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A noção sobre a importância econômica da biodiversidade bem como a necessidade de sua
conservação e uso sustentável são relativamente recentes na comunidade internacional. Até meados da
década de 1980, o termo técnico empregado para biodiversidade era “diversidade biológica”.
Diversidade biológica significa a variabilidade de organismos vivos de todas as origens,
compreendendo, dentre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos e
os complexos ecológicos de que fazem parte; compreendendo ainda a diversidade dentro de espécies,
entre espécies e de ecossistemas. “Ecossistema” significa um complexo dinâmico de comunidades
vegetais, animais e de microorganismos e o seu meio inorgânico que interagem como uma unidade
funcional.
A forma contraída “BioDiversidade” (BioDiversity com “d” maiúsculo) foi cunhada por Walter G.
Rosen, em 1985, nas etapas de planejamento da conferência “National Forum on BioDiversity”,
realizada em setembro de 1986, em Washington, D.C., Estados Unidos. Em 1988, foram publicados os
anais desse encontro, sob o título Biodiversity, em cujo prefácio E. Wilson escreveu que o termo
biodiversidade foi introduzido e utilizado por ser aquele que “melhor que qualquer outro representava
a amplitude de tópicos e perspectivas cobertas pelo fórum de Washington”.
O despertar dessas preocupações culminou com a elaboração de um marco legal internacional, com
destaque para a Convenção sobre Diversidade Biológica - CDB e o Tratado Internacional sobre os
Recursos Fitogenéticos para Alimentação e Agricultura - TIRFAA. Internamente, o Brasil editou
importantes normas para regular o tema, dentre elas a Medida Provisória 2186-16/01 e os Decretos
3.945/01 e 5.459/05.
A partir da vigência desses diplomas legais, a pesquisa brasileira que utiliza biodiversidade nativa
e/ou conhecimentos tradicional associados está sendo induzida a profundas modificações. Tanto as
pesquisas que envolvem acesso a recursos genéticos, quanto àquelas que remetem material para o
exterior com esta finalidade, necessitam de uma autorização governamental, a ser concedida por uma
autoridade nacional. Também o acesso ao conhecimento tradicional associado, bem como a sua
disponibilização são regulados, envolvendo a necessidade de anuência prévia por parte dos detentores
e autorização governamental.
O marco legal brasileiro envolveu a criação de uma autoridade nacional, o Conselho de Gestão do
Patrimônio Genético CGEN, responsável pelas autorizações de acesso a recursos genéticos e ao
conhecimento tradicional associado e pela coordenação da implementação de políticas para a gestão
destes recursos. O CGEN é um conselho composto por um representante e dois suplentes de 19
instituições da Administração Pública Federal. As definições introduzidas pela CDB e pela MP 218616/01 trazem dificuldades em sua interpretação e a matéria tem se mostrado complexa em sua
regulamentação. Contudo, apesar das inúmeras dificuldades, os procedimentos administrativos para a
tramitação das solicitações de autorização de acesso já foram definidos por intermédio de resoluções
do CGEN.
As autorizações de acesso e/ou remessa são prévias e concedidas somente a instituições nacionais
que exerçam atividades de pesquisa e desenvolvimento nas áreas biológicas e afins, na forma disposta
pela MP nº 2.186-16/01 e demais instrumentos legais. As autorizações podem ser simples ou especiais;
diferenciam entre si conforme o objeto, se tratam de acesso ao patrimônio genético ou acesso ao
conhecimento tradicional associado e, quanto à finalidade, se são para pesquisa científica,
bioprospecção ou desenvolvimento tecnológico.
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As autorizações com a finalidade de pesquisa científica podem ser solicitadas junto ao Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis IBAMA, cadastrado pelo CGEN
desde 2003. As autorizações que envolvam acesso a conhecimentos tradicionais associados ou tenham
finalidade de bioprospecção e/ou desenvolvimento tecnológico devem ser solicitadas diretamente ao
CGEN.
Existem condições gerais para a solicitação de autorizações, independentemente de sua finalidade,
tais como comprovações institucionais, projeto de pesquisa e depósito de amostra em instituição
credenciada como fiel depositária. Conforme a finalidade da autorização solicitada, surgem as
exigências específicas.
Os procedimentos são complexos e estão regulamentados por várias disposições infra-legais, em
constante adaptação. Não se pretende esgotar o assunto nestas poucas páginas, mas apenas introduzir o
controverso tema, de uma forma prática e simples.

