a América Central (12). O milho é uma planta  
alógama e anual. A disseminação de genes pode ocorrer via polinização cruzada com uma  
planta sexualmente compatível ou plantas parentais silvestres nas imediações. O milho é  
polinizado pelo vento e a disseminação do pólen é determinada pela velocidade e direção  
dos  ventos. No  entanto,  a  viabilidade  do  pólen  de  milho,  em  condições  extremamente  
favoráveis, é de no máximo 24 horas. A espécie silvestre mais próxima ao milho é o teosinte,  
encontrado no México e em alguns locais da América Central,  onde pode cruzar com o  
milho cultivado em campos de produção. O milho cultivado pode ser também cruzado com o  
gênero mais distante Tripsacum. Esse cruzamento, porém, ocorre com grande dificuldade e  
resulta em progênie macho-estéril.
 
(...)
 
V. Aspectos Ambientais
 
O milho é uma planta monóica: um único indivíduo contém flores masculinas e femininas  
localizadas separadamente.  As  plantas  de milho são  plantas  de  fecundação cruzada e  
largamente polinizadas com ajuda do vento, insetos, gravidade e outros. A introdução dos 
elementos gênicos anteriormente descritos não alterou as características reprodutivas da  
planta.  Portanto,  a probabilidade de fecundação cruzada entre plantas do evento T25 e  
outras plantas de milho é a mesma que ocorre entre híbridos e linhagens de milho não  
geneticamente modificadas.
 
O milho é a espécie que atingiu o mais elevado grau de domesticação entre as plantas  
cultivadas,  tendo  perdido  suas  características  de  sobrevivência  na  natureza como,  por  
exemplo, a eliminação da degrana. Assim, o milho é uma planta incapaz de sobreviver em  
condições  naturais,  quando  não  assistida  tecnicamente. Não  há,  portanto,  qualquer  
possibilidade de que o milho se transforme numa planta invasora ou daninha.
 
O fluxo gênico no milho pode ocorrer por meio da transferência de pólen e da dispersão  
de sementes. A dispersão de sementes é facilmente controlada, uma vez que a domesticação 
do  milho eliminou os  mecanismos  ancestrais  de  dispersão de  sementes  e,  portanto,  o  
movimento de pólen é o único meio efetivo de escape de genes de plantas de milho. 
 
Estudos sobre dispersão de pólen de milho têm sido conduzidos, sendo que alguns deles  



mostram que o pólen de milho pode deslocar-se a longas distâncias. Porém, a maioria do  
pólen liberado é depositada próximo à cultura, com taxa de translocação muito baixa fora  
da cultura fonte. O agente de polinização predominante no milho é o vento e a distância  
que  o  pólen  viável  pode  percorrer  depende  dos  padrões  de  vento,  umidade  e  
temperatura. Luna et al. (11) avaliaram a distância de isolamento e o controle de pólen e  
demonstraram que a polinização cruzada ocorre em uma distância máxima de 200 m e  
nenhuma polinização cruzada aconteceu em distâncias iguais ou superiores a 300 metros  
em relação às fontes de pólen, em condição de não despendoamento. Os resultados indicam  
que a viabilidade do pólen é mantida por 2 h e que a polinização cruzada não foi observada  
em distâncias de 300 metros da fonte de pólen.
 
Sob ventos baixos a moderados, estimou-se que, comparando-se as concentrações a 1 m da  
cultura fonte, aproximadamente 2% de pólen são anotados a 60 m, 1,1% a 200 m e e 0,75-
0,5% a 500 m de distância. A 10 m de um campo, em média o número de grãos de pólen por  
unidade de área  é  dez  vezes  menor que o observado a  1  m da borda.  Portanto,  se  as  
distâncias estabelecidas de separação desenvolvidas para produção de semente de milho  
são  observadas,  espera-se  que  a  transferência  de  pólen  às  variedades  adjacentes  seja  
minimizada, não devendo conter quaisquer materiais genéticos com tolerância ao herbicida.  
Mesmo na eventualidade de haver um escape gênico, a probabilidade de fixação do alelo  
contendo a seqüência gênica que confere tolerância ao glufosinato de amônio na população  
é muito reduzida na ausência de pressão de seleção. 
 
Quarto, a necessidade de se apropriar da natureza para sobreviver coloca 

aos homens um difícil dilema: como conciliar o medo e a ousadia? O medo é fruto da 
responsabilidade, reconhecendo nossos limites e a possibilidade de errar a que nossa 
liberdade nos remete. Já a ousadia é fruto da inquietude do homem moderno, que se 
isolou em cidades e se encastelou em sociedades de massa, precisando agora avançar 
em busca de alimentos e da superação de seus limites, sob pena de perecer. O Princípio 
10 da Declaração do Rio (1992), falando de informação e participação em matéria de 
meio ambiente, nos aponta o caminho para decisões sábias.

 
A disputa  sobre  o  milho  geneticamente  modificado  envolve  um pouco  da 

disputa entre homem e natureza, entre medo e ousadia. Não podemos ter confiança cega na 
técnica e na ciência,  como defendem os réus e acolheu o voto vencedor ao aceitar sem 
questionamentos  os  critérios  técnicos  aprovados  por  uma  maioria  científica  (embora 
maioria considerável, é verdade, porque foram 17 votos pela liberação contra 4 contrários). 
Mas  também  não  podemos  ter  medo  excessivo,  desproporcional  e  paralisante,  indo 
cegamente  contra  OGMs apenas  porque  são  OGMs,  porque  não  existem naturalmente, 
porque se diz que oferecem riscos, ou porque não seriam apropriados para alimentar os 
homens, como muitas vezes defendem ONGs e entidades ambientalistas.

 
Precisamos  encontrar  e  percorrer  o  caminho  do  meio,  buscando  o  difícil 

equilíbrio entre o homem e a natureza. De um lado, temos as necessidades do homem e das  
populações que habitam esse Planeta, que cada vez se reproduzem com mais intensidade, 
cada vez mais preenchem todos os espaços disponíveis, cada vez precisam encontrar mais 
comida  para  mais  gente.  De  outro  lado,  temos  os  limites  da  natureza,  que  devem ser 
observados  por  nossa  intervenção sobre  o  ambiente  de  forma a  não destruí-lo  e  a  não 
transformá-lo em deserto com homens, completamente artificial e dependente de sementes e 
dos venenos que poucos podem produzir e que poucos conseguem comprar.

 
Pois bem, na procura desse caminho do meio, nossa Constituição Federal foi 

generosa  ao  prever  em  seu  artigo  225  que  'todos  têm  direito  ao  meio  ambiente  



ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de  
vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo  
para as presentes e futuras gerações'. Dizendo pouco, disse muito.

 
Em  busca  da  efetividade  desse  direito,  a  Constituição  atribuiu  ao  Poder 

Público diversas competências e providências (§ 1º do artigo 225 da CF), às quais se somou 
importante contribuição internacional prevista no Princípio 10 da Declaração do Rio (1992), 
tratando da informação, da participação e do acesso à justiça em matéria de meio ambiente, 
nestes termos (grifei):

 
A melhor maneira de tratar as questões ambientais é assegurar a participação, no nível  
apropriado,  de  todos  os  cidadãos  interessados.  No  nível  nacional,  cada  indivíduo  
terá acesso  adequado  às  informaçõesrelativas  ao  meio  ambiente  de  que  disponham as  
autoridades públicas, inclusive informações acerca de materiais e atividades perigosas em  
suas comunidades, bem como a oportunidade de participar dos processos decisórios. Os  
Estados irão facilitar e estimular a conscientização e a participação popular, colocando as  
informações  à  disposição  de  todos. Será  proporcionado  o acesso  efetivo  a  mecanismos  
judiciais e administrativos, inclusive no que se refere à compensação e reparação de danos.
 
Pois bem, esse triplo eixo do Princípio 10 é que nos permite trilhar o caminho 

do meio para conciliar o medo e a ousadia que necessitamos para avançar e superar nossos  
limites.  No caso,  é  a informação que nos  salva.  Quando nossos  professores pesquisam, 
quando  nossos  cientistas  investigam,  quando  nossos  técnicos  experimentam,  estamos 
ousando, buscando respostas que precisamos e informações que poderão nos salvar.

 
Mas isso não é suficiente. Apenas a informação não é suficiente porque se a 

ciência não estiver  consciente  de seu papel  e  de seus limites  (do medo da criança que 
também deve estar presente no cientista), ela será burra: não vai ouvir o outro. Vai se tornar 
fim em si mesmo e perder sua capacidade de alcançar a dimensão dos outros, sendo não 
apenas ousada e corajosa (virtudes), mas também arrogante e presunçosa (defeitos).

 
Um dos primeiros sintomas de que isso acontece é quando a ciência deixa de 

ouvir o outro lado da questão, ouvindo só a si própria e se convencendo de sua importância 
e de sua onipotência. Por exemplo, acredita que precisa produzir alimentos para o presente 
(isso é verdade!), mas por se preocupar demais com isso acaba esquecendo que a natureza e 
o ambiente também deverão servir para as gerações futuras (a Constituição diz isso, quando 
fala em gerações futuras no artigo 225).

 
Pois bem, é preciso ouvir também o outro lado, estejam nele as pessoas que 

vão comer o alimento no presente ou as que vão pagar a conta no futuro. É preciso ouvir 
também o  outro  lado,  não  apenas  dando  crédito  aos  cientistas  e  aos  empresários,  mas 
também às pessoas e à sociedade civil.

 
Retornando  ao  Princípio  10  da  Declaração  do  Rio  (1992),  somamos  a 

participação à informação. Não basta a possibilidade de informação, precisamos também 
instrumentos de participação na tomada das decisões.

 
Nos  autos  temos  um  exemplo  disso  quando  temos,  de  um  lado,  quatro 

entidades da sociedade civil e, de outro, três empresas produtoras de tecnologia e sementes. 
As informações  disponíveis  devem ser  discutidas  e  submetidas  aos  testes  das  múltiplas 



perspectivas, comprovando que a única solução democrática para conciliar o medo com a 
ousadia  é  permitir  que  informação  e  participação  possam  produzir  resultados  que  nos 
conduzam às mais sábias soluções, pensando não só no presente, mas também no futuro.

 
Quinto, nossa responsabilidade no presente é muito grande porque não 

decidimos apenas para as populações de hoje, mas o que decidirmos poderá também 
atingir as gerações de amanhã. Os caminhos que escolhemos e as decisões que não 
tomamos interessam não apenas ao presente, mas também produzirão ou impedirão 
resultados no futuro. Talvez por isso as duas partes tenham razão em defenderem com 
afinco seus interesses e suas perspectivas.

 
Num debate como o travado neste processo, permitindo ou proibindo OGMs, 

estamos também produzindo efeitos sobre o amanhã. Que mundo deixaremos aos nossos 
filhos e netos? Que milho será permitido? Que comida e que vegetais os do futuro terão à 
disposição para se alimentar? Se agirmos e permitirmos os OGMs, podemos prejudicá-los. 
Mas se nos omitirmos e não permitirmos os OGMs, também poderemos vir a prejudicá-los. 
Pode ser que falte comida no futuro (provavelmente vai faltar), então precisamos pensar 
seriamente no que vamos decidir hoje.

 
Por ironia, a discussão sobre a modificação genética recai sobre o milho, que 

foi mencionado no Parecer Técnico da CTNBio como sendo uma planta com história de 
mais de oito mil anos de cultivo nas Américas, sendo 'atualmente a espécie cultivada que  
atingiu o mais elevado grau de domesticação e só sobrevive na natureza quando cultivada  
pelo homem', e sendo dito que 'de todas as plantas cultivadas, provavelmente é a que possui  
a maior variabilidade genética', existindo hoje 'identificadas cerca de 300 raças de milho e,  
dentro de cada raça, milhares de cultivares' (item II do Parecer Técnico de fls. 117-126).

 
O milho é um interessante exemplo de mudança e adaptação, ao longo dos 

seus  oito  mil  anos  de  história  nas  Américas,  continuando na  atualidade  a  ser  alimento 
importante para animais e para humanos, para galinhas e para cavalos. Apesar de ter-se 
transformado ao longo dos séculos, continua ocupando nossas lavouras, povoando nossos 
campos, evoluindo e mudando, inclusive por força da vontade do homem e do talento dos 
cientistas.

 
Agora chegamos ao ponto de discutir se vamos ou não permitir que a CTNBio 

aprove e libere a comercialização de uma nova variedade de milho, resistente ao veneno que 
vai  matar  as  ervas  daninhas  que  com  ele  concorrem.  Quase  como  deuses,  estamos 
discutindo a criação de variedades de milho, com características modificadas.

 
Pois bem, como isso deve ser feito? Como resolver se o milho do réu pode ou 

não ser autorizado? Temos critérios técnicos para isso. A CTNBio tem uma regulamentação 
própria para decidir. Temos leis, que foram fruto de discussão social e debates polêmicos 
entre todos os interessados, inclusive muitos conflitos ocorreram e os enfrentamentos foram 
apaixonados,  com  posturas  categóricas  e  palavras  rudes  veiculando  cada  uma  das 
pretensões.

 
Talvez seja difícil dizer quem tem razão nessas disputas porque as duas partes 

podem estar certas. De um lado, precisamos de comida para nossa gente e, por isso, não 
podemos simplesmente nos dar ao luxo de abandonar as pesquisas e as tecnologias, já que 



os produtos orgânicos não conseguiram ainda mostrarem-se capazes, sozinhos, de suportar 
toda a carga que a sociedade urbana de massa exige da natureza. De outro lado, temos que 
avançar com cautela e por isso não podemos nos dar ao luxo de simplesmente entregar nas  
mãos de cientistas, empresários e políticos as decisões sobre os vegetais que plantaremos e 
nos alimentarão.

 
A discussão sobre o nosso presente e sobre o futuro dos nossos descendentes 

precisa ser partilhada entre todos, sendo questão por demais relevante para ser deixada nas 
mãos de poucos. Por exemplo, o Parecer Técnico CTNBio 987/2007 diz que a manutenção 
da  tão  rica  variabilidade  genética  do  milho  tem  sido  feita  através  do  armazenamento 
individualizado em bancos de germoplasma:

 
De  todas  as  plantas  cultivadas,  provavelmente  é  a  que  possui  a  maior  variabilidade  
genética. Existem, hoje, identificadas cerca de 300 raças de milho e, dentro de cada raça,  
milhares de cultivares. Normalmente, a manutenção dessa variabilidade genética tem sido 
feita  através  do  armazenamento  individualizado,  em  bancos  de  germoplasma,  com  
condições controladas de umidade e temperatura. Existem vários bancos de germoplasma 
de milho no Brasil e no mundo. A Embrapa possui dois bancos de germoplasma, um na  
Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, em Brasília-DF, e outro na Embrapa Milho e  
Sorgo, em Sete Lagoas-MG. 
 
Saber se isso é suficiente é decisão técnica, que não está ao alcance de um 

leigo.  Mas  a  sociedade  civil  não  é  composta  apenas  por  leigos,  temos  nela  também 
cientistas e pesquisadores, que também devem ser ouvidos, embora não ocupem posições de 
poder (empresas e governos). A decisão sobre questões tão relevantes como meio ambiente 
e alimentos não podem ser tomadas apenas por empresas e governos, mas também pela 
sociedade civil.

