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Caro empresário

 nanotecnologia demonstra-se extremamente atual e Ageradora de consideráveis transformações em nosso cotidi-
ano. Como bem observou o economista Klaus Schwab, as tecno-
logias da Quarta Revolução Industrial estão transformando a 
sociedade e remodelando o nosso futuro . Sem dúvida, a con-[1]
quista “nano” provoca desafios no campo de diversas ciências e, 
em consequência, no dia a dia daqueles que se utilizam da nano-
tecnologia em suas indústrias. Nesse sentido, dúvidas surgem no 
mundo dos negócios:

COMO PROGREDIR COM TAL INOVAÇÃO SEM REGREDIR NA 
PROTEÇÃO HUMANA E AMBIENTAL?

COMO GERIR UMA EMPRESA, SOB O BALUARTE DA LEI, SE NÃO HÁ UMA 
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA PARA AS TECNOLOGIAS “NANO”?

Pensando nessas questões que a presente cartilha foi desenvol-
vida pelo Grupo de Pesquisa JUSNANO, visando a proporcionar 
para você, caro empresário, o crescimento de sua empresa aliado ao 
Direito. Nesse sentido, o JUSNANO apresenta os princípios, presen-

tes em nossa Constituição Federal brasi-
leira, e as normas técnicas ISO: uma 
forma de garantir segurança para a gestão 
de empresas e para o ecossistema. Dessa 
forma, será possível aperfeiçoar o desen-
volvimento de seu negócio, uma vez que 
estarão claros os avanços e os limites, 
todos sob o baluarte do Direito - e, por 
consequência, haverá a proteção dos seres 
vivos e do meio ambiente.

[1] SCHWAB, K. Aplicando a quarta revolução industrial. Tradução de Daniel Moreira 
Miranda. São Paulo: EDIPRO, 2018. p. 87.
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Assim, esta Cartilha tem como objetivo: servir como um 
guia regulatória para as atividades industriais e comerciais 
vinculadas às nanotecnologias, enquanto ainda não se tem uma 
legislação específica. Portanto, o JUSNANO agradece à 
FAPERGS pelo apoio financeiro para a realização da pesquisa e a 
construção desta Cartilha.

A observação dos princípios a seguir trabalhados, poderá 
auxiliar no desenvolvimento das nanotecnologias no Brasil, 
viabilizando uma operação mais segura e em sintonia com o 
Direito Brasileiro.

jusnano.blogspot.com
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A empresa não é entendida como um �po de máquina, orientada 
exclusivamente para a obtenção do bene�cio material, mas como 
um grupo humano, que se propõe a sa�sfazer necessidades 
humanas com qualidade.[2]

[2] ENGELMANN, W. Estruturando um ambiente regulatório pluralístico a partir da gestão dos 
riscos nanotecnológicos e da responsabilidade empresarial. In: BRAGATO, Fernanda Frizzo; 
STRECK, L. L.; ROCHA, L. S. Constituição, sistemas sociais e hermenêutica: anuário do 
Programa de Pós-Graduação em Direito da UNISINOS: mestrado e doutorado: n. 15. São 
Leopoldo: Karywa, Unisinos, 2019. p. 390.



SUMÁRIO

Pág 06

Posfácio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

O que é o JUSNANO? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7

Introdução . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Princípios e requisitos ISO para a supervisão de 
nanotecnologias e de nanomateriais . . . . . . . . . . . . . . . 12

O que são princípios? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Os princípios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16

Princípio da precaução e prevenção . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17 

Princípio do não retrocesso ambiental . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 

Princípio da transparência . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25

Princípio da participação do público . . . . . . . . . . . . . . . . . .   27 

Princípio da responsabilidade do produtor . . . . . . . . . . . . .  29

Princípio da proteção e saúde do público e dos 
trabalhadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31

Os princípios jurídicos e as normas técnicas ISO . . . . . 34

Anexos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Perspectivas Regulatórias para o Brasil . . . . . . . . . . . . . 38



Afonso Vinício Kirschner Fröhlich  

O QUE É O JUSNANO?



jusnano.blogspot.com

Princípios nanoespecíficos

 

 JUSNANO é um Grupo de Pesquisa que existe na OUniversidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) desde 
2008, estando vinculado ao Programa de Pós-Graduação em 
Direito (Mestrado e Doutorado) e ao Mestrado Profissional em 
Direito da Empresa e dos Negócios, ambos da própria 
Universidade. Liderado pelo Prof. Dr. Wilson Engelmann, o Grupo 
é composto por pesquisadores da graduação, mestrado e doutora-
do em Direito da Unisinos, além de contar com pesquisadores de 
diversas outras áreas de conhecimentos vinculados a diversas IES 
brasileiras e estrangeiras. A partir do diálogo entre esses pesquisa-
dores e do desenvolvimento de seus projetos de pesquisa, o 
JUSNANO organiza eventos, participa de congressos, publica 
livros e artigos e divulga seus resultados em suas redes sociais.

Entre seus objetivos, o JUSNANO busca verificar o papel 
do Direito frente aos riscos e aos benefícios das novas tecnologias 
e, em especial, da nanotecnologia, bem como estruturar soluções 
regulatórias que possam dar conta dessas novidades. Mais do que 
isso, o JUSNANO já é uma ampla fonte de pesquisa para todos 
aqueles que quiserem saber mais sobre este tema, desde acadê-
micos até interessados em geral.
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 tensão contínua entre os benefícios e os riscos, desenvolvi-Amento tecnológico e precaução tem sido o cerne dos debates 
contemporâneos sobre a regulamentação da Nanotecnologia. A 
perspectiva humana de acessar a escala nanométrica (bilionési-
ma parte de um metro), traz diversas possibilidades para melho-
rar a vida, contudo, também acarreta determinados riscos, que 
poderão ocasionar danos futuros.

Os governos, universidades e empresas estão comerciali-
zando nanotecnologias, utilizando-as em produtos sem objeti-
vamente terem noção dos seus riscos. A produção e as circuns-
tâncias laboratoriais em que são desenvolvidas sem os parâme-
tros de proteção e segurança adequados estão expondo as pessoas 
a prováveis riscos. Afinal, a probabilidade e gravidade desses 
efeitos danosos ainda são desconhecidos pela Ciência e o Direito. 
Não se pode esperar a ocorrência de algum incidente para come-
çar o processo de criação de um suporte fático.

