
 

TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA 

 

 

 

 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO,        
neste ato representado pela Promotora de Justiça de Direitos Humanos –           
Saúde Pública de Piracicaba, MARIA CHRISTINA MARTON CORRÊA        
SEIFARTH DE FREITAS e os compromissários MUNICÍPIO DE        
PIRACICABA, doravante denominado “MUNICÍPIO” com sede na Rua        
Antonio Corrêa Barbosa nº 2.233, Chácara Nazareth, em Piracicaba/SP,         
representado pelo Prefeito Sr. GABRIEL FERRATO DOS SANTOS,        
brasileiro, casado, economista, portador do RG nº 5.067.036-0, inscrito no          
CPF sob nº 991.245.488-04 e OXITEC DO BRASIL - TECNOLOGIA DE           
INSETOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado com sede na Av.           
Alexander Graham Bell nº 200, Bloco C, módulo 3, Techno Park, na cidade             
de Campinas/SP, inscrita no CNPJ sob nº 15.696.374/0001-60, neste ato          
representada por seu procurador Sr. MÁRCIO HENRIQUE DE OLIVEIRA,         
brasileiro, casado, contador, portador do RG nº 26.465.974-8, inscrito no          
CPF sob nº 162.981.058-40, doravante denominada “OXITEC” 

 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição       
essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, dentre outras         
funções, a promoção de inquérito civil e de ação civil pública para a             



proteção da saúde pública, do meio ambiente e de outros interesses           
difusos e coletivos (art. 129, III, da CF); 

CONSIDERANDO que 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 (art. 196, caput, da               
CF); 

CONSIDERANDO que o meio ambiente ecologicamente      
equilibrado é bem de uso comum do povo e essencial à qualidade de vida              
de todo ser humano (art. 225, caput, da CF); 

CONSIDERANDO a epidemia de dengue que tem se        
espalhado na cidade circunvizinha, sendo necessário intensificar o        
combate e a prevenção no Município de Piracicaba para que tal situação            
não nos atinja; 

CONSIDERANDO que a principal estratégia de combate       
ao mosquito aedes aegypti, vetor da dengue e da febre chikungunya,           
consiste na eliminação de criadouros para evitar a sua proliferação; 

CONSIDERANDO que o mosquito aedes aegypti      
deposita seus ovos em diversos criadouros, muitos em locais de difícil           
acesso ao trabalho de remoção como vãos, telhas, frestas, subterrâneos,          
etc;  

CONSIDERANDO que os mosquitos machos aedes      
aegypti transgênicos produzidos pela OXITEC tem por finalidade copular         
com fêmeas selvagens e gerar filhotes que morrem antes de serem           
capazes de se reproduzir, reduzindo a quantidade de mosquitos no meio           
ambiente; 

CONSIDERANDO que os mosquitos geneticamente     
modificados podem alcançar locais de difícil acesso, complementando a         
atividade humana de eliminação de criadouros; 

CONSIDERANDO que a Comissão Técnica Nacional de       
Biossegurança CTN-Bio aprovou a liberação comercial dos mosquitos        



aedes aegypti geneticamente modificados da OXITEC, reconhecendo-o       
como um mecanismo de controle do vetor da dengue; 

CONSIDERANDO que, por se tratar de contratação de        
projeto experimental, não é necessária a prévia aprovação da ANVISA; 

CONSIDERANDO a necessidade de garantir que a       
tecnologia contratada pelo MUNICÍPIO auxilie na redução do aedes         
aegypti sem comprometer a saúde da população e o meio ambiente; 

 

Resolvem celebrar o presente TERMO DE      
AJUSTAMENTO DE CONDUTA em conformidade com as cláusulas e         
condições a seguir elencadas: 

 

1- a contratação da tecnologia do aedes aegypti        
transgênico fabricado pela OXITEC não desobriga o MUNICÍPIO de         
cumprir as medidas preconizadas nas Diretrizes Nacionais para o         
Controle e Prevenção da Dengue do Ministério da Saúde e do Programa            
Estadual de Controle da Dengue, como a aplicação de inseticida          
(nebulização), bloqueio mecânico (retirada de criadouros), fiscalização       
domiciliar, campanhas de orientação da população sobre os sintomas da          
doença, remoção de criadouros, etc. 