 
Sexto, ainda que informação e participação em matéria de meio ambiente 

sejam importantes  como instrumentos  para decisões  sábias  sobre  nosso  presente  e 
sobre o futuro dos nossos descendentes, elas não são suficientes se não houver espaço 
democrático  para  mediar  o  diálogo,  permitir  aflorar  as  controvérsias  e  buscar  a 
melhor solução. Esse espaço institucional está posto no Princípio 10 da Declaração do 
Rio (1992), sendo representado pelo acesso à justiça e aos mecanismos administrativos 
e judiciais para solução dos conflitos.

 
Em  outras  palavras,  quando  os  interessados  não  conseguem  sozinhos 

equacionar seus conflitos, há possibilidade de recorrer às instâncias judiciárias para tanto. O 
acesso à justiça é importante e não envolve apenas homologação retórica das escolhas feitas 
pelos administradores da coisa pública e das instituições de poder público.

 
Ao  contrário,  o  Judiciário  é  como  um  caldeirão  que  permitirá  que  os 

interessados ali depositem as doses de medo e de ousadia que entendam apropriadas para 
encontrar a decisão mais sábia,  buscando de forma civilizada e democrática,  através do 
devido  processo,  do  contraditório,  da  ampla  defesa  e  dos  demais  recursos  inerentes  à 
discussão judiciária aquela solução que melhor atenda aos interesses de todos.

 
Nós,  juízes,  temos  o  privilégio  e  a  responsabilidade  de  trabalhar  nesse 

caldeirão  que  produzirá  a  decisão  definitiva.  Controlamos  a  forma  como cada  um dos 
interessados  ali  deposita  sua  contribuição  (conhecimentos,  informação,  participação, 



interesses,  experiências,  esperanças, medos,  ousadia).  Misturamos esses ingredientes nas 
audiências, decisões, atos processuais que praticamos, temperando com devido processo e 
ampla defesa, e disso vai resultando aos poucos a decisão. Primeiro, temos a liminar, que 
depois se convalida ou é substituída pela sentença. Depois há o duplo grau, com a apelação 
e a possibilidade de outros recursos, como estes embargos infringentes, por exemplo, até 
chegar às últimas instâncias, que fazem o controle final de legalidade e constitucionalidade. 
Então,  quando  chegamos  à  decisão  definitiva  podemos  ou  não  estar  diante  da 
solução acertada  para  o  caso.  Pode  ser  que  tenhamos  acertado,  pode  ser  que  tenhamos 
errado.  Entretanto,  sábia ou insensata a última solução judiciária,  ao menos terá sido o 
melhor que se pode produzir com a informação e a participação de todas as perspectivas e 
interessados ao longo do percurso.

 
Sétimo,  feitas  todas  essas  considerações  genéricas  e  abstratas  que  este 

relator  entende  necessárias  para  fundamentar este  voto,  chegamos  diante  do  caso 
concreto. Os fatos da causa. Como valorá-los? Como solucionar o conflito havido entre 
os autores, contrários à liberação do milho Liberty Link, e os réus, a empresa Bayer 
S/A e a União, favoráveis à liberação comercial?

 
A  sentença  entendeu  que  o  OMG  ainda  não  poderia  ser  liberado  para 

comercialização  nas  regiões  norte  e  nordeste  do  Brasil  porque  os  estudos  deveriam 
considerar  também  essas  regiões  do  país,  mas  ainda  não  as  consideraram.  O  voto 
majoritário,  acolhendo o parecer da CTNBio,  entendeu que os estudos realizados foram 
suficientes e o milho poderia ser liberado em todo o território nacional, independentemente 
de novos estudos.

 
É fato que a autorização para liberação comercial do milho pela CTNBio se 

baseou em estudos realizados em apenas alguns dos biomas brasileiros, já que o próprio 
Parecer Técnico da CTNBio diz que os estudos foram conduzidos apenas nos estados de 
São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Goiás, Rio Grande do 
Sul  e  Bahia.  Portanto,  os  estudos  considerados  não  tiveram abrangência  nacional  nem 
cobriram todos os biomas brasileiros, tal como consignado no Parecer Técnico 987/2007 
(fls. 117-126), onde foram descritos os fatos relacionados ao pedido feito pela Bayer S/A 
para liberação do milho em discussão, de onde destaco (grifei):

 
I. Identificação do OGM
Designação do OGM: Milho Liberty Link, Evento T25
Requerente: Bayer S.A.
Espécie: Zea mays - Milho 
Característica Inserida: Tolerância ao herbicida Glufosinato de Amônio
Método de introdução da característica: transformação direta de protoplastos pelo processo  
de eletroporação.
Uso proposto: produção de silagem e grãos para consumo humano e animal do OGM e  
seus derivados.
 
II. Informações Gerais
(...)
O evento comercial Milho Liberty Link foi obtido pela transformação direta de protoplastos  
pelo processo de eletroporação. A tolerância ao herbicida glufosinato de amônio foi obtida  
pela introdução do gene que expressa a proteína PAT (Fosfinotricina N-acetyltransferase)  
isolada  de Streptomyces  viridochromogenes que,  ao  catalisar  a  acetilação  da  L-
fosfinotricina (glufosinato de amônio), promove a inativação do componente ativo. Como  



conseqüência,  plantas do referido evento de transformação são resistentes ao herbicida,  
permitindo seu emprego no controle de plantas invasoras.
No Brasil, várias liberações planejadas no meio ambiente, em caráter experimental, do  
milho T25, foram conduzidas após aprovação da CTNBio em regiões representativas da  
cultura do milho, compreendendo os estados de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso,  
Mato Grosso do Sul, Paraná, Goiás, Rio Grande do Sul e Bahia.
 
Portanto, os estudos não foram realizados em todos os biomas brasileiros nem 

tiveram  abrangência  geográfica  capaz  de  dar  conta  dos  aspectos  relacionados  à  saúde 
humana, à saúde dos animais e aos aspectos ambientais em todas as regiões brasileiras.

 
Oitavo, a CTNBio deveria considerar todas as regiões (biomas) do Brasil 

quando emitiu o parecer técnico que liberou o milho Liberty Link porque isso decorre 
da realidade do Brasil (suas proporções continentais e sua variedade de biomas). Os 
estudos não precisavam ter ocorrido em todos os estados brasileiros, mas ao menos 
tinham de dar conta de todos os biomas onde o milho pudesse ser comercializado se 
liberado.

 
Realmente, quando pensamos em termos de Brasil, temos que pensar grande. 

Precisamos pensar em termos continentais, porque o Brasil não é um país pequeno. Temos 
muitos e distintos biomas. Temos uma riqueza que provém da nossa biodiversidade, que não 
se tem em nenhum outro lugar do mundo com tanta abundância. Somos diferentes entre 
nós, inclusive o próprio sítio do Ministério do Meio Ambiente reconhece e enaltece essa 
biodiversidade que se espalha pelos distintos biomas que compõem e diferenciam as regiões 
brasileiras.

 
As palavras não são minhas, tomo de empréstimo do sítio oficial do Ministério 

do Meio Ambiente, que dá conta de que nosso país, em verdade, é um continente de vidas 
distintas e de diferenças biológicas, abarcando 'várias zonas climáticas', existindo 'grandes 
variações ecológicas', formando 'zonas biogeográficas distintas ou biomas', resultando em 
'enorme riqueza da flora e da fauna' e abrigando nada mais do que 'a maior biodiversidade 
do planeta'.

 
Sobre  a  variedade  da  biodiversidade  brasileira  (disponível  em 

www.mma.gov.br/biodiversidade/biodiversidade-brasileira,  consulta  em  janeiro  de  2014, 
grifei), destaco:

 
O Brasil  é  um país  de  proporções  continentais:  seus  8,5  milhões  km²  ocupam quase  a  
metade da América do Sul e abarcam várias zonas climáticas - como o trópico úmido no  
Norte, o semi-árido no Nordeste e áreas temperadas no Sul. Evidentemente, estas diferenças  
climáticas levam a grandes variações ecológicas, formando zonas biogeográficas distintas  
ou biomas: a Floresta Amazônica, maior floresta tropical úmida do mundo; o Pantanal,  
maior planície inundável; o Cerrado de savanas e bosques; a Caatinga de florestas semi-
áridas; os cam'os dos Pampas; e a floresta tropical pluvial da Mata Atlântica. Além disso, o  
Brasil possui uma costa marinha de 3,5 milhões km², que inclui ecossistemas como recifes  
de corais, dunas, manguezais, lagoas, estuários e pântanos.
 
A variedade  de  biomas reflete  a enorme  riqueza  da  flora  e  da  fauna  brasileiras:  o  
Brasil abriga a maior biodiversidade do planeta. Esta abundante variedade de vida - que se 
traduz em mais de 20% do número total de espécies da Terra - eleva o Brasil  ao posto  
de principal nação entre os 17 países megadiversos (ou de maior biodiversidade).
 



Além disso, muitas das espécies brasileiras são endêmicas, e diversas espécies de plantas  
de importância econômica mundial - como o abacaxi, o amendoim, a castanha do Brasil (ou  
do Pará), a mandioca, o caju e a carnaúba - são originárias do Brasil.
 
Mas não é só: o país abriga também uma rica sociobiodiversidade, representada por mais  
de  200  povos  indígenas  e  por  diversas  comunidades  -  como  quilombolas,  caiçaras  e  
seringueiros,  para  citar  alguns  -  que  reúnem um inestimável  acervo  de  conhecimentos  
tradicionais sobre a conservação da biodiversidade. Porém, apesar de toda esta riqueza em  
forma de conhecimentos e de espécies nativas, a maior parte das atividades econômicas  
nacionais  se baseia em espécies exóticas:  na agricultura,  com cana-de-açúcar da Nova  
Guiné, café da Etiópia, arroz das Filipinas, soja e laranja da China, cacau do México e  
trigo asiático; na silvicultura, com eucaliptos da Austrália e pinheiros da América Central;  
na pecuária, com bovinos da Índia, equinos da Ásia e capins africanos; na piscicultura, com  
carpas da China e tilápias da África Oriental; e na apicultura, com variedades de abelha  
provenientes da Europa e da África.
 
Este paradoxo traz à tona uma ideia premente: é fundamental que o Brasil intensifique as  
pesquisas em busca de um melhor aproveitamento da biodiversidade brasileira - ao mesmo  
tempo mantendo garantido o acesso aos recursos genéticos exóticos, também essenciais ao  
melhoramento da agricultura, da pecuária, da silvicultura e da piscicultura nacionais.
 
Como se sabe, a biodiversidade ocupa lugar importantíssimo na economia nacional: o setor  
de agroindústria, sozinho, responde por cerca de 40% do PIB brasileiro (calculado em US$  
866 bilhões em 1997); o setor florestal, por sua vez, responde por 4%; e o setor pesqueiro,  
por  1%.  Na agricultura,  o  Brasil  possui  exemplos  de repercussão internacional  sobre o  
desenvolvimento de biotecnologias que geram riquezas por meio do adequado emprego de  
componentes da biodiversidade.
 
Produtos da biodiversidade respondem por 31% das exportações brasileiras, com destaque  
para o café, a soja e a laranja. As atividades de extrativismo florestal e pesqueiro empregam  
mais de três milhões de pessoas. A biomassa vegetal, incluindo o etanol da cana-de-açúcar,  
e a lenha e o carvão derivados de florestas nativas e plantadas respondem por 30% da  
matriz energética nacional - e em determinadas regiões, como o Nordeste, atendem a mais  
da metade da demanda energética industrial  e residencial.  Além disso,  grande parte da  
população brasileira faz uso de plantas medicinais para tratar seus problemas de saúde.
 
Por tudo isso, o valor da biodiversidade é incalculável.
 
Sua  redução  compromete  a  sustentabilidade  do  meio  ambiente,  a  disponibilidade  de  
recursos naturais e, assim, a própria vida na Terra. Sua conservação e uso sustentável, ao  
contrário, resultam em incalculáveis benefícios à Humanidade.
 
Neste contexto, como abrigo da mais exuberante biodiversidade do planeta, o Brasil reúne  
privilégios e enorme responsabilidade.
 
Este é o primeiro motivo para não aceitar estudos parciais para liberação total: 

se o país é grande e queremos liberar o milho comercialmente em todo o país, devem ser 
contemplados  nos  estudos  todos  os  biomas  brasileiros.  Se  os  estudos  forem parciais,  a 
liberação também deve ser parcial.

 
Nono, a CTNBio deveria considerar todas as regiões do Brasil quando 

emitiu  o  parecer  técnico  que  liberou  o  milho Liberty  Link porque  isso  decorre  da 
própria Constituição Federal, que várias vezes menciona as desigualdades regionais do 
Brasil e, inclusive, autoriza tratamento diferenciado em várias passagens justamente 
para dar conta dessa diversidade regional. 



 
Entre  outros,  destaco  esses  trechos  da  Constituição,  que  reconhecem  a 

relevância das diferenças regionais no Brasil (grifei):
 
Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;
II - garantir o desenvolvimento nacional;
 III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais;
IV  -  promover  o  bem  de  todos,  sem  preconceitos  de  origem,  raça,  sexo,  cor,  idade  e  
quaisquer outras formas de discriminação.
(...)
 
Art.  43.  Para efeitos administrativos,  a União poderá articular sua ação em um mesmo  
complexo  geoeconômico  e  social,  visando  a  seu  desenvolvimento  e à  redução  das 
desigualdades regionais.
(...)
 
Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:
I - o plano plurianual;
II - as diretrizes orçamentárias;
III - os orçamentos anuais.
(...)
§ 7º - Os orçamentos previstos no § 5º, I e II, deste artigo, compatibilizados com o plano  
plurianual, terão entre suas funções a de reduzir desigualdades inter-regionais,  segundo 
critério populacional.
(...)
 
Art.  170.  A  ordem econômica,  fundada  na  valorização  do  trabalho  humano  e  na  livre  
iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça  
social, observados os seguintes princípios:
I - soberania nacional;
II - propriedade privada;
III - função social da propriedade;
IV - livre concorrência;
V - defesa do consumidor;
VI  -  defesa  do  meio  ambiente,  inclusive  mediante  tratamento  diferenciado  conforme  o  
impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação;
VII - redução das desigualdades regionais e sociais;
VIII - busca do pleno emprego;
IX -  tratamento favorecido para as  empresas de pequeno porte  constituídas sob as  leis  
brasileiras e que tenham sua sede e administração no País. 
(...)
 
Ora,  se  a  própria  Constituição  valoriza  as  diferenças  regionais  e  inclusive 

autoriza  tratamento distinto  para  dar  conta  e corrigir  essas  desigualdades,  parece muito 
razoável  que  quando  se  trata  de  liberar  comercialmente  organismo  geneticamente 
modificado  também  sejam  consideradas  as  diferenças  regionais,  representadas  pelos 
distintos biomas brasileiros, cada um deles dando conta de uma realidade socioambiental 
diferente e correspondendo a biodiversidades geográficas.

