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forma unilateral, linear ou isolado, mas sim, de maneira complexa às diversas demandas 

sociais. As Leis e Políticas Públicas têm impactado os rumos da sociedade 

contemporânea, surgindo a necessidade de atualizações e criação de novos cenários e 

perspectivas. 

É nesse sentido que, o E-book Amplamente: Sociedade, Leis e Políticas Públicas 
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Experiência para suscitar um debate importante para os profissionais das diferentes áreas 

de conhecimento. 

Assim, em nome da Amplamente Cursos e Formação Continuada, convido a 

todos/as para leitura do debate científico sobre sociedade, Leis e Políticas Públicas, com 

propostas, perspectivas, melhorias, apontamentos, análises entre outras questões 

importantes para conter neste material e campo profissional.  
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PARA A SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E HUMANA: ANÁLISE DAS 
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RESUMO:  

Atualmente é comum vermos notícias destacando o desenvolvimento da agricultura, a 

inovação tecnológica, dentro outros, até mesmo em conversas com grupos de amigos 

essas temáticas podem aparecer. No entanto, pouco se sabe sobre como o 

desenvolvimento na agricultura, a inovação tecnológica, são aspectos que vivenciamos 

no nosso dia a dia. Nesse contexto, o objetivo desse tópico de discussão é fazer uma 

aproximação do leitor com os Organismos Geneticamente Modificados, destacando nesse 

percurso algumas de suas características. Sendo também essa a problemática pela qual 

perpassará a reflexão geral feita neste trabalho. Será relatado ainda frente a manipulação 

de plantas, na qual tal processo pode ser realizado por métodos sexuais e assexuais.  Ainda 

vai ser tratado frente às controvérsias  da apropriação da matéria viva por meio da 

propriedade intelectual(patentes de OGMs).Como também frente a lei 11.105 na qual 

revogou a lei 8.974 que regulamenta o uso de técnicas de bioengenharias e a liberação de 

OGMs no ambiente .Tratando ainda qual o objetivo da comissão técnica nacional de 

Biossegurança ainda vai tratar sobre as patentes ,o cultivar ,o certificado ,o pagamento de 

anuidade, sobre a titularidade na qual esta pode ser transferida ,licença de interesse 

público .Vai ser relatado sobre os primeiros sistemas de agricultura ,o princípio da 

precaução e a tutela do meio ambiente, o princípio do poluidor pagador ,princípio da 

precaução e da informação, e por final frente aos organismos geneticamente modificados 

e a sustentabilidade humana. 

PALAVRAS-CHAVE: Agricultura. Organismos Geneticamente Modificados. 

Tecnologia. 
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GENETICALLY MODIFIED ORGANISMS AND THE CONSEQUENCES FOR 

ENVIRONMENTAL AND HUMAN SUSTAINABILITY: ANALYSIS OF 

TRANSGENIC SEEDS 

ABSTRACT: 

Nowadays it is common to see news highlighting the development of agriculture, 

technological innovation, among others, even in conversations with groups of friends 

these themes may appear. However little is known about how development in agriculture, 

technological innovation, are aspects that we experience in our daily lives. In this context, 

the objective of this topic of discussion is to bring the reader closer to the Genetically 

Modified Organisms, highlighting some of their characteristics along the way. This is 

also the problem through which the general reflection made in this work will pass. It will 

also be reported in the face of plant manipulation, in which such a process can be 

performed by sexual and asexual methods. It will also be dealt with in the face of 

controversies over the appropriation of living matter through intellectual property (GMO 

patents). As well as under Law 11,105, which revoked Law 8,974, which regulates the 

use of bioengineering techniques and the release of GMOs into the environment. Dealing 

with the purpose of the national technical committee on Biosafety, it will also deal with 

patents, cultivar, certificate, annual payment, on the ownership in which it can be 

transferred, public interest license. It will be reported on the first agricultural systems, the 

precautionary principle and the protection of the environment, the polluter pays principle, 

the precautionary and information principle and finally, against genetically modified 

organisms and human sustainability. 

KEYWORDS: Agriculture. Genetically modified organisms. Technology. 

 

 

ASPECTOS GERAIS DOS OGMS  

Atualmente é comum vermos notícias destacando o desenvolvimento da 

agricultura, a inovação tecnológica, dentre outros, até mesmo em conversas com grupos 

de amigos essas temáticas podem aparecer. No entanto, pouco se sabe sobre como o 

desenvolvimento na agricultura, a inovação tecnológica, são aspectos que vivenciamos 

no nosso dia a dia. 