Marco Legal Internacional
O reconhecimento da importância econômica da biodiversidade e da necessidade de conservação e
de uso sustentável dos recursos, aliados à impossibilidade de respostas nacionais a estas questões
motivaram uma crescente demanda por instrumentos internacionais de proteção. Preocupada com
estas questões, a Assembléia Geral da Organização das Nações Unidas convocou a Conferência das
Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento CNUMAD, mais conhecida como Rio-921.
Extremamente complexa em seu formato e conteúdo, abrigando, além da conferência
intergovernamental, um Fórum global da sociedade civil, a Rio-92 foi a maior reunião de líderes
governamentais já ocorrida (mais de cem), inaugurando a década das conferências, com uma agenda
ampla e atores diversificados (ALVES: 2001). Somente a participação massiva de movimentos sociais
e ONGs ambientalistas, bem como voltadas para a defesa dos direitos de minorias pode enquadrar a
Rio-92 como uma conferência social da década de 90, haja vista seus temas de natureza
predominantemente econômica e técnica.
Convocada em meio a forte campanha internacional preservacionista, a Rio-92 poderia ter
representado apenas mais um capítulo do conflito Norte-Sul. No entanto, logrou conscientizar o
mundo de que, se por um lado a superpopulação é voraz, a pobreza pode ser poluidora e a miséria tende
a ser catastrófica para a natureza, por outro, a maior responsabilidade pela destruição ambiental
planetária advém dos padrões insustentáveis de produção e consumo das sociedades desenvolvidas
(ALVES: 2001). Esse entendimento se reproduz na idéia de que as responsabilidades pela degradação
ambiental são comuns, mas diferenciadas e que os países pobres não devem renunciar aos objetivos do
desenvolvimento.
Desta forma, o primeiro princípio da proclamação tem um sentido nitidamente antropocêntrico,
reconhecendo que os seres humanos estão no centro das preocupações com o desenvolvimento
sustentável e têm direito a uma vida sustentável e produtiva, em harmonia com a natureza. Da Rio-92
emergiram importantes documentos multilaterais: a Convenção sobre o Clima, a Convenção sobre
Diversidade Biológica, a Declaração de Princípios sobre Florestas, a Agenda 21 e a Declaração do Rio
de Janeiro sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento.

1
A Resolução nº. 44/228 adotada em 22 de dezembro de 1989 trazia os temas a serem tratados no evento: Proteção da atmosfera por meio do
combate à mudança do clima, ao desgaste da camada de ozônio e à poluição transfronteiriça do ar; Proteção da qualidade do suprimento de
água-doce; Proteção das áreas oceânicas, marítimas e zonas costeiras e conservação, uso racional e desenvolvimento de seus recursos vivos;
Proteção e controle dos solos por meio, inter alia, do combate ao desmatamento, à desertificação e à seca; Conservação da diversidade
biológica; Controle ambientalmente sadio da biotecnologia; Controle dos dejetos, principalmente químicos e tóxicos; Erradicação da
pobreza e melhoria das condições de vida e de trabalho no campo e na cidade; e Proteção das condições de saúde.
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Convenção sobre Diversidade Biológica
A Convenção sobre Diversidade Biológica CDB tem por objetivos: a conservação da diversidade
biológica, o uso sustentável de seus componentes e a repartição eqüitativa dos benefícios derivados do
uso dos recursos genéticos. Aborda aspectos importantes referentes ao tema biodiversidade, tais como:
conservação e utilização sustentável, identificação e monitoramento, conservação ex situ e in situ,
pesquisa e treinamento, educação e conscientização pública, minimização de impactos negativos,
acesso aos recursos genéticos, acesso ao conhecimento tradicional associado à biodiversidade, acesso
à tecnologia e sua transferência, intercâmbio de informações, cooperação técnica e científica, gestão
da biotecnologia e repartição de seus benefícios.
A Convenção sobre Diversidade Biológica rompeu o paradigma que considerava os recursos
genéticos como patrimônio da humanidade, declarando a soberania dos países sobre os respectivos
recursos genéticos e o acesso facilitado aos recursos genéticos, mediante consentimento prévio
fundamentado e em termos mutuamente acordados. Estabeleceu, ainda, que os países usuários de
recursos genéticos oriundos de terceiros países, assegurariam a repartição justa e eqüitativa dos
benefícios decorrentes de sua utilização econômica.
