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AS NOVAS REGRAS PARA A REGULARIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS 

ATIVIDADES ACADÊMICAS QUE UTILIZAM PATRIMÔNIO GENÉTICO 

NACIONAL 

 

RESUMO 

 

Com o advento da Lei nº 13.123/2015 e do Decreto regulamentador nº 8.772/2016, 

conhecido como “Marco Legal da Biodiversidade”, as atividades acadêmicas que 

envolvem o patrimônio genético nacional terão que ser adequadas e regularizadas 

conforme as novas regras para a proteção da biodiversidade brasileira. A nova 

legislação trouxe em seu texto a previsão de regularização das atividades realizadas 

antes da vigência da lei em comento, mas que estavam em desacordo com a antiga 

legislação. A não observância dos procedimentos legais poderá implicar em 

imposição de penalidades administrativas, inclusive com aplicação de multa 

pecuniária a pessoa jurídica e a pessoa física a ele vinculada. Considerando a 

recente edição da norma, a complexidade de seu conteúdo e os possíveis impactos 

no desenvolvimento das atividades acadêmicas, fez-se necessário um 

aprofundamento no estudo sobre o tema a fim de se compreender e resumir os 

principais pontos de observância obrigatória para a comunidade acadêmica. Assim, 

o objetivo geral deste estudo foi compreender o novo conjunto legislativo no que 

tange a sua origem, normas de transição e procedimentos para adequação e 

regularização das atividades acadêmicas que envolvem o patrimônio genético 

nacional. Para tanto, inicialmente os principais marcos históricos que originaram a 

proteção do patrimônio genético nacional foram levantados por meio de uma revisão 

de literatura. Posteriormente, o conjunto legislativo foi analisado especificamente nos 

pontos de observância obrigatória para a comunidade acadêmica, com ênfase nos 

procedimentos de adequação e regularização das atividades que envolvem o 

patrimônio genético nacional. A seguir, destacou-se a importância da nova 

legislação na qualificação acadêmica por meio da transferência de tecnologia. 

Finalmente, os procedimentos e as atividades que deverão ser adequadas e 

regularizadas foram sistematizados em um material didático voltado para a 

comunidade acadêmica. 

 

Palavras-chave: patrimônio genético, conhecimento tradicional associado, lei nº 

13.123/2015, Decreto nº 8.772/2016, transferência de tecnologia. 



 

THE NEW RULES FOR THE REGULARIZATION AND ADEQUACY OF 

ACADEMIC ACTIVITIES THAT USE NATIONAL GENETIC HERITAGE 

 

ABSTRACT 

 

With the advent of Law 13,123 / 2015 and Decree No. 8.772 / 2016, known as the 

"Legal Framework for Biodiversity", academic activities involving national genetic 

heritage will have to be adequate and regularized according to the new rules for the 

protection of biodiversity. biodiversity. The new legislation brought in its text the 

prediction of regularization of activities carried out before the law was in force, but 

which were in disagreement with the old legislation. Failure to comply with legal 

procedures may imply the imposition of administrative penalties, including the 

application of a pecuniary fine to a legal entity and the individual related to it. 

Considering the recent edition of the standard, the complexity of its content and the 

possible impacts on the development of academic activities, it became necessary to 

deepen the study on the subject in order to understand and summarize the main 

points of mandatory observance for the academic community . Thus, the general 

objective of this study was to understand the new legislative set regarding its origin, 

transitional norms and procedures for adequacy and regularization of the academic 

activities that involve the national genetic patrimony. For this, initially the main 

historical landmarks that originated the protection of the national genetic patrimony 

were raised through a literature review. Subsequently, the legislative set was 

analyzed specifically in the points of mandatory observance for the academic 

community, with emphasis in the procedures of adaptation and regularization of the 

activities that involve the national genetic patrimony. Next, the importance of the new 

legislation in the academic qualification through the transfer of technology was 

highlighted. Finally, the procedures and activities that should be adequate and 

regularized were systematized in a didactic material aimed at the academic 

community. 

 

Keywords: genetic heritage, associated traditional knowledge, Law no. 13,123 / 2015, 

Decree nº 8.772 / 2016, technology transfer. 
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CAPÍTULO 1 

1. APRESENTAÇÃO DO TEMA 

 

Até a década de 80, a biodiversidade e o conhecimento tradicional eram 

reconhecidos pela sociedade como fonte inesgotável de recursos naturais e 

culturais, não existindo qualquer limite para seu acesso, exploração e usufruto 

(CASTELLI e WILKINSON, 2002; CORRÊA, 2006; SANJUAN et al., 2011). 

O despertar para a consciência ecológica e a proteção ambiental teve início 

no ano de 1962 com a publicação do livro Primavera Silenciosa, escrito por Rachel 

Louise Carson, cientista e ecologista norte-americana, que alertava a sociedade 

sobre os riscos do uso irrestrito dos recursos ambientais (DE PASSOS E 

NOGUEIRA, 2009; JACOB, 2005). Na mesma linha do trabalho de Carson, outros 

autores reforçaram a preocupação com a degradação ambiental, como a obra de 

Paul Ehrlich (The Population Bomb, 1966), a de Garret Hardim (Tragedy of the 

Commons, 1968) e a do Clube de Roma (The Limits to Growth, 1972) (JACOB, 

2005).  