Nesse contexto o objetivo desse tópico de discussão é fazer uma aproximação do 

leitor com os Organismos Geneticamente Modificados, destacando nesse percurso 

algumas de suas características. O surgimento dos Organismos Geneticamente 

modificados nos remete ao aparecimento de tecnologias de manipulação genética: 

Após o aparecimento das técnicas de manipulação genética, tornou-se 

mais acessível o patenteamento dos objetos da biotecnologia, como as 
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variedades de plantas e animais, sendo necessário a criação de um 

sistema específico de proteção. Em 1930, a legislação de patentes dos 

Estados Unidos da América foi alterada para permitir o patenteamento 

de novas variedades de plantas, mas apenas as reproduzidas por meios 

assexuais, como enxerto, incisão e divisão, pois estas já tinham 

condições de homogeneidade e estabilidade, contudo as novas plantas 

oriundas de reprodução por via sexual (por sementes) foram 

excluídas (BARBOSA, p. 564). Somente em 1970, os EUA criaram 

uma proteção especial para as variedades de plantas obtidas por via 

sexual (BARBOSA, p. 565). 

Com o surgimento das técnicas de manipulação genética que foram aos poucos 

sendo aplicadas em animais, e algumas variedades de plantas, surge também a 

necessidade de se regulamentar essa dinâmica. Afinal a manipulação genética é um 

processo que envolve cuidados e certos riscos, não podendo ser efetivado sem normas, 

controle. 

Todo organismo carrega, é composto por genes. Seres humanos, animais, todos 

são compostos por genes. Nesse sentido, basta que pensemos nas nossas próprias 

características, cor de cabelo, olhos, tom de pele, todas essas características são resultadas 

da mistura genética, ou seja, da mistura dos genes de nossos pais.  

Nesse contexto, nossas características genéticas são definidas de forma 

espontânea. No entanto, à medida que o ser humano passa a interferir na composição 

genética de qualquer organismo, passamos a falar em OGMs, Organismos Geneticamente 

Modificados. 

Atualmente os produtos transgênicos estão cada vez mais presentes em nossas 

vidas, produtos transgênicos são produtos que foram elaborados a partir de Organismos 

Geneticamente Modificados. 

A reflexão acima, nos mostra o quão diversas pode ser a manipulação de 

variedades de plantas, podendo ser feita por métodos assexuais e sexuais. 

Na Europa, a evolução da problemática seguiu caminho diverso dos 

EUA, a partir da década de 50, às necessidades especificas da indústria 

agrícola deram início a imposição sobre os princípios tradicionais da 

propriedade industrial, levando à criação de uma nova modalidade de 

direito exclusivo de reprodução, sendo está concretizada em 1961 no 

tratado que criou a UPOV, sua legislação padrão não se exigia a 

invenção, strictu sensu, podem- se proteger novas variedades, mesmo 

se encontradas na natureza, sendo relevante a sua utilidade 

econômica (BARBOSA, p. 565-566).  
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Vemos que as discussões referentes ao Organismos Geneticamente Modificados 

não se limitaram a um país, as discussões foram crescendo em diversas nações à medida 

que também a manipulação genética se expandia. A manipulação genética e sua utilização 

em variedades de plantas e animais, tem dentre outras finalidades, a finalidade 

econômica, pois ela potencializa a produtividade e qualidade dos mesmos.  

Nesse enredo, por vezes ouvimos falar em plantas, alimentos, transgênicos e cabe 

aqui salientar que Organismos Geneticamente Modificados não são necessariamente 

Organismos transgênicos, eles só podem ser considerados transgênicos se tiverem 

passado por um processo de manipulação, ou seja, um Organismo Geneticamente 

Modificado é considerado transgênico caso tenha recebido genes de outra espécie78.  

Apesar da presença constante de Organismos Geneticamente Modificados em 

nosso cotidiano, eles não surgiram como num passe de mágica, a modificação genética 

só foi possível ao longo de um processo histórico e foi Gregor Mendel o precursor desse 

processo.  

A biotecnologia teve seu início com os processos fermentativos, cuja 

utilização transcende o início da era Cristã, confundindo-se com a 

própria história da humanidade. A produção de bebidas alcoólicas pela 

fermentação de grãos de cereais já era conhecida pelos sumérios e 

babilônios antes do ano 6000 a.C. Posteriormente, por volta de 2000 

a.C., os egípcios, que já utilizavam o fermento para a produção de 

cerveja, passaram a empregá-lo também na fabricação de pão. Outras 

aplicações, como a produção de vinagre, iogurte e queijos são, desde 

muito tempo, utilizadas pelo ser humano. Louis Pasteur, em 1860, 

desenvolveu a técnica da pasteurização, definindo a função dos 

microrganismos e estabelecendo a ciência da microbiologia. Além 

disso, Pasteur provou que cada tipo de fermentação era realizado por 

um microrganismo específico e que este podia viver e se reproduzir na 

ausência de ar. Mendel, em 1865, a partir de experimentos com ervilhas 

concluiu que existiam fatores (anos mais tarde identificados como 

genes) responsáveis pela transmissão de caracteres hereditários. 

Posteriormente, em 1897, Eduard Buchner, demonstrou ser possível a 

conversão de açúcar em álcool, utilizando células de levedura 

maceradas, ou seja, na ausência de organismos vivos. Paradoxalmente, 

foram as grandes guerras mundiais motivadoras da produção em escala 

industrial de produtos advindos de processos fermentativos (XAVIER; 

LOPES; PETERS, 2009, p. 17). 