 
Décimo, a CTNBio deveria considerar todas as regiões do Brasil quando 

emitiu o parecer técnico que liberou o milho Liberty Link porque isso decorre do § 4º 
do artigo 14 da Lei 11.105/05, dispondo que 'a decisão técnica da CTNBio deverá conter  
resumo de sua fundamentação técnica, explicitar as medidas de segurança e restrições ao  



uso do OGM e seus derivados econsiderar as particularidades das diferentes regiões do  
País,  com  o  objetivo  de  orientar  e  subsidiar  os  órgãos  e  entidades  de  registro  e  
fiscalização, referidos no art. 16 desta Lei, no exercício de suas atribuições' (grifei). A 
competência técnica é da CTNBio (artigo 14-XII da Lei 11.105/05), mas a forma da 
decisão técnica não é livre a CTNBio. A lei impõe uma forma específica para aquela 
decisão  técnica  (artigo  14-§  4º  da  Lei  11.105/05),  que  deve  'considerar  as  
particularidades das diferentes regiões do País'. Se a decisão técnica não o faz, não é 
completa e não pode produzir todos os efeitos.

 
Ora,  se  a  lei  determina  que  sejam  consideradas  as  particularidades  das 

diferentes  regiões  do  País,  não  é  possível  escolher  apenas  alguns  pedaços  do  território 
nacional segundo a conveniência comercial ou o interesse econômico do interessado. Se a  
decisão técnica da CTNBio considera apenas estudos sobre partes do território nacional, não 
sendo conclusiva quanto a todos os biomas brasileiros, a conclusão que daí decorre é que a 
autorização tem que ser dada na mesma medida: também ser parcial. O que não foi tratado 
nos estudos não pode ser deferido na autorização.

 
Se o órgão técnico quer liberar para todo o território nacional, deve exigir e se 

basear em estudos técnicos capazes de dar conta de todo o território nacional. Se os estudos 
são parciais, a liberação também tem que ser parcial. É o que está dito na lei quando manda 
considerar as particularidades das diferentes regiões do País.

 
Aqui temos que perceber também que está sendo usado artigo definido plural, 

exigindo a lei sejam consideradas 'as'  diferentes regiões do País. É diferente de mandar 
considerar 'particularidades de diferentes regiões do País' ou 'particularidades de algumas 
das regiões do País'. A exigência é considerar as 'particularidades das diferentes regiões do  
País', isto é, de todas as diferentes regiões do País.

 
A exigência feita na Lei de Biossegurança não é gratuita. Justamente por tudo 

o que foi  dito nos tópicos anteriores desse voto,  o legislador está reconhecendo que as 
diferenças regionais são relevantes e devem ser consideradas quando se opina pela liberação 
comercial do OGM. Realmente, os biomas são diferentes, o Brasil de cada um dos biomas é 
diferente. A caatinga e a floresta são diferentes do cerrado, do pampa e do pantanal. O milho 
que nasce num local pode ser diferente do que nasce no outro, a forma como o pólen se 
espalha pode ser diferente de um lugar para o outro, tanto que isso está inclusive referido no 
Parecer Técnico CTNBio 987/2007, dizendo que as distâncias que o pólen percorre são 
variáveis e vão depender dos padrões de vento, umidade e temperatura (grifei):

 
O fluxo gênico no milho pode ocorrer por meio da transferência de pólen e da dispersão de  
sementes. A dispersão de sementes é facilmente controlada, uma vez que a domesticação do  
milho  eliminou  os  mecanismos  ancestrais  de  dispersão  de  sementes  e,  portanto,  o  
movimento de pólen é o único meio efetivo de escape de genes de plantas de milho. 
 
Estudos sobre dispersão de pólen de milho têm sido conduzidos, sendo que alguns deles  
mostram que o pólen de milho pode deslocar-se a longas distâncias. Porém, a maioria do 
pólen liberado é depositada próximo à cultura, com taxa de translocação muito baixa fora  
da cultura fonte. O agente de polinização predominante no milho é o vento e a distância  
que  o  pólen  viável  pode  percorrer  depende  dos  padrões  de  vento,  umidade  e  
temperatura. Luna et al. (11) avaliaram a distância de isolamento e o controle de pólen e  
demonstraram que a polinização cruzada ocorre em uma distância máxima de 200 m e  
nenhuma polinização cruzada aconteceu em distâncias iguais ou superiores a 300 metros  



em relação às fontes de pólen, em condição de não despendoamento. Os resultados indicam  
que a viabilidade do pólen é mantida por 2 h e que a polinização cruzada não foi observada  
em distâncias de 300 metros da fonte de pólen.
 
Sob ventos baixos a moderados, estimou-se que, comparando-se as concentrações a 1 m da  
cultura fonte, aproximadamente 2% de pólen são anotados a 60 m, 1,1% a 200 m e e 0,75-
0,5% a 500 m de distância. A 10 m de um campo, em média o número de grãos de pólen por  
unidade de área  é  dez  vezes  menor que o observado a  1  m da borda.  Portanto,  se  as  
distâncias estabelecidas de separação desenvolvidas para produção de semente de milho  
são  observadas,  espera-se  que  a  transferência  de  pólen  às  variedades  adjacentes  seja  
minimizada, não devendo conter quaisquer materiais genéticos com tolerância ao herbicida.  
Mesmo na eventualidade de haver um escape gênico, a probabilidade de fixação do alelo  
contendo a seqüência gênica que confere tolerância ao glufosinato de amônio na população  
é muito reduzida na ausência de pressão de seleção. 
 
Felizmente, o Brasil é o país com maior biodiversidade do planeta. Não somos 

um deserto homogêneo, submetido às mesmas leis e com características idênticas em todos 
os espaços. Ao contrário, nossa natureza é viva e não se submete a leis rígidas, como as da 
física e da mecânica. Estas permitem aos cientistas sonhar com uma lei universal, válida 
para todos os lugares, como as leis da física buscam explicar o movimento em todos os 
espaços do Universo, o que aliás os cientistas ainda não conseguiram encontrar (uma lei que 
permitisse unificar todas as forças que comando o universo físico).

 
Aqui temos a dificuldade adicional de estarmos lidando com a vida, com algo 

que  ainda  sequer  conseguimos  explicar,  com  algo  que  não  temos  capacidade  de 
compreender tal sua complexidade, que muitas vezes nos obriga a recorrer à fé e à religião 
para explicar o que não podemos explicar apenas com nossa razão e nossa linguagem.

 
Ora, se nossos cientistas ainda não conseguiram explicar a vida em toda sua 

plenitude,  precisamos  estar  atentos  para  as  nuances,  para  as  diferenças  e  para  as 
possibilidades  da  vida.  Esta  sempre  vai  nos  surpreender,  porque  provavelmente  seu 
surgimento nesse planeta e não em nenhum outro ainda conhecido talvez tenha sido um 
milagre  ou  fruto  de  um  processo  que  foge  a  nossa  compreensão.  Mas  que,  uma  vez 
desencadeado, foge ao nosso controle e resulta em nossa existência enquanto seres vivos e 
enquanto planeta vivo.

 
Aliás,  é essa nossa incapacidade de compreender a vida que nos torna tão 

frágeis e tão felizes quando vemos uma criança nascer ou quando temos um filho recém-
nascido em nossos braços. É a magia daquele momento que não conseguimos racionalmente 
explicar que às vezes nos leva às lágrimas ou nos faz sorrir com aquela vida que surge sabe-
se lá de onde.

 
Pois  bem,  a  lei  dos  homens  foi  sábia  porque  reconheceu isto  ao tratar  da 

biossegurança,  da  segurança  da  vida:  exigiu  que  as  diferenças  regionais  fossem 
consideradas quando se trata de autorizar aos homens o comércio da vida que modificaram 
e criaram, ainda que em simples grãos de milho geneticamente modificado.

 
É o que está dito na Lei 11.105/05 e repito:
 
Art. 14. Compete à CTNBio:
 I - estabelecer normas para as pesquisas com OGM e derivados de OGM;



 II - estabelecer normas relativamente às atividades e aos projetos relacionados a OGM e  
seus derivados;
 III - estabelecer, no âmbito de suas competências, critérios de avaliação e monitoramento  
de risco de OGM e seus derivados;
 IV - proceder à análise da avaliação de risco, caso a caso, relativamente a atividades e  
projetos que envolvam OGM e seus derivados;
 V - estabelecer os mecanismos de funcionamento das Comissões Internas de Biossegurança  
- CIBio, no âmbito de cada instituição que se dedique ao ensino, à pesquisa científica, ao  
desenvolvimento tecnológico e à produção industrial que envolvam OGM ou seus derivados;
 VI - estabelecer requisitos relativos à biossegurança para autorização de funcionamento de  
laboratório, instituição ou empresa que desenvolverá atividades relacionadas a OGM e seus  
derivados;
 VII  -  relacionar-se  com  instituições  voltadas  para  a  biossegurança  de  OGM  e  seus  
derivados, em âmbito nacional e internacional;
 VIII - autorizar, cadastrar e acompanhar as atividades de pesquisa com OGM ou derivado  
de OGM, nos termos da legislação em vigor;
 IX - autorizar a importação de OGM e seus derivados para atividade de pesquisa;
 X - prestar apoio técnico consultivo e de assessoramento ao CNBS na formulação da PNB  
de OGM e seus derivados;
 XI - emitir Certificado de Qualidade em Biossegurança - CQB para o desenvolvimento de  
atividades com OGM e seus derivados em laboratório, instituição ou empresa e enviar cópia  
do processo aos órgãos de registro e fiscalização referidos no art. 16 desta Lei;
 XII - emitir decisão técnica, caso a caso, sobre a biossegurança de OGM e seus derivados  
no  âmbito  das  atividades  de  pesquisa  e  de  uso  comercial  de  OGM e  seus  derivados,  
inclusive a classificação quanto ao grau de risco e nível de biossegurança exigido, bem  
como medidas de segurança exigidas e restrições ao uso;
 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, bem como quanto aos seus derivados;
 XIV - classificar os OGM segundo a classe de risco, observados os critérios estabelecidos  
no regulamento desta Lei;
 XV - acompanhar o desenvolvimento e o progresso técnico-científico na biossegurança de  
OGM e seus derivados;
 XVI - emitir resoluções, de natureza normativa, sobre as matérias de sua competência;
 XVII - apoiar tecnicamente os órgãos competentes no processo de prevenção e investigação  
de acidentes e de enfermidades,  verificados no curso dos projetos e das atividades com  
técnicas de ADN/ARN recombinante;
 XVIII - apoiar tecnicamente os órgãos e entidades de registro e fiscalização, referidos no  
art. 16 desta Lei, no exercício de suas atividades relacionadas a OGM e seus derivados;
 XIX - divulgar no Diário Oficial da União, previamente à análise, os extratos dos pleitos e,  
posteriormente, dos pareceres dos processos que lhe forem submetidos, bem como dar ampla  
publicidade no Sistema de Informações em Biossegurança - SIB a sua agenda, processos em  
trâmite, relatórios anuais, atas das reuniões e demais informações sobre suas atividades,  
excluídas as  informações sigilosas,  de  interesse comercial,  apontadas pelo proponente e  
assim consideradas pela CTNBio;
 XX  -  identificar  atividades  e  produtos  decorrentes  do  uso  de  OGM  e  seus  derivados  
potencialmente causadores de degradação do meio ambiente ou que possam causar riscos à  
saúde humana;
 XXI - reavaliar suas decisões técnicas por solicitação de seus membros ou por recurso dos  
órgãos e  entidades de registro e fiscalização,  fundamentado em fatos  ou conhecimentos  
científicos novos, que sejam relevantes quanto à biossegurança do OGM ou derivado, na  
forma desta Lei e seu regulamento;
 XXII - propor a realização de pesquisas e estudos científicos no campo da biossegurança de  
OGM e seus derivados;
 XXIII - apresentar proposta de regimento interno ao Ministro da Ciência e Tecnologia.



 
 § 1o Quanto aos aspectos de biossegurança do OGM e seus derivados, a decisão técnica da  
CTNBio vincula os demais órgãos e entidades da administração.
 
 § 2o Nos casos de uso comercial, dentre outros aspectos técnicos de sua análise, os órgãos  
de registro e  fiscalização,  no exercício de suas atribuições  em caso de solicitação pela  
CTNBio, observarão, quanto aos aspectos de biossegurança do OGM e seus derivados, a  
decisão técnica da CTNBio.
 
 § 3o Em caso de decisão técnica favorável sobre a biossegurança no âmbito da atividade  
de pesquisa, a CTNBio remeterá o processo respectivo aos órgãos e entidades referidos no  
art. 16 desta Lei, para o exercício de suas atribuições.
 
 § 4o A decisão técnica da CTNBio deverá conter resumo de sua fundamentação técnica,  
explicitar  as  medidas  de  segurança  e  restrições  ao  uso  do  OGM  e  seus  derivados  
e considerar as particularidades das diferentes regiões do País, com o objetivo de orientar  
e subsidiar os órgãos e entidades de registro e fiscalização, referidos no art. 16 desta Lei,  
no exercício de suas atribuições.
 
 § 5o Não se submeterá a análise e emissão de parecer técnico da CTNBio o derivado cujo  
OGM já tenha sido por ela aprovado.
 
 § 6o As pessoas físicas  ou jurídicas  envolvidas em qualquer  das fases  do processo de  
produção agrícola, comercialização ou transporte de produto geneticamente modificado que  
tenham obtido a liberação para uso comercial estão dispensadas de apresentação do CQB e  
constituição de CIBio, salvo decisão em contrário da CTNBio.
 
A norma legal é singela, mas a menção às diferentes regiões do país é clara e 

evidente.  Existe  a  vinculação  da  decisão  técnica  da  CTNBio  a  forma  específica, 
expressamente  prevista  em lei  (artigo 14-§  4º  da  Lei  11.105/05).  Então,  se  a  liberação 
comercial almeja alcançar todo o país, os estudos precisam também ter alcançado todo o 
país.  Do  contrário,  estaríamos  liberando  algo  que  não  se  pesquisou  devidamente  como 
reagiria  aos  ventos,  à  umidade  e  à  temperatura  de  uma  região  diferente.  Estaríamos 
liberando em descumprimento à lei.

 
Décimo-primeiro,  essa  exigência  feita  na  Lei  de  Biossegurança 

(considerar as particularidades das diferentes regiões do País - artigo 14-§ 4º da Lei 
11.105/05) não é gratuita. No caso concreto, está justificada porque o pólen do milho 
pode se deslocar por longas distâncias, conforme diz o próprio Parecer Técnico da 
CTNBio. Justamente por isso e pelo que foi dito nos tópicos anteriores, é relevante o 
que  o  legislador  está  exigindo  para  liberação  comercial  de  OGM:  as  diferenças 
regionais  podem  ser  relevantes  e  influenciar  quanto  à  liberação  ou  à  forma  de 
liberação do OGM. Por isso, devem ser consideradas quando se opina tecnicamente 
quanto à liberação comercial do OGM. 