O primeiro evento de importância internacional que reconheceu a soberania 

do Estado sobre a sua biodiversidade foi a Conferência das Nações Unidas para o 

Meio Ambiente Humano, realizada em Estocolmo (Suécia) no ano de 1972, na qual 

foi elaborada a Declaração de Estocolmo (DE SEIXAS CORRÊA, 2007; JACOB, 

2005). A Conferência resultou em um divisor de águas no que tange à proteção 

internacional do meio ambiente como recurso esgotável e como fonte de receita, 

haja vista o reconhecimento da soberania do Estado sobre sua biodiversidade, 

excluindo-se a premissa dos recursos naturais como patrimônio da humanidade 

(HERCULANO, 1992). 

Após a Conferência de Estocolmo, posteriores Conferências, Tratados e 

Convenções de importância global foram realizados a fim de promover o tema da 

diversidade biológica a um conteúdo indispensável para a sociedade (DE PASSO e 

NOGUEIRA, 2009; JACOB, 2005). Dentre estes momentos, a Conferência das 

Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), realizada na 

cidade do Rio de Janeiro (Brasil) no ano de 1992 (ANTUNES, 2010; BRASIL, 1992; 

BRASIL, 1994; JACOB, 2005; BRASIL, 2015b), e a Conferência das Partes, ocorrida 
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em Nagoya (Japão) no ano de 2010 (SACCARO, 2011; MOREIRA, 2016), merecem 

destaque por reconhecerem a autonomia dos Estados sobre sua biota, a 

necessidade de imposição de limites para a exploração dos recursos naturais, bem 

como a repartição justa e equitativa dos benefícios provenientes do uso dos 

recursos genéticos (BRASIL, 1994; LEE e SOHN, 2016). 

A Convenção sobre a Diversidade Biológica – CDB, formulada na CNUMAD é 

considerada o principal documento em âmbito internacional que estabelece padrões 

legais para o desenvolvimento de atividades relacionadas à biodiversidade 

(ANTUNES, 2010; CHANDRA e IDRISOVA, 2011; CRESPI e STRAUS, 1996). Os 

principais pontos trazidos pela CDB centram-se no reconhecimento da soberania 

dos Estados sobre seus recursos naturais, na necessidade dos países 

implementarem políticas públicas em matéria de biodiversidade, promovendo-se, 

dentre outros, o estímulo ao investimento em pesquisa científica e no 

desenvolvimento tecnológico vinculados a sustentabilidade do uso dos recursos 

genéticos e biológicos (BRASIL, 1994; FERREIRA e SAMPAIO, 2013; LAIRD e 

WYNBERG, 2016; TESCARI e VARGAS 2007; SANTILLI, 2005). 

Para que os objetivos dos acordos internacionais que versavam sobre a 

proteção da biodiversidade e a promoção do desenvolvimento tecnológico fossem 

de fato aplicados, o Brasil inseriu em sua legislação nacional, ferramentas jurídicas 

para a promoção da proteção do meio ambiente atrelado ao desenvolvimento 

tecnológico necessário. Nesta direção, o Governo Federal, por meio da Medida 

Provisória nº 2.186 de 23 de agosto de 2001, regulamentou o acesso e uso do 

patrimônio genético, do conhecimento tradicional associado (BRASIL, 2001).  

A Medida Provisória definia patrimônio genético como informação de origem 

genética obtida do todo ou parte de espécies vegetais e animais, em sentido amplo, 

nativos da biodiversidade brasileira. Neste contexto, a norma legal protegia também 

o conhecimento tradicional das comunidades locais e indígenas, quando esse 

conhecimento estivesse relacionado ao patrimônio genético nacional. 

Contudo, em que pese a iniciativa governamental, a legislação recebeu 

críticas, principalmente pelas partes interessadas, como as comunidades 

tradicionais, as entidades de pesquisa científica e de desenvolvimento tecnológico e 

as empresas nacionais, por não trazer em seu texto as respostas necessárias para 
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atingir os objetivos nela propostos, sendo considerada instrumento de atraso e 

desestímulo para as pesquisas científicas e de desenvolvimento (AZEVEDO, 2005; 

MELO, 2015; OLIVEIRA e SILVA, 2017).  

A fim de aplacar as críticas e inseguranças advindas da MP nº 2.186/2001, o 

Poder Executivo em 20 de maio de 2015 sancionou a Lei nº 13.123, oriunda do 

Projeto de Lei nº 7.735/2014, a qual revogou a MP nº 2.186-16/2001 e ampliou a 

abrangência da proteção ao patrimônio genético nacional (BRASIL, 2015a; BRASIL, 

2016). 

A nova lei entrou em vigor no dia 17 de novembro de 2015 e foi 

regulamentada em 11 de maio de 2016, por meio do Decreto nº 8.772. Esse novo 

conjunto legislativo, conhecido popularmente como Marco Legal da Biodiversidade 

(MLB), incorporou diversos preceitos da CDB e de outros acordos internacionais, os 

quais não eram reconhecidos na revogada MP, inclusive no que se refere a 

nomenclaturas e conceitos (OLIVEIRA e SILVA, 2017). O MLB ampliou o escopo 

inserido na extinta legislação, a fim de regular as atividades de pesquisa, 

desenvolvimento tecnológico e exploração econômica, quando envolverem acesso 

ao patrimônio genético (PG) e ao conhecimento tradicional associado (CTA) 

nacionais, permitindo que o uso desses fosse retribuído por diversos meios, dentre 

eles a transferência de tecnologia (BRASIL, 2015a; BRASIL, 2016). 

