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COMENTÁRIOS:

Exmo. Sr. Pesidente, Deputado Carlos Alberto Rosado, na pessoa de quem
saúdo os demais integrantes da Mesa, Sras. e Srs. Deputados, demais presentes, boa tarde.
Agradeço à Câmara dos Deputados o convite para participar  desta audiência pública de
grande relevância.

Falar de transgênico é falar sempre de uma perspectiva bastante ampla, que
envolve múltiplos setores da vida humana.

Do ponto de vista econômico, hoje se pode falar que o século XXI será o
século da biotecnologia e da informática. Estudos recentes falam que o valor econômico da
biotecnologia chega a ser três vezes o PIB anual mundial.

Muitos dos produtos transgênicos frutos da biotecnologia são produtos que
estão  sendo  comercializados  e  cujos  preços  são  bem  mais  altos  do  que  produtos  que
tradicionalmente mobilizaram a economia normal, como o petróleo, por exemplo.

No  caso  do  Brasil,  temos  uma  perspectiva  bastante  grande  no  novo
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contexto.  O  Brasil  detém  vários  estudos  científicos  em  torno  de  20%  a  23%  da
biodiversidade  do  mundo,  podendo-se  dizer  que  nessa  nova  ordem econômica  há  uma
perspectiva de se utilizarem os recursos adequados. Se houver uma política adequada de
biossegurança  e  de  aproveitamento  de  recursos  da  biodiversidade,  os  países  ricos  em
biodiversidade, que na maior parte são países do hemisfério sul, países que não estão ainda
em fase de desenvolvimento, poderão até mesmo constituir uma OPEP biotecnológica.

É  certo  que  se  os  recursos  se  encontram  nesses  países,  também  a
tecnologia  para  exploração  da  biodiversidade  mundial  é  dominada  pelos  países  já
desenvolvidos.  E  hoje  há  uma  concentração  bastante  grande  nesse  setor.  Hoje,  as
empresas que lidam com biotecnologia não mais trabalham em agricultura, em remédios e
em outros setores da atividade econômica. Há uma junção, porque os avanços da ciência
indicam  que  haverá  uma  confluência  de  pesquisas  em  desenvolver  organismos
geneticamente modificados que veiculem vacinas. Do ponto de vista econômico, é um setor
extremamente pesado.

Há  também,  dentro  dessa  perspectiva  econômica,  dois  blocos  bastante
nítidos nessa situação. Um bloco comandado pelos Estados Unidos, de um lado, e um bloco
comandado pela Comunidade Européia, de outro. 

O  bloco  dos  Estados  Unidos  é  marcado  pela  utilização  maciça  de
biotecnologia,  por  uma agricultura que,  em larga escala,  utiliza biotecnologia.  E há uma
política marcadamente evidente de fazer valer esse modelo para outros países, inclusive o
Brasil.

Em relação à perspectiva da Comunidade Européia,  até  mesmo por uma
tradição maior em relação ao homem do campo, uma questão cultural, a questão do mal da
vaca  louca  acabou  provocando  certa  desconfiança  e  reviravolta  no  compasso  e  na
velocidade  de  implantação  dessa  nova  tecnologia  no  campo,  na  produção  e  na
comercialização. Tanto é que está sendo gestada pela Comunidade Européia uma agência,
uma  autoridade  de  alimentação  que  vai  trabalhar  justamente  a  questão  da  segurança
alimentar. E quando se fala em segurança alimentar e agricultura, normalmente o que causa
preocupação  é  se  a  produção  da  agricultura  vai  acompanhar  o  desenvolvimento  da
população. Mas há uma outra perspectiva também no que se refere à segurança alimentar,
no sentido de que os produtos gerados por uma nova tecnologia possam ser utilizados sem
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riscos pelas pessoas que vão consumi-los.

Para  defender  a  implantação  de  uma  forma  mais  rápida  e  sem  as
precauções  necessárias  da  biotecnologia  argumentam-se  que  sem  essa  tecnologia  não
haverá alimento suficiente para toda a humanidade, quando os dados estatísticos existentes
atualmente  falam  que  a  produção  agrícola  no  mundo  dá  para  alimentar  totalmente  a
humanidade. O que há é um problema de distribuição.

Além dessa perspectiva econômica que envolve múltiplos interesses tanto de
organizações  transnacionais  quanto  de  países  e  blocos  econômicos,  temos  também  a
perspectiva científica.