Seu desafio é conciliar o desenvolvimento com a conservação e a utilização sustentável da
diversidade biológica, levando-se em conta que os países detentores da capacidade tecnológica e dos
recursos financeiros necessários ao aproveitamento econômico da biodiversidade são
economicamente desenvolvidos e que os países ricos em biodiversidade são, geralmente, aqueles em
desenvolvimento. A Convenção sobre Diversidade Biológica trata dessas assimetrias e propõe
diretrizes para superá-las, reconhecendo o princípio da divisão dos custos decorrentes do uso da
biodiversidade e dos benefícios advindos da comercialização dos produtos resultantes do intercâmbio
entre países ricos e países pobres.
A Conferência das Partes COP é o órgão de decisão e implementação da Convenção sobre
2
Diversidade Biológica, por intermédio de decisões emanadas de suas reuniões periódicas . A agenda
das reuniões é extensa e reflete os programas de trabalho estabelecidos pela própria Conferência das
Partes, em especial os sete programas de trabalho temáticos nas áreas de biodiversidade: agrícola, de
terras áridas e sub-úmidas, de florestas, de águas continentais, de ilhas, marinha e costeira e de
montanhas.
A convivência entre a preocupação com a preservação do meio ambiente e as necessidades
agrícolas dos diversos países foram acomodadas pela Segunda Conferência das Partes da Convenção
sobre Diversidade Biológica que reconheceu a natureza especial da biodiversidade agrícola, suas
características distintivas e seus problemas que requerem soluções diferenciadas, enfatizando, entre
outros aspectos, a extrema interdependência entre os países da diversidade exótica para o
melhoramento genéticos dos cultivos. A Convenção sobre Diversidade Biológica sucitou à
Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura FAO a revisão de suas políticas,
de forma a adequá-las aos objetivos de conservação da diversidade biológica, uso sustentável de seus
componentes e repartição eqüitativa dos benefícios derivados do uso dos recursos genéticos.

Tratado Internacional sobre os Recursos Fitogenéticos para Alimentação e
Agricultura
Premida por preocupações semelhantes às que desencadearam a negociação da Convenção sobre
Diversidade Biológica, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura FAO
promoveu a discussão de um outro instrumento internacional com um foco restrito às necessidades
especiais dos recursos fitogenéticos utilizados para a alimentação e a agricultura. As negociações do
Tratado Internacional sobre os Recursos Fitogenéticos para a Alimentação e a Agricultura - TIRFAA
2

Até a presente data, foram realizadas 9 reuniões ordinárias e uma extraordinária.
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prolongaram-se por sete anos, tendo por base a revisão do Compromisso Internacional sobre Recursos
Fitogenéticos para Alimentação e Agricultura e sua harmonização com o novo paradigma estabelecido
pela Convenção sobre Diversidade Biológica.
O objetivo do TIRFAA é a conservação e o uso sustentável dos Recursos Fitogenéticos para a
Alimentação e a Agricultura e a repartição justa e eqüitativa dos benefícios derivados de sua utilização,
em harmonia com a Convenção sobre Diversidade Biológica, em prol de uma agricultura sustentável e
da segurança alimentar. Seu escopo são todos os recursos fitogenéticos para a alimentação e a
agricultura, os quais são conceituados como qualquer material, inclusive reprodutivo ou para
propagação vegetativa, que contenha unidades funcionais da hereditariedade, seja de origem vegetal e
mostre valor real ou potencial para a alimentação e a agricultura. Parece relevante destacar que, neste
conceito, não se enquadram, em um extremo, materiais de origem vegetal incapazes de reprodução ou
propagação vegetativa, nem, em outro extremo, genes clonados ou segmentos de DNA, que podem ser
considerados unidades estruturais, mas não funcionais, da hereditariedade.