Nesse contexto, inúmeros são os desafios para a construção 
de políticas regulatórias na esfera legislativa. E como até o pre-
sente momento não existem normas jurídicas no ordenamento 
jurídico brasileiro que regulamentem a utilização da nanotecno-
logia, este folheto busca apresentar cinco princípios que acredi-
tamos serem basilares para a orientação de empresários no 
destino da nanotecnologia.

jusnano.blogspot.com Pág 10
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São eles: (i) Princípio da 
prevenção e da precaução; (ii) 
Princípio do não retrocesso ambi-
ental; (iii) Princípio da transpa-
rência; (iv) Princípio da participa-
ção do público; (v) Princípio da 
responsabilidade do produtor.

A precaução e prevenção 
estão intimamente ligadas a adoção de medidas que buscam 
evitar riscos ao ser humano e ao meio ambiente. O não retrocesso 
ambiental visa a manter as conquistas de garantias no Direito 
ambiental, sendo vedado retroceder em ações ou omissões. Já a 
transparência tem amparo no direito do cidadão de ter acesso a 
informações com relação a saúde e segurança. A participação do 
público, por sua vez, é de suma importância, uma vez que as 
preocupações e valores da população devem guiar as fases de 
regulamentação das nanotecnologias. Por fim, a responsabilida-
de do produtor é instituída como forma de garantir que existam 
responsáveis por prevenir e remediar eventuais danos futuros 
causados pelas nanotecnologias. As empresas privadas, portan-
to, devem incorporar esses princípios fundamentais como forma 
de reduzir riscos, amenizar possíveis danos e proporcionar uma 
abordagem responsável e cautelosa no âmbito da produção, 
comercialização, utilização e descarte desses produtos nano.
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Texto e ilustração: Isabelle de Cássia Mendonça
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A utilização do termo princípio é corriqueira na atualidade, o 
em vista que muitas áreas do conhecimento o empregam 

para designar o início ou o fundamento de uma ação ou processo. 
No âmbito do Direito, a importância desse conceito é enorme, 
tendo em vista que está presente em decisões judiciais, leis e 
demais documentos jurídicos. Todavia, mesmo que se trate de 
um termo comum para os juristas, muito autores do Direito 
divergem acerca do seu conceito, tanto em nível nacional quanto 
internacional.

Para além da divergência, ao lidar com princípios é preciso 
ter em mente que fazem parte de um conceito maior: o de norma 
jurídica. Ou seja, juntamente com as regras, os princípios “dizem 
o que deve ser”, representam diretrizes que devem ser seguidas 
em determinada sociedade. A diferença com relação as regras é 
que, enquanto as regras são rígidas (se aplicam ou não a determi-
nado caso) e específicas a 
determinadas situações, os 
princípios são maleáveis e 
possuem um caráter mais 
amplo e geral. Em outras pala-
vras, apesar dos princípios não 
terem seu conteúdo delimitado 
antes do fato ocorrer, quando ocorre uma situação que o Direito 
precisa intervir, esses princípios devem ser analisados e pondera-
dos para gerar a resposta que melhor solucione um caso concreto.

Por um exemplo sim-
ples é mais fácil visualizar a 
diferença entre regras e 
princípios: se existe uma 
regra que proíba a entrada de 
veículos em um parque, 
porém acontece um acidente 
dentro da sua área, poderá 

jusnano.blogspot.com Pág 14
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uma ambulância adentrar no parque para socorrer os feridos? Ao 
olhar somente para a regra, a entrada da ambulância (que se trata 
de um veículo) é proibida.

No entanto, esse problema pode ser resolvido por meio de 
um princípio: da dignidade humana, pelo qual a rigidez da regra 
deve ser afastada para que se proteja a dignidade e a saúde daque-
las pessoas que sofreram o acidente. Assim, é fácil verificar o 
papel basilar e fundamental que os princípios têm para o Direito, 
inclusive criando deveres e obrigações.

jusnano.blogspot.com Pág 15
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Princípio da Precaução e Prevenção

Rafael Lima

 princípio da prevenção é aquele em que há a adoção de Omedidas que objetivam evitar riscos ao meio ambiente e ao 
ser humano . Já o princípio da precaução abrange a garantia [1]
contra os riscos potenciais que, de acordo com o estado atual do 
conhecimento , não podem ser ainda identificados.[2]

O meio ambiente é um bem de uso comum, assim, é nosso 
dever cuidar dele. Nesse sentido, devemos lembrar que são 
fundamentos da República: a saúde, o meio ambiente ecologica-
mente equilibrado, a valorização do trabalho humano, dignidade 
e a dignidade da pessoa humana. Isso sem mencionar, contudo, 
que sem o meio ambiente ecologicamente equilibrado, nenhum 
dos outros objetivos se realizam plenamente. E isso envolve a 
todos, desde as grandes empresas até o pequeno trabalhador 
rural.

À vista disso, o princípio do desenvolvimento sustentável e 
da prevenção estão previstos no art. 225, da Constituição Federal. 
Ele deve orientar a interpretação das leis, seja no direito ambien-
tal, no que tange à matéria administrativa, seja no direito penal, 
porquanto o meio ambiente é um patrimônio para essa geração e 
para as futuras, bem como direito fundamental, ensejando a 
adoção de condutas cautelosas, que evitem ao máximo possível o 
risco de dano, ainda que potencial, ao meio ambiente.

jusnano.blogspot.com Pág 17

[1] MELO, Raimundo Simão de. Direito Ambiental do Trabalho e a Saúde do Trabalhador: 
responsabilidade legais, dano material, dano moral, dano estético, indenização pela perda de 
uma chance, prescrição. 5. Ed. São Paulo: LTr, 2013. p. 54.

[2] MELO, Raimundo Simão de. Direito Ambiental do Trabalho e a Saúde do Trabalhador: 
responsabilidade legais, dano material, dano moral, dano estético, indenização pela perda de 
uma chance, prescrição. 5. Ed. São Paulo: LTr, 2013. p. 57. 
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Desta forma, laborar em um ambiente de trabalho ecologi-
camente equilibrado está intrinsecamente conectado a vida e a 
saúde, posto que, o indivíduo que trabalha em um ambiente 
precário pode vir a adoecer e, consequentemente, está instaura-
do um problema para as partes. Portanto, o aspecto humano deve 
prevalecer em face do aspecto econômico.

Nesse contexto, atualmente existem alguns objetivos que 
são pretendidos a longo prazo e a nível mundial. Dentre eles, 
cabe destacar a importância para a sociedade de que os países em 
desenvolvimento estabeleçam regras capazes de determinar 
princípios que possam reduzir os riscos, tanto a nível nacional 
como global, principalmente referente a saúde. Ante isto, se dá 
ênfase aos objetivos sustentáveis do milênio, pois visam assegu-
rar uma vida saudável e promover o bem- estar para todos, em 
todas as idades.