A ciência sempre vai buscar novos caminhos, vai sempre se encaminhar por
abrir  fronteiras  do conhecimento  que são úteis  para  enfrentar  situações que até mesmo
ainda não existiram.  Do ponto de vista da tecnologia,  é preciso que não se abandone a
pesquisa, é preciso que se fomente essa pesquisa. É claro que essa ciência precisa também
ter  um comprometimento  ético  e  jurídico  com a  proteção  do  meio  ambiente,  dos  seres
humanos e da vida em geral.

Pode-se dizer que qualquer atividade humana hoje produz impacto ambiental
e  que boa parte  da população mundial  não tem acesso a todos os bens necessários à
sobrevivência, mas tem esse direito e nós temos o compromisso ético - e aqui no Brasil isso
é bastante evidente – de tentar desenvolver o País. Desenvolver um país, desenvolver a
humanidade significa maior pressão sobre os recursos naturais. E para que isso seja feito de
forma equilibrada é preciso planejamento.  Pensar a longo prazo é um imperativo para a
sobrevivência humana.

Não  pensar  apenas  na  situação  imediata,  não  pensar  apenas  no  caso
concreto, mas, sim, numa política mais ampla - ainda que tenha uma perspectiva negativa
de evitar uma utilização, de protelar a introdução de uma tecnologia a fim de que sejam
estabelecidos novos estudos - para que no futuro se possa obter um resultado positivo.

Muito do que está ocorrendo hoje em relação ao racionamento de energia é
fruto  justamente  da  falta  de  planejamento.  O  aspecto  simbólico  dessa  questão  que  se
apresenta  atualmente  no  País  é  bastante  importante.  Traz  à  tona  a  necessidade  de
planejamento,  sobretudo  diante  da  idéia  existente  no  Brasil  de  uma  terra  de  recursos
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infinitos que possam ser utilizados de qualquer forma, sem preocupação com a reposição,
porque a própria natureza cuidará dela.

No  Brasil  de  quinze  anos  atrás  falar  em  racionamento  de  energia  seria
impensável. Nunca se pensaria que esse seria um problema para o brasileiro. Isso revela
que é preciso estabelecer  uma política para planejar  a introdução de novas tecnologias,
planejar o uso adequado do meio ambiente.

Vejamos um pequeno resumo da questão jurídica sobre transgênicos. 

Foi  editada  uma  bela  legislação  sobre  biossegurança  e  um  decreto
regulamentando  essa  legislação.  Um dispositivo  desse  decreto  vai  permitir  à  Comissão
Técnica  Nacional  de Biossegurança que,  em casos concretos,  no exame de pedidos  de
liberação de recursos transgênicos, ela possa não exigir estudos de impacto ambiental. Ora,
isso é flagrantemente inconstitucional e está sendo submetido à Justiça por organizações
não-governamentais,  como  a  Greenpeace,  e  o  Ministério  Público  Federal,  com  uma
participação bastante forte na questão, na 6ª Vara da Justiça Federal em Pernambuco. A
decisão que virá não impede o desenvolvimento da Ciência, concretiÿ9 se a produção da
agricultuza a Constituição e pode ressalvar a proteção ambiental  da seguinte maneira.  A
CTNBio, antes de realizar qualquer liberação, de emitir qualquer parecer técnico conclusivo
sobre  biossegurança  de  algum produto,  deve  realizar  um estudo  de  impacto  ambiental,
porque  não  se  pode  dizer,  quem  analisa  o  artigo  da  Constituição,  que  a  atividade  de
transgênicos não envolva risco e que não possa ser potencialmente causadora de dano. Se
não  podemos  afirmar  isso,  neste  caso,  não  há  como  não  exigir  um  estudo  de  impacto
ambiental.  E  aqui  o  interessante  é  que  justamente  quem  tem  o  dever  de  efetivar  a
Constituição  -  na  verdade  todos  temos  esse  dever;  refiro-me  ao  dever  executivo  de
concretizar a Constituição - vai-se albergar ao lado de uma empresa e defender que esse
decreto pode mais que a Constituição, quando o papel dos órgãos ambientais do Governo
Federal, da CTNBio, do Ministério da Ciência e Tecnologia, do Ministério do Meio Ambiente
era justamente dizer o seguinte: "Nós estamos vinculados pela Constituição e não podemos
permitir  que isso ocorra.  Vamos revisar  o  decreto.  A CTNBio  exigirá  das  empresas  que
queiram utilizar essa tecnologia estudo de impacto ambiental".