O TIRFAA dispõe sobre Conservação, Prospecção, Coleta, Caracterização, Avaliação e
Documentação de Recursos Fitogenéticos para a Alimentação e a Agricultura (Artigo 5°); Uso
Sustentável dos Recursos Fitogenéticos (Artigo 6°); Compromissos Nacionais e Cooperação
Internacional (Artigo 7°); Assistência Técnica (Artigo 8°); Direitos dos Agricultores (Artigo 9°); O
Sistema Multilateral de Acesso e Repartição de Benefícios (Artigo 10); Plano de Ação Mundial (Artigo
14); Coleções ex situ de Recursos Fitogenéticos para a Alimentação e a Agricultura mantidas pelos
Centros Internacionais de Pesquisa Agrícola do Grupo Consultivo em Pesquisa Agrícola Internacional
e por outras Instituições Internacionais (Artigo 15); Redes Internacionais de Recursos Fitogenéticos
(Artigo 16); O Sistema Global de Informação sobre Recursos Fitogenéticos para a Alimentação e a
Agricultura (Artigo 17); Recursos Financeiros (Artigo 18); Órgão Gestor (Artigo 19); Cumprimento
(Artigo 21) e Solução de Controvérsias (Artigo 22).

Direitos do agricultor
O TIRFAA incita as Partes a reconhecerem a enorme contribuição que as comunidades locais e
indígenas e os agricultores de todas as regiões do mundo, particularmente dos centros de origem e de
diversidade de cultivos, têm realizado e continuarão a realizar para a conservação e para o
desenvolvimento dos recursos fitogenéticos que constituem a base da produção alimentar e agrícola
em todo o mundo.
Promovendo um avanço significativo sobre o tema, destaca que as Partes Contratantes têm a
responsabilidade de implementar os Direitos do Agricultor em relação aos recursos fitogenéticos para
a alimentação e a agricultura. Neste sentido, de acordo com suas necessidades e prioridades, cada Parte
Contratante deverá, conforme o caso e sujeito à sua legislação nacional, adotar medidas para proteger e
promover os Direitos dos Agricultores, inclusive: (i) proteção do conhecimento tradicional relevante
aos recursos fitogenéticos para a alimentação e a agricultura; (ii) o direito de participar de forma
eqüitativa na repartição dos benefícios derivados da utilização dos recursos fitogenéticos para a
alimentação e a agricultura; e (iii) o direito de participar na tomada de decisões, em nível nacional,
sobre assuntos relacionados à conservação e ao uso sustentável dos recursos fitogenéticos para a
alimentação e a agricultura.

Sistema Multilateral de Acesso e Repartição de Benefícios
O TIRFAA reconhece os direitos soberanos dos Estados sobre seus próprios recursos fitogenéticos
para a alimentação e a agricultura e que a autoridade para determinar o acesso a esses recursos pertence
aos governos nacionais e está sujeita à legislação nacional. Contudo, estabelece um sistema
multilateral, almejando que seja eficiente, eficaz e transparente tanto para facilitar o acesso aos
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recursos fitogenéticos para a alimentação e a agricultura quanto para repartir, de forma justa e
eqüitativa, os benefícios derivados da utilização desses recursos, em base complementar e de
fortalecimento mútuo
Os recursos cobertos por este Sistema Multilateral foram relacionados no Anexo I e foram
estabelecidos de acordo com os critérios de segurança alimentar e interdependência. Incluem-se nesse
anexo, culturas importantes como milho, arroz, feijão e mandioca, por outro lado, devido a
divergências políticas entre os países foram excluídos produtos de grande importância econômica
como café, cana-de-açúcar, amendoim e soja.
Inicialmente, o Sistema Multilateral inclui apenas os recursos fitogenéticos para a alimentação e a
agricultura que estejam sob o gerenciamento e controle das Partes Contratantes e que sejam de domínio
público e aqueles conservados em coleções ex situ dos Centros Internacionais de Pesquisa Agrícola do
Grupo Consultivo sobre Pesquisa Agrícola Internacional CGIAR. Contudo, as pessoas físicas e
jurídicas que detêm recursos fitogenéticos para a alimentação e a agricultura, relacionados no Anexo I,
podem incluí-los no Sistema Multilateral.
O acesso facilitado é concedido de acordo com um modelo de Termo de Transferência de Material
padrão - TTMP exclusivamente para a finalidade de utilização e conservação para pesquisa,
melhoramento e treinamento relacionado à alimentação e à agricultura, desde que tais finalidades não
incluam usos químicos, farmacêuticos, industriais e/ou outros usos não alimentícios. No caso de
cultivos de múltiplo uso, alimentícios e não-alimentícios, sua importância para a segurança alimentar
deverá ser o fator determinante para sua inclusão no Sistema Multilateral e sua disponibilidade para o
acesso facilitado.