O atual conjunto legislativo trouxe novos procedimentos a serem adotados 

pelos usuários da biota brasileira, não apenas para aqueles que realizarem 

atividades após a entrada em vigor da Lei nº 13.123/2015 (i.e., em 17 de novembro 

de 2015), mas também para os usuários que empreenderam atividades desde 29 de 

junho de 2000, ou seja, na vigência da Medida Provisória, e que à época não 

cumpriram suas exigências. O descumprimento da nova legislação pode acarretar 

multa ao usuário e a instituição a ele vinculada, no montante variável de R$1.000,00 

(mil reais) a R$10.000.000,00 (dez milhões de reais) (BRASIL, 2015a).  

Em razão das novas disposições e do reduzido prazo para regularização das 

atividades, a presente dissertação buscou apresentar de forma sistematizada os 

procedimentos a serem adotados pelos usuários na regularização e adequação das 

pesquisas acadêmicas realizadas entre a vigência da Medida Provisória e a entrada 

em vigor do novo conjunto legislativo. Espera-se que os produtos gerados neste 
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estudo, folder informativo e dois artigos científicos, possam auxiliar na orientação da 

comunidade acadêmica bem como contribuir para o constante debate do marco 

regulatório no âmbito nacional. 

 

1.1. Justificativa 

 

A presente pesquisa justifica-se pela necessidade de compreensão e 

adequação das atividades acadêmicas frente as novas demandas relacionadas aos 

procedimentos impostos pelo novo conjunto legislativo, os quais não estão claros 

para a maioria da comunidade acadêmica e, ainda, justifica-se pela possibilidade 

instituída no Marco Legal da Biodiversidade de fomento às pesquisas científicas por 

meio da transferência de tecnologia realizada como forma de compensação pelo uso 

da biota nacional. Vale ressaltar que o descumprimento da Lei nº 13.123/2015 e de 

seu regulamento poderá implicar em condenação das instituições e dos 

pesquisadores elas vinculados em diversas penalidades, dentre elas a pena de 

multa aplicada individualmente as pessoas físicas e jurídicas. Assim, a 

contextualização do novo marco legal, bem como a sistematização dos 

procedimentos tornou-se uma tarefa emergente no cenário científico das pesquisas 

que utilizam o patrimônio genético nacional. 

Como justificativa pessoal, a oportunidade de estudar tal temática possibilitou 

um melhor entendimento do novo conjunto de normas o que auxiliará nas funções 

da autora como servidora da Universidade Estadual de Santa Cruz, que, dentre as 

suas demandas, a regularização das pesquisas na Universidade figura-se como um 

grande desafio atual. 
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2. OBJETIVO 

 

2.1. Geral 

 

Compreender o novo conjunto legislativo no que tange a sua origem, normas 

de transição e procedimentos para adequação e regularização das atividades 

acadêmicas que envolvem o patrimônio genético nacional. 

 

2.2. Específicos 

  

(a) Relacionar a possibilidade prevista no novo conjunto legislativo de 

transferência de tecnologia com o fomento das pesquisas e na capacitação 

da comunidade científica nacional; 

(b) Identificar no novo conjunto legislativo as normas de transição e os 

procedimentos a serem observados para regularização e adequação das 

atividades acadêmicas que envolvem o patrimônio genético nacional; 

(c) Produzir um material didático com orientações básicas sobre a nova 

legislação para a comunidade acadêmica. 
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3. DELINEAMENTO METODOLÓGICO 

  

A presente pesquisa possui caráter descritivo com delineamento qualitativo, 

culminando em três produtos finais (dois artigos e um material informativo) 

referentes aos três objetivos específicos delineados. 

 

ARTIGO 1: Por meio de uma pesquisa documental, foi analisado a luz do novo 

conjunto legislativo a possibilidade de capacitação e de incentivo ao 

desenvolvimento de pesquisas em parceria nacional e internacional utilizando-se 

como mecanismo a transferência de tecnologia entre o usuário da biodiversidade e a 

sociedade brasileira. A metodologia aplicada no estudo da legislação objeto deste 

trabalho foi realizada de forma tridimensional, embasando-se o estudo nos pilares (i) 

analítico-dogmático, onde foram estudados os fatores que condicionam a origem do 

direito, tendo como finalidade a busca da definição de seu objeto, em uma 

perspectiva dedutiva-epistemológica; (ii) empírico, por meio de uma investigação 

dinâmica do aspecto prático da norma; e (iii) crítico-normativo, embasada nas teorias 

hermenêuticas e de interpretação que auxiliam na forma de aplicação da norma 

legal (CANOTILHO, 1999). 

 

ARTIGO 2: Por meio da pesquisa documental, o conjunto legislativo foi analisado 

especificamente nos pontos de observância obrigatória para a comunidade 

acadêmica, com ênfase nos procedimentos de adequação e regularização das 

atividades que envolvem o patrimônio genético nacional. A metodologia aplicada foi 

a mesma do artigo 1, seguindo os três pilares destacados anteriormente. 