 
Realmente,  os  biomas  são  diferentes,  o  Brasil  de  cada  um  dos  biomas  é 

diferente. A caatinga e a floresta são diferentes do cerrado, do pampa e do pantanal. O milho 
que nasce num dos biomas pode ser diferente do que nasce no outro, a forma como o pólen 
se espalha pode ser diferente de um lugar para o outro, tanto que isso está inclusive referido 
no Parecer Técnico CTNBio 987/2007, dizendo que as distâncias que o pólen percorre são 
variáveis e vão depender dos padrões de vento, umidade e temperatura (grifei):

 



O milho é uma planta monóica: um único indivíduo contém flores masculinas e femininas  
localizadas  separadamente. As  plantas  de  milho  são  plantas  de  fecundação  cruzada  e  
largamente polinizadas com ajuda do vento, insetos, gravidade e outros. A introdução dos 
elementos gênicos anteriormente descritos não alterou as características reprodutivas da  
planta.  Portanto,  a probabilidade de fecundação cruzada entre plantas do evento T25 e  
outras plantas de milho é a mesma que ocorre entre híbridos e linhagens de milho não  
geneticamente modificadas.
 
O milho é a espécie que atingiu o mais elevado grau de domesticação entre as plantas  
cultivadas,  tendo  perdido  suas  características  de  sobrevivência  na  natureza  como,  por  
exemplo, a eliminação da degrana. Assim, o milho é uma planta incapaz de sobreviver em  
condições  naturais,  quando  não  assistida  tecnicamente.  Não  há,  portanto,  qualquer  
possibilidade de que o milho se transforme numa planta invasora ou daninha.
 
O fluxo gênico no milho pode ocorrer por meio da transferência de pólen e da dispersão de  
sementes. A dispersão de sementes é facilmente controlada, uma vez que a domesticação do  
milho  eliminou  os  mecanismos  ancestrais  de  dispersão  de  sementes  e,  portanto, o 
movimento de pólen é o único meio efetivo de escape de genes de plantas de milho. 
 
Estudos sobre dispersão de pólen de milho têm sido conduzidos, sendo que alguns deles  
mostram que o pólen de milho pode deslocar-se a longas distâncias. Porém, a maioria do  
pólen liberado é depositada próximo à cultura, com taxa de translocação muito baixa fora  
da cultura fonte. O agente de polinização predominante no milho é o vento e a distância  
que  o  pólen  viável  pode  percorrer  depende  dos  padrões  de  vento,  umidade  e  
temperatura. Luna et al. (11) avaliaram a distância de isolamento e o controle de pólen e  
demonstraram que a polinização cruzada ocorre em uma distância máxima de 200 m e  
nenhuma polinização cruzada aconteceu em distâncias iguais ou superiores a 300 metros  
em  relação  às  fontes  de  pólen,  em  condição  de  não  despendoamento.  Os  resultados  
indicam que a viabilidade do pólen é mantida por 2 h e que a polinização cruzada não foi  
observada em distâncias de 300 metros da fonte de pólen. 
 
Sob ventos baixos a moderados, estimou-se que, comparando-se as concentrações a 1 m da  
cultura fonte, aproximadamente 2% de pólen são anotados a 60 m, 1,1% a 200 m e e 0,75-
0,5% a 500 m de distância. A 10 m de um campo, em média o número de grãos de pólen por  
unidade de área  é  dez  vezes  menor que o observado a  1  m da borda.  Portanto,  se  as  
distâncias estabelecidas de separação desenvolvidas para produção de semente de milho  
são  observadas,  espera-se  que  a  transferência  de  pólen  às  variedades  adjacentes  seja  
minimizada, não devendo conter quaisquer materiais genéticos com tolerância ao herbicida.  
Mesmo na eventualidade de haver um escape gênico, a probabilidade de fixação do alelo  
contendo a seqüência gênica que confere tolerância ao glufosinato de amônio na população  
é muito reduzida na ausência de pressão de seleção. 
 
Os impactos ecológicos secundários, que se referem aos efeitos no ambiente, especialmente  
nos ecossistemas do solo, são muito discutidos atualmente em virtude da complexidade do  
solo.  Os  organismos  do  solo  são  geralmente  muito  expostos  ao  contato  com  plantas  
geneticamente  modificadas,  tanto  em  contato  direto  como  através  da  queda  de  folhas,  
exudatos  radiculares  ou  mesmo  decomposição  das  raízes.  Pelos  relatos  na  literatura,  
culturas  geneticamente  modificadas  se  comportam  de  modo  semelhante  às  culturas  
convencionais  correspondentes,  não  tendo  sido  detectadas,  até  o  momento,  alterações  
significativas  nas  estruturas  das  comunidades  microbianas  dos  solos.  Estudos  de  
transferência de genes intactos de plantas para microrganismos demonstraram baixíssimas  
possibilidades de transferência, sugerindo que a probabilidade de ocorrência desse evento  
é, na prática, extremamente baixo. Não há evidências de que genes de plantas tenham sido  
alguma vez transferidos a bactérias nas condições naturais.4 Acresce que o gene pat  já  
existe  no  solo,  uma  vez  que  é  oriundo  de  uma  bactéria  natural  de  solo,  S.  
viridochromogenes. 
 



Ora, o regime de ventos, de umidade e de temperatura é diferente na floresta 
do norte e na caatinga do nordeste? É diferente no pampa do sul e no cerrado do centro-
oeste? As diferenças geográficas, biológicas e ecológicas entre esses distintos biomas são 
manifestas, e para saber como isso se reflete no milho somente com estudos apropriados e 
adequados para cada regime de ventos, de umidade e de temperatura é que podemos ter 
dados conclusivos.

 
 Décimo-segundo, os estudos sobre o OGM em todas as regiões do país em 

que se pretende a liberação comercial do milho são necessários e devem ser prévios 
porque a opção constitucional e legal é por pensar o futuro (prevenir), e não apenas 
reparar o passado (remediar).

 
Ainda  que  no  caso  não  se  tratasse  de  exigir  prévio  estudo  de  impacto 

ambiental  (que o artigo 225-§ 1º-IV da Constituição diz que é 'prévio'),  não se poderia  
aceitar que os estudos para liberação comercial do milho nas distintas regiões do Brasil 
fossem feitos a posteriori, depois da autorização.

 
É que as competências postas no artigo 225-§ 1º da Constituição envolvem 

não apenas a obrigação de reparar o passado (por exemplo, o 'restaurar' do inciso I quanto 
aos  processos  ecológicos  essenciais),  mas principalmente  se  voltam para  a  proteção do 
futuro (por exemplo, o 'preservar' disposto em vários dos respectivos incisos).

 
No tocante ao patrimônio genético e à manipulação genética, isso fica bem 

marcado pelo verbo utilizado pelo inciso II do § 1º do artigo 225 da Constituição, quando 
impõe  obrigação  ao  Poder  Público  em  'preservar a  diversidade  e  a  integridade  do  
patrimônio  genético  do  País  e  fiscalizar  as  entidades  dedicadas  à  pesquisa  e  à  
manipulação de material genético'.

 
Ora, preservar vem do latim 'praeservare', que é 'observar previamente' (Novo 

Aurélio Século XXI. 3ª edição. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999, p. 1633). Ou seja, 
envolve ideia de agir antes para evitar que mal futuro aconteça, definindo o Dicionário 
Aurélio o verbete preservar como sendo 'livrar de algum mal; manter livre de corrupção,  
perigo  ou dano;  conservar'  (op.  cit.,  pág.  1633).  Essa  interpretação  é  confirmada  pelo 
Dicionário  de  Sinônimos  de  Antenor  Nascentes,  outro  clássico  de  nossos  dicionários,  
quando diferencia garantir de preservar, nestes termos: 'Garantir é livrar de mal atual ou de  
aproximação  certa.  Preservar  é  livrar  de  mal  futuro  e  que  apenas  é  possível' 
(NASCENTES,  Antenor.  Dicionário  de  Sinônimos.  4ª  edição.  Rio  de  Janeiro:  Lexicon, 
2011, pág. 273). Então preservar é observar previamente, e para observar previamente é 
preciso estudar antes. Daí a ideia de estudos prévios ser ínsita ao verbo 'preservar', não se  
contentando a Constituição, portanto, apenas com cautelas e cuidados a posteriori.

 
No caso do milho em discussão, o Parecer Técnico da CTNBio não envolve 

apenas autorização para pesquisa e estudo, mas também autoriza comercialização do milho. 
Ou seja, permite colocar o milho no comércio, para transformá-lo em mercadoria passível 
de apropriação e de negócios realizados com aqueles que lidam com a agricultura,  que 
compram sementes,  as colocam no solo e cuidam da planta que delas surge, e então as  
transformam em comida para animais e pessoas.

 
Aliás, esse é exatamente o uso proposto pela ré Bayer S/A para o milho que 



pretendeu  liberado  para  comercialização  pela  CTNBio,  conforme  constou  do  Parecer 
Técnico 987/2007: 'Uso proposto: produção de silagem e grãos para consumo humano e  
animal do OGM e seus derivados'.

 
Portanto,  havendo  obrigação  do  Poder  Público  'prevenir',  e  não  apenas 

'reparar', é importante que as instituições públicas estejam sempre 'observando previamente' 
as  condições,  os  requisitos,  os  riscos,  as  cautelas,  os  fatos,  etc.  Para  isso,  precisam de 
estudos e os estudos devem ser prévios.  Do contrário,  se a ação do Poder Público não 
estiver baseada em estudos prévios, em observação prévia,  não teremos prevenção, mas 
reparação ou restauração, que é diferente do comando do artigo 225-§ 1º-II da Constituição.

 
Décimo-terceiro, a sentença dá conta de todas as questões mencionadas 

nesse voto, adotando um caminho prudente entre as duas alternativas defendidas pelas 
partes (proibição total  ou liberação total).  No tópico em julgamento,  a sentença se 
mostra prudente, somente permitindo a liberação daquilo que foi testado e estudado, 
considerando as  particularidades  das  regiões  do  País.  Exige  que  os  estudos  sejam 
prévios e alcancem todos os biomas do Brasil (inclusive a floresta do norte e a caatinga 
do nordeste), mas não impede por completo a comercialização naquelas áreas em que 
já temos os estudos e para as quais o Parecer Técnico CTNBio 987/2007 se mostra 
conclusivo.  Ou  seja,  a  sentença  escolhe  o  caminho  do  meio,  a  via  da  prudência, 
equilibrando a ousadia e o medo. Nem nos impede de buscar alimentos nem nos expõe 
desnecessariamente aos riscos do que não conhecemos por completo.

 
Ainda que este voto já tenha transcrito trechos relevantes da sentença, convém 

aqui destacar algumas de suas passagens, evidenciando que o exame por ela feito não foi 
superficial  e  que  suas  conclusões  merecem  ser  mantidas  no  ponto,  por  seus  próprios 
fundamentos (fls. 3502-3503, grifei), a saber:

 
Observa-se do Parecer Técnico nº 987/2007 que foram feitas várias liberações planejadas  
do milho T25 (Liberty Link) no meio ambiente, conduzidas após aprovação da CTNBio, em  
regiões representativas da cultura do milho, compreendendo os estados de São Paulo, Minas  
Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Goiás, Rio Grande do Sul e Bahia (fl.  
343). Ou seja, houve estudos nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, e em apenas um Estado  
da região Nordeste.
 
Embora não se vislumbre na hipótese a necessidade de que fossem realizados estudos em  
todos os estados brasileiros, mostra-se razoável a insurgência da parte autora, na medida  
em que os estudos realizados não abordaram as regiões Norte e Nordeste, representativas  
de  diferentes  biomas,  não  sendo  assim  possível  à  CTNBio,  na  sua  decisão  técnica,  
considerar as particularidades das diferentes regiões do País, conforme determina o § 4º  
do art. 14 da Lei nº 11.105/2005.
 
A propósito,  destaque-se  que  ao  menos  dois  pareceristas  questionaram  a  ausência  de  
estudos em áreas maiores. A esse respeito, o Dr. Manoel Xavier dos Santos estranha o fato  
de que o Evento de Transformação T 25 no milho tenha sido avaliado em diversos locais e  
anos em países de clima temperado enquanto no Brasil sua avaliação ficou restrita a poucos  
ambientes/anos (fl. 585 do Anexo II). Por sua vez, o Dr. Paulo Cavalcanti Gomes Ferreira  
destaca que os estudos foram realizados em áreas de pequena dimensão, sendo impossível  
medir  fluxo  gênico,  votando  a  favor  da  desregulamentação  do  milho  Liberty  Link  
condicionada à condução de um estudo de fluxo gênico a ser monitorado pela CTNBio (fl.  
603 do Anexo II).
 



E foram verificadas pequenas variações de composição centesimal entre o milho plantado  
na região Sul (Paraná) e o plantado na região Centro-Oeste (Goiás), que foram imputadas  
às  condições  do  ambiente,  evidenciando-se  a  relevância  da  realização  de  estudos  em  
diversos  ambientes. Ademais, restou  expressamente  consignado  no  Parecer  Técnico  nº  
987/2.007 que não existem restrições para o uso do milho Liberty Link pelo menos no que  
diz respeito ao Sul, Sudeste e Centro Oeste, não se atestando a inexistência de restrições  
quanto às regiões Norte e Nordeste.
 
A parte ré sustenta a correção do procedimento adotado, forte no fato de não serem as  
regiões Nordeste e Norte do país áreas representativas da cultura do milho, afirmando não  
se tratarem de 'provável meio receptor' de milho transgênico.
 
Sem embargo,  e ainda que a liberação tenha ficado condicionada a um monitoramento  
posterior, cumprindo à CTNBio definir os estudos que deverão ser promovidos pela empresa  
em diversos ambientes brasileiros, o fato é que quanto às regiões Norte e Nordeste não há  
segurança sequer no que pertine à possibilidade de plantio, não se podendo excluir desde  
já conclua-se futuramente pela inviabilidade de liberação do OGM em referidas regiões.
 
Nesse aspecto, frise-se que a Nota Técnica CTNBio nº 04/2007, de 26/09/2007, juntada às  
fls. 1494/1502 apenas reforça o raciocínio, ao afirmar a Comissão que 'Uma vez que as  
regiões Norte e Nordeste do Brasil  não são representativas da cultura do milho,  mas a  
CTNBio não proibiu a comercialização do milho Liberty Link nessas regiões, a Comissão  
poderá  exigir  estudos  de  monitoramento  pós-comercialização  nos  biomas  caatinga  
(representativo da região Nordeste) e amazônia (representativo da região Norte, lembrando  
que,  em  biologia,  não  existe  divisão  geopolítica),  caso  haja  venda  de  sementes  
geneticamente modificadas em localidades onde esses  biomas sejam predominantes'  (fls.  
1501/1502).
 
Ora,  dessume-se claramente que os  biomas referidos (caatinga e  amazônia) não foram  
objeto de estudos para fins de liberação do milho geneticamente modificado Liberty Link,  
não  se  apresentando  razoável  ou  lógico  que  se  aguarde  a  'venda'  de  sementes  
geneticamente  modificadas  em  referidas  localidades  para  que  então  se  promovam  
referidos estudos.
 