O acesso é concedido de forma agilizada, sem a necessidade de controle individual dos acessos e
gratuitamente, ou, quando for cobrada uma taxa, esta não pode exceder os custos mínimos
correspondentes. Todos os dados de passaporte disponíveis e, sujeito à legislação vigente, qualquer
outra informação associada descritiva, não-confidencial disponível, são serão fornecidas junto com os
recursos.
O TIRFAA reconhece que o acesso facilitado aos recursos incluídos no Sistema Multilateral
constitui por si só um benefício importante. Contudo, determina que os benefícios derivados da
utilização, inclusive comercial, devem ser repartidos de forma justa e eqüitativa por meio dos seguintes
mecanismos: troca de informações, acesso e transferência de tecnologia, capacitação e repartição dos
benefícios derivados da comercialização, levando em consideração as áreas prioritárias de atividades
no Plano Global de Ação progressivo, sob a orientação do Órgão Gestor.
O acesso aos recursos, encontrados em condições in situ, será concedido de acordo com a legislação
nacional ou, na ausência de tal legislação, de acordo com as normas que venham a ser estabelecidas
pelo Órgão Gestor do Sistema Multilateral.
A regulamentação de acesso aos recursos genéticos e aos conhecimentos tradicionais associados
pode ser implementada por intermédio de legislação própria ou por legislações correlatas. O Brasil, na
qualidade de Parte da Convenção sobre Diversidade Biológica e do TIRFAA, tem empreendido
esforços para adequar suas políticas públicas e legislação às atuais exigências. Neste sentido, o
arcabouço jurídico brasileiro referente ao tema permanece em constante construção.

Marco Legal Brasileiro
O arcabouço jurídico brasileiro referente a acesso aos recursos genéticos e ao conhecimento
tradicional associado é formado por disposições legais e infra-legais, dentre as quais pode-se destacar:
Lei nº 4.771/65 (Código Florestal); Lei nº 5.197/67 (Lei de Proteção à Fauna), Lei nº 6.938/85 (Política
Nacional de Meio Ambiente); Lei nº 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais), Lei nº 9.985/00 (Sistema
Nacional de Unidades de Conservação de Natureza); Medida Provisória nº 2.181-16/01 (Acesso a
Recursos Genéticos e aos Conhecimentos Tradicionais Associados); Decreto Legislativo nº 70/06
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(Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para a Alimentação e a Agricultura), Decreto nº
2.519/98 (Convenção sobre Diversidade Biológica); Decreto nº 3.945/01 (regulamenta a Medida
Provisória de Acesso); Decreto nº 5459/05 (sanções administrativas da Medida Provisória de Acesso);
resoluções, deliberações e orientações técnicas do CGEN.
A Convenção sobre Diversidade Biológica foi aprovada pelo Congresso Nacional por intermédio
do Decreto Legislativo nº 2, de 1994 e incorporada à legislação brasileira pelo Decreto nº 2.519, de 16
de março de 1998. O Governo brasileiro depositou o instrumento de ratificação da Convenção em 28
de fevereiro de 1994, passando a mesma a vigorar para o Brasil em 29 de maio de 1994, na forma de seu
artigo 36. O TIRFAA foi aprovado pelo Congresso Nacional por intermédio do Decreto Legislativo nº
70, de 18 de abril de 2006. O Governo brasileiro depositou o instrumento de ratificação em 22 de maio
de 2006, passando a mesma a vigorar para o Brasil em 21 de agosto de 2006, na forma de seu artigo 28.
O referido arcabouço legal envolve uma série de aspectos técnicos, legais e econômicos, cujo
entendimento não é tarefa trivial. A legislação de acesso traz especificidades como a construção do
consentimento prévio fundamentado junto a comunidades indígenas, locais ou quilombolas; a
negociação de Contratos de Utilização de Componente do Patrimônio Genético e de Conhecimento
Tradicional Associado e Repartição de Benefícios; o controle de transferência de germoplasma e de
informações de conhecimento tradicional associado. Ainda que sua implementação seja incipiente,
existe uma expectativa de que possa produzir efeitos não desejados para a atividade investigativa, tais
como constrangimento à livre circulação do conhecimento ou restrições ao intercâmbio de recursos
genéticos.