 
78 As informações referentes a diferenciação entre transgênicos e Organismo Geneticamente Modificados, foram 

formuladas a partir das discussões empreendidas na disciplina de Direito, Novas Tecnologias e Políticas Publicas: 
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Foi em 1865 que Mendel descobriu a partir de seu experimento com ervilhas que 

existem fatores responsáveis pela transmissão de características de um organismo para 

outro, de forma hereditária, fatores que posteriormente descobriu-se serem os genes. 

Atualmente são muitos os produtos que chegam até nós e que foram elaborados a partir 

de Organismos Geneticamente Modificados, dentre eles podemos citar, o milho, soja, 

óleo de cozinha alguns tipos de legumes dentre outros. 

Porém as técnicas utilizadas na elaboração de tais produtos é regulamentada por 

lei: 

No Brasil, a lei 11.105 de março de 2005 (que revogou a lei anterior, 

8.974, de janeiro de 1995) regulamenta o uso de técnicas de 

bioengenharia e a liberação de OGMs no ambiente. Tal legislação foi 

responsável pela criação da Comissão Técnica Nacional de 

Biossegurança (CTNBio), ligada ao Ministério da Ciência e 

Tecnologia. Cabe a CTNBio prestar apoio técnico consultivo e de 

assessoramento ao Governo Federal na formulação, atualização e 

implementação da Política Nacional de Biossegurança relativa a 

OGMs, bem como no estabelecimento de normas técnicas de segurança 

e pareceres técnicos conclusivos referentes à proteção da saúde 

humana, dos organismos vivos e do meio ambiente, para atividades que 

envolvam a construção, experimentação, cultivo, manipulação, 

transporte, comercialização, consumo, armazenamento, liberação e 

descarte de OGM e derivados (XAVIER; LOPES; PETERS, 2009, p. 

20). 

A lei foi elaborada no ano de 2005 visa regulamentar o uso de técnicas de 

bioengenharia e a liberação de Organismos Geneticamente Modificados no ambiente.   

Essa indicação aponta para a contradição existente na produção e por consequência na 

utilização de organismos modificados, seja na vida humana, ou animal. 

A partir dessa lei foi criada também a Comissão Técnica Nacional de 

Biossegurança, com o objetivo de auxiliar o governo nas questões referentes à Política 

Internacional de Biossegurança, e também para regulamentar a inserção dos Organismos 

Geneticamente Modificados na vida humana e animal. Ressaltar a regulamentação dos 

OGMs torna-se nesse trabalho uma tentativa de chamar a atenção para a complexidade 

que envolve tal temática. 

Falar sobre tais organismos ainda é uma tarefa difícil, levando em consideração 

as informações limitadas que grande parte da população tem, isso faz dessa temática um 
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assunto delicado, à medida que temos que desconstruir mitos, mas ao mesmo tempo 

chamar atenção para aspectos negativos de tais organismos. 

Por vezes consumimos alimentos produzidos a partir de Organismos 

Geneticamente Modificados e nem sabemos disso, não porque essa informação não esteja 

acessível, mas porque não procuramos saber da procedência de tais alimentos. 

Nesse sentido, devemos nos informar, para que saibamos quais são as 

características desses produtos para que tenhamos acesso a eles com segurança. 

 

CONTROVÉRSIAS DA APROPRIAÇÃO DA MATÉRIA VIVA POR MEIO DA 

PROPRIEDADE INTELECTUAL (PATENTES DE OGMS) 

Este é um tópico de extrema significância para essa discussão, ao mesmo tempo 

esse tópico se constitui como um momento de reflexão delicado, pois falar em patentes 

no contexto dos Organismos Geneticamente Modificados, é uma tarefa complexa, nesse 

sentido: 

É preciso analisar quais serão os efeitos da introdução de patentes pelos 

vários mecanismos da propriedade intelectual no setor da produção da 

área vegetal e animal, o Brasil deveria adotar patentes de processos de 

biotecnologia, de agroindustriais e de proteção de variedades vegetais 

no modelo UPOV, pois a grande maioria dos cultivares brasileiros em 

uso pelos agricultores foi produzida pelos centros de pesquisa 

nacionais, onde não há o pagamento de royalties, fazendo com que estas 

entidades passem por dificuldades econômicas, com a proteção pelo 

sistema UPOV, a receita das instituições aumentaria (BARBOSA, p. 

573).  

Diante a essas indicações podemos perceber o quão delicado é a temática das 

patentes referentes aos Organismo Geneticamente Modificados. Vemos também que o 

Brasil ainda não adequou inteiramente nas dinâmicas que essa articulação exige. Isso é 

evidenciado pelo fato de o Brasil não cobrar royalties no que se refere a utilização de 

vegetais geneticamente modificados, se o fizesse, essa seria uma fonte que potencializaria 

a economia brasileira.  

