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 O Protocolo de Cartagena é na realidade um adendo à Convenção do Rio sobre a 
Biodiversidade, e cuja idéia surgiu a partir da decisão II/5 da Conferência das partes 
realizada  em  novembro  de  1995.  A  idéia  do  Protocolo  se  funda  no  princípio  da 
precaução, tendo o mesmo por objetivo garantir um nível adequado de precaução na 
transferência,  na  manipulação  e  no  uso  seguro  dos  organismos  vivos  modificados 
resultantes  da  biotecnologia  moderna,  especificamente  na  relação  adversa  que  seus 
efeitos podem ter na conservação e uso sustentável da diversidade biológica, através da 
regulação específica dos movimentos transfronteiriços. Apesar de não revogar outros 
tratados aos quais suas partes eventualmente estejam vinculadas, o PC tem por meta ser 
a  regra  internacional  básica  no  que  diz  respeito  ao  movimento  internacional  de 
organismos  geneticamente  modificados  (ogms)  que possam ter  efeitos  negativos  na 
diversidade biológica.
Secretariado: Secretariado da Convenção sobre Diversidade Biológica
Sede:  393, Rue St Jacques, Bureau 300, Montreal, QC H2Y  1N9 - Canada – Tel.: 1-

514-288-2220;  Fax:  1-514-288-6588;  e-mail:  secretariat@biodiv.org;  site: 

www.biodiv.org 
Ponto de Contato no Brasil: 

Paulino Franco de Carvalho Neto

Chefe da divisão de Meio-Ambiente

Ministério das Relações Exteriores

Palácio Itamaraty, Anexo I, sala 439 – Brasília/DF – CEP 70170-900; Tel.: 61-3411-

8447; Fax: 61-3411-8446; email: paulino.carvalho@itamaraty.gov.br, 

dema@itamaraty.gov.br.
Reservas pelo Brasil: Inexistentes.

Existência de fundo de financiamento: 

sim.

Referência: Global Environment Facility  - 

www.gefweb.org - art. 28, parágrafo 2º do 

Protocolo e 3ª conferência das partes, 
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decisão 8.
Obrigações programáticas:

Artigo  2º  -  DISPOSIÇÕES GERAIS -  1.  Cada  Parte  tomará  as  medidas  jurídicas, 

administrativas e outras necessárias e apropriadas para implementar suas obrigações no 

âmbito do presente Protocolo.

2.  As  Partes  velarão  para  que  o  desenvolvimento,  a  manipulação,  o  transporte,  a 

utilização,  a  transferência  e  a  liberação  de  todos  organismos  vivos  modificados  se 

realizem  de  maneira  a  evitar  ou  a  reduzir  os  riscos  para  a  diversidade  biológica, 

levando também em consideração os riscos para a saúde humana.

5.  As  Partes  são  encorajadas  a  levar  em  consideração,  conforme  o  caso,  os 

conhecimentos  especializados,  os instrumentos  disponíveis  e os trabalhos  realizados 

nos fóruns internacionais competentes na área dos riscos para a saúde humana.

Artigo 15 - AVALIAÇÃO DE RISCO - 2. A Parte importadora velará para que sejam 

realizadas as avaliações de risco para a tomada de decisões no âmbito do artigo  

Artigo 16 - MANEJO DE RISCOS - 4. Sem prejuízo ao parágrafo 2º acima, cada Parte 

velará  para  que  todo  organismo  vivo  modificado,  quer  importado  ou  desenvolvido 

localmente, seja submetido a um período de observação apropriado que corresponda ao 

seu ciclo de vida ou tempo de geração antes que se dê seu uso previsto.

Artigo 23 - CONSCIENTIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO PÚBLICA - 1. As Partes:

(a)  promoverão  e  facilitarão  a  conscientização,  educação  e  participação  públicas  a 

respeito  da  transferência,  da  manipulação  e  do  uso  seguros  dos  organismos  vivos 

modificados em relação à conservação e ao uso sustentável da diversidade biológica, 

levando também em conta os riscos para a saúde humana. 

2. De acordo com suas respectivas leis e regulamentos, as Partes consultarão o público 

durante  o processo de tomada de decisão sobre os organismos vivos modificados  e 

tornarão  públicos  os  resultados  dessas  decisões,  respeitando  as  informações 
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confidenciais de acordo com o disposto no artigo 21.

3.  Cada  Parte  velará  para  que  seu  público  conheça  os  meios  de  ter  acesso  ao 

Mecanismo de Intermediação de Informação sobre Biossegurança.

Artigo 24 – NÃO-PARTES - 1. Os movimentos transfronteiriços de organismos vivos 

modificados entre Partes e não-Partes serão compatíveis com o objetivo do presente 

Protocolo. 

Obrigações concretas:

Artigo  8º  –  NOTIFICAÇÃO -  1.  A Parte  exportadora  notificará,  ou  exigirá  que  o 

exportador  assegure  a  notificação  por  escrito,  à  autoridade  nacional  competente  da 

Parte importadora antes do movimento transfronteiriço intencional de um organismo 

vivo  modificado  contemplado  no artigo  7º,  parágrafo  1º.  A notificação  conterá,  no 

mínimo, as informações especificadas no Anexo I.

2. A Parte exportadora assegurará que exista uma determinação legal quanto à precisão 

das informações fornecidas pelo exportador.