Destarte, objetivando a proteção do 
meio ambiente, foi elaborada a conferência 
Rio/1992, na qual foram levantados temas 
como o efeito estufa, desmatamento, conta-
minação das águas, entre outros. Diante disso, 
foi estabelecido 27 princípios, dentre eles o 
princípio da precaução que "deverá ser obser-

vado pelos Estados, de acordo com suas próprias condições e 
capacidades, com o intuito de proteger o meio ambiente". Desse 
modo, frente a essas questões, foram estabelecidos acordos entre 
os países partes desta conferência.
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Nesse passo, pode-se verificar que temos algumas leis que 
trazem consigo normas de segurança. Uma delas é a Lei da 
Biossegurança. O seu artigo 1º, assim redigido:

Esta lei estabelece normas de segurança e mecanismos de fiscaliza‐
ção sobre a construção, o cul�vo, a produção, a manipulação, o 
transporte, a transferência, a importação, a exportação, o armazena‐
mento, a pesquisa, a comercialização, o consumo, a liberação no 
meio ambiente e o descarte de organismos gene�camente modifica‐
dos ‐ OGM e seus derivados, tendo como diretriz o es�mulo ao 
avanço cien�fico na área de biossegurança e biotecnologia, a 
proteção à vida e à saúde humana, animal e vegetal, e a observância 
do princípio da precaução para a proteção do meio ambiente.

Assim sendo, aí está estabelecido o princípio da segurança 
que tem por finalidade desenvolver um pacto, no qual se busca a 
segurança do meio ambiente, mediante a formulação de normas 
que devem ser seguidas e observadas para que a prevenção a 
riscos à saúde e ao meio ambiente seja alcançada.

Pág 19jusnano.blogspot.com
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Princípio do não retrocesso ambiental

Isabelle de Cássia Mendonça
Natália Vitória Adam Guimarães

 medida que escala uma montanha, o alpinista utiliza de Àtravas antirretorno para seguir o seu caminho em direção ao 
topo. Os materiais de segurança possibilitam que este indivíduo 
evite a queda e escale a montanha com precisão e com altos 
índices de vitória. Análogo ao instrumento deste alpinista, assim 
se demonstra o princípio do não retrocesso ambiental  frente às [1]
nanotecnologias.

Mesmo que tal inovação ascenda-se em nossa pós moderni-
dade sem amparo regulamentador e sem conhecimento quanto 
às suas consequências e seus danos ambientais  o Estado e seus [2]
indivíduos não poderão, por meio de ações/omissões, retroceder 
na proteção jurídica do ambiente - nos passos já conquistados 
pelo Direito brasileiro .[3]

Logo, ainda que no atual cenário legislativo não haja uma 
regulação, uma lei, para orientar, principalmente, o empresário 
na utilização e manuseio da nanotecnologia, a aplicabilidade do 
princípio do não retrocesso pode possibilitar, para a sociedade 
empresária, avançar com garantia de credibilidade e de respeita-
bilidade ao meio ambiente. Escalando, portanto, a montanha em 
direção à plena proteção ambiental.

Tal princípio do não retrocesso compreende, portanto, o 
respeito ao comando da Constituição do Brasil para assegurar aos 

Pág 20jusnano.blogspot.com

[1] PRIEUR, M. O princípio da proibição de retrocesso ambiental. In: BRASIL. Congresso 
Nacional. Senado Federal. Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e 
Fiscalização e Controle. O princípio da proibição de retrocesso ambiental. Brasília: 
Senado Federal, 2011. p. 11-56.

[2] Para ler mais sobre os ricos e os impactos dos nanomateriais (página 19), acesse o link:

 

[3] Para ler mais sobre a aplicação do princípio do não retrocesso ambiental ao 
desenvolvimento das nanotecnologias, acesse o link:

https://lnnano.cnpem.br/beneficios-e-riscos-das-nanotecnologias.

https://lume.ufrgs.br.

http://jusnano.blogspot.com/
https://lnnano.cnpem.br/beneficios-e-riscos-das-nanotecnologias.
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods3
https://lume.ufrgs.br/handle/10183/209873?locale-attribute=es
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods3
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods3
http://lnnano.cnpem.br/beneficios-e-riscos-das-nanotecnologias
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brasileiros o direito fundamental de desfrutar de um meio ambi-
ente ecologicamente equilibrado para as presentes e para as 
futuras gerações. Todavia, é importante salientar que, além do 
norteador constitucional, há outras bases jurídicas no Brasil– 
harmonizadas com o princípio do não retrocesso -, que são 
“capazes de suportar legalmente o desenvolvimento das nano-
tecnologias” , com as devidas travas antirretorno ambientais.[4]

A despeito desse suporte, salienta-se certos mecanismos 
facilitadores, denominados frameworks , como as orientações [5]
internacionais e as normas ISO (International Standardization 
for Organization). Em relação àquelas, destaca-se o Acordo de 
Escazú (2018), que expressamente prevê o princípio - tratado 
internacional em que o Brasil é signatário. Bem como os 
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, projetados pela 

Organizações das Nações Unidas (ONU) 
até 2030 , que tratam sobre a preocupa-[6]
ção com a sustentabilidade ambiental e a 
segurança dos trabalhadores - como a 
relação destes com as novas tecnologias. 
No que concerne à ISO, destaca-se, princi-
palmente, o seu Comitê 229, que “atua na 
elaboração de normas técnicas para 
auxiliar no processo de harmonização e 
regulação das nanotecnologias” .[7]

Assim como é importante destacar que a não regressão 
reforça o princípio do desenvolvimento sustentável. Isso porque 
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[4] Para ler mais sobre as bases jurídicas e constitucionais que poderão facilitar o 
desenvo lv imento  lega l  das nanotecno log ias  (pág ina 25) ,  acesse o  l ink :

[5] BRASIL. Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Benefícios e 
riscos das nanotecnologias. Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM). 
Setembro 2019. Disponível em:                                          Acesso em: 03 nov. 2019.

[6] Conheça a “Agenda 2030”: 

[7] Para ler mais sobre as normas ISO e as nanotecnologias (página 104), Acesse o link:
https://editorakarywa.files.wordpress.com.

http://www.agenda2030.org.br/sobre.

https://lnnano.cnpem.br.

https://lnnano.cnpem.br/beneficios-e-riscos-das-nanotecnologias.
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possibilita a garantia de um crescimento econômico que caminhe 
ao lado da proteção ao meio ambiente, sem que um anule o outro 
– assegurando, dessa maneira, que as futuras gerações acessem os 
mesmos recursos naturais hoje utilizados (uma vez que estes são 
finitos e exigem iniciativas de proteção).