As patentes sobre os Organismos Geneticamente Modificados são necessárias 

porque: 
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O cultivar é o objeto de proteção, que pode ser conceituado como sendo 

a variedade de qualquer gênero ou espécie vegetal superior que seja 

claramente distinguível de outras cultivares conhecidas por margem 

mínima de descritores, por sua denominação própria, que seja 

homogênea e estável quanto aos descritores através de gerações 

sucessivas e seja de espécie passível de uso pelo 

complexo agroflorestal, descrita em publicação especializada 

disponível e acessível ao público, bem como a linhagem componente 

de híbridos (BARBOSA, p. 582).  

Qualquer gênero ou espécie pode ser alvo de proteção desde que seja comprovada 

sua linhagem híbrida, modificada geneticamente. 

O cultivar é o equivalente a invenção, tendo para isso que satisfazer os 

critérios previstos no art.1º da Lei de Proteção das Cultivares, onde é 

necessário a identificação de quatro dos cincos requisitos técnicos e 

jurídicos da proteção: distintividade, homogeneidade e estabilidade 

(técnicos), novidade (jurídico), e a utilidade (econômico), além disso, 

requer-se que a cultivar seja provida de uma denominação própria. A 

variedade para merecer proteção, tem que ser notificada em suas 

características relevantes, ou seja, descrita em publicação especializada 

disponível e acessível ao público, sendo primordial esta divulgação, 

para o requisito de publicidade (BARBOSA, p. 583).  

Os cultivares devem seguir alguns padrões estabelecidos em lei, vemos 

novamente a necessidade de regulamentação dos Organismos Modificados 

Geneticamente, para que cultivares sejam considerados OGMs, eles devem estar dentro 

de certos critérios, e para atenderem tais padrões devem ser manipulados com cuidado e 

dentro de normas pré-estabelecidas.  

Além disso as informações referentes às características de um Organismo 

Geneticamente Modificado devem estar disponíveis, acessível ao público. Essa 

acessibilidade referente a sua formulação abre margem para salientar nesse momento, a 

necessidade de estarmos atentos à composição dos produtos que consumimos, pois 

quanto mais informações tivermos, mais segurança teremos em fazer uso de tais produtos. 

O certificado se constitui como a única forma de proteção de cultivares e é também 

que garante sua utilização no País. Logo quando se cultiva sem a obtenção do certificado, 

fica-se sujeito a punições, afinal se existe a necessidade de leis, de elementos que 

regulamentem sua produção e distribuição, essas leis devem ser seguidas. A punição 

nesses casos, pode ser de caráter indenizatório. No entanto, como tem-se início o pedido 

de proteção de cultivares? 
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Pelo art. 13º da LPC, o pedido de proteção se inicia pela formalização 

mediante requerimento assinado pela pessoa física ou jurídica que 

obtiver cultivar, sendo protocolado no órgão competente, entende-se 

que o direito não nasce com a criação, mas sim com o direito de pedir 

proteção, pois sem pedir proteção, nos prazos legais, o cultivar vai a 

domínio público. O pedido de proteção só poderá se referir a uma única 

cultivar, aqui se reflete o princípio da unidade do privilégio, consagrado 

na lei de patentes, pois se a reivindicação se referir a mais de uma 

cultivar, não será concebida, sendo nulo (BARBOSA, p. 598).  

De acordo com as indicações acima, um requerimento deve ser formalizado e 

assinado por quem deseja ter acesso a proteção de cultivares, seja o requerente pessoa 

física ou jurídica. Feito isso o requerimento deve ser protocolado junto ao órgão 

competente. É interessante notar nesse ponto, que o direito à proteção não nasce com a 

criação, mas com o direito justamente de pedir essa proteção. 

Direito, gera direito. O direito de pedir, gera o direito de ter proteção, e junto com 

todos esses direitos, existem deveres, deveres que se não cumpridos geram punições, 

como vimos anteriormente. O direito à proteção só é concedido a um tipo de cultivar, e 

após ser concebido o direito à proteção o requerente pode cultivar e explorar seu cultivar 

comercialmente.  

Porém, com a obtenção do certificado o requerente deve se manter atento a seus 

deveres enquanto produtor e distribuidor desse tipo de cultivares: 

Obtido algum dos Certificados acima mencionados, o titular fica 

obrigado a manter, durante o período de proteção amostra viva da 

cultivar protegida à disposição do órgão competente, sob pena de 

cancelamento do respectivo Certificado, caso, notificado a apresentar 

esta, não o fizer em sessenta dias (BARBOSA, p. 600).  

Mesmo após ter seu pedido de proteção atendido o requerente deve manter uma 

amostra viva de seu cultivar, essa amostra deve estar disponível aos órgãos competentes, 

para que estes, sempre que julguem necessário, possam acessá-la e verificar se tudo está 

dentro dos parâmetros recomendados. 

Percebe-se que os mecanismos jurídicos são constantemente acionados, seja para 

reivindicar direitos, seja para punir aqueles que não se adequam às normas que estas 

práticas exigem. 