 

MATERIAL INFORMATIVO: material elaborado a partir do levantamento dos 

procedimentos de adequação e regularização das atividades acadêmicas descritas 

no artigo 2. Os procedimentos foram esquematizados em organograma de simples 

leitura e orientação em um material didático voltado para a comunidade acadêmica, 

principalmente para pesquisadores que atuam com pesquisas que envolvem o 

patrimônio genético nacional Este material informativo foi veiculado no formato 

impresso e digital. 
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CAPÍTULO 2 

2.1. A proteção legal da biodiversidade brasileira e a transferência de 

tecnologia  

 

RESUMO - Alinhado com os acordos multilaterais firmados, o Brasil editou 

legislação sobre acesso ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional 

associado, delimitando, dentre outros aspectos, a repartição de benefícios auferidos 

com a finalidade de conservar e promover o uso sustentável da biodiversidade e o 

estímulo ao desenvolvimento científico e tecnológico do país. O objetivo deste 

estudo é analisar a recente legislação brasileira referente à proteção do patrimônio 

genético, com ênfase especial para a transferência de tecnologia como forma não-

monetária de repartição de benefícios. A metodologia utilizada tem abordagem 

indutiva, com a revisão e exame de literatura das principais legislações nacionais 

relacionadas aos temas1.  

 

                                                           
1
 AUTORES: LUCIANA NALIM SILVA MENUCHI; LAÍS SANTANA VIANA; CACIANE CAMPANATI DE SOUZA; 

MARCOS RODRIGO TRINDADE PINHEIRO MENUHCI; GESIL SAMPAIO AMARANTE SEGUNDO. 

PERIÓDICO: ESTUDOS AVANÇADOS, ISSN 1806-9592. 
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A PROTEÇÃO LEGAL DA BIODIVERSIDADE BRASILEIRA E A 

TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA  

 

THE LEGAL PROTECTION OF BRAZILIAN BIODIVERSITY AND THE 

TECHNOLOGY TRANSFER  

 

LA PROTECCIÓN LEGAL DE LA BIiODIVERSIDAD BRASILEÑA Y LA 

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 

 

RESUMO - Alinhado com os acordos multilaterais firmados, o Brasil editou 

legislação sobre acesso ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional 

associado, delimitando, dentre outros aspectos, a repartição de benefícios auferidos 

com a finalidade de conservar e promover o uso sustentável da biodiversidade e o 

estímulo ao desenvolvimento científico e tecnológico do país. O objetivo deste 

estudo é analisar a recente legislação brasileira referente à proteção do patrimônio 

genético, com ênfase especial para a transferência de tecnologia como forma não-

monetária de repartição de benefícios. A metodologia utilizada tem abordagem 

indutiva, com a revisão e exame de literatura das principais legislações nacionais 

relacionadas aos temas.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Patrimônio genético, Transferência de tecnologia, 

Biodiversidade, Repartição de benefícios, Marco legal da biodiversidade. 

 

ABSTRACT - In line with the multilateral agreements, Brazil has issued legislation on 
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access to genetic heritage and associated traditional knowledge, delimiting, among 

other aspects, the distribution of benefits for the purpose of conserving and 

promoting the sustainable use of biodiversity and stimulating scientific and 

technological development. The objective of this study is to analyze recent Brazilian 

legislation regarding the protection of genetic heritage, with special emphasis on the 

technology transfer as a non-monetary form of benefit sharing. The methodology 

used followed an inductive approach, with literature review and assessment of the 

main national legislation related to the themes. 

 

KEYWORDS: Genetic heritage, Technology transfer, Biodiversity, Benefit sharing, 

Legal framework for biodiversity. 

 

RESUMEN: Al alinearse con los acuerdos multilaterales firmados, Brasil editó 

legislación sobre acceso al patrimonio genético y al conocimiento tradicional 

asociado, delimitando, entre otros aspectos, el reparto de beneficios obtenidos con 

la finalidad de conservar y promover el uso sostenible de la biodiversidad y el 

estímulo al desarrollo científico y tecnológico del país. El objetivo de este estudio es 

analizar la reciente legislación brasileña referente a la protección del patrimonio 

genético, con énfasis especial para la transferencia de tecnología como forma no 

monetaria de reparto de beneficios. La metodología utilizada tiene un enfoque 

inductivo, con la revisión y examen de literatura de las principales legislaciones 

nacionales relacionadas con los temas. 

 

PALABRAS CLAVE: Patrimonio genético, Transferencia de tecnología, 
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Biodiversidad, Distribución de beneficios, Marco legal de la biodiversidad. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O Presidente da República sancionou no dia 20 de maio de 2015, a Lei nº 13.123, 

conhecida como “Lei da Biodiversidade” ou “Marco Legal da Biodiversidade”, a qual 

foi posteriormente regulamentada pelo Decreto nº 8.772 de 11 de maio de 2016. O 

novo conjunto legislativo tem por objetivo regular o acesso ao patrimônio genético, 

ao conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético e a repartição de 

benefícios, para contribuir na preservação e promoção do uso sustentável da 

biodiversidade (Brasil, 2015; Brasil; 2016).  

 

As novas legislações são frutos dos principais acordos multilaterais dos quais o 

Brasil é signatário, como a Convenção sobre a Diversidade Biológica (CDB) e o 

Protocolo de Nagoya (COP-10). Estes acordos internacionais previram, dentre 

outros, a possibilidade da realização de transferência de tecnologia como forma não-

monetária de repartição de benefícios. A intenção foi proporcionar a qualificação das 

pesquisas, o desenvolvimento tecnológico e a preservação do meio ambiente nos 

países emergentes, aprimorando-se a forma de extração das riquezas ambientais 

por meio do uso de tecnologias limpas e mais sustentáveis (Decreto Legislativo, 

1994; Laird e Wynberg, 2016; Menuchi et al., 2016). 