O  grande  problema  do  estudo  de  impacto  ambiental  é  que  ele  tem  um
caráter  de  publicidade.  E  muitas  das  questões  de  biossegurança  envolvem  segredo
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comercial. Essa talvez seja uma das razões de resistência por parte das empresas.

A CTNBio estava impedida por medida judicial de emitir esse parecer técnico
conclusivo. No ano passado, 38 mil toneladas de milho oriundas da Argentina chegaram em
Recife. Por representação da Greenpeace foi noticiado ao Ministério Público Federal que a
Argentina  utiliza notoriamente produtos transgênicos em sua produção agrícola, conforme
constava até da página do próprio Ministério da Ciência e Tecnologia. Entramos com uma
medida judicial para que o milho argentino ficasse retido e se confirmasse se era, ou não,
transgênico. Confirmada a natureza transgênica, que o milho fosse devolvido àquele país.

A liminar foi concedida em primeira instância. Mais uma vez, com base na
alegada escassez de produção de milho na região nordestina, a União, em vez de executar
uma política  de  biossegurança,  vai  defender  o  interesse  de  um empresa;  quer  dizer,  a
Cargill, que era a importadora, não vai gastar um centavo com advogado, e a Advocacia
Geral da União vai entrar com a suspensão da segurança no TRF, porque, dias antes, a
CTNBio emitirá um parecer, requerido pelo Ministério da Agricultura, para liberação do milho.
E num estudo apressado vai considerar que o milho com BT, o bacilo turingensis, afim de
agrotóxico, seja liberado. 

O parecer vai ser declarado nulo pela Justiça Federal, em Brasília, porque
contrário à sentença judicial. A CTNBio não poderia fazer aquilo.

Apesar  disso,  o  que ocorre? A Advocacia  Geral  da União vai  entrar  com
duas  suspensões  de  segurança,  uma  da  liminar  em  Pernambuco,  outra  da  liminar  em
Brasília, da decisão que anulou o parecer.

O  TRF  da  5ª  Região,  considerando  a  questão  da  ordem  pública,  do
abastecimento, entenderá que deve ser cassada a liminar que impedia a entrada das 38 mil
toneladas de milho, e o TRF da 1ª Região entenderá que não vai ser possível. O caso foi
para o STJ, que, sem entrar no mérito da questão, limitou-se ao conflito de competência
dizendo o seguinte: "Vou escolher provisoriamente que juiz vai decidir a questão urgente". E
escolheu,  num  critério  discricionário,  o  juiz  de  Pernambuco.  Se  escolheu  o  juiz  de
Pernambuco, prevaleceu a decisão do TRF da 5ª Região, e o milho foi liberado.

O fato é que durante todo o ano passado vários carregamentos de miÿ9 se a
produção da agricultulho entraram no Nordeste, foram consumidos por nós, nordestinos em
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Pernambuco,  e  possivelmente  também  por  populações  de  outros  Estados,  em  total
desacordo com a política de biossegurança. E o pior, com o patrocínio de órgãos que têm o
dever constitucional de executar essa política.

Como o milho entrou e foi consumido, não havia mais o que ser devolvido.
Então, entramos com um requerimento de extinção do feito na Primeira Instância. O feito foi
extinto. Assim sendo, o conflito de competência submetido ao STJ também deixou de existir.
O certo é que  hoje só sobrevive a decisão da 6ª Vara da Justiça Federal,  que proíbe a
CTNBio antes de realizar estudo de impacto ambiental.

Ao longo desse tempo, quer dizer, desde 1997, o Governo Federal vem se
batendo com essa questão. Se ela chegar ao Supremo – eu posso estar enganado, mas já a
analisei -, ele vai dizer que é preciso realizar o estudo de impacto ambiental, e vai se perder
mais cinco anos nisso. A meu ver, está claro que a questão do Brasil não é de legislação,
nem de conhecimento científico; a questão do Brasil é executar suas leis, e aqui a CTNBio
tem um problema. O assunto é muito grave. O pior de tudo é que qualquer conseqüência
negativa só vai aparecer eventualmente daqui a vinte ou trinta anos, e pode atingir uma
massa enorme de pessoas. O problema é muito sério. É preciso ter um órgão independente.