Após garantido o direito à proteção de cultivares o requerente deve efetivar o 

pagamento de uma anuidade. “O pagamento da anuidade pela proteção da cultivar, 
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deverá ser realizado a parti do exercício seguinte ao da data da concessão do Certificado 

de proteção” (BARBOSA, p. 601).  

A titularidade frente a proteção do cultivar pode ser transferida, caso seu titular 

almeja: “Quanto a titularidade da proteção de cultivar, está poderá ser transferida por ato 

inter vivos ou em virtude de sucessão legítima, sendo necessário que todas as 

modificações sejam averbadas no Certificado de Proteção” (BARBOSA, p. 601).   

A titularidade pode ser transferida caso o primeiro titular deseje passar a 

titularidade para outra pessoa, outro caso em que a dinâmica de transferência pode ocorrer 

é por meio de sucessão legítima, ou seja, caso o titular venha a falecer, a posse da 

titularidade é passada para um sucessor. Existe também a licença de interesse público,  

Quanto a licença de interesse público, o art. 36º da LPC, assevera que 

a cultivar protegida será declarada de uso público restrito no exclusivo 

interesse público, para atender às necessidades da política agrícola, nos 

seguintes casos: emergência nacional, abuso do poder econômico, ou 

outras circunstâncias de extrema urgência e em casos de uso público 

não comercial (BARBOSA, p. 609).  

Através desta, o cultivar é considerado de uso público e é restrito a isso. Não 

podendo ser nesse caso, considerado de propriedade individual. Ao ser considerado de 

uso público o cultivar deve ser utilizado para atender a interesse referentes à agricultura 

(nos casos citados na reflexão acima). Por fim o direito de proteção pode ser extinguido, 

como previsto em lei: 

Sendo que se distingue  do direito de proteção da cultivar, conforme 

estabelecido no art. 40º da Lei de Proteção das Cultivares, pela 

expiração do prazo de proteção; pela renúncia do respectivo titular ou 

de seus sucessores; pelo cancelamento do Certificado de Proteção nos 

termos do art. 42º; sendo a renúncia à proteção somente será admitida 

se não prejudicar direitos de terceiros, deste modo, a extinção da 

proteção, seu objeto cai em domínio público (BARBOSA, p. 609).  

Os casos em que a extinção da proteção pode ocorrer são pontuais, renúncia do 

titular ou sucessor, vencimento/ cancelamento do certificado de proteção. No entanto, 

essa renúncia só é aceita caso não seja considerada prejudicial, o que leva novamente ao 

uso da lei, do poder judiciário.  

A partir de avaliações feitas através do domínio público será avaliada se a renúncia 

à proteção de cultivares pode ou não ser efetivada. Para fechar esse tópico de discussão 
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salientou a positividade das patentes frente ao cultivo e distribuição de cultivares, pois à 

medida que as normas são cumpridas seu uso e comercialização é feita de forma mais 

segura. 

 

OGMS E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL: O PRINCÍPIO DA 

PRECAUÇÃO E A TUTELA DO MEIO AMBIENTE 

A inserção da transgenia na agricultura não foi algo que aconteceu rapidamente, 

aos poucos esse método de produção vem sendo aperfeiçoada e utilizado, como nos 

mostra Thais Giselle Diniz Santos: 

A história dos povos e o surgimento de diferentes técnicas estão 

conectados à forma como o ser humano se relaciona com o seu meio. 

Se nas sociedades místicas o conhecimento se relacionava com o divino 

e acreditava-se que a dominação do meio ambiente era influenciada por 

forças divinas, a partir da revolução copernicana do conhecimento, o 

entendimento do homem em relação ao mundo se modificou. Passou a 

ser buscada a eliminação da explicação místico-teológica dos 

fenômenos naturais, havendo o afastamento em relação a deus e 

apoderamento em relação a natureza (SANTOS, 2012, p. 55). 

 O homem não trata mais a natureza de forma divina por ser algo que não consegue 

controlar, mas passa a tratá-la como algo inferior a si, que pode ser dominado a partir do 

método científico. Começa a nascer a ideia de que a técnica está ligada ao método 

científico, pois que, a ciência desenvolve a técnica muito mais rapidamente do que a 

simples noção adquirida a partir da prática, levando à crença de que o método científico 

agindo sobre a técnica poderia levar à resolução de todos os problemas da humanidade 

(SANTOS, 2012). 

Aos poucos a relação do homem com a produção de alimentos se modifica, se nas 

sociedades místicas a relação entre o homem e a natureza, entre a relação do homem como 

o solo era balizada por costumes, por crenças, essa relação passa aos poucos a ser balizada 

por outros elementos. 