 

Para os acordos multilaterais e a legislação pátria dela decorrente, as tecnologias e 

o meio ambiente são admitidos como grandezas que se complementam, 
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principalmente no que diz respeito a criação de tecnologias mais limpas, competindo 

ao Estado o fomento da integração dessas grandezas e a adoção de um novo estilo 

de desenvolvimento (Layrargues, 1997). Neste sentido, pode-se compreender o 

Marco Legal da Biodiversidade como uma ação do Estado direcionada a um 

desenvolvimento mais coerente com as necessidades de inovação da sociedade e 

com a preservação do meio ambiente, fonte de recursos naturais e econômicos para 

o país. 

 

O objetivo deste estudo foi analisar a recém reformada legislação brasileira sobre a 

proteção do patrimônio genético, em particular a perspectiva do uso da 

Transferência de Tecnologia como forma não-monetária de repartição de benefícios. 

O enfoque centrou-se na tentativa do Brasil, em comunhão com os acordos 

multilaterais, de equalizar a relação dos países desenvolvidos (detentores de 

recursos econômicos e tecnológicos) com países megadiversos, provedores de 

recursos naturais (Guerra et al., 2015; Mittermeier et al., 1997; Valois, 2004), a fim de que 

seja possível a manutenção do ecossistema, com sua exploração de forma justa e 

mais sustentável.  

 

2. PROTEÇÃO DA BIODIVERSIDADE E A TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA 

NOS ACORDOS MULTILATERAIS: BREVE EVOLUÇÃO HISTÓRICA  

 

O despertar para a consciência ecológica e a proteção ambiental teve início no ano 

de 1962 com a publicação do livro Primavera Silenciosa, escrito por Rachel Louise 

Carson, cientista e ecologista norte-americana, que alertava a sociedade sobre os 

riscos do uso irrestrito dos produtos químicos e dos recursos ambientais (DE 



20 

 

 

 

PASSOS E NOGUEIRA, 2009; JACOB, 2005). Na mesma linha do trabalho de 

Carson, outros autores reforçaram a preocupação com a degradação ambiental, 

como a obra de Paul Ehrlich (The Population Bomb, 1966), a de Garret Hardim 

(Tragedy of the Commons, 1968) e a do Clube de Roma (The Limits to Growth, 

1972) (Jacobi, 2005). 

No entanto, até a década de 80, a biodiversidade e o conhecimento tradicional eram 

reconhecidos pela sociedade como fonte inesgotável de recursos naturais e 

culturais, não existindo qualquer limite para seu acesso, exploração e usufruto 

(Castelli e Wilkinson, 2002; Corrêa, 2006; Sanjuan et al., 2011). 

 

O primeiro evento de importância internacional que reconheceu a soberania do 

Estado sobre a sua biodiversidade foi a Conferência das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente Humano, realizada em Estocolmo (Suécia) no ano de 1972, na qual foi 

elaborada a Declaração de Estocolmo (De Seixas Corrêa, 2007; Jacobi, 2005). A 

Conferência resultou em um divisor de águas no que tange à proteção internacional 

do meio ambiente como recurso esgotável e como fonte de receita, haja vista o 

reconhecimento da soberania do Estado sobre sua biodiversidade, excluindo-se a 

premissa dos recursos naturais como patrimônio da humanidade (Herculano, 1992). 

 

Após a Conferência de Estocolmo, posteriores Conferências, Tratados e 

Convenções de importância global foram realizados a fim de promover o tema da 

diversidade biológica a um conteúdo indispensável para a sociedade (De Passo e 

Nogueira, 2009; Jacobi, 2005).  
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A Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 

(CNUMAD), realizada na cidade do Rio de Janeiro (Brasil) no ano de 1992 (Antunes, 

2010; Brasil, 1994; Jacobi, 2005), e a Conferência das Partes, ocorrida em Nagoya 

(Japão) no ano de 2010 (Moreira, 2016; Saccaro Jr, 2011), merecem destaque por 

reconhecerem a autonomia dos Estados sobre sua biota, a necessidade de 

imposição de limites para a exploração dos recursos naturais, bem como a 

repartição justa e equitativa dos benefícios provenientes do uso dos recursos 

genéticos (Brasil, 1994; Lee e Sohn, 2016). 

 

A Convenção sobre a Diversidade Biológica – CDB, formulada na CNUMAD é 

considerada o principal documento em âmbito internacional que estabelece padrões 

legais para o desenvolvimento de atividades econômicas relacionadas a 

biodiversidade (Antunes, 2010; Chandra e Idrisova, 2011; Crespi e Straus, 1996). 

Dentre os compromissos firmados pelos países signatários da CDB, estão o 

reconhecimento da necessidade de garantir aos países em desenvolvimento, 

possuidores das maiores reservas ecológicas mundiais, os direitos a repartição justa 

e equitativa dos benefícios auferidos de suas riquezas biológicas, inclusive por meio 

da ferramenta da transferência de tecnologia, a fim de atingir o desenvolvimento 

tecnológico necessário à ascensão econômica dos países subdesenvolvidos e a 

preservação do ecossistema (Ferreira e Sampaio, 2013; Santilli, 2005). 

 

Os principais pontos trazidos pela CDB centram-se no reconhecimento da soberania 

dos Estados sobre seus recursos naturais, na necessidade dos países 

implementarem políticas públicas em matéria de biodiversidade, promovendo-se, 
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dentre outros, o estímulo ao investimento em pesquisa científica e no 

desenvolvimento tecnológico vinculados a sustentabilidade do uso dos recursos 

genéticos e biológicos (Laird e Wynberg, 2016; Santilli, 2005). 