Tal desenvolvimento, inclusive, encontra esteio em nossa 
Constituição e em orientações internacionais. No que concerne a 
este, a própria Agenda 2030 (anteriormente citada), visa à trans-
formação do mundo pelo crescimento aliado à sustentabilidade. 
Ademais, a Rio 92, conferência promovida pela Organização das 
Nações Unidas (ONU) no Brasil, que previu, expressamente, um 
crescimento econômico aliada ao ecossistema.

Bem como, novamente, a atuação das normas ISO, como a 
ISO 14001: 2015 , que possibilita estratégias para o gerencia-[8]
mento de uma empresa em harmonia com as responsabilidades 
ambientais. Favorecendo, assim, o alicerce sustentável sem 
desestruturar a atuação empresarial, a lucratividade de um país.

Por fim, é vital destacar que o princípio do não retrocesso não 
se trata de uma moratória ao desenvolvimento, ao crescimento 
tecnológico. Não se trata de travas para impedir o crescimento 
econômico. Trata-se, apenas, de limites para impedir o recuo da 
própria dignidade humana , do desenvolvimento desenfreado [9]
sem a devida análise dos danos que podem ser causados aos seres 
vivos. Logo, o princípio do não retrocesso ambiental tem como 
objetivo garantir a segurança do meio ambiente e do próprio 
empresário que poderá, ainda, aumentar seus níveis de produção 
nano, uma vez que estará clarificado os limites e os avanços que 
poderá implementar em sua empresa .[10]
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[8] Para ler mais sobre as normas ISO e a gestão ambiental (página 83), Acesse o link:

[9] SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Direito constitucional ecológico: 
constituição, direitos fundamentais e proteção da natureza. 6. ed. rev., atual. e ampl. São 
Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019. p. 459.

[10] Para saber mais a respeito de prevenção dos riscos da nanotecnologia no local de 
trabalho, acesse o documento produzido pela Agência Europeia para a Segurança e Saúde 
no Trabalho (EU-OSHA), denominado “Nanomateriais fabricados no local de trabalho”:

https://editorakarywa.files.wordpress.com. 

https://osha.europa.eu.
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Constituição Federal
Art. 170- A ordem econômica, fundada na 
valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, 
tem por fim assegurar a todos existência digna, 
conforme os ditames da justiça social, observados 
os seguintes princípios:
VI- defesa do meio ambiente, inclusive mediante 
tratamento diferenciado conforme o impacto 
ambiental dos produtos e serviços e de seus 
processos de elaboração e prestação;

Constituição Federal
Art. 225- Todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 
povo e essencial à sadia qualidade de vida, 
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o 
dever de defendê- lo e preservá-lo para as 
presentes e futuras gerações.

Princípio 4 da Declaração da Rio 92:
Para alcançar o desenvolvimento sustentável, a 
proteção ambiental deve constituir parte integrante 
do processo de desenvolvimento, e não pode ser 
considerada isoladamente deste.

Princípio 5 da Declaração da Rio 92:
Todos os Estados e todos os indivíduos, como 
requisito indispensável para o desenvolvimento 
sustentável, devem cooperar na tarefa essencial de 
erradicar a pobreza de forma a reduzir as disparida-
des nos padrões de vida e melhor atender às neces-
sidades da maioria da população do mundo.

O QUE DIZ A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA E OS 
DOCUMENTOS INTERNACIONAIS:
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Princípio 11 da Declaração Mundial dos Estados e 
Direito Ambiental da IUCN de 2016:
(Não regressão) - Os Estados, as entidades subnaci-
onais e as organizações de integração regional não 
devem permitir ou desenvolver ações que tenham o 
efeito concreto de diminuir a proteção jurídica do 
ambiente ou o acesso à justiça ambiental.

Artigo 3 do Acordo Regional de Escazú para 
América Latina e Caribe sobre Acesso à Informação, 
Participação Pública e Acesso à Justiça em Matéria 
Ambiental de 2018:
Princípios - Na implementação do presente Acordo, 
cada Parte será guiada pelos seguintes princípios:

a) princípio de igualdade e princípio de não discri-
minação;

b) princípio de transparência e princípio de presta-
ção de contas;

c) princípio de vedação do retrocesso e princípio 
de progressividade.
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Princípio da transparência

Afonso Vinício Kirschner Fröhlich 
Fernando Luis Girotto Battirola

elo princípio da transparência, somos lembrados de que o Ptodo o poder emana do povo, conforme determinado pela 
Constituição Federal de 1988. Sendo assim, o cidadão tem o 
direito (poder) de acesso a todas as informação sobre as situações 
que lhe afetem diretamente, principalmente com relação a sua 
saúde e segurança. Essa questão é ainda mais reforçada no 
âmbito do consumo, garantindo que o consumidor possa tomar 
decisões informadas sobre os produtos e serviços que consome 
diariamente.

No caso da nanotecnologia, o princípio da transparência é 
de fundamental importância, tendo em vista que diariamente 
são lançados ao mercado milhares de produtos com algum 
componente desenvolvido em escala nano. No caso específico 
desses produtos, a transparência está relacionada à necessidade 
de rotulagem de produtos que contenham nanomaterias e à 
divulgação de informações acerca destes produtos. Logo, a 
transparência deve ser adotada, pois, o público deve conseguir 
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tomar decisões adequadas e conscientes ao consumir produtos 
com nanomaterias e isto só é possível quando informações de boa 
qualidade e de fácil compreensão fiquem disponíveis ao público.

No Direito brasileiro, além da transparência corresponder a 
um princípio, ela tem base legal na Constituição Federal e no 
Código de Defesa do Consumidor. Com relação ao primeiro, o seu 
artigo 5º, inciso XIV, determina ser assegurado a todos o acesso à 
informação. Já o Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 
6º, inciso III, dispõe que um dos direitos básicos do consumidor é 
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e 
serviços. Além disso, no mesmo Código, no artigo 31 está disposto 
que a oferta e apresentação de produtos ou serviços devem 
assegurar informações corretas, claras, precisas e ostensivas. 
Portanto, é evidente a grande relevância deste princípio, tanto 
para a saúde quanto para a segurança de todos os consumidores.
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Princípio da participação do público

Afonso Vinício Kirschner Fröhlich
Fernando Luis Girotto Battirola

iante da quantidade de produtos contendo nanotecnologia Dque são laçadas diariamente ao mercado e das possibilida-
des de riscos daí advindos, o público tem o direito de participar de 
todas as decisões envolvendo essa nova tecnologia, já que podem 
lhe afetar diretamente. Por isso, o princípio da participação do 
público refere-se à contribuição ativa e significativa dos diferen-
tes atores e interessados no desenvolvimento das nanotecnologi-
as, bem como daqueles que podem ser por ela afetados. Esta 
participação somente ocorre quando existe um compromisso 
sério do governo e recursos suficientes para tornar esse processo 
possível. Assim, este principio é de suma importância, visto que 
as preocupações e valores do público devem guiar cada fase do 
desenvolvimento da regulação das nanotecnologias.