Artigo  9º  -  ACUSAÇÃO DO RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO -  1.  A Parte 

importadora acusará o recebimento da notificação, por escrito, ao notificador no prazo 

de noventa dias a partir da data do recebimento.

2. Constará na acusação:

(a) a data de recebimento da notificação; 

(b) se a notificação contém, prima facie, as informações referidas pelo artigo 8º; 

(c)  se  se  deve  proceder  de  acordo  com  o  ordenamento  jurídico  interno  da  Parte 

importadora ou de acordo com os procedimentos especificados no artigo 10. 

3.  O  ordenamento  jurídico  interno  a  que  se  refere  o  parágrafo  2º  (c)  acima  será 

compatível com o presente Protocolo.

Artigo 10 - PROCEDIMENTO PARA TOMADA DE DECISÕES - 
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1. As decisões tomadas pela Parte importadora serão em conformidade com o artigo 15.

2.  A  Parte  importadora  informará,  dentro  do  prazo  estabelecido  pelo  artigo  9º,  o 

notificador, por escrito, se o movimento transfronteiriço intencional poderá prosseguir:

(a) unicamente após a Parte importadora haver dado seu consentimento por escrito; ou 

(b) transcorridos ao menos noventa dias sem que se haja recebido um consentimento 

por escrito. 

3. No prazo de duzentos e setenta dias a partir da data do recebimento da notificação, a 

Parte  importadora  comunicará,  por  escrito,  ao  notificador  e  ao  Mecanismo  de 

Intermediação de Informação sobre Biossegurança a decisão referida pelo parágrafo 2º 

(a) acima:

(a) de aprovar a importação,  com ou sem condições, inclusive como a decisão será 

aplicada a importações posteriores do mesmo organismo vivo modificado; 

(b) de proibir a importação; 

(c)  de  solicitar  informações  relevantes  adicionais  de  acordo  com seu  ordenamento 

jurídico interno ou o Anexo I; ao calcular o prazo para a resposta não será levado em 

conta  o número  de dias  que a  Parte  importadora  tenha  esperado pelas  informações 

relevantes adicionais; ou

(d) de informar ao notificador que o período especificado no presente parágrafo seja 

prorrogado por um período de tempo determinado. 

4. Salvo no caso em que o consentimento seja incondicional, uma decisão no âmbito do 

parágrafo 3º acima especificará as razões em que se fundamenta.

Artigo 11 - PROCEDIMENTO PARA OS ORGANISMOS VIVOS MODIFICADOS 

DESTINADOS AO USO DIRETO COMO ALIMENTO HUMANO OU ANIMAL 

OU AO BENEFICIAMENTO - 1. Uma Parte que tenha tomado uma decisão definitiva 

em relação ao uso interno, inclusive sua colocação no mercado, de um organismo vivo 

modificado que possa ser objeto de um movimento transfronteiriço para o uso direto 

como alimento humano ou animal  ou ao beneficiamento,  informa-la-á às Partes,  no 

prazo  de  quinze  dias  após  tomar  essa  decisão,  por  meio  do  Mecanismo  de 

Intermediação  de  Informação  sobre  Biossegurança.  Essas  informações  conterão,  no 
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mínimo,  os  dados  especificados  no  Anexo  II.  A  Parte  fornecerá  uma  cópia  das 

informações por escrito ao ponto focal de cada Parte que informe ao Secretariado de 

antemão de que não tenha acesso ao Mecanismo de Intermediação de Informação sobre 

Biossegurança. Essa disposição não se aplicará às decisões sobre ensaios de campo. 

2. A Parte que tomar uma decisão no âmbito do parágrafo 1º acima, assegurará que 

exista  uma  determinação  legal  quanto  à  precisão  das  informações  fornecidas  pelo 

requerente.

 5. Cada Parte tornará disponível para o Mecanismo de Intermediação de Informação 

sobre Biossegurança exemplares de todas as leis, regulamentos e diretrizes nacionais 

que se aplicam à importação de organismos vivos modificados destinados ao uso direto 

como alimento humano ou animal ou ao beneficiamento, se disponíveis.

Artigo  12  -  REVISÃO DAS DECISÕES -  3.  A Parte  importadora  responderá  por 

escrito  a  tal  solicitação  num prazo de noventa  dias  e  especificará  as  razões  de sua 

decisão. 

Artigo  14  -  ACORDOS  E  AJUSTES  BILATERAIS,  REGIONAIS  E 

MULTILATERAIS - 2. As Partes informarão umas às outras, por meio do Mecanismo 

de  Intermediação  de  Informação  sobre  Biossegurança,  sobre  quaisquer  acordos  e 

ajustes bilaterais, regionais e multilaterais que tenham concluído antes ou após a data 

de entrada em vigor do presente Protocolo.

Artigo  15  -  AVALIAÇÃO  DE RISCO  -  1.  As  avaliações  de  risco  realizadas  em 

conformidade com o presente Protocolo serão conduzidas de maneira cientificamente 

sólida, de acordo com o Anexo III e levando em conta as técnicas reconhecidas de 

avaliação  de  risco.  Essas  avaliações  de  risco  serão  baseadas,  no  mínimo,  em 

informações fornecidas de acordo com o artigo 8º e em outras evidências científicas a 

fim  de  identificar  e  avaliar  os  possíveis  efeitos  adversos  dos  organismos  vivos 

modificados  na conservação e no uso sustentável  da diversidade biológica,  levando 

também em conta os riscos para a saúde humana.