Dessa forma, reconhece-se a falha no processo no que pertine à ausência de estudos nas  
regiões  Norte  e  Nordeste  do  país  (ou  mais  especificamente  nos  biomas  caatinga  e  
amazônia), valendo destacar que, tratando-se o Brasil de país continental, com inúmeros  
ecossistemas e sete biomas, e sabendo-se que as condições ambientais são determinantes  
às avaliações de riscos, a exigência de estudos nas diversas regiões é imperativa.
 
Saliente-se que a referência à região geopolítica decorre da forma como realizada a análise  
pela CTNBio,  que considerou expressamente as unidades políticas em que realizados os  
estudos, referindo expressamente a inexistência de restrições quanto às regiões Sul, Sudeste  
e  Centro  Oeste  do  país.  Ademais,  como  regra  cada  uma  das  regiões  geopolíticas  é  
característica de um bioma, nada havendo a corrigir no aspecto.
 
Destarte, com fulcro no princípio da precaução (que impõe sejam adotadas medidas eficazes  
para  prevenir  a  degradação  ambiental,  ainda  que  na  ausência  de  certeza  absoluta),  e  
considerando que a decisão técnica da CTNBio deve considerar as particularidades das  
diferentes regiões do País, com o objetivo de orientar e subsidiar os órgãos e entidades de  
registro  e  fiscalização,  no  exercício  de  suas  atribuições  (art.  14,  §  4º,  da  Lei  nº  
11.105/2.005), há que se reconhecer a correção da alegação da parte autora, de forma a  
anular  a  autorização  atacada  no  que  pertine  às  regiões  Norte  e  Nordeste  do  Brasil,  
impedindo-se,  assim,  seja implementada em referidas regiões  enquanto não realizados  
estudos que permitam à CTNBio convalidar seu entendimento quanto à viabilidade de  
liberação em ditas regiões,  prevendo as medidas de segurança e restrições de uso que  



atendam às suas particularidades.
 
 Décimo-quarto,  reconhecendo  a  insuficiência  do  Parecer  Técnico  da 

CTNBio,  nos  termos  da  sentença  e  deste  voto,  não  me  parece  esteja  o  Judiciário 
invadindo ou interferindo esfera discricionária reservada ao administrador público ou 
ao cientista especialista. Juízes e julgadores não têm conhecimentos técnico-científicos 
para  tanto,  mas  não  significa  que  o  ato  administrativo  não  possa  ser sindicado  e 
controlado pelo Poder Judiciário.

 
Aliás, não precisamos ser especialistas ou cientistas para saber que o mundo é 

diverso e que é bom que o mundo seja diverso. Para saber que os biomas do Brasil são 
distintos e a biodiversidade é uma riqueza brasileira que deve ser preservada. Para saber que 
a vida, ao mesmo tempo em que é frágil e delicada, também é esperta o suficiente para  
encontrar seus caminhos. Para saber que ainda não sabemos o suficiente porque os estudos 
regionais foram incompletos (faltou norte e nordeste) e porque estudos a posteriori serão 
intempestivos (se o milho estiver sendo comercializado e plantado próximo à floresta ou à 
caatinga).  Para saber que temos uma Lei de Biossegurança,  fruto de discussão ampla e 
apaixonada  de  todos  os  interessados  e  que  exige  as  cautelas  mínimas  para  liberar 
comercialmente um OGM, entre as quais se incluem estudos prévios abrangendo todas as 
regiões do país.

 
Por isso, não parece esteja o Judiciário avançando em matéria que não lhe 

coubesse,  porque não estamos substituindo os especialistas nem fazendo o trabalho dos 
técnicos. Estamos apenas fazendo uma operação de razão. A tarefa dos juízes é julgar, e 
julgar também é um ato de razão.

 
Então, se temos condições de interpretar as leis e tomar as decisões que vão 

resolver  conflitos,  inclusive  aqueles  conflitos  que  envolvam  questões  relacionadas  à 
informação, à participação e ao acesso à justiça em matéria de meio ambiente (Princípio 10 
da Declaração do Rio de 1992), como nós poderíamos calar e aplaudir os cientistas apenas 
porque são cientistas?

 
Mesmo sendo cientistas, eles devem obediência à lei feita por todos e para 

todos. Se não observaram a lei (e está evidente que não observaram a lei porque não se 
basearam em estudos prévios  sobre  todas  as  regiões  brasileiras  -  artigo 14-§ 4º  da  Lei  
11.105/05), não me parece possível cegar e emudecer apenas pela pressuposição de que eles 
sabem mais do que nós, juízes e cidadãos.

 
Não avançamos no mérito das conclusões da CTNBio porque a sentença não 

está substituindo os estudos científicos para dizer que o milho Liberty Link não possa ser 
comercializado e cultivado no Norte e no Nordeste do Brasil. O que a sentença diz - e este 
voto  repete  -  é  que  estudos  completos  e  prévios  são  indispensáveis  para  a  liberação 
comercial do milho em todo o território nacional. E que se estes estudos ainda não foram 
feitos com a amplitude necessária (que exige a lei), então a lei não foi cumprida, o ato 
administrativo não é válido naquilo que avançou sobre a lei,  e a sentença está fazendo 
justiça em matéria de meio ambiente.

 
Aliás, seria muito estranho que o Judiciário, que controla e interfere em tantas 

questões  complexas  (como  aquelas  envolvendo  comunidades  tradicionais,  indígenas, 



questões de gênero, políticas públicas, finanças públicas, entre outras tantas) pudesse agora 
se dar ao luxo de calar e se omitir diante do mais importante de todos os direitos, o direito 
ao ambiente ecologicamente sadio e equilibrado. Não há dúvida que sem direitos sociais e 
reconhecimento das diferenças culturais, nossa vida seria difícil e, quem sabe, tivéssemos 
que  viver  num  regime  totalitário  ou  sob  um  governo  ditatorial.  Mas  sem  ambiente 
equilibrado,  é nossa vida que estaria comprometida,  junto com a vida do Planeta.  Se o 
equilíbrio ecológico do planeta estiver comprometido, teremos reduzidas nossas chances de 
sobrevivência e não haverá espaço para esperança nem para lutar por liberdade, para clamar 
por justiça, para almejar igualdade. Sem equilíbrio ambiental e sem equilíbrio ecológico, de 
nada  adiantariam  os  outros  direitos  nem  haveria  espaço  para  se  pensar  em  dignidade 
humana.

 
Portanto, não se trata aqui de ser tímido ou arrojado em termos de direitos. O 

que  estamos  aqui  fazendo,  como  juízes  (julgadores)  e  cidadãos  (autores  e  réus),  é 
contribuindo para resolver os conflitos e permitir que a produção de alimentos nos favoreça 
(alimentando  populações  com  tecnologia  segura),  ao  invés  de  nos  prejudicar  (efeitos 
colaterais de uma variação de milho num bioma distinto). Temos o dever de agir para evitar 
que efeitos imprevisíveis ou imprevistos de nossas escolhas sejam agravados por termos 
deixado  para  depois  testes  e  estudos  que  a  própria  Lei  de  Biossegurança  exige  sejam 
abrangentes e prévios.

 
Décimo-quinto,  não  se  trata  aqui  de  cair  na  'armadilha  da  guerra  de  

opiniões', como disse a ré Bayer S/A em suas contrarrazões (pág. 11 do evento 92 do 
recurso). Geralmente, juízes não são ingênuos que possam ser facilmente seduzidos 
por palavras ou argumentações abstratas. Ao contrário, estamos acostumados a lidar 
com os fatos e com as divergências,  porque o conflito concreto é nossa matéria de 
trabalho.  E  geralmente  temos  o  discernimento  para  ouvir  o  outro,  assegurando  o 
contraditório  e  confrontando  as  perspectivas  em  conflito,  para  que  disso  surja  a 
decisão mais adequada ao caso discutido.

 
É importante referir que o Parecer Técnico da CTNBio afirma que com base 

nos estudos realizados não há risco considerável. Mas ele não afirma que não exista risco 
considerável e que sejam dispensáveis estudos regionais do milho no Norte e no Nordeste 
do Brasil.

 
Ora, não se trata apenas de discutir critérios discricionários de administradores 

ou especialistas,  mas de perquirir sobre a ocorrência de requisitos legais para que o ato 
administrativo fosse válido e pudesse produzir seus efeitos:  foram preenchidos todos os 
requisitos  para  que  o  ato  administrativo  pudesse  produzir  seus  efeitos?  Houve  estudos 
prévios para permitir o parecer técnico da CTNBio? Estes estudos eram completos? Davam 
conta de todas as regiões brasileiras? Eram compatíveis com a previsão do artigo 14-§ 4º da 
Lei 11.105/05?

 
Essas questões podem ser discutidas pelo Judiciário sem que os juízes corram 

o risco de cair na armadilha da guerra de opiniões, porque cientistas e especialistas não são 
donos da verdade. Eles devem observar os procedimentos e atender aos requisitos legais 
para  que  suas  opções  possam  validamente  produzir  efeitos  jurídicos  (liberar  a 
comercialização do OGM, por exemplo).

 



Quando um estudo é realizado e quando um especialista assina um parecer, é 
responsável pelo que nele declara ou dele faz constar.  Ele poderá ser profissionalmente 
responsabilizado  pelo  erro  em que  eventualmente  incorrer.  Em algumas  situações  mais 
graves, poderá inclusive ser criminalmente penalizado. Afinal, ele presta contas não apenas 
às gerações futuras, mas também poderá ter que responder perante as gerações presentes e 
frente aos órgãos públicos e à sociedade pelo que declarou ou atestou.

 
Portanto, quando a lei exige determinados estudos ou certa abrangência num 

estudo (particularidades das diferentes regiões brasileiras, por exemplo), o que está exigindo 
a lei não é mera formalidade retórica que possa ser dispensada ao sabor do capricho do 
administrador ou de acordo com a capacidade de argumentação do operador do direito. Ao 
contrário, temos requisito legal que não pode ser dispensado pelo julgador e que deve ser  
cuidadosamente atendido pelo especialista que é chamado a se manifestar e atestar, sob o 
grau de sua técnica, que tal requisito foi preenchido.

 
Ainda que os homens sejam muito parecidos em todos os lugares, no Brasil ou 

no mundo,  e que isso possa permitir  que os exames feitos quanto à toxicidade para as 
pessoas num determinado local possa servir para outra região, quando falamos de biomas e 
ecossistemas isso não é tão simples. É que aqui temos diferenças consideráveis, que são 
muito  relevantes  a  ponto  de  a  lei  exigir  que  os  estudos  levassem  em  conta  as 
particularidades das diferentes regiões do país.  Ora, então se a lei exige que os estudos 
alcancem as  particularidades  das  diferentes  regiões  do  país,  não  estamos  autorizados  a 
substitui-los por estudos estrangeiros ou por estudos parciais, dando conta de apenas alguns 
locais do Brasil.

 
No Parecer  Técnico CTNBio 987/2007,  quanto aos  aspectos  ambientais,  o 

exame  que  é  feito  considera  os  estudos  (parciais)  realizados,  mas  não  afirma 
categoricamente que não exista risco a ponto de dispensar os estudos para Norte e Nordeste  
do  Brasil.  E  quando  o  parecer  apresenta  as  conclusões  finais,  não  faz  menção  às 
particularidades das diferentes regiões do Brasil nem menciona ter considerado irrelevante 
estudar o milho em todas as regiões do Brasil, como consta do item VII sobre as conclusões 
no Parecer Técnico 987/2007 (fls. 117-126, grifei):

 
VII. Conclusão
 
Considerando que o evento T25 deriva de linhagem He/89 de milho comum (Zea mays),  
espécie com sólido histórico de segurança para consumo humano e animal e que o gene  
introduzido,  pat,  não  codifica  proteína  sabidamente  tóxica  ou  alergênica,  e  resulta  na  
enzima  L-fosfinotricina-N-acetil  transferase,  com  alta  especificidade  para  o  herbicida  
glufosinato de amônio.
 
Considerando que a construção gênica empregada na transformação resultou na inserção  
estável de uma cópia do gene pat e regiões regulatórias do vírus do mosaico da couve-flor  
no genoma do milho, além de uma seqüência truncada não-funcional do gene de resistência  
à ampicilina, resultando na expressão de PAT apenas, sem aparente prejuízo para a planta  
ou para o meio ambiente.
 
Considerando ainda que:
 
O milho é a espécie que atingiu o mais elevado grau de domesticação entre as plantas  
cultivadas, sendo incapaz de sobreviver na natureza sem intervenção humana. 



 
A espécie silvestre mais próxima ao milho é o teosinte, encontrado no México e em alguns  
locais  da  América  Central,  onde  pode  cruzar  com  o  milho  cultivado  em  campos  de  
produção.  Portanto,  não  há  no  Brasil  espécies  silvestres  com  que  o  milho  possa  se  
intercruzar. 
 
A proteína PAT possui rápida degradação nos fluidos gástricos e intestinais (7, 20). 
 
A enzima PAT recombinante foi detectada em baixos níveis nos tecidos vegetais analisados e  
apresentou grande suscetibilidade à digestão e desnaturação térmica pelo processamento,  
sendo altamente improvável que ela possa ter algum efeito tóxico ou alergênico (7, 20). 
 
Na natureza existem muitas proteínas similares a PAT sem que evidência alguma de efeito  
adverso ao homem, animais ou plantas tenha sido descrita e que o seu substrato é altamente  
específico não possuindo nenhuma seqüência de aminoácidos com homologia a toxinas ou  
alérgenos. 
 
A modificação genética introduzida no evento T25 não resultou em diferenças importantes  
de composição química relativa a nutrientes, estando dentro da faixa de variação normal  
entre as variedades convencionais. 
 
Os microorganismos S. hygroscopicus e S. viridochromogenes são bactérias saprófitas do  
solo, existindo muitas espécies do gênero Streptomyces similares a S. hygroscopicus e S.  
viridochromogenes e, entres estes, vários contendo os genes pat e bar (2). 
 
A molécula de ADN é um componente natural dos alimentos, não apresentando nenhuma  
evidência que esta molécula possa ter efeito molecular adverso ao homem quando ingerido  
em alimentos em quantidades aceitáveis (nenhum efeito tóxico direto). 
 
Não existe  nenhuma evidência que genes  intactos  de  plantas  possam ser  transferidos e  
funcionalmente integrados no genoma humano ou de outros mamíferos expostos a este ADN  
ou alimentos fabricados com estes elementos (6). 
 
Plantas tolerantes ao glufosinato de amônio contendo a proteína PAT têm sido cultivadas  
largamente  nos  Estados  Unidos  e  no  Canadá  há  aproximadamente  uma década  sem  
nenhum registro de efeito adverso a alimentos do homem e de animais. Além disso, várias  
agências reguladoras de vários  países já aprovaram estas plantas para uso humano e  
animal incluindo Austrália, Japão e União Européia. 
 
A requerente respondeu a todos os questionamentos postulados na Instrução Normativa nº  
20 da CTNBio. 
 
Nenhum  dos  quesitos  indica  que  este  milho  possa  apresentar  efeitos  adversos  na  
alimentação humana ou animal. 
 