A base legal para este princípio está contida na própria 
Constituição Federal de 1988, já que o seu artigo 218, §1º, traz a 
seguinte determinação: “A pesquisa científica básica e tecnológi-
ca receberá tratamento prioritário do Estado, tendo em vista o 
bem público e o progresso da ciência, tecnologia e inovação”. 
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Observa-se que, pela redação da Constituição Federal, o bem 
público deve ser levado em conta e este só pode ser alcançado com 
a efetiva participação da sociedade na tomada de decisões. Além 
disso, em seu artigo 219, a Constituição Federal afirma:

O mercado interno integra o patrimônio nacional e será 
incen�vado de modo a viabilizar o desenvolvimento 
cultural e sócio‐econômico, o bem‐estar da população e 
a autonomia tecnológica do País, nos termos de lei 
federal.

Mais uma vez, o bem público e o bem-estar da população são 
exaltados como norteadores das políticas a serem desenvolvidas 
em território nacional. Portanto, é possível afirmar que a 
população tem o direito de participar de debates e processos de 
decisão abertos sobre as nanotecnologias, visto que, o real bem 
público só é alcançado quando a população participa ativamente 
e significativamente do processo decisório.
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Princípio da responsabilidade do produtor

Fernanda Rigon Fiorini
Nathália Kovalski Cabral

onsiderando as características especiais dos nanomateriais, Csua produção e consumo não param de crescer, apesar de 
todas as dúvidas que ainda os cercam (quanto aos seus efeitos 
humanos e ambientais e, mesmo, desempenho).

Assim o sendo, o princípio da responsabilidade do produ-
tor surge, nesse meio, como forma de garantir que existam 
responsáveis por prevenir (por meio da devida informação sobre 
os seus riscos) e remediar (reparar) eventuais danos causados 
pelas nanotecnologias, estes responsáveis, sendo os desenvolve-
dores, os operadores, os fabricantes e/ou os vendedores de 
nanoprodutos.

No Brasil, ainda não há lei que trate especificamente sobre 
o princípio da responsabilidade do produtor no âmbito das 
nanotecnologias. Entretanto, isso não significa que tal princípio 
não seja encontrado em outros marcos legais brasileiros: a 
Constituição Federal (artigo 225, parágrafo 3º) ) e o Código de [1]
Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990, artigos 12 a 25 )  [2]
trazem consigo dispositivos que compreendem o princípio da 
responsabilidade do produtor. De tal forma, já se configura 
possível, no cenário nacional, que esse princípio alcance os 
produtores de nanotecnologias. Ainda, para além da responsabi-
lidade do produtor, também se pode falar na responsabilidade do 
consumidor.

Nesse sentido, o Objetivo nº 12, ou ODS 12, que trata do 
consumo e produção responsáveis, da lista de Objetivos de 
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[1] Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm.

[2] Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078.htm.
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Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações 
Unidas e a Lei de Resíduos Sólidos (Lei n. 12.305/10). Para ambos, 
se revela fundamental mudar a forma atual de produzir e consu-
mir para uma forma sustentável de assim se fazer, inclusive no 
que toca às nanotecnologias.
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Princípio da Proteção e Saúde do Público e dos 
Trabalhadores

Nathália Kovalski Cabral
Fernanda Rigon Fiorini

o contexto da atual “quarta revolução industrial” , marca-N [1]
da pela inovação tecnológica em velocidade desafiadora, a 

proteção à saúde do público em geral e dos trabalhadores é 
essencial em qualquer esfera, especialmente no que toca às 
Nanotecnologias .[2]

Apesar do crescente número de trabalhadores envolvidos 
na cadeia produtiva dos nanomateriais, movimentando a manu-
fatura avançada, conhecida como “Indústria 4.0”, não existe 
qualquer legislação que trate especificamente dos riscos ou de 
algum padrão de saúde seguro a ser observado quando se trata 
das Nanotecnologias.

Desse modo, o Princípio da Proteção à Saúde do Público e 
dos Trabalhadores enfatiza a prevenção imediata da exposição 
efetiva ou potencial em relação aos nanomateriais que ofereçam 
riscos – ou mesmo àqueles em que não haja comprovada segu-
rança – durante o processo de produção ou mesmo aos resíduos 
destinados ao descarte ou à reciclagem.

Como norteador da legislação trabalhista brasileira, o 
Princípio da Proteção visa a garantia de um grau mínimo de 
dignidade ao trabalhador. Uma de suas facetas encontra previsão 
no Artigo 468 da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) . [3]
Nesse sentido, os preceitos relativos aos adicionais de insalubri-
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[3] Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm.

[1] SCHWAB, K. A quarta revolução industrial. Tradução de Daniel Moreira Miranda. São 
Paulo: EDIPRO, 2016.

[2] Para conhecer os segmentos onde já se tem produtos a partir de nanotecnologias e outras 
informações, consultar: Nanotechnology Products Database (NPD). [S.l.], 2020. Disponível 
em:                                             . Acesso em: 16 set. 2020.http://product.statnano.com
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dade e periculosidade, contidos na Constituição Federal (CF) e 
na referida Consolidação, são aplicáveis às atividades que envol-
vam o trabalho com nanomateriais . Em todos os casos, será [4]
necessária a realização de perícia. Inclusive, tais atividades 
econômicas deverão ser submetidas a constante fiscalização 
interna e externa.

Além disso, o Artigo 166 da CLT, regulamentado pela NR6, 
trata da obrigatoriedade de fornecimento, por parte da empresa, 
de Equipamento de Proteção Individual “adequado ao risco e em 
perfeito estado de conservação e funcionamento, sempre que as 
medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra 
os riscos de acidentes e danos à saúde dos empregados”.

Salienta-se que nossa Constituição Federal, nos artigos 5º e 
6º, garante a todos o direito à vida, à segurança e ao trabalho, bem 
redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de 
saúde, higiene e segurança, conforme artigo 7º, inciso XXII. Ao 
tratar especificamente da saúde, o artigo 196 da CF assim dispõe: 
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 
doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Quanto ao público em geral, o Código de Defesa do 
Consumidor (CDC) , promove a um objetivo o respeito à [5]
saúde e segurança, vide artigo 4º, sendo um direito básico dos 
consumidores a “proteção da vida, saúde e segurança contra os 
riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e 
serviços considerados perigosos ou nocivos”, na forma do artigo 
6º, inciso I.

jusnano.blogspot.com

[4] Sobre a repercussão das nanotecnologias no meio ambiente do trabalho, consultar: 
GÓES, Maurício de Carvalho; ENGELMANN, Wilson. Direito das nanotecnologias e o meio 
ambiente do trabalho. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2015.