Rua XV de Novembro, n.º 1305 – 10º Andar – Centro – Blumenau/SC
Fone/Fax: (47) 3321-1700 e-mail: ricardo@prsc.mpf.gov.br

FS 5

mailto:prmblumenau@prsc.mpf.gov.br


MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
4ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO

SUB-GRUPO DE TRABALHO DE TRATADOS INTERNACIONAIS

3. O custo da avaliação de risco será arcado pelo notificador se a Parte importadora 

assim o exigir.

Artigo 16 - MANEJO DE RISCOS - 1. As Partes, levando em conta o artigo 8º (g) da 

Convenção, estabelecerão e manterão mecanismos, medidas e estratégias apropriadas 

para regular, manejar e controlar os riscos identificados nas disposições de avaliação de 

risco  do  presente  Protocolo  associados  ao  uso,  à  manipulação  e  ao  movimento 

transfronteiriço de organismos vivos modificados.

2. Serão impostas medidas baseadas na avaliação de risco conforme seja necessário 

para evitar os efeitos adversos do organismo vivo modificado na conservação e no uso 

sustentável da diversidade biológica, levando também em conta os riscos para a saúde 

humana, no território da Parte importadora. 

3.  Cada  Parte  tomará  as  medidas  apropriadas  para  prevenir  os  movimentos 

transfronteiriços não-intencionais de organismos vivos modificados, inclusive medidas 

como a exigência de que se realize uma avaliação de risco antes da primeira liberação 

de um organismo vivo modificado.

Artigo  17  -  MOVIMENTOS  TRANSFRONTEIRIÇOS  NÃO-INTENCIONAIS  E 

MEDIDAS  DE EMERGÊNCIA  -  1.  Cada  Parte  tomará  medidas  apropriadas  para 

notificar  os  Estados  afetados  ou  potencialmente  afetados,  o  Mecanismo  de 

Intermediação de Informação sobre Biossegurança e, conforme o caso, as organizações 

internacionais relevantes, quando tiver conhecimento de uma ocorrência dentro de sua 

jurisdição  que  tenha  resultado  na  liberação  que  conduza,  ou  possa  conduzir,  a  um 

movimento transfronteiriço não-intencional de um organismo vivo modificado que seja 

provável que tenha efeitos adversos significativos na conservação e no uso sustentável 

da diversidade biológica,  levando também em conta os riscos para a saúde humana 

nesses Estados. A notificação será fornecida tão logo a Parte tenha conhecimento dessa 

situação.

2.  Cada Parte comunicará,  no mais  tardar na data de entrada em vigor do presente 

Protocolo  para  ela,  ao  Mecanismo  de  Intermediação  de  Informação  sobre 

Biossegurança os detalhes relevantes sobre seu ponto de contato para os propósitos de 
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recebimento das notificações no âmbito do presente artigo.

3. Toda notificação emitida de acordo com o parágrafo 1º acima, deverá incluir:

(a)  as  informações  disponíveis  relevantes  sobre  as  quantidades  estimadas  e 

características e/ou traços relevantes do organismo vivo modificado; 

(b) as informações sobre as circunstâncias e data estimada da liberação, assim como 

sobre o uso do organismo vivo modificado na Parte de origem; 

(c) todas informações disponíveis sobre os possíveis efeitos adversos na conservação e 

no uso sustentável da diversidade biológica, levando também em conta os riscos para a 

saúde  humana,  bem  como  as  informações  disponíveis  sobre  possíveis  medidas  de 

manejo de risco; 

(d) qualquer outra informação relevante; e

(e) um ponto de contato para maiores informações.

4. A fim de minimizar qualquer efeito adverso na conservação e no uso sustentável da 

diversidade biológica, levando também em conta os riscos para a saúde humana, cada 

Parte  em cuja  jurisdição  tenha  ocorrido  a  liberação  do organismo vivo  modificado 

referida  pelo  parágrafo  1º  acima  consultará  imediatamente  os  Estados  afetados  ou 

potencialmente afetados para lhes permitir determinar as intervenções apropriadas e dar 

início às ações necessárias, inclusive medidas de emergência.

Artigo 18 - MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE, EMBALAGEM E IDENTIFICAÇÃO 

-  1.  A  fim  de  evitar  os  efeitos  adversos  na  conservação  e  no  uso  sustentável  da 

diversidade biológica, levando também em conta os riscos para a saúde humana, cada 

Parte  tomará  as  medidas  necessárias  para  exigir  que  todos  os  organismos  vivos 

modificados  objetos  de  um  movimento  transfronteiriço  intencional  no  âmbito  do 

presente Protocolo sejam manipulados,  embalados e transportados sob condições de 

segurança, levando em consideração as regras e normas internacionais relevantes. 