Os principais instrumentos de implementação das disposições relativas ao acesso a recursos
genéticos e aos conhecimentos tradicionais associados previstos na Convenção sobre Diversidade
Biológica no Brasil são: a Medida Provisória nº 2.181-16/01 (Acesso a Recursos Genéticos e ao
Conhecimento Tradicional Associado), o Decreto nº 3.945/01, o Decreto nº 5.459/05, as resoluções, as
deliberações e as orientações técnicas do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético.

Medida Provisória de Acesso a Recursos Genéticos e ao Conhecimento
Tradicional Associado
A Medida Provisória nº 2.186-16, de 23 de agosto de 2001, regulamenta os artigos 1º, 8º, alínea “j”,
10, alínea “c”, 15 e 16, alíneas 3 e 4 da Convenção sobre Diversidade Biológica, com o intuito de dispor
sobre o acesso ao patrimônio genético, a proteção e o acesso ao conhecimento tradicional associado,
a repartição de benefícios e o acesso à tecnologia e transferência de tecnologia para sua conservação
e utilização. Tem por objetivo regular direitos e obrigações pertinentes ao acesso a componente do
Patrimônio Genético e ao conhecimento tradicional a ele associado, para fins de pesquisa científica e
desenvolvimento tecnológico, bioprospecção ou conservação, visando sua aplicação industrial ou de
qualquer outra natureza.
A expressão Patrimônio Genético é utilizada para designar recursos genéticos em estrita obediência
ao texto constitucional contido no artigo 225, inciso II. A definição de Patrimônio Genético abrange a
totalidade da biodiversidade originária no País, mas é suficientemente restrita para não se confundir
com outros recursos utilizados nas atividades econômicas como, por exemplo, aqueles envolvidos na
agropecuária e no agronegócio (criação de animais domésticos, cultivo de grãos, legumes, frutas), na
exploração madeireira, na pesca e outras. Portanto, é suficientemente ampla para assegurar a proteção
a que se almeja, mas restrita o bastante para não interferir em atividades lícitas e fundamentais para a
economia do País, como agricultura, indústria e comércio.
Quanto ao conhecimento associado ao componente do Patrimônio Genético, esse se restringe ao
conhecimento tradicional. Não tem a pretensão de alcançar os dados de passaporte pertinentes à coleta,
os dados de caracterização, nem tampouco as tecnologias modernas vinculadas ao material, nem
mesmo aquelas protegidas por direitos de propriedade intelectual. Adota o conceito de conhecimento
tradicional associado ao Patrimônio Genético atrelado à informação ou prática individual ou coletiva
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de uso econômico, como a bioprospecção ou o desenvolvimento tecnológico. O Decreto nº 5.439/05
introduziu apenas modificações pontuais na composição e no quorum do Conselho de Gestão do
Patrimônio Genético. O Decreto nº 6.159/07 regulamentou a autorização especial com a finalidade de
bioprospecção e possibilitou a apresentação do contrato em momento posterior à solicitação de
autorização de acesso.

Decreto nº 5.459/05
O Decreto nº 5.459, de 7 de junho de 2005, disciplina as sanções aplicáveis às condutas e atividades
lesivas ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional associado. Com a sua publicação, as
instituições que exercem atividades de pesquisa utilizando componentes da biodiversidade brasileira
sem a autorização do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético tornaram-se passíveis de instalação
de processos administrativos que podem culminar com a interdição do estabelecimento e com a
aplicação de multas.
O decreto estabelece a apuração das infrações por processo administrativo próprio de cada
autoridade competente, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
IBAMA e o Comando da Marinha do Ministério da Defesa, assegurando o direito da ampla defesa e do
contraditório.
O artigo 10 determina que as infrações administrativas contra o patrimônio genético ou o
conhecimento tradicional associado serão punidas com as seguintes sanções, aplicáveis, isolada ou
cumulativamente, às pessoas físicas ou jurídicas: advertência, multa, apreensão das amostras de
componentes do patrimônio genético e dos instrumentos utilizados na sua coleta ou no processamento
ou dos produtos obtidos a partir de informação sobre conhecimento tradicional associado, apreensão
dos produtos derivados de amostra de componente do patrimônio genético ou do conhecimento
tradicional associado, suspensão da venda do produto derivado de amostra de componente do
patrimônio genético ou do conhecimento tradicional associado e sua apreensão, embargo da atividade,
interdição parcial ou total do estabelecimento, atividade ou empreendimento, suspensão ou
cancelamento de registro, patente, licença ou autorização, perda ou restrição de incentivo e benefício
fiscal concedidos pelo governo e/ou da participação em linha de financiamento em estabelecimento
oficial de crédito, intervenção no estabelecimento e proibição de contratar com a administração
pública, por período de até cinco anos.