O homem passa aos poucos a “dominar” a natureza, no sentido de que 

historicamente foi aperfeiçoando técnicas para lidar e utilizar seus dispositivos da melhor 

forma, de forma que pudesse lhe beneficiar de maneira cada vez mais satisfatória.  
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Os primeiros sistemas de agricultura surgiram no neolítico, há menos de 10 mil 

anos e concentravam-se, principalmente, na prática do pastoreio, a qual se estendeu aos 

locais de vegetação herbácea, principalmente na região oriental do planeta. Entre os 

primeiros sistemas de cultivo, também foi importante a prática de cultivo de queimada-

derrubada, a qual se difundiu por grandes zonas, principalmente de florestas temperadas 

e tropicais, que se mantém até os dias de hoje em algumas regiões (SANTOS, 2012). 

A partir do aumento das populações humanas aumenta a necessidade de desmatar 

a fim de alimentar o contingente populacional, desta forma, cada vez mais a prática da 

queimada se dissemina. Porém, com o passar do tempo, tal prática vai cedendo lugar a 

práticas agrárias pós-florestais diversas, relacionadas ao clima, desenvolvendo-se, desta 

forma, técnicas de irrigação nas regiões áridas, como no Egito, além de técnicas de 

irrigação totalmente diversas, voltadas para os locais úmidos (SANTOS, 2012). 

Com o aumento da população, aumenta-se a necessidade de uma maior produção 

de alimentos e para que isso seja possível, novos métodos de cultivo do solo começam a 

ser implementados. Técnicas de irrigação, a derrubada da mata, estudos sobre em que tipo 

de solo cultivar determinadas plantas, todas essas questões passam a fazer parte das 

preocupações referentes ao cultivo de alimentos.  Nesse contexto de transformações surge 

mais tarde a transgenia, de acordo com Santos (2012, p. 125): 

Em meio à crise do modelo tecnológico da revolução verde, começa 

haver, nas décadas de 60 e 70, forte discussão acerca da necessidade de 

uma agricultura sustentável. Novos modelos começam a surgir para 

viabilizar essa forma de agricultura e a biotecnologia foi a principal 

delas. A transgenia passou a ser adotada como um instrumento voltado 

ao desenvolvimento de novas variedades que dispensassem o uso de 

agrotóxicos e por esse motivo, a transgenia a princípio significava uma 

ameaça às empresas de agrotóxicos. As empresas agroquímicas frente 

a tantas dificuldades no mercado procuram novas alternativas, sendo a 

principal delas a aliança com a biotecnologia, gerando sementes 

transgênicas (SANTOS, 2012, p. 125). 

Diante de discussões que buscavam implementar métodos de agricultura 

sustentável novos modelos agrícolas começam a surgir, nesse sentido a transgenia passa 

a ser uma alternativa. A implementação da transgenia fez frente ao mercado de 

agrotóxicos que se viu ameaçado com o novo método de produção. 
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Vivemos em uma sociedade cada vez mais tecnológica, o desenvolvimento 

tecnológico se alastra pelo mundo em alta velocidade e com isso, a tecnologia referente 

ao Organismos Geneticamente Modificados também cresce. Nesse contexto, o poder 

jurídico se coloca como um órgão que ajuda a regular, controlar, exigir e garantir direitos. 

Como vimos nas discussões anteriores às leis, determinações ligadas aos OMGs são 

muitas, isso porque a produção e a distribuição de tais produtos é cercada por polêmicas 

e por isso deve-se usar o princípio da precaução.  

Quando falamos em precaução estamos falando em cautela, cuidado, elementos 

que devem estar sempre presentes nas questões referentes aos OMGs. 

Marcelle Homem de Melo Monteiro e Luiz Fausto Prado Vasques discutem 

algumas questões relacionadas a precaução e a tutela do meio ambiente, de acordo com 

eles: 

O mundo está em constante evolução e isso faz com que o direito se 

veja obrigado a evoluir e tutelar novos conflitos, como exemplo: a 

comercialização dos Organismos Geneticamente Modificados 

(OGMs). Os OGMs são frutos da engenharia genética desenvolvida 

pela biotecnologia moderna, seus riscos e benefícios estão em constante 

discussão, tanto no âmbito nacional como no internacional. Dessa 

forma, sendo o meio ambiente ecologicamente equilibrado, o que é 

essencial à sadia qualidade de vida, um direito difuso e fundamental, 

que se convola em bem de uso comum do povo, como previsto no 

artigo 225, da Constituição Federal de 1988, toda atenção é pouca. 

Nesse diapasão, destacam-se o Princípio da Precaução, norteador das 

políticas ambientais, uma vez que tem como pilar e escopo prevenir e 

evitar a ocorrência de danos ambientais. Sendo assim, sua efetividade 

depende também da aplicação do Princípio do Poluidor Pagador 

(MONTEIRO; VASQUE, 2014, p. 02). 

Os autores destacam a evolução pela qual o mundo vem passando ao longo do 

movimento histórico, evolução que faz com que todas as instituições e setores sociais 

tenham que também evoluir, para acompanhar as novas dinâmicas que se constroem em 

sociedade. Nesse contexto, o Direito também teve que evoluir para acompanhar as 

dinâmicas que envolvem os OGMs, para acompanhar e regulamentá-los. 