[5] Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm.
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Por fim, tratando da proteção da saúde e segurança, o CDC 
dispõe em seu artigo 8° que os produtos e serviços colocados no 
mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança 
dos consumidores, devendo o fornecedor prestar as informações 
necessárias e adequadas, não podendo colocar no mercado de 
consumo “produto que sabe ou deveria saber apresentar alto grau 
de nocividade ou periculosidade à saúde ou segurança”, confor-
me artigo 10.

Sendo assim, a adoção de regimes que visem a proteção dos 
trabalhadores e do público em geral contra os riscos de saúde 
relacionados aos nanomateriais exigem medidas preventivas 
que, em caso de não poderem evitar, ao menos minimizem os 
eventuais danos. O acesso à informação, treinamento dos cola-
boradores, monitoramento de exposição e a vigilância em saúde 
são cruciais para a adequada proteção. 
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 Patrícia Santos Martins

OS PRINCÍPIOS JURÍDICOS 

E AS NORMAS TÉCNICAS ISO



Qual a relação entre nanotecnologias, princípios 
jurídicos e as normas ISO?

E você, conhece as normas ISO e qual sua finalidade?

A ideia é conectar as possibilidades de avanço tecnológico às 
questões regulatórias para que o desenvolvimento das 

nanotecnologias, esteja assegurando também que os bens 
jurídicos importantes para a humanidade não sejam comprome-
tidos.

Não existindo no Brasil um marco regulatório específico em 
vigor para que empresas, organizações e produtores possam 
utilizar como fonte de segurança jurídica, buscamos encontrar 
mecanismos protetivos que permitam ao Direito, reconhecer que 
empreendedores dispostos a inovar, demonstrem que suas 
atividades estão sendo realizadas em observância aos princípios 
que asseguram direitos como a integridade da saúde, vida, meio 
ambiente em geral como a proteção aos recursos naturais.

Para isto estabelecemos um link entre normas que não são 
produzidas pelo mesmo sistema legislativo que as leis (Sistema 
de Produção Normativa Estatal), mas que 
estejam de acordo com o ordenamento 
jurídico brasileiro. A ISO, Organização 
Internacional de Padronização, preenche, 
a partir desta perspectiva, alguns requisi-
tos importantes que aqui, se pretende 
demonstrar.

A Organização Internacional de 
Padronização é uma organização não governamental, que emite 
normas técnicas desde 1946, e atualmente se trata de uma rede de 
normalização técnica presente em 164 países do mundo. No 
Brasil a ISO é acreditada pela ABNT (Associação Brasileira de 
Normas Técnicas), razão pela qual, se observa que seu corpo 
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normativo técnico está de acordo 
com o ordenamento brasileiro. 
Amplamente adotada, de forma 
voluntária, tem o objetivo de 
estabelecer padrões procedimenta-
is e de especificação de produtos e 
serviços, assegurando a universali-
zação das condutas.

As normas produzidas pela ISO são reconhecidas pela 
própria organização, a partir de suas “famílias”; assim, é possível 
você encontrar a família de normas ambientais, a família de 
normas para a qualidade dentre outras. Dentre as normas de 
algumas destas famílias, destaca-se a importância das normas 
ISO 31000 e ISO 9001. A primeira, norma de Gestão de Riscos; a 
segunda, norma de Gestão para a Qualidade. As normas técnicas 
possuem diretrizes e princípios próprios, da análise destes, é 
possível estabelecer interfaces com princípios jurídicos que você 
já leu até aqui. Por exemplo, o princípio de responsabilidade do 
produtor, pode vir a ser observado a partir das possibilidades com 
princípios da norma ISO 31000, são eles: criar e proteger valor, 
gerenciar riscos em todos os processos organizacionais, gerenciar 
riscos em processos de tomada de decisões, gerenciar a incerteza, 
manter um gerenciamento de risco sistemático, estruturado e 
oportuno; trabalhar o gerenciamento de risco tendo por base as 
melhores informações disponíveis; tornar a gestão de risco 
adaptável aos processos; considerar fatores humanos e culturais; 
gerenciar riscos de forma transparente e inclusiva, visar sempre a 
melhoria contínua.

O mesmo ocorre com a norma de Gestão da Qualidade ISO 
9001, que também contem princípios genéricos como melhoria 
contínua, valorização do fator humano e dos colaboradores, 
transparência dentre outros.
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Com estas possibilidades de conexão entre os princípios de 
normas técnicas e os princípios jurídicos, e, considerando que a 
adoção de normas técnicas ISO é voluntária por parte das organi-
zações, se vislumbra uma possibilidade de, ao cumprir com os 
princípios de normalização técnica, através da adoção de condu-
tas orientadas e protetivas, os empreendedores em inovação, 
como as nanotecnologias, consigam ter um conjunto de ações e 
documentos que demonstrem também, que as atividades desen-
volvidas estão norteadas, indiretamente, por princípios jurídicos 
que enunciam sobre a proteção dos recursos naturais, meio 
ambiente, saúde e, por fim, a vida.

A ISO manifesta ostensivamente estar norteada a atender 
as metas de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas .[1]

Por fim, esta Cartilha pretende trazer algumas contribui-
ções para o desenvolvimento mais seguro das nanotecnologias. 
Como ainda não se tem uma legislação sobre cada uma das áreas e 
segmentos que estão trabalhando com a escala nanométrica, se 
orienta a adoção dos princípios que foram estudos na Cartilha e 
também a incorporação das normas ISO aplicáveis.
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[1] ISO. Contribuir com os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU com os padrões 
ISO. Disponível em:                                                . Acesso em: 21 jun. 2020.https://www.iso.org/sdgs.html
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o Brasil, em um contexto mais amplo, estão em tramitação, Njunto ao Senado Federal, dois projetos de lei: 1) Projeto de 
lei do Senado n. 880, 2019, de autoria do Senador Jorginho Mello, 
que institui o Marco Legal da Nanotecnologia e Materiais 
Avançados; dispõe sobre estímulos ao desenvolvimento científi-
co, à pesquisa, à capacitação científica e tecnológica e à inovação 
nanotecnológica; altera as Leis nº 10.973, de 2 de dezembro de 
2004, e nº 8.666, de 21 de junho de 1993; e dá outras providências. 
Segundo a última movimentação, do dia 19 de fevereiro de 2020, o 
projeto está aguardando designação do relator na Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática ; 2) [1]
Projeto de Lei Complementar n. 23, de 2019, de autoria do 
Senador Jorginho Mello, que altera a Lei Complementar nº 123, de 
14 de dezembro de 2006 a fim de incentivar a pesquisa e desenvol-
vimento da Nanotecnologia no Brasil, ou seja, permite a inclusão 
no Simples Nacional de empresas cuja atividade seja suporte, 
análises técnicas e tecnológicas, pesquisa e desenvolvimento de 
nanotecnologia. Segundo a última movimentação, do dia 13 de 
março de 2019, o projeto está na Comissão de Ciência, 
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (Secretaria de 
Apoio à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática, tendo sido designado, como 
Relator, o Senador Plínio Valério .[2]