A sanção de multa terá seu valor arbitrado pela autoridade competente, podendo variar de R$
200,00 (duzentos reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais), quando se tratar de pessoa física; ou R$
10.000,00 (dez mil reais) a R$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de reais), se a infração for cometida
por pessoa jurídica, ou com seu concurso.

Processo Administrativo - Autorizações de Acesso/Remessa
As autorizações de acesso/remessa são prévias e concedidas somente a instituições nacionais que
exerçam atividades de pesquisa e desenvolvimento nas áreas biológicas e afins, na forma disposta pela
MP nº 2.186-16/01 e demais instrumentos legais.
As autorizações podem ser simples ou especiais, diferenciam entre si conforme o objeto, se tratam
de acesso ao patrimônio genético ou acesso ao conhecimento tradicional associado, e quanto à
finalidade, se são para pesquisa científica, bioprospecção ou desenvolvimento tecnológico.
A Autorização simples de Acesso e de Remessa é um documento que permite, sob condições
específicas, o acesso à amostra de componente do patrimônio genético e sua remessa à instituição
destinatária e o acesso a conhecimento tradicional associado. As autorizações simples são concedidas
para cada projeto, caso a caso, com a análise individual.
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O projeto aventa a possibilidade existente devido ao conhecimento e avanço tecnológico atuais de
resgatar o conhecimento nos exemplos dos povos indígenas e incorporá-lo em tecnologias modernas
que solucionem as necessidades dos produtores e habitantes da Amazônia, e talvez de outras regiões
tropicais úmidas, e ao mesmo tempo sejam ambientalmente seguros e sustentáveis.
Nesse sentido, a TPI representa um exemplo de conhecimento, inovações e práticas das
comunidades locais e populações indígenas com estilo de vida tradicionais relevantes à conservação e
a utilização sustentável da diversidade biológica.
Ainda que se possa argumentar que esse conhecimento específico sobre as qualidades agrícolas
desse solo sejam mais peculiares aos direitos do agricultor preconizados pelo Tratado Internacional
sobre os Recursos Fitogenéticos para a Alimentação e a Agricultura, até a implementação de lei
nacional que promova a proteção e o reconhecimento desses direitos a legislação aplicável é a MP
2186-16/01.
Esse projeto demonstra claramente a urgente necessidade de implementação dos direitos do
agricultor, em nível nacional. Esses conhecimentos e práticas de interesse para a agricultura situam-se
em uma zona cinzenta entre os conhecimentos tradicionais associados, regulados na forma da MP
2186-16/01 e da Convenção sobre Diversidade Biológica e os direitos do agricultor, regulados na
forma do Tratado Internacional sobre os Recursos Fitogenéticos para a Alimentação e a Agricultura.
Embora uma interpretação mais ampla da definição de conhecimentos tradicionais associados
estabelecida pela referida Medida Provisória possa incluir essa espécie de projeto em seu âmbito, a
natureza dessas práticas e conhecimentos é nitidamente agrícola e relaciona-se mais com a
biodiversidade do que propriamente com os recursos genéticos, regulados pela lei nacional. Dessa
forma, as pesquisas realizadas sobre a terra preta de índio encontram-se em um vácuo jurídico, no que
diz respeito à proteção dos direitos do agricultor ou se preferir, mais especificamente, dos
conhecimentos tradicionais agrícolas associados à biodiversidade.

Conclusão
A importância do tema pode ser exemplificada pelo fato do Brasil ocupar o primeiro lugar dentre os
países detentores de megadiversidade; possuir entre 15 e 20% do total de espécies da Terra; dispor da
flora de maior diversidade, com 20 a 22% do número total de espécies de plantas; contar com cerca de
10% dos anfíbios e mamíferos; e 17% das aves do planeta. Essa riqueza potencial já representa para o
país, em forma de uso direto, 45% do PIB (agroindústria, florestas e pescado), 31% das exportações,
30% da matriz energética, além de constituir um campo aberto para os avanços da biotecnologia
(LEWINSOHN & PRADO: 2000).