O Direito precisa estar em constante evolução para acompanhar o 

desenvolvimento, a comercialização e a utilização dos OGMs, pois as polêmicas que os 

envolvem são muitas. Muitos defendem sua produção, comercialização e uso, no entanto, 

outros ressaltam a negatividade do mesmo, e é nesse emaranhado de posicionamentos 



 
 

180 
 

que o Direito precisa atuar, e para isso precisa acompanhar debates, inovações, novas 

implementações, o Direito precisa se configurar e se reconfigurar para acompanhar o 

andamento dos OGMs. 

Assim, aqueles que estão ligados ao Direito enquanto instituição que busca 

regulamentar e assegurar direitos, devem estar atentos às consequências que tais produtos 

causam ao meio ambiente. O meio ambiente deve ser preservado, e não apenas isso, 

devemos organizar formas para que um meio ambiente saudável se perpetue para as 

futuras gerações. Desse modo, o Direito deve estar atento aos impactos sofridos pelo meio 

ambiente, buscando sempre defendê-lo. Ao dialogar com Paulo Affonso Leme Machado, 

Monteiro & Vasque (2014, p. 03), nos indicam que: 

Ensina Paulo Affonso Leme Machado, que o Princípio da Precaução 

consiste em: quando se há dúvida do risco/dano que poderá causar ao 

meio ambiente, deve se tomar a decisão mais conservadora, evitando-

se a ação; precaução é a cautela antecipada e se tratando de meio 

ambiente, onde os danos podem ser irreversíveis, deve ser observada 

com maior atenção (2001, p. 78). Esse Princípio foi incorporado ao 

Protocolo de Cartagena (criado em 29 de janeiro de 2000, passando a 

vigorar em 11 de setembro de 2003) sobre biossegurança, passando a 

servir de referência internacional para a proteção da diversidade 

biológica e da saúde humana em relação aos eventuais danos que 

possam advir da liberação dos OGMs no meio ambiente ou do consumo 

de produtos e alimentos transgênicos. A simples rotulagem do produto 

não é um meio eficaz de prevenção. O Princípio da Precaução se torna 

importante no tocante à liberação dos Organismos Geneticamente 

Modificados, como Princípio constitucional que garante a sadia 

qualidade de vida dos presentes e futuras gerações. Os riscos que os 

OGMs podem trazer à saúde humana, aos animais e às plantas, bem 

como ao meio ambiente, ainda são alvos de estudos e suas 

consequências são incertas, por isso deve haver cautela em sua 

liberação e, sobretudo, respeito à aplicação dos Princípios 

Constitucionais mencionados (MONTEIRO; VASQUE, 2014, p. 03). 

O princípio da precaução é esmiuçado pelos autores. Quando se existe alguma 

dúvida se deve explorar as questões que permeiam essa dúvida, e assim esclarecer todos 

os elementos que possam gerar essa dúvida. A precaução é uma forma de cautela, é a 

antecipação de possíveis problemas, é a tentativa de saná-los antes mesmo que eles 

aconteçam, ou melhor a ideia é que através da precaução problemas não surjam.  

Nesse sentido, foram criados protocolos objetivando preservar o meio ambiente, 

protocolos que possuem vigor nacional e internacional. É interessante perceber que os 
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autores ressaltam que a simples rotulagem indicando que um produto é transgênico, ou 

seja, geneticamente modificado, não basta, é necessário acompanhar e regulamentar sua 

produção, para que estes não ofereçam perigo ao meio ambiente e à saúde humana. 

Ainda que a ação prejudicial dos OGMs sejam debatidos, é necessário que se atue 

com cuidado sobre eles. As empresas transnacionais se constituem como um dos 

principais defensores da implementação dos OGMs na sociedade, afinal a 

comercialização destes produtos e todo o aparato financeiro que esse processo envolve 

gera lucro, e isso é de extremo interesse de tais empresas. 

Por outro lado, estão as Organizações Não-Governamentais – ONG´s, 

algumas empresas do ramo alimentício, os governos europeus e demais 

departamentos sociais que visam a proteção dos consumidores ao 

defenderem que não há nenhuma comprovação dos riscos iminentes do 

uso de alimentos transgênicos na população quanto os seus possíveis 

efeitos no meio ambiente. Esses sustentam a proibição da 

comercialização dos produtos transgênicos, fundados nos Princípios da 

Precaução e da Informação (PESSANHA; WILKINSON, 2005, p. 26).  

As ONGs, governos europeus e outras entidades buscam estabelecer que não 

existem malefícios comprovados no que tange ao uso dos OGMs frente à saúde humana 

e ao ambiente. No entanto, esse posicionamento de tais entidades é visto como 

contraditório, por serem financiadas por países desenvolvidos que se beneficiam dos 

OGMs, e isso poderia influenciar seu posicionamento.  