Após dez anos de uso em diversos países, não foi detectado nenhum problema para a saúde  
humana,  animal  ou ao meio ambiente  que possa ser atribuído a milhos transgênicos. É 
necessário  enfatizar  que  a  falta  de  efeitos  negativos  resultantes  do  cultivo  de  plantas  
transgênicas de milho não quer dizer que eles não possam vir a acontecer. Risco zero e  
segurança absoluta não existem no mundo biológico, muito embora já exista um acúmulo  
de informações científicas confiáveis e um histórico seguro de uso de dez anos que nos  
permite afirmar que o milho T25 é tão seguro quanto as versões convencionais. Assim, a 
requerente  fica  condicionada a  conduzir  monitoramento  de liberação pós-comercial  nos  
termos a serem oportunamente estabelecidos pela CTNBio. 
 
A  coexistência  entre  cultivares  de  milhos  convencionais  (melhorados  ou  crioulos)  e  



cultivares transgênicos de milhos é possível do ponto de vista agronômico. 
 
A probabilidade de fixação do alelo, contendo a seqüência gênica que confere tolerância ao  
glufosinato de amônio, na população é muito reduzida na ausência de pressão de seleção. 
 
Não  há  necessidade  da  manutenção  da  confidencialidade  em  função  da  liberação  
comercial. 
 
A CTNBio considera que essa atividade não é potencialmente causadora de significativa  
degradação do meio ambiente ou de agravos à saúde humana e animal. As restrições ao uso  
do OGM em análise e seus derivados estão condicionadas às normas para coexistência e ao  
plano  de  monitoramento  pós-comercialização,  a  serem  publicados  pela  CTNBio  
oportunamente. 
 
Como se percebe nessas conclusões, é feita menção apenas à utilização do 

OGM em vários outros países nos últimos dez anos, mas nenhuma menção é feita quanto ao 
território brasileiro e às particularidades das diferentes regiões do Brasil. Por exemplo, não 
é  dito que  'os  estudos  realizados  nas  diferentes  regiões  brasileiras  deram  conta  da  
interação e  da segurança do milho nos  distintos  biomas brasileiros,  não apresentando  
riscos significativos para os ecossistemas nem para as espécies nativas ou silvestres que  
pudessem  justificar  cautelas  especiais  ou  cuidados  diferentes  daqueles  adotados  para  
outras variedades de milho geneticamente modificado'.

 
Com certeza essa não é a melhor redação, mas o exemplo serve para mostrar 

que  os  administradores-especialistas  da  CTNBio  foram  bastante  prudentes  em  suas 
conclusões,  não quanto ao conteúdo,  mas quanto ao formato com que as apresentaram: 
procurando  não  se  comprometer  conclusivamente  quanto  a  estudos  que  tivessem  sido 
conduzidos para dar conta das particularidades das diferentes regiões do Brasil (artigo 14-§ 
4º da Lei 11.105/05), não mencionaram explicitamente - como seria de se esperar e exigia a 
lei - que fossem irrelevantes estudos prévios dando conta do OGM no norte e no nordeste 
do Brasil.

 
Em conclusão,  não tendo havido estudos prévios capazes de dar conta das 

particularidades do cultivo e da comercialização do OGM nas regiões norte (floresta) e 
nordeste (caatinga),  e sendo este um dos requisitos da legislação (artigo 14-§ 4º da Lei 
11.105/05),  deve ser restabelecida a sentença quanto ao que decidiu a respeito,  votando 
agora  por  'anular  a  autorização  de  liberação  comercial  do  milho geneticamente  
modificado denominado Liberty Link, constante do Parecer Técnico nº 987/2007, proferida  
pela  CTNBio  nos  autos  do  processo  administrativo  nº  01200.005154/1998-36, no  que 
pertine às regiões Norte e Nordeste do Brasil, impedindo-se, assim, seja implementada em  
referidas regiões enquanto não realizados estudos que permitam à CTNBio convalidar seu  
entendimento  quanto  à  viabilidade  de  liberação  nos  biomas  encontrados  nas  mesmas,  
prevendo  as  medidas  de  segurança  e  restrições  de  uso  que  atendam  às  suas  
particularidades' (item III-a de fls. 3509v), sob pena de pagamento de multa diária de R$ 
50.000,00 para o caso de descumprimento pela parte ré, nos termos da sentença (fls. 3510).

 
Portanto,  voto  por  restabelecer  a  sentença  e  dar  parcial  provimento  aos 

infringentes quanto a esse tópico da divergência.
 
 3.2-  ANULAÇÃO  DA  AUTORIZAÇÃO  POR  FALTA  DE  PRÉVIA 



APROVAÇÃO:
 
A sentença, mantida pelo voto minoritário, também anulou a autorização de 

liberação comercial  do  milho  pelo  parecer  da  CTNBio,  em face  da ausência  de  prévia 
aprovação de plano de monitoramento pós-liberação comercial.

 
Assim constou do dispositivo da sentença (grifei):
 
(b) confirmando a decisão liminar, anular a autorização de liberação comercial do milho  
geneticamente  modificado  denominado  Liberty  Link,  constante  do  Parecer  Técnico  nº  
987/2007,  proferida  pela  CTNBio  nos  autos  do  processo  administrativo  nº  
01200.005154/1998-36, em  face  da  ausência  de  prévia  aprovação  de  plano  de  
monitoramento pós liberação comercial;
 
Quanto a esse provimento, esta foi a fundamentação da sentença (fls. 3504-

3506v, grifei):
 
b.1.4.  Resta  apreciar  a  alegada  obrigatoriedade  de  estabelecimento  prévio  de  normas  
referentes  ao  monitoramento  e  à  coexistência  do  milho  transgênico  com  o  milho  não  
transgênico,  suscitada  pela  parte  autora  com  fundamento  no  art.  14,  §  4º,  da  Lei  nº  
11.105/05, que dispõe:
 
Art. 14. Compete à CTNBio:
(...)
XII - emitir decisão técnica, caso a caso, sobre a biossegurança de OGM e seus derivados  
no  âmbito  das  atividades  de  pesquisa  e  de  uso  comercial  de  OGM  e  seus  derivados,  
inclusive a classificação quanto ao grau de risco e nível de biossegurança exigido, bem  
como medidas de segurança exigidas e restrições ao uso;
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, bem como quanto aos seus derivados;
(...)
§ 1º Quanto aos aspectos de biossegurança do OGM e seus derivados, a decisão técnica da  
CTNBio vincula os demais órgãos e entidades da administração.
§ 2º Nos casos de uso comercial, dentre outros aspectos técnicos de sua análise, os órgãos  
de registro e  fiscalização,  no exercício de suas atribuições  em caso de solicitação pela  
CTNBio, observarão, quanto aos aspectos de biossegurança do OGM e seus derivados, a  
decisão técnica da CTNBio.
§ 3º Em caso de decisão técnica favorável sobre a biossegurança no âmbito da atividade de  
pesquisa, a CTNBio remeterá o processo respectivo aos órgãos e entidades referidos no art.  
16 desta Lei, para o exercício de suas atribuições.
§ 4º A decisão técnica da CTNBio deverá conter resumo de sua fundamentação técnica,  
explicitar  as  medidas  de  segurança  e  restrições  ao  uso  do  OGM  e  seus  derivados  e  
considerar as particularidades das diferentes regiões do País, com o objetivo de orientar e  
subsidiar os órgãos e entidades de registro e fiscalização, referidos no art. 16 desta Lei, no  
exercício de suas atribuições. (grifou-se)
 
Conforme se  observa da leitura do art.  14 retro transcrito,  restou à CTNBio a decisão  
técnica acerca da utilização de OGM's no Brasil, vinculando referida decisão os demais  
órgãos  da  administração  pública  quanto  aos  aspectos  relacionados  a  biossegurança.  
Outrossim, nos casos de uso comercial, previu-se a observância pelos órgãos de registro e  
fiscalização, quanto aos aspectos de biossegurança do OGM e seus derivados, da decisão  
técnica da CTNBio (§ 2º). E a fim de orientar e subsidiar os órgãos e entidades de registro e  
fiscalização, referidos no art. 16 da Lei, estabeleceu § 4º que a decisão técnica da CTNBio  
deverá explicitar as medidas de segurança e restrições ao uso do OGM e seus derivados e  



considerar  as  particularidades  das  diferentes  regiões  do  País.  Aqui  reside  a  principal  
deficiência do Parecer nº 987/2007.
 
Nada  obstante,  autorizou  a  CTNBio  a  liberação  comercial  do  milho  Liberty  Link,  
ressaltando  que  'as  restrições  de  uso  do  OGM  em  análise  e  seus  derivados  estão  
condicionadas  às  normas  para  coexistência  e  ao  plano  de  monitoramento  pós-
comercialização, a serem publicados pela CTNBio oportunamente' (fl. 341).
 
Não se mostra referido procedimento, porém, consentâneo à legislação pátria. Com efeito,  
seja em razão do disposto no § 4º do art. 14 da Lei nº 11.105/06, seja em face do princípio  
da  precaução,  impõe-se  seja  a  decisão  precedida  de  definição  acerca  de  medidas  de  
biossegurança que garantam a coexistência das variedades orgânicas, convencionais ou  
ecológicas com as variedades transgênicas, mostrando-se de fato ilegal a determinação de  
tais  medidas  posteriormente  à  decisão  técnica  de  liberação  comercial. A propósito,  os  
incisos XII e XIII do art. 14 expressamente atribuem à CTNBio competência para emitir  
decisão técnica sobre a biossegurança de OGM e seus derivados no âmbito das atividades  
de pesquisa e de uso comercial, inclusive a classificação quanto ao grau de risco e nível de  
biossegurança exigido,  bem como medidas de segurança exigidas e restrições ao uso; e  
definir  o  nível  de  biossegurança a ser  aplicado ao OGM e seus  usos,  e  os  respectivos  
procedimentos e medidas de segurança. Evidencia-se, pois, haver a CTNBio, na hipótese  
sob mesa, deixado de cumprir com sua obrigação legal ao inverter ordem lógica prevista na  
lei.
 
Destaque-se que a possibilidade de fluxo gênico para variedades locais restou confirmada  
pela própria CTNBio, conforme se observa do Parecer nº 987/07:
 
O fluxo gênico vertical para variedades locais (chamados milhos crioulos) de polinização  
aberta  é  possível  e  apresenta  o  mesmo  risco  causado  pelos  genótipos  comerciais  
disponíveis  no  mercado  (80%  do  milho  convencional  plantado  no  Brasil  provêm  de  
sementes  comerciais  que  passaram  por  um  processo  de  melhoramento  genético).  A 
coexistência  entre  cultivares  de  milhos  convencionais  (melhorados  ou  crioulos)  e  
cultivares transgênicos de milhos é possível do ponto de vista agronômico (3, 13). Por essa  
razão,  a  CTNBio  publicará  oportunamente  normas  sobre  coexistência  do  milho  
geneticamente modificado com variedades não modificadas.
 
Outrossim,  observa-se  em vários  dos  pareceres  apresentados  no processo  em referência  
preocupação  com  o  desenvolvimento  da  cultura  transgênica,  recomendando-se  estudos  
posteriores, cuidados na contenção dos campos e a adoção de estratégias que dificultem o  
fluxo gênico.
 
E a definição de referidas medidas de segurança mostra-se necessária não só à garantia da  
biodiversidade, como ao direito dos agricultores e consumidores de conhecimento acerca  
dos produtos usados/consumidos, atribuindo-se relevância à argumentação da parte autora  
no  sentido  de  que  a  rotulagem  dos  produtos  depende  de  sistema  de  segregação  e  
rastreabilidade desde a produção até  a venda,  que permita diferenciar  a produção não  
transgênica da transgênica.
 
É certo que os  membros da CTNBio ao autorizarem a liberação do milho Liberty Link  
consideraram  não  se  mostrar  provável  a  contaminação  receada.  Sem  embargo,  
reconheceram a existência do risco e a necessidade de definição de medidas de segurança  
ao preverem a exigência de observância das regras que serão elaboradas.
 
Destarte, ainda que tenha a CTNBio apontado condicionantes em seu parecer autorizativo  
da  liberação  comercial  do  milho  Liberty  Link  -  especificamente  a  necessidade  de  
monitoramento  pós  liberação  e  de  observância  das  regras  de  coexistência  a  serem  
estabelecidas - , o fato é que não se justifica a liberação anteriormente à definição destas  



regras.
 
Com base no exposto supra, foi deferido parcialmente o pedido de liminar, a fim de que  
fossem suspensos os efeitos da autorização de liberação comercial do milho geneticamente  
modificado denominado Liberty Link, constante do Parecer Técnico nº 987/2007, até que se  
procedesse preliminarmente à elaboração de medidas de biossegurança capazes de garantir  
a coexistência das variedades orgânicas, convencionais ou ecológicas com as variedades  
transgênicas,  bem  assim  definidos  os  termos  atinentes  ao  monitoramento  previsto  em  
referido parecer.
 
Em cumprimento a referida decisão, foram elaboradas referidas regras de monitoramento e  
de coexistência, instalando-se no processo controvérsia acerca da suficiência das normas  
editadas.  Acerca  do  monitoramento,  especificamente,  previu  a  Resolução  Normativa  nº  
03/2007 (fls. 1366/1367):
 
'Art. 3º. O plano de monitoramento será aprovado pela CTNBio, considerando a proposta  
apresentada pelo titular do processo, a ser elaborado com base em metodologias científicas,  
que se atenham às hipóteses de riscos levantadas na avaliação, para a decisão técnica.
Parágrafo único.  As requerentes  dos pedidos de liberação comercial  serão responsáveis  
pela implementação do plano de monitoramento, podendo ser realizado por intermédio da  
contratação de serviços de instituições capacitadas a executá-lo de forma independente,  
observado o disposto nesta Resolução Normativa'.
 
Da leitura da norma acima transcrita nota-se que a elaboração do plano de monitoramento  
foi  delegada,  pela  CTNBio,  à  empresa  requerente  da  liberação  do  OGM,  cumprindo à  
comissão  unicamente  aprová-lo  ou  não.  Contudo,  a  elaboração  dos  critérios  de  
monitoramento,  o  que  se  mostra  bastante  coerente,  é  atribuição  exclusiva  da  CNTBio,  
conforme determina o art. 14, III, da Lei de Biossegurança:
 
'Art. 14. Compete à CTNBio: ... III - estabelecer, no âmbito de suas competências, critérios  
de avaliação e monitoramento de risco de OGM e seus derivados'.
 
Não fosse isso, em consonância com a determinação legal, o Parecer Técnico nº 987/07, em  
seu item 13, determinou expressamente que:
 
'13. Após dez anos de uso em diversos países, não foi detectado nenhum problema para a  
saúde humana, animal ou ao meio ambiente que possa ser atribuído a milhos transgênico. É  
necessário  enfatizar  que  a  falta  de  efeitos  negativos  resultantes  do  cultivo  de  plantas  
transgênicas de milho não quer dizer que eles não possam vir a acontecer. Risco zero e  
segurança absoluta não existem no mundo biológico, muito embora exista um acúmulo de  
informações científicas confiáveis e um histórico seguro de uso de dez anos que nos permite  
afirmar que o milho T25 é tão seguro quanto as versões convencionais. Assim, a requerente  
fica condicionada a conduzir monitoramento de liberação pós-comercial nos termos a serem 
oportunamente estabelecidos pela CTNBio' (fl. 347/348, grifou-se).
 