 

2- o MUNICÍPIO deve atuar na vistoria efetiva de         
imóveis fechados por ausência de pessoas, desabitados ou abandonados e          
naqueles onde houver impedimento do morador ao ingresso do agente de           
saúde para a verificação de possíveis criadouros de mosquitos aedes          
aegypti, aplicando as medidas coercitivas previstas no Decreto Municipal         
nº 15.751 de 06 de agosto de 2014; 

3- Fica expressamente proibido à OXITEC e ao        
MUNICÍPIO impor qualquer restrição ao uso de inseticidas ou outro          



agente químico no ambiente doméstico pelo morador da região onde será           
liberado o mosquito transgênico; 

 

4- a OXITEC deve a monitorar a presença do mosquito          
aedes albopictus na área de liberação, a fim de constatar se há ocupação             
do nicho ecológico; 

 

5- a OXITEC deve monitorar a liberação, por escape, de          
fêmeas do aedes aegypti geneticamente modificado, sua contaminação        
pelo vírus da dengue ou chikungunya e a sobrevivência de seus filhotes,            
apresentando ao MUNICÍPIO relatórios mensais dos indicadores       
constatados e das providências adotadas; 

 

6- a OXITEC deve monitorar a área tratada pelo prazo          
de 2 anos, contados a partir da última liberação, a fim de certificar a              
inexistência de mosquitos aedes aegypti  transgênicos; 

 

7- o MUNICÍPIO deve disponibilizar mensalmente, em       
seu sítio na internet, os dados do monitoramento da OXITEC na redução            
do mosquito aedes aegypti, bem como os dados da Secretaria Municipal           
de Saúde quanto ao número de casos de dengue na região tratada,            
ressalvando-se que, em razão do curto espaço de tempo na aplicação da            
tecnologia (10 meses), aliada à circulação dos moradores por outras          
regiões da cidade, tais dados não obedecem a critérios científicos para           
avaliação epidemiológica; 

 

8- O MUNICÍPIO e a OXITEC comprometem-se a        
permitir o monitoramento de todas as etapas do trabalho de campo por            



parte de cientistas ligados às universidades e/ou pesquisadores        
independentes, com habilitação técnica na temática envolvida (área de         
saúde pública, biodiversidade e biogenética em entomologia), mediante        
requerimento formal com comprovação dessa habilitação, através de        
relatório trimestral, bem como posteriormente analisar eventuais       
sugestões por escrito desses cientistas no sentido de tornar mais seguro e            
eficiente o experimento, se for o caso incorporando as sugestões ao           
protocolo de ações; 

 

9- O não cumprimento das obrigações assumidas pelos        
COMPROMISSÁRIOS nos prazos fixados no presente termo, implicará no         
pagamento ao Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos – FID, de            
que tratam a Lei Federal nº 7.347/85 e a Lei Estadual nº 13.555 de              
09/06/2009, a qual altera a Lei Estadual nº 6.536/89, de multa diária            
correspondente a R$ 5.000,00, até a satisfação integral das obrigações          
aqui assumidas, sem prejuízo de outras providências a serem tomadas a           
critério do Ministério Público, dentre as atribuições a ele competentes; 

 

10- Este compromisso é formalizado ad referendum do        
Egrégio Conselho Superior do Ministério Público, nos moldes        
preconizados pelo art. 112, parágrafo único, da Lei Orgânica do Ministério           
Público do Estado de São Paulo (Lei Complementar nº 734/93) e valerá            
como título executivo extrajudicial, na forma do art. 5º, § 6º, da Lei nº              
7.347/85 e do art. 585, inciso VII do Código de Processo Civil, porém, os              
COMPROMISSÁRIOS obrigam-se, desde logo, a cumprirem as obrigações        
assumidas, ficando somente a execução de eventual multa condicionada à          
homologação supracitada; 

11- Em caso fortuito ou força maior, as avenças do          
presente termo poderão ser alteradas, após a devida justificação e em caso            
de haver aceitação dos argumentos por parte do Ministério Público. 



 

Lido e achado conforme, vai o presente termo assinado         
pela representante do Ministério Público, pelo Prefeito do Município de          
Piracicaba e pelo representante da Oxitec. 

 

Piracicaba, 13 de abril de 2015. 

 

 

MARIA CHRISTINA MARTON CORRÊA SEIFARTH DE FREITAS 

Promotora de Justiça de Direitos Humanos- Saúde Pública de Piracicaba 

 

 

 

GABRIEL FERRATO DOS SANTOS 

Prefeito do Município de Piracicaba 

 

 

MARCIO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

Representante da Oxitec do Brasil – Tecnologia de Insetos Ltda 

 