A implementação deste marco legal permanece inacabada, haja vista a intensa atividade do CGEN
em editar resoluções e orientações técnicas, de forma a possibilitar a aplicação da MP nº 2.186-16/01,
em vigor indefinidamente, por força da Emenda Constitucional nº 32, que regulamenta a edição e
consequentemente o trâmite de medidas provisórias.
A questão é por demais controversa entre a comunidade científica brasileira. Apesar de
reconhecerem a necessidade de regulamentação do assunto, bem como a importância dos objetivos de
uso sustentável, conservação e repartição de benefícios, pilares da Convenção sobre Diversidade
Biológica, os pesquisadores de áreas biológicas e afins têm encontrado dificuldades para obedecer os
ditames do diploma legal.
Uma das dificuldades frequentemente apontada é a abrangência do conceito de bioprospecção que
inclui atividades típicas de pesquisa científica que não gerarão a curto e médio prazo benefícios
econômicos. Tampouco o conceito de conhecimento tradicional associado está claramente definido,
existindo interpretações de que os conhecimentos amplamente difundidos, inclusive em publicações,
ainda que não identificados, seriam passíveis de repartição de benefícios e ensejariam a obtenção de
anuência prévia das comunidades tradicionais.
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As regras para obtenção de anuência prévia dificultam o acesso a esse conhecimento e são
proibitivas, em termos de custos, para instituições públicas. A questão da representatividade da
comunidade não está esclarecida, bastando um indivíduo discordar ou questionar a anuência para que
todo o processo seja colocado sobre dúvida. Ademais, a anuência prévia pode a qualquer tempo ser
revogada pela comunidade, sem qualquer motivação, o que gera insegurança jurídica para as
instituições que contratam com terceiros para obter financiamentos.
A indefinição sobre os conhecimentos compartilhados por inúmeras comunidades impede a
obtenção de anuência prévia, por desconhecimento sobre quais comunidades deverão ser consultadas.
Tampouco foram estabelecidos cortes para discernir entre fatores culturais tradicionais difundidos na
sociedade brasileira e conhecimentos tradicionais que caracterizem etnias ou grupos.
Adiciona-se à questão, a demora na promulgação e conseqüente implementação do Tratado
Internacional da FAO para Recursos Fitogenéticos para Alimentação e Agricultura no Brasil. Essa
demora implica no não reconhecimento das importantes contribuições que nossos agricultores
tradicionais, indígenas ou não, à conservação e ao uso sustentável dos recursos fitogenéticos de
interesse para a alimentação e a agricultura. Resulta também na implementação restrita do sistema
multilateral de acesso facilitado, composto pelas coleções dos materiais mencionados no seu Anexo I,
no qual se inclui a mandioca.
Assim, nos encontramos em uma fase de construção jurídica nacional e o debate acerca da
conservação e uso da biodiversidade, bem como do marco legal que envolve as atividades de pesquisa
deve permear as discussões acadêmicas nos próximos anos de forma a aprimorar os instrumentos ora
utilizados.
Toda essa discussão, inclusive em outros países, não conseguiu gerar frutos acabados. Pouco países
possuem legislação de acesso em vigor e destes, os casos de efetiva repartição de benefícios são
insignificantes. É certo, que um grande número de países está construindo suas legislações nacionais
sobre o tema, mas, tal como ocorre aqui, inexistem respostas para muitos dos temas propostos.
Reconhecendo a dificuldade dos países em produzirem legislações nacionais efetivas, a VII
Conferência das Partes propôs estudos sobre a formação de um regime internacional de repartição de
benefícios, o qual deverá ser desenhado nos próximos anos.
Assim sendo, resta claro a necessidade de uma gestão criteriosa das novas determinações legais
existentes, de forma a internalizar o arcabouço jurídico, bem como a modificação da cultura do
pesquisador no tocante às ações de coleta, acesso e ao relacionamento com Comunidades Tradicionais.
A complexidade da matéria exige, cada vez mais, o aperfeiçoamento e capacitação dos profissionais
envolvidos na área. É necessário que os técnicos envolvidos tenham conhecimento dos procedimentos
burocráticos pertinentes, referentes à obtenção de autorização para o acesso a recursos genéticos e
conhecimento tradicional associado. Além disso, é importante que o técnico reconheça e respeite o
direito de terceiros, a fim de evitar a inadvertida violação dos mesmos.