2. Cada Parte tomará medidas para exigir que a documentação que acompanhe:

(a)  os  organismos  vivos  modificados  destinados  para  usos  de  alimento  humano  ou 

animal  ou  ao  beneficiamento  identifique  claramente  que  esses  "podem  conter" 

organismos vivos modificados e que não estão destinados à introdução intencional no 
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meio  ambiente,  bem  como  um  ponto  de  contato  para  maiores  informações.  A 

Conferência  das  Partes  atuando  na  qualidade  de  reunião  das  Partes  do  presente 

Protocolo  tomará  uma  decisão  sobre  as  exigências  detalhadas  para  essa  finalidade, 

inclusive especificação sobre sua identidade e qualquer identificador único, no mais 

tardar dois anos após a entrada em vigor do presente Protocolo;

(b) os organismos vivos modificados destinados ao uso em contenção os identifique 

claramente como organismos vivos modificados; e especifique todas as exigências para 

a segura manipulação, armazenamento, transporte e uso desses organismos, bem como 

o  ponto  de  contato  para  maiores  informações,  incluindo  o  nome  e  endereço  do 

indivíduo  e  da  instituição  para  os  quais  os  organismos  vivos  modificados  estão 

consignados; e

(c)  os  organismos  vivos  modificados  que  sejam  destinados  para  a  introdução 

intencional  no  meio  ambiente  da  Parte  importadora  e  quaisquer  outros  organismos 

vivos modificados no âmbito do Protocolo, os identifique claramente como organismos 

vivos  modificados;  especifique  sua  identidade  e  seus  traços  e/ou  características 

relevantes, todas as exigências para a segura manipulação, armazenamento, transporte e 

uso; e indique o ponto de contato para maiores informações e, conforme o caso, o nome 

e endereço do importador e do exportador; e que contenha uma declaração de que o 

movimento esteja em conformidade com as exigências do presente Protocolo aplicáveis 

ao exportador.

Artigo 19 - AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES E PONTOS FOCAIS 

NACIONAIS - 1. Cada Parte designará um ponto focal nacional que realizará, em seu 

nome,  a  ligação  com  o  Secretariado.  Cada  Parte  também  designará  uma  ou  mais 

autoridades  nacionais  competentes  que  serão  os  responsáveis  pela  realização  das 

funções administrativas exigidas pelo presente Protocolo e que serão autorizadas a agir 

em seu  nome  em relação  a  essas  funções.  Uma  Parte  poderá  designar  uma  única 

entidade para preencher as funções tanto de ponto focal como de autoridade nacional 

competente.

2. Cada Parte notificará o Secretariado, no mais tardar na data de entrada em vigor do 
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presente Protocolo para aquela Parte, os nomes e endereços de seu ponto focal e de sua 

autoridade ou autoridades nacional(is) competente(s). Se uma Parte designar mais de 

uma  autoridade  nacional  competente,  comunicará  ao  Secretariado,  junto  com  sua 

notificação,  informações  relevantes  sobre  as  responsabilidades  respectivas  daquelas 

autoridades.  Conforme  o  caso,  essas  informações  especificarão,  no  mínimo,  qual 

autoridade competente é responsável por qual tipo de organismo vivo modificado. Cada 

Parte notificará imediatamente ao Secretariado qualquer mudança na designação de seu 

ponto focal ou no nome e endereço ou nas responsabilidades  de sua autoridade  ou 

autoridades nacional(is) competente(s).

Artigo  20  -  INTERCÂMBIO  DE  INFORMAÇÕES  E  O  MECANISMO  DE 

INTERMEDIAÇÃO  DE  INFORMAÇÃO  SOBRE  BIOSSEGURANÇA  -  3.  Sem 

prejuízo  à  proteção  de  informações  confidenciais,  cada  Parte  proporcionará  ao 

Mecanismo de Intermediação de Informação sobre Biossegurança qualquer informação 

que deva fornecer ao Mecanismo de Intermediação de Informação sobre Biossegurança 

no âmbito do presente Protocolo, e também:

(a) todas as leis, regulamentos e diretrizes nacionais existentes para a implementação 

do Protocolo, bem como as informações exigidas pelas Partes para o procedimento de 

acordo prévio informado; 

(b) todos acordos e ajustes bilaterais, regionais e multilaterais; 

(c)  os resumos de suas avaliações de risco ou avaliações ambientais  de organismos 

vivos modificados que tenham sido realizadas como parte de sua regulamentação e 

realizadas  de  acordo  com  o  artigo  15,  inclusive,  quando  apropriado,  informações 

relevantes  sobre  produtos  deles  derivados,  a  saber,  materiais  beneficiados  que  têm 

como origem um organismo vivo modificado, contendo combinações novas detectáveis 

de material genético replicável obtido por meio do uso de biotecnologia moderna; 

(d) suas decisões definitivas sobre a importação ou a liberação de organismos vivos 

modificados; e

(e)  os  relatórios  por  ela  submetidos  em  conformidade  com  o  artigo  33,  inclusive 

aqueles sobre implementação do procedimento de acordo prévio informado. 
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Artigo 21 - INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS - 1. A Parte importadora permitirá 

que o notificador identifique informações apresentadas em virtude dos procedimentos 

estabelecidos no presente Protocolo ou exigidas pela Parte importadora como parte do 

procedimento  de  acordo  prévio  informado  estabelecido  no  Protocolo  a  serem 

consideradas como informações confidenciais. Nesses casos, quando assim solicitado, 

serão apresentadas justificativas.

2.  A  Parte  importadora  consultará  o  notificador  se  decidir  que  as  informações 

identificadas pelo notificador como sendo confidenciais não mereçam esse tratamento e 

informará o notificador de sua decisão antes de divulgar as informações, explicando, 

quando  solicitado,  suas  razões,  e  fornecendo  uma  oportunidade  para  realização  de 

consultas e de uma revisão interna da decisão antes de divulgar as informações.