 

Em 2010, ano declarado pela Assembleia Geral das Nações Unidas como o ano 

Internacional da Biodiversidade, realizou-se a 10ª Reunião da Conferência das 

Partes (COP-10), derivada da CDB, na cidade de Nagoya, Japão. Na COP-10, 

diversos países, inclusive o Brasil, ratificaram o Protocolo de Nagoya (Buck e 

Hamilton, 2011). Um dos pontos discutidos se relacionou com o terceiro objetivo 

estabelecido pela Convenção sobre a Diversidade Biológica - CDB: garantir a 

repartição equitativa dos benefícios oriundos de recursos genéticos. Nesse aspecto, 

houve também a criação do protocolo de acesso e repartição de benefícios – ABS, 

do inglês Access and Benefit Sharing (Buck e Hamilton, 2011; Brasil, 1994). 

Segundo Mittermeier et al (2010), o protocolo de ABS se destina a questões como o 

acesso aos recursos genéticos da natureza e do compartilhamento entre os países 

dos benefícios derivados do uso dessa biodiversidade, através de acordos entre as 

partes.  

 

Dentre os objetivos constantes no Protocolo ABS está a previsão da transferência 

adequada das tecnologias relacionadas ao acesso dos recursos genéticos, a fim de 

contribuir para a conservação do ecossistema e o uso sustentável de seus 

componentes. O artigo 13 do mesmo documento, fazendo relação às determinações 

alocadas na CDB, prevê a promoção e o estímulo da transferência de tecnologia 

para países em desenvolvimento, como forma de fomento ao desenvolvimento 
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tecnológico e científico desses Estados.  

 

Assim, para que os objetivos dos acordos internacionais que versavam sobre a 

proteção da biodiversidade e a promoção do desenvolvimento tecnológico fossem 

de fato aplicados, o Brasil inseriu em sua legislação nacional, ferramentas jurídicas 

para a promoção da proteção do meio ambiente atrelado ao desenvolvimento 

tecnológico necessário. 

 

3. PROTEÇÃO DA BIODIVERSIDADE E A PREVISÃO DA TRANSFERÊNCIA DE 

TECNOLOGIA NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA 

 

A Constituição Federal de 1988, vigente antes da elaboração da CDB, já trazia em 

seu artigo 225, §1º, inciso II, a obrigação do Poder Público da preservação do 

patrimônio genético nacional (Brasil, 1988). Apesar da previsão constitucional, a 

matéria somente foi disciplinada após muitos anos. 

 

O Congresso Brasileiro, desde o ano de 1995 registrou propostas de projetos de lei 

(PL), e de Emenda à Constituição (PEC), como os PLs nº 306/95, 4.842/98, 

4.579/98, 4.751/98 e PEC nº 618/98, com o objetivo de regulamentar o acesso ao 

patrimônio genético e o conhecimento tradicional brasileiro (Azevedo, 2005; Godinho 

E Machado, 2011; Santilli, 2003). 

 

No ano de 1997 a Bioamazônia, entidade privada de interesse público, criada para 

implementar o Programa Brasileiro de Ecologia Molecular, e a empresa Novartis 

Pharma, multinacional do ramo farmacêutico, com matriz Suíça, realizaram tratativas 
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para a exploração da biota amazônica por parte da Novartis, onde os interesses 

nacionais não seriam observados, tanto em relação ao patenteamento dos 

compostos originados da exploração da biota, como em relação a partilha dos 

royalties da eventual comercialização de produtos derivados do patrimônio genético 

nacional. (Azevedo, 2005; Hathaway, 2004; Menuchi et al., 2016; Sacarro Jr, 2011).  

 

Em razão do acordo a ser firmado, o Poder Executivo brasileiro, de forma unilateral, 

inobstante os PLs e a PEC em tramitação editou a Medida Provisória (MP) n.º 

2.052/2000, no dia 29 de junho de 2000 (convertida na MP n.º 2.186/2001), para 

regulamentar o acesso, a remessa e a repartição de benefícios derivados do 

patrimônio genético e do conhecimento tradicional associado nacional (Brasil, 2001; 

Hathaway, 2004; Sacarro Jr, 2011). A referida MP recebeu críticas, principalmente 

pelas partes interessadas, como as comunidades tradicionais, as entidades de 

pesquisa científica e de desenvolvimento tecnológico e as empresas nacionais, por 

não trazer em seu texto as respostas necessárias para atingir os objetivos nela 

propostos, sendo considerada instrumento de atraso e desestímulo para as 

pesquisas científicas e de desenvolvimento (Azevedo, 2005). 

 

A edição da MP de forma prematura, sem observação dos estudos realizados pelos 

técnicos na área e dos projetos em tramitação no Congresso Nacional, não logrou 

êxito em seu intento de regular a relação formada entre a Bioamazônia e a Novartis, 

uma vez que o acordo jamais foi implementado, servindo apenas para a produção 

de efeitos negativos nas pesquisas e no desenvolvimento econômico-social e 

tecnológico do país, por aproximadamente 15 anos (Azevedo, 2005; Hathaway, 
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2004; Menuchi et al., 2016; Sacarro Jr, 2011). 

