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1. Introdução.

O editorial do jornal O Estado de S. Paulo de 4.7.2004, intitulado A absurda votação sobre
transgênicos no TRF,1 animou-nos à reflexão que fazemos por meio deste estudo.

Permitimo-nos transcrever o referido editorial:

“O noticiário sobre a decisão da 5.ª Turma do Tribunal regional Federal (TRF) de Brasília, que
reconheceu dias atrás a competência da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio)
para autorizar o cultivo comercial de variedades transgênicas, podendo dispensar, a seu critério, a
realização de prévio estudo de impacto ambiental (EIA-Rima) - e, ao mesmo tempo, manteve a
vigência da liminar contra a autorização concedida pela mesma CTNBio para o plantio da soja
transgênica Roundup Ready sem o referido estudo - deu uma idéia incompleta do absurdo dessa
contradição.

Essa é uma história kafkiana que se arrasta desde 1998, quando o Instituto de Defesa do
Consumidor (Idec) e a organização ambientalista Greenpeace entraram com uma ação cautelar para
tornar sem efeito a liberação da soja RR, resistente ao herbicida glifosato, até o julgamento da ação
principal, encaminhada pouco depois, sobre mérito do caso - ou seja, sobre as atribuições da
CTNBio. No ano seguinte, um juiz federal de primeira instância não apenas concedeu a liminar como
deu ganho de causa aos impetrantes. A União e as empresas diretamente interessadas, Monsanto e
Monsoy, recorreram ao TRF.

Passaram-se três anos até que a relatora da matéria, desembargadora Selene Maria de Almeida,
pudesse se manifestar sobre as apelações. Nesse meio tempo, aumentou enormemente no Rio
Grande do Sul a área plantada de soja transgênica, a chamada ‘soja Maradona,’ por serem as suas
sementes contrabandeadas da Argentina onde a biotecnologia aplicada à agricultura não sofre
restrições. O Estado responde por 88% da produção nacional do grão modificado.

A juíza entendeu que a CTNBio pode exigir ou dispensar o EIA-Rima e que, no caso da soja RR,
considerou satisfatório o estudo de avaliação de risco feito pela Monsanto. Assim, tanto a cautelar
solicitada pelo Idec quanto a contestação dos poderes da CTNBio careceriam de fundamento. O
segundo dos três juízes da Turma, Antonio Ezequiel, reteve o processo por dois anos. Enquanto
isso, os fatos consumados obrigaram o governo a, com uma MP, liberar a venda da soja clandestina
colhida em 2003 autorizar o plantio da safra de 2004.

Ao se completar, enfim, a votação no TRF, o desembargador João Batista Gomes Moreira foi
coerente como a sua colega Selene - em sentido contrário. Deu razão ao Idec nas atribuições da
CTNBio e manteve a liminar. Paradoxal foi o voto do outro juiz mencionado. Numa duvidosa solução
salomônica, Ezequiel acompanhou a relatora no mérito, mas, estranhamente, não a seguiu na
cassação da liminar. O resultado do non sequitur é que, para 2 dos 3 juízes de uma mesma corte
federal, a CTNBio agiu dentro da lei ao liberar a soja RR, mas, também para 2 dos 3 juízes, a soja
RR está fora da lei até decisão específica sobre a liminar. Nem o Idec e o Greenpeace,
aparentemente, queriam tanto.
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