Diante do que foi aqui exposto, saliento novamente a necessidade do nosso 

trabalho, o Direito deve se atentar para as questões que se referem à saúde humana e ao 

meio ambiente para atuar como defensor de ambos. 

 

OGMS E SUSTENTABILIDADE HUMANA 

Para discutir a relação dos OGMs e a sustentabilidade humana, é necessário 

falarmos um pouco sobre modernização. A modernização nas formas de produção 

apontam para a disputa de mercado, para concorrência de mercado, mas não é só isso, a 

transgenia também é contraditória, pois é considerada por alguns uma forma negativa de 

produzir. 
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Alerta-se com isso para as questões econômicas, para as relações de poder que e 

tecem por trás da implementação dos transgênicos, e assim, nos mostra como o 

desenvolvimento é contraditório, pois por trás de sua máscara de positividade se esconde 

sua outra face, a face que oferece perigos79 que pouco ou nada está preocupado com a 

sociedade. Agora refletiremos um pouco sobre as implicações dos OGMs na saúde 

humana: 

É comum na história da humanidade, em se tratando de inovações, a 

descoberta tardia de efeitos nocivos até então desconhecidos pelos 

pesquisadores, embora tenham sido realizados prévios estudos nesse 

sentido. Muitas vezes, o que se pensava ser um grande avanço, que 

acarretaria benefícios significativos para a sociedade, acaba causando 

sérios problemas socioambientais em longo prazo (PATRIACHA,  

2014). 

Patriacha dá início a sua reflexão colocando em debate os efeitos nocivos à saúde 

humana, que por vezes são descobertos de forma tardia, mesmo que tenham sido feitos 

inúmeros estudos nos OGMs. E a partir de sua reflexão podemos nos fazer um 

questionamento, até que ponto o desenvolvimento tecnológico é benéfico para os seres 

humanos? Até que ponto a crescente evolução na produção, comercialização e uso dos 

Organismos Geneticamente Modificados são sinônimos de desenvolvimento? 

Responder essas questões não é uma tarefa fácil, tendo em mente a delicadeza de 

tal temática, sobre a qual falamos anteriormente. No entanto, pensar essas questões é um 

exercício necessário, afinal estamos falando da nossa saúde, na saúde e bem estar das 

futuras gerações. Frente a isso, o que posso indicar no momento, é que o conceito de 

desenvolvimento é contraditório, e isso não é diferente no que diz respeito ao 

desenvolvimento tecnológico, no desenvolvimento da manipulação genética. 

Isso porque quando falamos em manipulação genética, estamos falando de seres 

vivos, e toda vez que manipulamos seres vivos podem existir alguns riscos, ainda que 

sejam mínimos, até que ponto esses riscos podem vir a afetar a saúde humana, ainda é 

uma incógnita, nesse ponto chamo mais uma vez a atenção para importância de nosso 

 
79 Em seu trabalho Transgênicos: As sementes do mal. A silenciosa contaminação de solos e alimentos, ADREOLI 

nos alerta para os riscos inerentes a produção de produtos transgênicos: VER: ANDRIOLI, Antônio Inácio; FUCHS, 

Richard (Orgs.). Transgênicos: As sementes do mal. A silenciosa contaminação de solos e alimentos. São Paulo, 

Expressão Popular, 2008, 280p. Crítica Marxista, São Paulo, Ed. Unesp, n.29, 2009. 
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trabalho, no que diz respeito a regulamentar e vigiar as questões que se fazem presente 

na manipulação e uso de tais produtos.  

A situação de insegurança trazida pela biotecnologia é ainda mais 

agravada em virtude de recentes estudos envolvendo OGMs 

desenvolvidos por algumas entidades, constatando correlações entre 

eles e doenças como câncer, artrite, problemas intestinais, dentre outros 

(PATRIACHA, 2014, p. 443). 

A autora é enfática ao dialogar com autores e diante desse diálogo apontar para a 

correlação dos OGMs com algumas doenças. A autora salienta ainda o descaso de 

autoridades com relação ao estudo referente às possíveis interferências na saúde humana 

provocadas pelos OGMs. É possível dizer diante das indicações feitas pela autora que a 

doença que supostamente está constantemente vinculada a correlação dos Organismos 

Geneticamente Modificados e a saúde humana, é o câncer. 

A autora cita ainda que os defensores da manipulação e uso dos Organismos 

Geneticamente Modificados, se posicionam dizendo que tais pesquisas são tendenciosas. 

Se os OGMs são efetivamente prejudiciais à saúde humana, não temos suporte para dizer 

nesse momento, no entanto, é evidente a complexidade dos assuntos aqui abordados. 

Diante do que foi exposto neste trabalho, o encerro tendo em mente algo que foi 

dito no decorrer dessa reflexão, nosso trabalho, o Direito precisa estar em constante 

evolução, para acompanhar a complexidade não só das temáticas que envolvem os 

OGMs, mas para acompanhar e sanar da melhor forma todas as questões sociais a  ele 

pertinente. 
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