3.  Cada Parte protegerá informações  confidenciais  recebidas  no âmbito do presente 

Protocolo,  inclusive  qualquer  informação  confidencial  recebida  no  contexto  do 

procedimento  de  acordo  prévio  informado  estabelecido  no  Protocolo.  Cada  Parte 

assegurará que dispõe de procedimentos para proteger essas informações e protegerá a 

confidencialidade  dessas  informações  de  forma  não  menos  favorável  que  seu 

tratamento  de  informações  confidenciais  relacionadas  aos  seus  organismos  vivos 

modificados produzidos internamente.

4. A Parte importadora não usará essas informações para fins comerciais, salvo com o 

consentimento por escrito do notificador.

5.  Se  um  notificador  retirar  ou  tiver  retirado  a  notificação,  a  Parte  importadora 

respeitará  a  confidencialidade  das  informações  comerciais  e  industriais,  inclusive 

informações de pesquisa e desenvolvimento, bem como informações sobre as quais a 

Parte e o notificador não estejam de acordo sobre sua confidencialidade.

6. Sem prejuízo do disposto no parágrafo 5º acima, as seguintes informações não serão 

consideradas confidenciais:

(a) o nome e endereço do notificador; 

(b) uma descrição geral do organismo ou organismos vivos modificados; 

(c)  um  resumo  da  avaliação  de  risco  sobre  os  efeitos  na  conservação  e  no  uso 

sustentável da diversidade biológica, levando também em conta os riscos para a saúde 
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humana; e

(d) os métodos e planos de resposta em caso de emergência. 

Artigo  25  -  MOVIMENTOS  TRANSFRONTEIRIÇOS  ILÍCITOS  -  1.  Cada  Parte 

adotará medidas internas apropriadas com o objetivo de impedir e, conforme o caso, 

penalizar os movimentos transfronteiriços de organismos vivos modificados realizados 

em  contravenção  das  medidas  internas  que  regem  a  implementação  do  presente 

Protocolo. Esses movimentos serão considerados movimentos transfronteiriços ilícitos.

3. Cada Parte tornará disponível ao Mecanismo de Intermediação de Informação sobre 

Biossegurança as informações sobre os casos de movimentos transfronteiriços ilícitos 

que lhe digam respeito.

Artigo 28 -  MECANISMO FINANCEIRO E RECURSOS FINANCEIROS -  1.  Ao 

considerar  os  recursos  financeiros  para  a  implementação  do  presente  Protocolo,  as 

Partes levarão em conta as disposições do artigo 20 da Convenção.

Artigo  33  -  MONITORAMENTO  E  INFORMES  -  Cada  Parte  monitorará  a 

implementação  de suas  obrigações  no âmbito  do presente  Protocolo,  e  informará  à 

Conferência  das  Partes  atuando  na  qualidade  de  reunião  das  Partes  do  presente 

Protocolo, em intervalos a serem decididos por esta, sobre as medidas tomadas para 

implementar o Protocolo.
Mecanismos  de  controle  /  implementação  (Plano  nacional  de  Implementação, 

relatórios, etc)

-  Relatório  informando  o  grau  de  implementação  das  obrigações  constantes  no 

Protocolo, que devem ser entregues à conferência das partes em seus encontros, com 

periodicidade quadrienal, sendo que o relatório deve ser entre até 12 meses antes ao 

encontro das partes respectivo – artigo 33 do Protocolo e decisão BS-I/9.
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ANEXO I - RELATÓRIO DESCRITIVO DOS PRINCIPAIS ASPECTOS DA 
NORMA INTERNACIONAL

 O Protocolo de Cartagena é na realidade um adendo à Convenção do 
Rio sobre a Biodiversidade, e cuja idéia surgiu a partir da decisão II/5 da Conferência 
das partes realizada em novembro de 1995. A idéia do Protocolo se funda no princípio 
da precaução, tendo o mesmo por objetivo garantir um nível adequado de precaução na 
transferência,  na  manipulação  e  no  uso  seguro  dos  organismos  vivos  modificados 
resultantes  da  biotecnologia  moderna,  especificamente  na  relação  adversa  que  seus 
efeitos podem ter na conservação e uso sustentável da diversidade biológica, através da 
regulação específica dos movimentos transfronteiriços. Apesar de não revogar outros 
tratados aos quais suas partes eventualmente estejam vinculadas, o PC tem por meta ser 
a  regra  internacional  básica  no  que  diz  respeito  ao  movimento  internacional  de 
organismos  geneticamente  modificados  (ogms)  que  possam ter  efeitos  negativos  na 
diversidade biológica.

O  PC afirma  de  início  que  todas  as  suas  partes  deverão  tomar  as 
medidas  necessárias,  sejam  judiciais,  administrativas,  jurídicas  ou  outras,  para 
implementar suas obrigações perante o protocolo. Ou seja, as obrigações assumidas no 
protocolo devem se materializar  com as adoção das providências nacionais para sua 
efetiva implementação, como a edição de decreto de regulamentação, a criação de órgão 
para realizar  a  análise  de risco na importação,  etc.  Nada impede também as  partes, 
segundo o PC, de adotar medidas mais restritivas do que as dispostas em seu texto, 
sugerindo também que procure a parte se utilizar de conhecimentos especializados e dos 
instrumentos internacionais disponíveis, justamente numa tentativa de uniformizar os 
procedimentos. 