Vários  órgãos  reguladores  que  cuidam,  por  exemplo,  de  eletricidade,  de
petróleo, são agências independentes. Por que uma agência dessa natureza, que trata de
uma questão fundamental, da sobrevivência humana, não tem sua independência também?
Por  que  não  há  uma  maior  participação  da  comunidade  científica  na  indicação  dos
membros? Por que a maior parte dos integrantes da comissão estão vinculados a órgãos
governamentais? Isso tolhe a independência do órgão para enfrentar a questão, porque os
interesses são muitos, os interesses econômicos são grandes.

Hoje,  em  relação  ao  consumo,  nenhum  produto  pode  ser  colocado  no
mercado em desacordo com a decisão judicial. Nada pode entrar no mercado. Em Recife,
denunciamos a pessoa jurídica Cargill por ter importado milho sem autorização, com base no
art. 40 da Lei de Crimes Ambientais. O processo criminal está em andamento. No Brasil, a
única  possibilidade  de  se  processar  uma  pessoa  jurídica  é,  no  momento,  por  crime
ambiental,  e  o  fato  é  que  outras  empresas  que  possam  estar  nessa  situação  também
poderão enfrentar processo criminal.
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Para  encerrar,  creio  que  seria  interessante  imbricar  o  projeto  relativo  ao
consumo com a legislação de biossegurança. A conceituação de biossegurança pode ser
encontrada  na  Lei  de  Biossegurança.  Além  disso,  é  importante  pensar  em  estabelecer
critérios de identificação do responsável técnico. Para ser colocado no comércio o produto,
depende de autorização prévia. Embora esteja previsto na Lei de Biossegurança, isso não
surtiu efeito. Talvez aqui se possa dar ênfase a essa questão.
Agradeço a todos a atenção.

PARTE II

No que diz respeito à questão dos transgênicos, observem que o projeto que
está nesta Casa já parte do pressuposto de que os transgênicos vão ser liberados. Quer
dizer, o projeto não cuida da questão relativa à proibição — moratória ou não. Ele parte do
pressuposto de que isso já foi autorizado e de que a questão é da comercialização...
(Intervenção inaudível.)

O SR. MARCOS ANTÔNIO DA SILVA COSTA – Não?

O SR. DEPUTADO FETTER JÚNIOR - São quatorze projetos (ininteligível). (Não identificado
se a produção da agricultura) - E que veda completamente.
(Intervenção inaudível.)

O SR. MARCOS ANTÔNIO DA SILVA COSTA - Certo. É porque pedi à Assessoria que
encaminhasse o projeto que seria discutido na Comissão e que seria restrito à (ininteligível).
Nesse sentido, tudo bem. Aí realmente já não cabe. Creio que o Deputado, mais do que
ninguém, compreendeu bem o que significa o princípio da precaução, que é justamente o
seguinte: quando se trata de assuntos sensíveis, é preciso tomar muito cuidado. Nada mais
do que isso.

Em relação a um outro questionamento, quero dizer que todos os estudos
embasados nas decisões de órgãos nacionais são baseados em estudos de outros países.
Nenhum foi realizado aqui.

A  CTNBio  só  tem  amparado  as  suas  decisões  em  decisões  de  outros
órgãos. No caso do milho foi  assim, e com uma série de falhas. Tanto que já existe até
questionamento judicial quanto a essa questão.
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Há também um fato interessante relacionado ao milho. A Associação Avícola
de  Pernambuco  dirigiu  uma  comunicação  ao  Vice-Presidente,  que  foi  transcrita  numa
decisão do TRF da 1ª Região, bastante interessante.

Diz o seguinte:

Tendo em vista a legislação brasileira sobre transgênicos, nosso canal de
importação fica impossibilitado de fornecer o milho regularmente.

Portanto, para atender ao nosso abastecimento, seria imprescindível que o
Governo Federal fizesse a equalização do preço do milho a ser adquirido pelos avicultores,
tomando como base o milho importado da Argentina,  cujo mecanismo já é utilizado com
sucesso na região  durante vários anos. Desta forma, dará condições de mantermos essa
atividade no Nordeste, de real importância para a economia regional, e além disso, liberar o
imposto de importação de 11% do milho de países não membros do MERCOSUL, que no
caso teríamos novas fontes de abastecimento para atender à avicultura do Nordeste.

Naquela  situação  difícil,  foi  essa  a  comunicação  encaminhada  ao  Vice-
Presidente, e será essa comunicação que a AGU vai utilizar para fundamentar.

Então,  os  próprios  agricultores  observaram  outras  possibilidades  para
solucionar a questão.