 

Como resposta às críticas e inseguranças advindas da MP nº 2.186/2001, o Poder 

Executivo enviou ao Congresso o Projeto de Lei nº 7.735/2014 que resultou na Lei 

nº 13.123, sancionada em 20 de maio de 2015. Referida Lei revogou a MP nº 2.186-

16/2001 e regulamentou, dentre outros, diversos preceitos da CDB e do Protocolo 

de Nagoya, como o acesso ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional 

associado, a repartição justa e equitativa de benefícios resultantes da exploração 

econômica, seja de produto acabado ou de material reprodutivo, quando 

provenientes do acesso ao patrimônio genético, ainda que produzidos fora do país, 

com a finalidade de conservação e uso sustentável da biodiversidade (Brasil, 2015).  

 

O escopo da Lei nº 13.123/2015 e do Decreto nº 8.772/2016 que a regulamentou, foi 

ampliado e mais detalhado, em comparação com a revogada MP 2.186/2001. Com o 

advento do atual conjunto legislativo, conhecido como Marco Legal da 

Biodiversidade (MLB), o alcance da incidência da norma passou a abarcar também 

os fabricantes, produtores ou viveiristas que exploram produto acabado ou material 

reprodutivo, desenvolvido com base no acesso ao patrimônio genético ou ao 

conhecimento tradicional associado, incluindo as pesquisas “in silico” (Brasil, 2015; 

2016). Importante ressaltar que há uma série de questões a serem resolvidas do 

ponto de vista da viabilidade e praticidade da nova norma e do seu impacto na 

atividade de pesquisa, em particular do Decreto nº 8.772/2016, o que foge, contudo, 

do escopo principal deste artigo. 
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A percepção de que o patrimônio genético nacional fornece a base para inúmeras 

pesquisas e bioprospecções de diversos países e que o Brasil não detém qualquer 

participação nessas atividades, impulsionou a inserção no novo conjunto legislativo, 

da vedação à realização de acesso ao patrimônio genético e ao conhecimento 

tradicional associado realizado exclusivamente por pessoa natural estrangeira (art. 

11, §1º da Lei nº 13.123/2015), fomentando, desta forma, a realização de parcerias 

entre nacionais e estrangeiros (Brasil, 2015; Brasil, 2016). 

 

No mais, o Marco Legal da Biodiversidade dispõe sobre a obrigatoriedade da 

repartição dos benefícios auferidos por meio da exploração econômica de produto 

acabado ou de material reprodutivo, mesmo que produzidos fora do país, podendo 

ser realizada de forma monetária ou não-monetária (art. 19) (Brasil, 2015). Assim, a 

repartição de benefícios deverá ser feita por aquele que realizar a exploração 

econômica, sejam nacionais ou estrangeiros. O artigo 19 da Lei nº 13.123/2015 

enumera de forma exemplificativa as modalidades não-monetárias de repartição de 

benefícios: i) projetos de conservação e uso sustentável da biodiversidade e do 

conhecimento tradicional nacional; ii) disponibilização do produto em domínio 

público; iii) transferência de tecnologia; iv) licenciamento de produto livre de ônus; v) 

a capacitação de recursos humanos em áreas relacionadas à conservação e uso 

sustentável ; e vi) distribuição gratuita de produtos em programas de interesse social 

(Brasil, 2015). 

 

A previsão de repartição de benefício na forma não-monetária visa fomentar a 

realização de parcerias internacionais, possivelmente por meio de atividades de 
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pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico, através da ação conjunta, da 

capacitação e da transferência de tecnologia, o que teria potencial de beneficiar a 

comunidade científica nacional. 

  

4. A TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA COMO FORMA DE REPARTIÇÃO DE 

BENEFÍCIOS. 

 

A Convenção sobre a Diversidade Biológica prevê a possibilidade de o Estado 

usufruir de suas riquezas, impondo aos demais a necessidade de pagamento pelo 

seu uso, que poderá ser feito, dentre outros, por meio do acesso à tecnologia e da 

transferência de tecnologia, quando esta incluir biotecnologia (Brasil, 1994). 

 

O Protocolo de Nagoya, baseando-se nos objetivos da CDB, reconheceu a 

Transferência de Tecnologia (TT) como uma relevante ferramenta para o 

desenvolvimento sustentável e para a capacitação dos países em desenvolvimento. 

Por certo, o reconhecimento na CDB e no Protocolo de Nagoya de que toda a 

biodiversidade e as novas tecnologias possuem valores capazes de estimular o 

desenvolvimento econômico, social e tecnológico de países desenvolvidos e em 

desenvolvimento, foi o gatilho propulsor para que o Brasil inovasse em sua 

legislação, a fim de usufruir do melhor que sua biodiversidade pode proporcionar à 

população, mediante a troca de riquezas (Brasil, 1994). 

 

Aproximadamente metade das partes que ratificaram a CDB identificaram desafios 

institucionais e técnicos para a implementação de diversos dispositivos constantes 

na Convenção, sendo um deles a ausência de capacidade institucional de diversos 
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Estados de implementar tecnologias modernas para a conservação dos recursos 

biológicos (Chandra e Idrisova, 2011). Estudo realizado com base em Relatórios 

Nacionais de diversos países demonstrou que a maioria dos Estados se encontra 

em estágios iniciais de desenvolvimento de medidas de acesso, uso da tecnologia e 

suas aplicações econômicas e sociais (Chandra e Idrisova, 2011).  

 

Com base no estudo apresentado por Chandra e Idrisova (2011) e dos acordos 

multilaterais, a troca do uso da biodiversidade (concentrada nos países em 

desenvolvimento) por tecnologias modernas (concentrada nos países 

desenvolvidos) apresenta-se como a importante ferramenta para promover a 

desconcentração dos meios de desenvolvimento, a troca de riquezas e o 

desenvolvimento sustentável. 