Com  relação  à  algumas  exceções  à  aplicação  do  protocolo,  suas 
disposições  não se  aplicam aos ogms em trânsito  (em passagem)  por  algum país,  e 
também não se aplicam aos ogms que serão utilizados em regime de contenção (dentro 
de local fechado que contenha medidas de controle específicas), sem prejuízo de que 
qualquer parte disponha em sentido mais restritivo internamente. Do mesmo modo, o 
PC  não  se  aplica  em  relação  ao  movimento  transfronteiriço  de  ogms  que  sejam 
fármacos para seres humanos e estejam contemplados em outros acordos internacionais.

No que diz respeito ao mérito do PC, suas disposições basicamente 
ficam centradas no procedimento de acordo prévio informado, onde a parte exportadora 
deverá  notificar,  ou  exigir  que  o  exportador  notifique,  a  parte  importadora  sobre  a 
exportação  de ogm destinado à introdução deliberada  no meio-ambiente.  Se a  parte 
exportadora deixar a função de notificação a cargo do exportador, deverá assegurar que 
existe disposição legal o obrigando neste sentido, salientando que a notificação deverá 
vir acompanhada do formulário constante no anexo I do PC devidamente preenchido. 
Recebida a notificação,  a parte importadora acusará recebimento no prazo de até 90 
(noventa)  dias,  sendo  que  a  ausência  de  resposta  não  implicará  aquiescência.  Na 
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acusação  de  recebimento  deverá  constar  a  data  do  recebimento  da  notificação,  a 
informação de que a notificação contém, a priori,  as informações necessárias, e se o 
exportador  deverá proceder  de acordo com o ordenamento  jurídico  interno da parte 
importadora ou de acordo com os procedimentos especificados no protocolo, devendo 
em todo caso o ordenamento jurídico interno ser compatível com o PC, embora possa 
ser mais rigoroso.

Exatamente  para  uniformizar  os  procedimentos  de  consentimento 
prévio  informado,  o  PC  traz  rito  a  ser  seguido  diretamente  no  procedimento  de 
consentimento prévio informado, ou a ser adaptado na legislação interna. De início, o 
PC estabelece que todas as partes deverão velar para que seja realizada uma avaliação 
de risco para a tomada de decisão acerca do consentimento para a importação do ogm, 
para  que  se  possa  identificar  e  avaliar  possíveis  efeitos  adversos  dos  ogms  na 
conservação e uso sustentável da biodiversidade. Poderá a parte importadora solicitar 
que o exportador realize a avaliação de risco ou que ele custeie sua realização pela parte 
importadora.  De  todo  modo,  a  avaliação  de  risco  deve  ser  realizada  com base  nas 
informações fornecidas pelo exportador e em outras  de modo cientificamente sólido, de 
acordo  com o  anexo  II  do  PC  e  outras  evidências  científicas  disponíveis.  A  parte 
importadora informará  o notificante se o movimento transfronteiriço deverá prosseguir 
somente  após  a  parte  importadora  ter  dado  seu  consentimento  por  escrito  ou 
transcorridos pelo menos noventa dias sem que haja recebido consentimento por escrito.

A  parte  importadora,  ao  decidir  sobre  seu  consentimento  para  a 
importação, poderá: A) aprovar a importação, com ou sem condições, inclusive como a 
decisão  será  aplicada  a  importações  posteriores  do  mesmo  ogm;  B)  proibir  a 
importação;  C)  solicitar  informações  relevantes  adicionais  de  acordo  com  seu 
ordenamento  jurídico;  D)  informar  ao  notificador  que  o  prazo  de  análise  será 
prorrogado por prazo indeterminado. Ressalte-se que, em se determinando a realização 
de avaliação de risco, o prazo de análise do pedido deve ficar suspenso até que sua 
elaboração  esteja  concluída,  para  que  com  base  em  seu  resultado  possa  a  parte 
importadora decidir sobre a importação do ogm.  A parte também poderá levar em conta 
os  impactos  socioeconômicos  das  medidas,  especialmente  quanto  ao  valor  que  a 
diversidade biológica tem para as comunidades indígenas e locais. Ressalte-se que todas 
as  decisões  devem  ser  fundamentadas,  e  que  o  Mecanismo  de  Intermediação  e 
Informação sobre Biossegurança deve ser comunicado das mesmas. O artigo 10 do PC 
enuncia  novamente  o princípio da precaução,  informando que a ausência  de certeza 
científica sobre os efeitos adversos que podem ser causados à biodiversidade pelo ogm 
não deve servir de empecilho para a negativa do consentimento para importação. Somos 
da opinião  de que a  ausência  de certeza  científica  deve ser  utilizada  apenas  para a 
negativa  do consentimento,  pois  apesar  do § 6º  do artigo 10º  comportar  dúvidas,  o 
artigo  1º  e  os  “considerandos”  do PC não deixam dúvidas  quanto  à  prevalência  do 
princípio da precaução.