Sobre o agrotóxico, dizer que é uma tecnologia limpa, não é bem assim. Na
realidade, o paradigma em que foi calcada a revolução verde vai se basear na monocultura.
E a monocultura é justamente uma das maiores causas de erosão genética, que significa o
seguinte: grandes extensões de uma mesma agricultura estão mais afetas a pragas, a sofrer
danos.

E o que acontece hoje com a biotecnologia?

Dizem que estão sendo criadas barreiras tecnológicas, mas o próprio setor
de biotecnologia diz que essas barreiras vão ser superadas um dia,  e nós vamos correr
atrás. Quer dizer, é uma guerra constante.

Em relação ao maior ou menor uso de agrotóxicos, um dos principais usos
de transgênicos são organismos resistentes a herbicidas. Quer dizer, pode-se utilizar uma
quantidade maior de herbicida que esses produtos. E se o veneno vem....
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O SR. DEPUTADO FETTER JÚNIOR - É o contrário, vão usar menos herbicida...

O SR. MARCOS ANTÔNIO DA SILVA COSTA - Não. Alguns são mais resistentes.
(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Alberto Rosado) - Os senhores terão direito à
réplica. Vamos aguardar um minutinho e deixar o Procurador terminar.

O SR. MARCOS ANTÔNIO DA SILVA COSTA - Perdi o raciocínio.
(Intervenção inaudível.)

O SR. MARCOS ANTÔNIO DA SILVA COSTA - Há um aumento no uso de hÿ9 se a
produção da agricultuerbicidas. Tanto que a Monsanto tinha a previsão de criar na Bahia
uma fábrica do herbicida utilizado na soja. 

Se  existe  ou  não  a  moratória,  ela  tem  prejudicado  os  setores  de
biotecnologia  e  agrícola.  Os  senhores  têm  de  dirigir  uma  cobrança  efetiva  ao  setor  do
Governo Federal que cuida da política de biossegurança e de segurança agrícola.

Não foi proibida a pesquisa, não foi proibido o desenvolvimento de produtos
transgênicos; apenas foi  condicionado ao estudo de impacto ambiental. Por quê? Porque
esta Casa, um dia, aprovou uma Constituição que estabelece isso como requisito.

O  que  adianta  aprovar  leis,  fazer  mil  debates,  se  não  conseguimos
estabelecer essas normas na prática?

Há uma legislação sobre agrotóxicos que não é executada. De quem é a
culpa? De uma polícia administrativa que não se estrutura  e  não cria  mecanismos para
combater os malefícios que atingem o setor agrícola, que é um setor fundamental.

Boa parte do desenvolvimento brasileiro está calcado no setor agrícola.

Digamos que saia daqui um projeto de lei que substancialmente seja uma
maravilha, mas que não passe pelo plenário e venha à tona.

Houve  aí  uma  falha  de  procedimento,  e  essa  falha  é  mortal  para  esse
projeto.

O que dizem é que o Governo e o Parlamento aprovam leis e depois não
querem cumpri-las.
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Só que os órgãos do Poder Judiciário e do Ministério Público estão lá para
fiscalizar a aplicação da lei, e não há como não fazer isso.

O SR. DEPUTADO SILAS BRASILEIRO
...
O SR. DEPUTADO SILAS BRASILEIRO - O Procurador falou em agricultura extensiva.
Convido-o a visitar o meu Estado do Paraná. Nós estamos na agricultura extensiva, com uso
de plantio direto, com redução de agrotóxico e ainda, veja bem, com o controle biológico,
que é a inexistência inclusive do uso de inseticidas ou de outro tipo de agrotóxico. Existe
agricultura intensiva, temos o combate biológico. Há inclusive a pequena também.

O SR. DEPUTADO SILAS BRASILEIRO Digo isso porque ele (ininteligível) na monocultura.
Então, não é verdadeira essa afirmação de V.Exa.

O SR. MARCOS ANTÔNIO DA SILVA COSTA - Do ponto de vista técnico, realmente é difícil
para quem não tem conhecimento científico cuidar dessa questão.

Ela é extremamente complexa e envolve aspectos jurídicos e científicos.

Em rebate, digo que uma das conclusões da FAO, um organismo técnico da
ONU, é no sentido de que uma das maiores causas de perda de biodiversidade tem sido a
monocultura, que tem provocado uma erosão genética.

Isso não sou eu que afirmo. Quer dizer, os senhores vão ter de debater com
os cientistas da FAO.