Sendo assim, fica claro que a CTNBio não cumpriu a medida liminar,  no que pertine à  
apresentação dos termos atinentes  ao monitoramento,  inexistindo qualquer  diretiva pela  
comissão apontada.
 
E  a  conclusão  se  confirma  da  análise  dos  planos  de  monitoramento  apresentados  e  
indeferidos pela CTNBio. Com efeito, verifica-se que, inicialmente apresentados os planos  
de monitoramento pelas empresas interessadas à CTNBio, foram os mesmos indeferidos,  
sendo pela Comissão determinadas correções a fim de nova deliberação.
 
No  que  pertine  ao  milho  Bt  11,  a  Comissão  entendeu  que  a  metodologia  apresentada  
encontrava-se muito sintetizada, não fornecendo subsídios para análise (fl. 1951). Frisou  



que  o  monitoramento  pós-liberação  comercial  deverá  'avaliar  a  nova  tecnologia,  
comparando-a com as tecnologias convencionais disponíveis, em condições edafoclimáticas  
similares, nas distintas regiões de cultivo, utilizando-se de indicadores referidos no Parecer  
Técnico. Caso efeitos adversos sejam detectados, a CIBio da entidade deverá adotar meios  
necessários para informar imediatamente à CTNBio, às autoridades da saúde pública, do  
meio  ambiente,  da  defesa  agropecuária  e  à  coletividade  sobre  os  riscos,  bem como os  
procedimentos a serem tomados para evitar ou mitigar os danos' (fl. 1951). Pelo Aditivo ao  
Parecer  Técnico  nº  1196/2007,  previram-se  os  seguintes  indicadores  de  avaliação  de  
impacto  do  milho  Bt  ao  meio  ambiente  que  deverão  ser  contemplados  no  plano  de  
monitoramento:  1.  Monitoramento  de  organismos  não-alvo  (solo,  parte  aérea  e  águas,  
incluindo bioacumulação); 2. Monitoramento de insetos-alvo; 3. Fluxo gênico para o milho  
convencional; 4. Resíduo da proteína Bt no solo e degradabilidade de restos culturais; 5.  
Estado nutricional e sanidade das plantas; 6. Principais características químicas do solo  
consideradas  na  análise  de  fertilidade;  7.  Degradabilidade  da  proteína  Bt  no  solo;  8.  
Monitoramento dos agravos à saúde humana e animal por meio dos sistemas de notificação  
nacionais tais como: sistemas de informação de notificação de eventos adversos e queixas  
técnicas  relacionados  a  produtos  de  saúde  -  SINEPS  ou  do  sistema  de  notificação  de  
doenças - SND (fl. 1952).
 
O mesmo se  verificou  no  processo  de  aprovação do  plano de  monitoramento  do  milho  
MON810,  conforme  se  observa  do  Parecer  1195/2007  e  seu  aditivo,  juntados  às  fls.  
2098/2099. Apenas após adequados pelas duas empresas seus planos de monitoramento às  
referidas exigências foram os mesmos aprovados (vide documentos de fls. 3276/3281).
 
Do acima exposto, extrai-se que as idênticas exigências feitas pela CTNBio às empresas  
interessadas constituem o mínimo a ser implementado. Ou seja, ainda que se corrobore a  
afirmativa no sentido de que as análises implementadas pela Comissão devem ser feitas  
caso a caso, demandando um plano de monitoramento específico, há um mínimo exigido  
comum  a  todos  os  processos  à  CTNBio  submetidos,  devendo  este  mínimo  constar  
expressamente em norma a este fim destinada.
 
Em verdade, o conteúdo da Resolução nº 03/2007 não constitui objeto dos autos, sendo a  
ausência  de  prévia  definição  das  regras  de  monitoramento  fundamento  ao  pedido  de  
nulidade do Parecer nº 987/2007. Contudo, a constatação, e a ausência de aprovação de  
plano  de  monitoramento  referente  ao  milho  Liberty  Link  até  o  presente  
momento (conforme informado nesta data pelo Coordenador Geral da CTNBio através de  
e-mail, em anexo à sentença), ensejam a conclusão pela nulidade do Parecer nº 987/2007.  
Ressalte-se que a concomitância entre liberação comercial do OGM e aprovação do plano  
de  monitoramento  pós-liberação  comercial  é  decorrência  lógica  da  necessidade  de  
acompanhamento da utilização do OGM em grande escala,  sendo pela própria União  
Federal ressaltada a importância do monitoramento a ser realizado, que pode inclusive  
levar a CTNBio a rever o ato. Tanto que a partir da Resolução Normativa nº 05 da CTNBio,  
de  12/03/2008,  previu-se  que  a  requerente  deve  submeter  à  CTNBio  o  plano  de  
monitoramento no ato da entrega do pedido de liberação comercial, possuindo prazo de 30  
dias  para  adequar  sua proposta  após a  decisão técnica favorável.  Ou seja,  na decisão  
técnica  de  liberação  deve  a  CTNBio  também  apreciar  o  plano  de  monitoramento,  
determinando eventuais adequações.
 
Sendo assim, não havendo até a presente data aprovação de plano de monitoramento pós  
liberação comercial do milho Liberty Link que pudesse ensejar a convalidação do Parecer  
nº 987/2007, impõe-se reconhecer a sua nulidade, por promover a liberação de organismo  
geneticamente  modificado  sem  a  prévia  e  necessária  definição  de  plano  de  
monitoramento.
 
O voto majoritário, entretanto, entendeu que os estudos até então realizados 

eram  suficientes  para  permitir  a  autorização  de  liberação  comercial  daquele  milho  e 



reformou a sentença.
 
Ainda  que  sejam  substanciais  os  fundamentos  desenvolvidos  na  sentença 

recorrida, com a devida vênia à sua prolatora, entendo deva negar provimento aos embargos 
infringentes, ainda que por motivos distintos daqueles adotados pelo voto majoritário.

 
É  que  a  sentença  foi  proferida  em  26/07/2010  e,  posteriormente,  em 

19/08/2010,  a CTNBio aprovou o Parecer Técnico 2.642/2010 (publicado no DOU-I de 
21/09/2010, pág. 17 - fls. 3558 do processo físico), aprovando o plano de monitoramento 
pós-liberação comercial do milho geneticamente modificado referido no Parecer Técnico 
CTNBio 987/2007.

 
Ou seja, posteriormente à prolação da sentença foi suprida a lacuna existente 

na aprovação do parecer técnico discutido neste tópico dos embargos infringentes, assim 
tendo constado do extrato de parecer técnico publicado no Diário Oficial da União (DOU-I 
de 21/09/2010, pág. 17 - fls. 3558 do processo físico, grifei):

 
EXTRATO DE PARECER TÉCNICO No- 2.642/2010
 
O Presidente da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança - CTNBio, no uso de suas  
atribuições e de acordo com o artigo 14, inciso XIX, da Lei 11.105/05 e do Art. 5º, inciso  
XIX do Decreto 5.591/05, torna público que na 135ª Reunião Ordinária, ocorrida em 19 de  
agosto de 2010, a CTNBio apreciou e emitiu parecer técnico para o seguinte processo:
 
Processo nº: 01200.003783/2008-55
Requerente: Bayer S.A.
CNPJ: 18.459.628/0001-15
Endereço: Rua Domingos Jorge, 1100. Prédio 9504, 4º andar.
Bairro Socorro. São Paulo-SP. CEP 04779-900
Assunto: Plano de monitoramento pós-liberação comercial
Extrato Prévio: 1.587/2008, publicado em 09/10/2008
Decisão: DEFERIDO
 
A CTNBio, após apreciação do plano de monitoramento pósliberação comercial do milho  
geneticamente  modificado  tolerante  ao  herbicida  glufosinato  de  amônio,  evento  T25,  
concluiu pelo seu DEFERIMENTO, nos termos deste parecer técnico.
 
A Bayer S.A. encaminhou à CTNBio a proposta de plano de monitoramento pós-liberação  
comercial  do  milho  geneticamente  modificado,  evento  Milho  T25  (seguro  para  ser  
comercializado, conforme o Parecer Técnico 987/2007, publicado no D.O.U. nº 109, seção  
1,  página  6,  em  08/06/2007).  O  milho  T25  contêm  o  gene  exógeno  pat  (oriundo  de  
Streptomyces  viridochromogenes  cepa  Tu494)  que  codifica  a  enzima  fosfinotricina  N-
acetiltransferase  (PAT),  responsável  por  conferir  tolerância  ao  herbicida  glufosinato  de  
amônio.  A  CTNBio  determina  que  o  monitoramento  pós-liberação  comercial  deve  ser  
realizado em lavouras comerciais e não em experimentais.As áreas escolhidas para serem  
monitoradas não devem ser isoladas das demais, possuir bordaduras ou qualquer situação  
que  seja  fora  do  padrão  comercial.  O  monitoramento  deve  ser  realizado  em  modelo  
comparativo entre o sistema convencional de cultivo e o sistema de cultivo do OGM, sendo a  
coleta  de dados realizada por  amostragem.  O monitoramento  deverá ser  conduzido  em  
biomas representativos das principais áreas de cultura do OGM e, sempre que
possível, contemplar os diferentes tipos de produtores. O monitoramento deve ser realizado  
pelo período mínimo de 5 anos.  Nos relatórios  apresentados deverão ser  detalhadas as  
informações  sobre  todas  as  atividades  realizadas  no  pré-plantio  e  plantio,  sobre  sua  
execução, com relato das atividades conduzidas nas áreas de monitoramento durante o ciclo  



da cultura,  sobre as  atividades de colheita  e  das  condições  climáticas.  Deverá haver  o  
acompanhamento de eventuais agravos à saúde humana e animal por meio dos sistemas  
oficiais  de  notificação  de  efeitos  adversos,  como  por  exemplo,  o  SINEPS  (Sistema  de  
Notificação de Eventos Adversos relacionados a Produtos de Saúde) regulamentado pela  
ANVISA.  Os  métodos  analíticos,  resultados  obtidos  e  suas  interpretações  devem  ser  
desenvolvidos  em  conformidade  com  princípios  de  independência  e  transparência,  
ressalvados aspectos de sigilo comercial previamente justificados e definidos como tal. No  
que diz respeito ao gene pat, que confere resistência ao herbicida, deverão ser monitorados:  
o estado nutricional e sanidade das plantas GM; os atributos químicos e físicos do solo  
relacionados  à  fertilidade  e  outras  características  pedológicas  básicas;  a  diversidade  
microbiana do solo; o banco de diásporos do solo; a comunidade de plantas invasoras; o  
desenvolvimento de resistência a herbicida em plantas invasoras; os resíduos do herbicida  
no solo, nos grãos e na parte aérea e o fluxo gênico.
 
No  âmbito  das  competências  do  art.  14  da  Lei  11.105/05,  a  CTNBio  exige  que  a  
proponente siga as instruções estabelecidas e execute as ações técnicas de monitoramento  
listadas no Parecer Técnico.
 
Com base em justificativas técnicas e científicas a CTNBio reserva-se o direito de rever este  
Parecer a qualquer momento.
 
A CTNBio esclarece que este extrato não exime a requerente do cumprimento das demais  
legislações vigentes no país, aplicáveis ao objeto do requerimento.
 
A íntegra deste Parecer Técnico consta do processo arquivado na CTNBio.  Informações  
complementares  ou solicitações  de  maiores  informações  sobre  o processo  acima listado  
deverão ser encaminhadas por escrito à Secretaria Executiva da CTNBio.
 
Ainda  que  as  partes  não  tivessem trazido  aos  autos  a  íntegra  do  referido 

parecer técnico, não há dúvida que se trata do plano de monitoramento pós-comercial do 
milho discutido nesta ação civil pública, requisito que a sentença havia entendido não ter 
sido atendido pela CTNBio para liberação comercial do OGM.

 
Ainda que isso não tenha sido considerado no julgamento da apelação, parece 

que tal evento é relevante para suprir a deficiência do parecer técnico discutido nesta ação 
civil  pública,  tendo  havido  o  suprimento,  poucas  semanas  depois  da  sentença,  daquele 
requisito que a sentença entendia indispensável para que a CTNBio pudesse ter autorizado 
em todo  o  território  nacional  a  comercialização  do  OGM versado  no  Parecer  Técnico 
987/2007.

 
Existindo plano de monitoramento pós-comercial devidamente aprovado pela 

CTNBio,  em tempo hábil  para  preencher  os  requisitos  da  legislação vigente  e  suprir  a 
lacuna  apontada  pela  sentença,  parece  que  não  mais  subsistem motivos  para  adotar  as 
cautelas deferidas pela sentença quanto à anulação do Parecer Técnico CTNBio 987/2007 
quanto a todo o território nacional (salvo quanto às regiões Norte e Nordeste do Brasil, que 
ainda  se  submetem  ao  requisito  examinado  no  tópico  anterior  destes  embargos 
infringentes).

 
Esse  fato  novo  é  relevante  e  foi  trazido  pela  ré  Bayer  S/A (pág.  17  das 

contrarrazões do evento 92 do recurso), estando devidamente comprovado nos autos antes 
do julgamento da apelação (fls.  3558 - anexo 244 do evento 4 do processo originário). 
Ainda, não houve impugnação que mostrasse a insuficiência desse plano de monitoramento 



aprovado  pela  CTNBio.  Nem  se  diga  que  a  aprovação  pela  CTNBio  foi  providência 
meramente formal ou burocrática, até porque existe nos autos outra decisão da CTNBio, 
relativa a outro milho transgênico (MON810 da Monsanto S/A - fls. 2098-2099), em que a 
CTNBio indeferiu o plano de monitoramento pós-liberação comercial daquele outro OGM 
(decisão de 04/12/2007, pelo Parecer Técnico 1.195/07 - fls. 2098-2099) e assim parece ter 
se mostrado atenta ao que lhe cabia em termos de biossegurança.

 
Portanto,  ainda  que  em tese  a  fundamentação  da  sentença  fosse  adequada 

quanto à cautela adotada relativamente ao plano de monitoramento pós-comercial do OGM, 
depois da prolação da sentença houve aprovação pela CTNBio daquele parecer técnico, 
preenchendo o  requisito  faltante  que  a  sentença  apontou e  não  mais  se  justificando as 
conclusões da sentença.

 
Ante  o  exposto,  voto  por  rejeitar  os  embargos  infringentes  quanto  a  esse 

tópico da divergência, mantendo quanto a ele a improcedência do pedido.
 
3.3- EDIÇÃO DE NORMA QUANTO AO SIGILO:
 
A sentença, mantida pelo voto vencido, determinou à CTNBio que editasse 

norma quanto  aos  pedidos  de  sigilo  de  informações  pelos  proponentes  de  liberação de 
OGMs, prevendo prazo para deliberação definitiva a respeito dos mesmos.