O PC tem disciplina diferenciada com relação aos ogms destinados ao 
uso direto como alimento humano ou animal, ou ao beneficiamento. Prevê o protocolo 
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que a parte poderá tomar uma decisão sobre a colocação no mercado de um ogm nas 
hipóteses citadas, em que possa ser objeto de movimento transfronteiriço, devendo ou 
seguir seu ordenamento interno, que por sua vez deverá ser compatível com o PC, ou 
devendo proceder a uma avaliação de risco (conforme anexo III) e tomar decisão num 
prazo de até 270 dias. Percebam que ainda que não seja destinado originalmente para 
exportação,  mas  havendo  este  potencial,  deve  a  parte  tomar  as  providências 
recomendadas  pelo  protocolo,  sempre  comunicando  a  parte,  em  caso  de  seu 
consentimento,  ao Mecanismo de Intermediação de Informação sobre Biossegurança. 
Também neste caso poderá ser aplicado o princípio da precaução quando da ausência de 
certeza  científica  sobre  os  potenciais  efeitos  adversos  a  serem  causados  à 
biodiversidade,  devendo  a  parte  assegurar  que  haverá  disposição  legal  obrigando  o 
requerente a fornecer informações precisas sobre o ogm que se pretende introduzir no 
mercado.

Todas as decisões tomadas com relação à importação ou não de ogms 
podem  ser  revistas  seja  de  ofício,  seja  a  partir  de  requerimento  de  uma  parte  ou 
exportador,  em  duas  hipóteses:  1)  quando  tenha  ocorrido  uma  mudança  nas 
circunstâncias que possa influenciar o resultado da avaliação de risco sobre a qual a 
decisão se fundamentou; 2) quando se tornarem disponíveis informações científicas e 
técnicas  adicionais  que sejam relevantes.  A parte importadora  poderá ainda solicitar 
avaliação de risco para importações posteriores, mas em todos os casos citados deverá 
fundamentar suas decisões.

O  PC  ainda  estabelece  a  possibilidade  de  uma  parte  autorizar  um 
procedimento simplificado para a importação de ogms, mas desde que sejam aplicadas 
medidas para assegurar o cumprimento dos objetivos do protocolo. Este procedimento 
simplificado pode ser: no sentido de permitir que a entrada do ogm no país parte se dê 
simultaneamente  à  notificação  a  esta  parte  da  importação  (devendo  neste  caso  a 
notificação preencher os requisitos do anexo I),  caso em que tal notificação poderá 
inclusive servir para importações posteriores; ou que as importações de determinados 
ogms  sejam  isentos  do  procedimento  de  acordo  prévio  informado.  Neste  aspecto 
acreditamos que, tendo em conta o constante do protocolo, apenas será preservado seu 
objetivo se a parte importadora, antes de adotar o procedimento simplificado, realizar 
uma análise técnica sobre os efeitos adversos do ogm, inclusive com eventual avaliação 
de risco. É o único modo de se aplicar medida que assegure o cumprimento de objetivos 
do protocolo,  pois do contrário não haveria controle sobre o risco da introdução do 
ogm, em desrespeito aos princípios da prevenção e da precaução. 

As  avaliações  de  risco,  por  sua  vez,  se  constituem  exatamente  no 
instrumento adequado para que,  do ponto de vista  técnico científico,  se possa saber 
sobre os possíveis efeitos adversos que a ciência tem condição de informar acerca da 
introdução de ogm no meio ambiente de determinado país. Exatamente por ser fator 
fundamental  no  processo  decisório  de  consentimento  de  importação,  a  avaliação  de 
risco deve ser conduzida de forma cientificamente sólida e de acordo com o anexo III 
do  protocolo.  Com seu  resultado  é  que  as  partes  poderão  aplicar  os  princípios  da 
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prevenção e precaução,  não autorizando a importação do ogm, ou poderão consentir 
com sua importação. De todo modo, uma vez realizada a avaliação de risco, mesmo 
consentindo  com  a  importação  a  parte  importadora  deverá  tomar  as  medidas 
recomendadas na avaliação de risco para minimizar ou diminuir os impactos causados 
pela introdução do ogm.  O PC ainda obriga a parte a deixar o ogm, seja importado, seja 
produzido localmente, em período de observação pelo prazo que corresponda ao seu 
ciclo de vida ou tempo de geração antes que se dê seu uso previsto.

As partes ainda ficaram obrigadas pelo PC a informar ao Mecanismo 
de Intermediação de Informação sobre Biossegurança e à parte prejudicada no caso de 
liberação de ogm que possa alcançar território de outro país.  A informação deve conter 
dados  detalhados  sobre  a  liberação,  como  quantidades  e  características  do  ogm, 
circunstâncias de liberação e possíveis efeitos adversos.

Quanto à identificação dos ogms, o PC prevê que, no caso de ogms 
destinados para alimento humano ou animal ou beneficiamento, sua identificação deve 
fazer cosntar claramente que eles não estão destinados à introdução intencional no meio 
ambiente, bem como um ponto de contato para maiores informações. No caso de ogms 
a serem utilizados  em contenção (dentro de ambientes fechados, sem contato com a 
natureza)  sua  documentação  deve  identificá-los  como  ogms  e  deve  trazer  as 
especificações para sua segura e adequada manipulação, além de informar endereço e 
nome da pessoa na instituição para o qual é direcionado. Finalmente, no caso de ogms 
destinados  à  introdução  intencional  no  meio-ambiente  eles  devem  ser  claramente 
identificados como tal em sua documentação, que deve conter ainda descrição de sua 
identidade,  traços  relevantes  e  exigências  para  sua  segura  e  adequada  manipulação, 
além de endereço e nome do importador e do exportador, mencionando ainda que está 
de acordo com o protocolo. Ressalte-se que a conferência das partes poderá elaborar 
normas para disciplinar todo este procedimento de importação de ogms.