Também cabe destacar a Portaria nº 3.459, de 26 de julho de 
2019, do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e 
Comunicações (MCTIC), que instituiu a Iniciativa Brasileira de 
Nanotecnologia (IBN) . A IBN será o principal programa [3]
estratégico para incentivo da nanotecnologia no país. A IBN foi 
lançada em 2013 com o objetivo de criar, integrar e fortalecer ações 
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[1] Disponível em: https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/135353. 
Acesso em 04 out. 2020.

[2] Disponível em: https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/135203. 
Acesso em 04 out. 2020.

[3] Disponível em: http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-3.459-de-26-de-julho-de-2019-
209514505. Acesso em 04 out. 2020.
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governamentais para promover o desenvolvimento científico e 
tecnológico da nanotecnologia, com foco na promoção da inova-
ção da indústria brasileira e na prosperidade econômica e social. 
A publicação da portaria inicia o processo de preenchimento de 
uma importante lacuna no marco legal da nanotecnologia, como 
principal programa estratégico para incentivo do setor no país .[4]

Quando ausente uma base científica sólida, se exigem 
estruturas normativas em condições de grande incerteza, ou seja, 
decisões de “sim” ou “não” sobre atividades, produtos, substânci-
as ou técnicas, de modo que os juristas devem agir com prudência 
e um especial bom-senso na aplicação das medidas evitatóri-
as . Não apenas o princípio da precaução deve ser invocado e [5]
servir de base na tomada de decisões, mas também o princípio da 
informação precisa ser mencionado e efetivamente aplicado. É 
preciso que as informações decorrentes do estudo dos riscos 

[4] Disponível em: https://www.mctic.gov.br.  Acesso em 04 out. 2020: “O MCTIC implementou 
uma série de ações de promoção e fomento da nanotecnologia nos últimos anos, que são 
consideradas estratégicas e estruturantes no âmbito da IBN, com destaque para o Sistema 
Nacional de Laboratórios em Nanotecnologias (SisNANO), a participação do Brasil no 
programa NANoREG, voltado para dar suporte científico ao processo de regulação e 
regulamentação da nanotecnologia, o Programa de Certificação de Nanoprodutos, a criação 
de Redes de Centro de Inovação em nanotecnologias no âmbito do Sistema Brasileiro de 
Tecnologia (Sibratec), a criação de redes de pesquisa em nanotoxicologia e nanoinstrumenta-
ção e o apoio a projetos de cooperação internacional, dentre outras. A portaria define seis itens 
como principais objetivos da iniciativa: estruturar a governança e coordenar os esforços do 
Estado na temática de nanotecnologia; promover o avanço e o fortalecimento científico, 
tecnológico e a inovação nacional relacionados às propriedades da matéria em escala 
nanométrica; estimular o desenvolvimento conjunto de novas tecnologias e a transferência de 
conhecimentos e tecnologias, associados à nanotecnologia, da academia para os setores 
público e privado, com vistas à geração de riqueza, emprego e crescimento nacional; 
mobilizar, articular e fomentar os atores nacionais públicos e privados para atuarem coordena-
damente no desenvolvimento de processos, produtos, instrumentação e inovações na área de 
nanotecnologia; garantir a universalização do acesso à infraestrutura avançada na área de 
nanotecnologia para produção, caracterização, escalonamento e desenvolvimento tecnológi-
co para a comunidade científica e para os setores público e privado; e promover a formação, 
capacitação e fixação de recursos humanos, a educação em nanotecnologia e sua divulga-
ção. A IBN prioriza ainda alguns temas, como nanomateriais e nanocompósitos, nanossenso-
res e nanodispositivos, nanomateriais de base biológica, nanofármacos, nanomedicina, entre 
outros temas gerais. Além disso, a portaria define fontes de fomento para a nanotecnologia 
que incluem projetos de pesquisa no âmbito da Lei do Bem, Lei de Informática, Rota 2030 e 
recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT)”.

[5] ARAGÃO, Alexandra. Princípio da precaução: manual de instruções. RevCEDOUA - Revista do 
Centro de Estudos Direito do Ordenamento, do Urbanismo e do Ambiente, Coimbra, v. 11, n. 2, 2008. 
Disponível em: https://digitalis.uc.pt/pt-pt/artigo/princípio_da_precaução_manual_de_instruções. 
Acessoem: 05 set. 2020.

http://jusnano.blogspot.com/
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https://digitalis.uc.pt/pt-pt/artigo/princ�pio_da_precau��o_manual_de_instru��es
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Princípios do 
NanoAction

Equivalentes no Direito Brasileiro

I – PRINCÍPIO DA 
PRECAUÇÃO

Constituição Federal do Brasil (CF) – 
Artigo 200, I a VII; 225, caput e incisos I a 
VII (especialmente IV e V); Artigo 1º, Lei 
11.105/2005 (Biossegurança).

II – PROTEÇÃO DA 
SAÚDE DO PÚBLICO, 
DOS CONSUMIDORES E 
DOS TRABALHADORES

Defesa do Trabalhador - CF – Artigo 1º, III e 
IV (dignidade humana; valor social do 
trabalho e da livre iniciativa);
Defesa do Consumidor - CF – Artigo 5º, 
XXXII e 170, V; Arts. 8º até 24 e 31 Código de 
Defesa do Consumidor (CDC).
Cobertura do risco e proteção do acidente do 
trabalho – CF, artigo 7º, XXII e art. 201, § 10.
Proteção do risco a toda a sociedade – CF, 
artigo 225, § 1º, V; art. 170, V.
Direito à saúde – CF, artigo 196 –“A saúde é 
direito de todos e dever do Estado, garanti-
do mediante políticas sociais e econômicas 
que visem à redução do risco de doença e de 
outros agravos e ao acesso universal e 
igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação”.

tenham ampla divulgação e estejam disponíveis para a sociedade, 
para que os atores envolvidos diretamente nasdecisões, bem 
como a sociedade civil tenham melhores condições de enfrentar 
os desafios surgidos com esta nova tecnologia. 