 
Quanto a esse pedido, este foi o dispositivo da sentença (grifei):
 
(c) determinar à União, através da CTNBio, que edite norma quanto aos pedidos de sigilo  
de  informações  pelos  proponentes  de  liberação  de  OGM's,  prevendo  prazo  para  
deliberação definitiva acerca dos mesmos, o qual não ultrapasse a data da convocação de  
audiência pública. Referidas normas deverão ser editadas no prazo de 90 dias, a contar da  
intimação da presente sentença, e deverão prever o acesso aos interessados ao inteiro teor  
dos documentos solicitados, ressalvadas apenas as informações que tiverem sigilo deferido.
 
O voto majoritário, entretanto, entendeu que os estudos até então realizados 

eram suficientes para permitir a autorização de liberação comercial daquele milho e que 
também  esse  pedido  era  improcedente  (voto2  do  evento  25  do  recurso).  Contra  esse 
julgamento,  foram  interpostos  embargos  declaratórios,  que  acabaram  parcialmente 
providos,  acrescentado  ao  julgamento  majoritário  as  seguintes  considerações  (voto2  do 
evento 53 do recurso):

 
O  provimento  do  recurso  de  apelação  da  União  foi  lastreado  em  decisão  técnica  do  
CTNBio,  conforme explicitamente  indicado,  nos  moldes  da  Lei  11.105/05  e  do  Decreto  
5.591/05, do que evidente a motivação do julgado e o respeito absoluto aos arts. 131, 165,  
548 do CPC e 93, IX, da CRFB/88.
 
Considerando que cabe ao magistrado analisar o conjunto probatório dos autos e adotar  
fundamentadamente seu entendimento com lastro do conteúdo aferido, hígida a adoção das  
informações do Parecer Técnico elaborado pelo corpo da Comissão Técnica do CTNBio. A  
situação fática  foi  analisada nos moldes  da  legislação de  regência.  A mudança de  tais  
normas devem ser pleiteadas e debatidas junto ao Poder competente, descabendo às partes  
pretender que o magistrado considere nos autos do processo teses ou ideologias particulares  
de qualquer das partes. Fundamentada a decisão, não há ofensa aos arts. 34 do Decreto  
5.591/05,  15 da Lei  11.105/05,  3º,  III  e  48  da  Lei  9.784/99 e  5º,  XXXIV da CRFB/88,  
inclusive porque são eles tomados como motivação do entendimento.



 
Especificamente quanto à ausência de estudos realizados no Brasil, o voto condutor também  
foi claro: 'Não consta, portanto, na legislação que rege a matéria, a obrigatoriedade de  
apresentação,  pelo  interessado  na  autorização  de  liberação  comercial  do  milho  
geneticamente modificado, de estudos realizados em cada uma das regiões do País. Esta  
exigência  seria,  em  última  análise,  um  poder  discricionário  conferido  à  autoridade  
administrativa responsável pela biossegurança, o qual poderia ser exercido de acordo com  
o juízo de oportunidade e conveniência formulado pelo administrador', do que não há, por  
fim, violação ao art. 40 do Decreto 5.591/05.
 
Inexiste, pois, obscuridade, contrariedade ou omissão no julgamento impugnado. Embora  
possível, o que faço, o prequestionamento de dispositivos legais em sede de embargos de  
declaração, o teor do recurso, tal como trazido, não enseja possibilidade de emprestar como  
resultado eventual efeito infringente, eis que sua concessão seria decorrente de exclusiva  
contrariedade à tese, o que é pacificamente inviável.
 
Ante o exposto, voto por acolher em parte os embargos declaratórios exclusivamente para  
fins de prequestionamento.
 
 
O que cabe agora decidir é se prevalecem ou não as determinações contidas na 

sentença quanto à edição de normas para regular os pedidos de sigilo de informações pelos 
proponentes de liberação de OGM.

 
Muito  embora  os  fundamentos  desenvolvidos  no  voto  majoritário,  com  a 

devida vênia entendo deva acolher nestes embargos infringente o entendimento adotado no 
voto vencido e na sentença apelada.

 
Os  motivos  do  meu  convencimento  são  aqueles  constantes  da  sentença 

apelada, que peço licença para adotar como razões de decidir, os quais agora transcrevo e 
peço  fiquem incorporados  à  fundamentação  deste  voto,  nestes  termos  (fls.  3508-3509, 
grifei):

 
b.3. No que pertine ao sigilo de documentos apresentados pelos proponentes, a questão vem  
disciplinada no art. 14, XIX, da Lei nº 11.105/2005 e no 35 do Decreto nº 5.591/2005, que  
dispõe:
 
'Decreto nº 5.591/2005
Art.  35.  A CTNBio adotará as providências necessárias para resguardar as informações  
sigilosas, de interesse comercial, apontadas pelo proponente e assim por ela consideradas,  
desde  que  sobre  essas  informações  não  recaiam  interesses  particulares  ou  coletivos  
constitucionalmente garantidos.
§ 1º A fim de que seja resguardado o sigilo a que se refere o caput deste artigo, o requerente  
deverá dirigir ao Presidente da CTNBio solicitação expressa e fundamentada, contendo a  
especificação das informações cujo sigilo pretende resguardar.
§  2º  O pedido  será  indeferido  mediante  despacho fundamentado,  contra  o  qual  caberá  
recurso ao plenário, em procedimento a ser estabelecido no regimento interno da CTNBio,  
garantido o sigilo requerido até decisão final em contrário.
§ 3º  O requerente  poderá optar  por desistir  do pleito,  caso tenha seu pedido de sigilo  
indeferido  definitivamente,  hipótese  em  que  será  vedado  à  CTNBio  dar  publicidade  à  
informação objeto do pretendido sigilo'.
 
A norma tem por objetivo proteger segredo de interesse comercial, claramente vinculado à  
nova tecnologia desenvolvida, não podendo porém se sobrepor aos interesses particulares e  



coletivos constitucionalmente garantidos, conforme previsto no caput do art. 35.
 
Alega a União que a decisão acerca do sigilo compete à CTNBio, que delibera a respeito  
após o estudo do processo, inexistindo fundamento à exigência de que seja referida decisão  
prévia.
 
A resposta da União contudo não convence. Ora, é o próprio § 3º do art. 35 que define a  
necessidade  de  deliberação  prévia  da  CTNBio,  deixando  ao  proponente  a  opção  por  
desistir do pleito acaso não seja acatado o pedido de sigilo.
 
É certo que não se pode exigir da CTNBio que delibere imediatamente sobre o pedido de  
sigilo, não cabendo a este juízo, em princípio, definir prazo a tanto. Contudo, também não  
se mostra razoável que a comissão deixe a decisão para o momento final do processo,  
quando decide acerca da aprovação ou não do OGM. As informações que instruem o  
pedido  da  empresa  são  de  interesse  público,  devendo  ser  a  todos  os  interessados  
disponibilizadas,  salvo declarado o seu sigilo  pela CTNBio.  Não se  pode negar que o  
acesso  a  referidas  informações  é  essencial  ao  acompanhamento  por  aqueles  que  se  
preocupam com o tema. E não se mostra válido que o alcance às informações ocorra  
apenas  após  aprovado  o  OGM,  na  medida  em  que  buscam  referidos  interessados  
justamente interferir em referida aprovação, inclusive com a apresentação de eventuais  
contraposições às informações cujo sigilo foi postulado.
 
Destarte, cumpre à CTNBio, cumprindo o art. 35 do Decreto nº 5591/2005, decidir com  
presteza os pedidos de sigilo, razão pela qual imponho à mesma a obrigação de emitir  
normas internas acerca de referidos pedidos, prevendo prazo para deliberação acerca dos  
mesmos. Referidas normas deverão ser emitidas no prazo de 90 dias, a contar da intimação  
da presente sentença, e deverão prever a decisão definitiva acerca do sigilo no máximo até a  
data da convocação de audiência pública.
 
Ademais, pedindo a parte autora expressamente a publicidade dos documentos apresentados  
nos requerimentos de liberação comercial  de OGM não declarados sigilosos,  há que se  
enfrentar a legalidade do Parecer CONJUR/MCT - LML nº 054/2008, segundo o qual não  
está a CTNBio obrigada a fornecer aos interessados cópia dos documentos integrantes do  
processo de liberação, mas sim as informações referentes, através de certidão.
 
Ora,  tratando-se de documentos eminentemente técnicos,  que contêm dados científicos  
sobre os organismos geneticamente modificados, por certo não pode a CTNBio limitar o  
acesso dos interessados à informação sobre o conteúdo dos documentos, devendo ser aos  
mesmos  franqueado  amplo  acesso  aos  próprios  documentos. Acaso  mantido  o 
entendimento  externado  no  parecer  supra  referido,  a  informação  poderá  ser  parcial,  
afastando-se  de  outra  parte  o  controle  a  ser  exercido  pela  sociedade  sobre  os  atos  
administrativos emanados da CTNBio. Afinal, como será possível a conferência da certidão  
expedida com o conteúdo do documento, se este não é fornecido?
 
Importante referir que a publicidade dos atos e processos administrativos constitui regra  
geral, pautada no art. 37 da CF, excepcionada apenas nas hipóteses legalmente previstas. E  
quando a Lei nº 11.105/2005 e o Decreto nº 5.591/2005 usam o termo 'informações' não o  
fazem para impedir o acesso a documentos, permitindo-o tão somente às informações, como  
interpreta a consultoria jurídica do Ministério da Ciência e Tecnologia. Em verdade, o que  
busca a norma é justamente o contrário, possibilitando-se o amplo acesso a todo o processo  
administrativo,  incluindo seus documentos e  pareceres,  de  forma a serem eventualmente  
excluídas tão somente as informações consideradas sigilosas. Esta a única interpretação  
consentânea ao princípio da publicidade, expressamente reportado na Carta Constitucional  
à Administração Pública, cujo conteúdo e importância são bem representados nas palavras  
de Celso Antonio Bandeira de Mello:
 



Deveras, se  os  interesses  públicos  são  indisponíveis,  se  são  interesses  de  toda  a  
coletividade, os atos emitidos a título de implementá-los há de ser exibidos em público. O  
povo precisa conhecê-los, pois este é o direito mínimo que assiste a quem é a verdadeira  
fonte de todos os poderes, consoante dispõe o art. 1º, parágrafo único, da Constituição do  
País.  O  princípio  da  publicidade  impõe  a  transparência  na  atividade  administrativa  
exatamente para que os administrados possam conferir se está sendo bem ou mal conduzida.  
(in Curso de Direito Administrativo, Malheiros, 14ª edição, p. 58)
 
Referido vício, contudo, na esteira do que já referido acima, não conduz à nulidade do  
Parecer nº 987/2007, porque disponibilizadas as informações, ainda que posteriormente,  
ensejando o controle judicial ora buscado.
 
Realmente, aqui não se está diante de opção discricionária que a legislação 

deixasse ao órgão administrativo, uma vez que o artigo 14-XIX da Lei 11.105/05 estabelece 
que compete à CTNBio 'divulgar no Diário Oficial da União, previamente à análise, os  
extratos  dos  pleitos  e,  posteriormente,  dos  pareceres  dos  processos  que  lhe  forem  
submetidos, bem  como  dar  ampla  publicidade  no  Sistema  de  Informações  em  
Biossegurança - SIB a sua agenda,  processos em trâmite,  relatórios anuais,  atas das  
reuniões e demais informações sobre suas atividades, excluídas as informações sigilosas,  
de  interesse  comercial,  apontadas pelo  proponente  e  assim consideradas  pela  CTNBio ' 
(grifei).

 
Ainda que o artigo 35 do Decreto 5.591/05 tivesse se preocupado mais em 

disciplinar a parte final do dispositivo, relacionada à proteção das informações sigilosas de 
interesse comercial apontadas pelo proponente e assim consideradas pela CTNBio, isso não 
pode impedir aos interessados, aos demais agentes públicos e sociais, e à sociedade em 
geral o direito de informação e de participação, que podem instrumentalizar o exercício de 
seus direitos de acesso à justiça (artigo 5º da CF) e de ambiente saudável e equilibrado 
(artigo 225 da CF).

 
Ainda  que  não  fosse  necessário,  porque  os  fundamentos  da  sentença  se 

sustentam por seus próprios termos, é apropriado aqui mais uma vez mencionar os termos 
do Princípio 10 da Declaração do Rio (1992), tratando da informação, da participação e do 
acesso à justiça em matéria de meio ambiente, assim dispondo (grifei):

 
A melhor maneira de tratar as questões ambientais é assegurar a participação, no nível  
apropriado,  de  todos  os  cidadãos  interessados.  No  nível  nacional,  cada  indivíduo  
terá acesso  adequado  às  informaçõesrelativas  ao  meio  ambiente  de  que  disponham as  
autoridades públicas, inclusive informações acerca de materiais e atividades perigosas em  
suas comunidades, bem como a oportunidade de participar dos processos decisórios. Os  
Estados irão facilitar e estimular a conscientização e a participação popular, colocando as  
informações  à  disposição  de  todos. Será  proporcionado  o acesso  efetivo  a  mecanismos  
judiciais e administrativos, inclusive no que se refere à compensação e reparação de danos.
 
Ora,  se  os  cidadãos  e  as  entidades  representativas  da  sociedade  civil  não 

tiverem prévio acesso às informações relevantes para o exercício dos direitos e dos poderes 
inerentes à proteção do meio ambiente, todos sairemos perdendo porque seria inadmissível, 
por exemplo,  que uma audiência pública pudesse ser eficazmente realizada sem que os 
demais interessados (que não a empresa proponente e a instituição oficial) tivessem acesso 
aos documentos e às informações relevantes ao exercício de seus direitos de participação 
popular na tomada das decisões em matéria de meio ambiente, como bem mostram esses 



autos de ação civil pública.
 
Em conclusão,  havendo previsão legal (artigo 14-XIX da Lei  11.105/05) e 

fundamento  jurídico  suficiente  (Princípio  10  da  Declaração  do  Rio  de  1992),  deve  ser 
restabelecida a sentença quanto ao que decidiu a respeito, reconhecendo-se agora que se 
deve 'determinar à União, através da CTNBio, que edite norma quanto aos pedidos de  
sigilo de informações pelos proponentes de liberação de OGM's,  prevendo prazo para  
deliberação definitiva acerca dos mesmos, o qual não ultrapasse a data da convocação de  
audiência pública. Referidas normas deverão ser editadas no prazo de 90 dias, a contar da  
intimação da presente sentença, e deverão prever o acesso aos interessados ao inteiro teor  
dos documentos solicitados, ressalvadas apenas as informações que tiverem sigilo deferido ' 
(item III-c de fls. 3509v), sob pena de pagamento de multa diária de R$ 1.000,00 para o 
caso de descumprimento, nos termos da sentença.

 
Portanto,  voto  por  restabelecer  a  sentença  e  dar  parcial  provimento  aos 

infringentes quanto a isso.
 
4- DO DISPOSITIVO:
 
Ante o exposto, voto por conhecer em parte os embargos infringentes dos 

autores e,  quanto  à  parte  conhecida, dar-lhes  parcial  provimento,  nos  termos  da 
fundamentação.

 
É o voto.
 

Desembargador Federal CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR
Relator
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