O Mecanismo de Intermediação de Informação sobre Biossegurança 
foi criado pelo PC com dois objetivos principais: servir como ponto de apoio para o 
intercâmbio de todo tipo de informações sobre ogms e  auxiliar as partes, especialmente 
as menos desenvolvidas,  a implementar  o protocolo.   Basicamente,  as partes devem 
fornecer todas as informações que digam respeito aos ogms e tenham relação com o 
protocolo  ou  que  devam  em  virtude  de  disposições  deste  fornecer.  Dentre  estas 
informações  podemos  destacar:  todas  as  leis,  regulamentos  e  diretrizes  nacionais 
existentes para implementação do protocolo, além das informações exigidas pelas partes 
para o procedimento de acordo prévio informado; todos os acordos e ajustes bilaterais, 
regionais  e  multilaterais  sobre  o  tema;  resumo  de  suas  avaliações  de  risco  ou  de 
avaliações  de  risco ambientais  realizadas,  além de  informações  relativas  a  produtos 
derivados de ogms, especialmente novos materiais;  suas decisões definitivas  sobre a 
importação e a liberação de ogms e os relatórios enviados à conferência das partes sobre 
a implementação do protocolo. Com esta base de dados, em muitos casos outros países 
podem aproveitar-se de avaliações de riscos já realizadas para tomar decisões, ou copiar 
leis e regulamentos já em vigor em outros países, afora outras consultas relevantes.
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No que tange à informação que deve o exportador  fornecer à parte 
importadora, o notificador pode pedir à parte importadora o sigilo sobre as informações 
apresentadas, sendo que à despeito do pedido a descrição geral do ogm, o resumo da 
avaliação de risco e os métodos e planos de resposta em caso de emergência não serão 
consideradas informações confidenciais. O pedido de confidencialidade será analisado 
pela  parte  importadora,  que  poderá  aceitá-lo  ou  não,  explicando  suas  razões  se 
solicitada.  De  todo  modo,  a  parte  importadora  se  compromete  a  não  utilizar 
comercialmente a informação, devendo também preservar o sigilo das informações se o 
notificador desistir do pedido de entrada.

O PC prevê também que as partes cooperarão no desenvolvimento e 
fortalecimento  de capacidades dos recursos humanos afetos à área de biossegurança, 
inclusive know-how e transferência  de tecnologia,  considerando as necessidades dos 
países menos  desenvolvidos.  A conscientização  e  educação públicas  a  transferência, 
manipulação e uso seguro dos ogms e seu uso sustentável são previstos no PC como 
obrigações das partes, sendo que o acesso à informação sobre os ogms identificados por 
este protocolo e que possam ser importados é imprescindível.

Mesmo os movimentos  transfronteiriços  entre  um país parte  do PC 
com outro não parte devem obedecer ao disposto no protocolo, sendo que o país parte 
encorajará  o  não  parte  a  aderir  ao  protocolo  e  a  contribuir  com  informações  ao 
Mecanismo de Intermediação de Informação sobre Biossegurança.

Qualquer movimento transfronteiriço de ogms realizado em desacordo 
com o PC ou com as normas internas das partes que regem sua implementação será 
considerado movimento  transfronteiriço  ilícito.  As  partes  deverão  portanto  tomar  as 
medidas  apropriadas  no  sentido  de  impedi-los  e,  conforme  o  caso  ,  penalizá-los. 
Outrossim, a parte importadora poderá solicitar  à parte de origem do ogm objeto de 
movimento  transfronteiriço  ilícito  para  repatriá-lo  ou  dar  fim ao  mesmo,  com ônus 
desta, sendo que as informações respectivas devem ser repassadas ao Mecanismo de 
Intermediação da Informação de Biossegurança.

O mecanismo financeiro  a  ser  utilizado  pelo  PC será  o  mesmo  da 
Convenção  sobre  Diversidade  Biológica,  e  deverá  se  basear  nas  informações  do 
Mecanismo de Intermediação de Informação sobre Biossegurança, levando em conta a 
situação  dos  países  menos  desenvolvidos  na  implementação  do  protocolo,  sendo 
possível inclusive a celebração de acordos bilaterais específicos.

No que diz respeito às formas de verificação de cumprimento do PC, 
as partes têm a obrigação de apresentar relatórios periódicos à Conferência das Partes 
sobre as medidas que vêm tomando para implementar o protocolo. A Conferência das 
Partes,  por  sua vez,  deverá  zelar  pela  efetiva  implementação  do protocolo,  devendo 
analisar os relatórios que lhe forem apresentados pelas partes, inclusive decidindo sobre 
a periodicidade de seu apresentação. Poderá ainda estabelecer órgãos subsidiários para 
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implementação do protocolo e fazer recomendações sobre os assuntos necessários para 
a implementação do mesmo, tendo ainda a obrigação de no mínimo a cada cinco anos 
avaliar a efetividade do protocolo, incluindo seus procedimentos e anexos.

Por  fim,  as  disposições  da  Convenção sobre  Diversidade  Biológica 
poderão ser aplicadas ao PC naquilo em que não o contrariarem.
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