Os princípios destacados pela International Center for 
Technology Assesment-NanoAction encontram equivalentes no 
Direito Brasileiro, com o foco no “risk assessment”  conforme [6]
se pode vislumbrar a seguir:

[6] DEKKERS, Susan et al. Towards a nanospecific approach for risk assessment. In: 
Regulatory Toxicology and Pharmacology, v. 80, 2016, p. 46-59; and, SAYRE, Philip G.; 
STEINHÄUSER, Klaus Günter; TEUNENBROEK, Tom van. Methods and data for regulatory 
risk assessment of nanomaterials: Questions for an expert consultation. In: NanoImpact, v. 8, 
2017, p. 20-27.
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III – PRINCÍPIO DA 
SUSTENTABILIDADE 
AMBIENTAL

Prevalência dos Direitos Humanos e dos 
Tratados Internacionais – CF, artigo 5º, § § 
2º e 3º; artigo 4º, II; 170, VI; 200, VIII, 225;
Política Nacional dos Resíduos Sólidos – 
Destinação e Disposição Final devem ser 
ambientalmente adequadas (Lei 12.305/2010, 
Artigo 3º, VII e VIII); Padrões sustentáveis de 
consumo (Lei 12.305/2010, artigo 3º, XIII).

IV - PRINCÍPIO DA 
PARTICIPAÇÃO E DA 
INFORMAÇÃO DO 
PÚBLICO E DA 
SOCIEDADE 
(Transparência)

Direito/dever de informação – Artigo 5º, 
XIV, CF;
Princípio da publicidade administrativa e 
ambiental – CF, artigo 37, caput e art. 225, VI;
Competência comum da União, Estados e 
Municípios em proteger o meio ambiente e 
combater a poluição em qualquer de suas 
formas – CF, Artigo 23, VI;
Código de Defesa do Consumidor – Artigos 
4º, IV; 6º, II; 9º, 31. 

V - PRINCÍPIO DA 
CONSIDERAÇÃO DOS 
IMPACTOS

Objetivo da República Federativa do Brasil: 
promover o bem de todos (CF, artigo 3º, IV);
Segurança (CF, artigo 5º, caput e 6º, caput); 
CF, Artigo 218, § 2º;
Política Nacional de Meio Ambiente (Lei 
6.368/1981);
Política Nacional de Resíduos Sólidos – Lei 
12 .305/2010 (Artigos 3º ,  X e X I )  – 
Gerenciamento e Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos.

VI - PRINCÍPIO DA 
RESPONSABILIDADE 
DO PRODUTOR

Artigo 931, Código Civil (responsabilidade 
pelo risco do desenvolvimento);
Princípio do poluidor pagador;
Crimes Ambientais – Lei 9.605/1998;
Artigo 225, § 3º, CF;
Política Nacional de Resíduos Sólidos – 
Artigo 3º, XVII – responsabilidade compar-
tilhada entre fabricantes, importadores, 
distribuidores, comerciantes, cidadãos etc.
CDC artigo 31. 
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Aqui se tem um panorama de regras e princípios do Direito 
Brasileiro que poderão regular todas as etapas do ciclo de vida dos 
nanomateriais . Embora não se encontre expressamente a [7]
palavra “nanotecnologias” ou “nanomaterial” ou “nanopartícu-
las”, não se poderá aceitar a ideia de ausência regulatória. A 
regulação existe, a prova são as normas jurídicas acima apresen-
tadas, e deverão orientar o processo de inovação nanotecnológi-
ca. Por isso, a importância de se construir cenários autorregulató-
rios, com a inserção deste conjunto normativo.

[7] SOM, Claudia et al. The importance of life cycle concepts for the development of safe 
nanoproducts. In: Toxicology, v. 269, 2010, p. 160-169; and, SALIERI, Beatrice et al. Fate 
modelling of nanoparticle releases in LCA: an integrative approach towards “USEtox4Nano”. 
In: Journal of Cleaner Production, v. 206, 2019, p. 701-712.
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Escala Nanométrica:

 Gráfico demonstrando a produção mundial
de produtos nanotecnológicos por ano:

Fonte: Gráfico elaborado pelos autores, com base no Nanodatabase (2020) .[2]

Fonte: CNPEM (2019) .[1]
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água glicose anticorpo vírus bactéria
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Adaptado por GUASTALDI (2016) .[3]

 

Doenças associadas à exposição de 
nanopartículas: consequência do manuseio 

e do descarte inadequado.

[1] CENTRO NACIONAL DE PESQUISA EM ENERGIA DE MATERIAIS, Benefícios e 
riscos das nanotecnologias. 2019. Disponível em:                          .  Acesso em: 09/07/2020.

[2] NANODATABASE, Consumer Products. 2020. Disponível em:                       . Acesso em: 
08/07/2020.

[3] GUASTALDI, Antônio Carlos. Nanotecnologia: riscos à saúde, segurança ocupacional e 
ambiental. 2016. Disponível em:                                                         . Acesso em: 09/07/2020.
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Fonte: C. Buzea, I. Pacheco, K. Robble. Nanomaterials and nanoparticles: 
Sources and toxicity. Bioinrephases, v.2, MR17-MR71, 2007.
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POSFÁCIO

No passado, adquirimos o poder de manipular o 
mundo a nossa volta e de remodelar o planeta 
inteiro, mas como não compreendemos a 
complexidade da ecologia global, as mudanças 
que fizemos inadver�damente comprometeram 
todo o sistema ecológico e agora enfrentamos um 
colapso ecológico. No século que vem a 
biotecnologia e a tecnologia da informação nos 
darão o poder de manipular o mundo dentro de 
nós e de nos remodelar, mas porque não 
compreendemos a complexidade de nossa própria 
mente as mudanças que faremos podem afetar 
nosso sistema mental de tal modo que ele 
também vai quebrar .[1]

Como disposto ao longo da presente cartilha, bem como 
da reflexão exposta acima, é necessário aprender e entender 
a complexidade das novas tecnologias, incluindo aí, a tecnolo-
gia nano, para que seja possível evitar os colapsos e as catás-
trofes ecológicas. Nesse sentido, buscou-se com o estudo, ora 
proposto, contribuir com esse aprendizado, entender com "o 
quê" se está manipulando e "como" deverá ocorrer essa 
manipulação - sempre como basilar a preservação das pre-
sentes e das futuras gerações.

[1] HARARI, Yuval Noah. 21 lições para o século 21. 
1 ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2018. p. 26.
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Para maiores informações sobre os estudos desenvolvidos pelo 
Grupo de Pesquisa JUSNANO, acesse:

jusnano.blogspot.com
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