 

A Secretaria da CDB desenvolveu no ano de 1998 (Brasil, 1998), um plano de 

trabalho para aplicação dos artigos 16 a 19 da CDB, que versam sobre: i) o acesso e 

a transferência de tecnologia; ii) a gestão da biotecnologia; e iii) a distribuição de 

seus benefícios; com a finalidade de promover a transferência e o acesso a 

tecnologias dos países desenvolvidos para os países em desenvolvimento. O plano 

de trabalho dispunha que, para a TT ser bem-sucedida haverá necessidade de uma 

abordagem integrada, flexível e orientada para os países, com o intuito de se 

reforçar as avaliações tecnológicas, os sistemas de informação e a criação de 

ambientes propícios ao reforço das capacidades.  

 

Na avaliação da viabilidade da TT, devem-se considerar os potenciais benefícios, 
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custos e riscos dessas tecnologias, para que se garanta que as tecnologias a serem 

transferidas sejam economicamente viáveis, socialmente aceitáveis e respeitadoras 

do meio ambiente, a luz das prioridades e políticas nacionais do país receptor da 

tecnologia (Brasil, 1998).    

 

A Secretaria da CDB identificou em reunião ocorrida em 2007 que as principais 

restrições à transferência de tecnologia relativas à diversidade biológica consistem 

na baixa cooperação nacional e internacional e na falta de recursos humanos com 

capacidade para realização de pesquisas científicas. Conforme diagnosticado, a 

quantidade de especialistas qualificados em nível nacional é insuficiente para a 

implementação das tarefas necessárias à conservação e uso sustentável do meio 

ambiente (Unesco, 2007).  

 

O legislador nacional dispôs no artigo 52 do Decreto regulamentador que os órgãos 

ou instituições públicas nacionais que executem programas de interesse social 

poderão ser receptores da TT (BRASIL, 2016). Ou seja, a TT deve ocorrer para o 

bem da coletividade por meio dos entes mencionados na legislação nacional, não 

podendo ser dirigida a empresas com fim puramente comercial. 

 

Canhos et al. (2015) afirma que a conservação e o desenvolvimento sustentável da 

biodiversidade dependem de uma cooperação mundial, por meio de parcerias para 

troca de dados, ferramentas e tecnologias. Para o autor, o compartilhamento de 

conhecimento científico não pode estar restrito apenas as publicações científicas, 

devendo ser expandido para troca de habilidades, dados e métodos de análises. O 
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uso de infraestrutura tecnológica proporciona não apenas o aumento do acesso e 

uso dos dados, mas também proporciona o desenvolvimento sustentável (Canhos et 

al., 2015). 

 

Compreendendo a importância da TT para a preservação do meio ambiente e para o 

desenvolvimento científico e tecnológico do país, o governo federal dispôs no artigo 

52 do decreto regulamentador que os receptores da transferência poderão ser os 

"órgãos ou instituições públicas nacionais que executem programas de interesse 

social" (Brasil, 2016), no entendimento de que a TT, neste caso, deve ser utilizada 

para o bem da coletividade. Esta disposição não impede que entidades privadas, em 

particular aquelas de reconhecido interesse público, possam se associar às ações 

destas instituições públicas. 

 

As definições e conceitos de TT têm sido discutidos de muitas formas diferentes, de 

acordo com as disciplinas de investigação e com a finalidade da pesquisa. A TT 

pode ser compreendida como um negócio jurídico pelo qual uma das partes obriga-

se a transmitir conhecimentos aplicáveis a um processo produtivo (Corrêa, 2006). A 

Associação de Gestores de Tecnologia Universitárias (AUTM), sediada nos Estados 

Unidos e parceira do FORTEC (Fórum Nacional de Gestores de Inovação e 

Transferência de Tecnologia) defende que a transferência de tecnologia é um 

processo de transferência de descobertas científicas de uma organização para outra 

com a finalidade de desenvolvimento e comercialização. 

 

Segundo Parker e Zilberman (1993), o processo de transferência de tecnologia pode 
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ocorrer de várias maneiras, seja através da comunicação oral, da transferência física 

de um resultado de pesquisa tangível ou do licenciamento da propriedade 

intelectual. Conforme determinado pela nova legislação nacional, a repartição de 

benefícios por meio da TT poderá ser realizada nas formas previstas no rol 

exemplificativo constante no parágrafo 3º do artigo 19 da lei, quais sejam: 

participação na pesquisa e desenvolvimento tecnológico; intercâmbio de 

informações; intercâmbio de recursos humanos, materiais ou tecnologia entre 

instituição nacional de pesquisa científica e tecnológica, pública ou privada, e 

instituições de pesquisa sediada no exterior; consolidação de infraestrutura de 

pesquisa e de desenvolvimento tecnológico; e estabelecimento de empreendimento 

conjunto de base tecnológica (Brasil, 2015).  

 

No Brasil, o uso da transferência de tecnologia ainda é um mecanismo pouco 

aproveitado, principalmente em comparação com outros países como Suíça, Grã-

Bretanha, Suécia, Holanda e Estados Unidos, conforme ranking publicado pela The 

Global Innovation Index (Dutta et al., 2017). Esse fator deve-se, sobretudo, à falta de 

uma cultura voltada para inovação, particularmente nas empresas. A efetividade da 

TT pode ter vários significados e fatores, incluindo os impactos do mercado, 

impactos políticos, impactos sobre o pessoal envolvido e impactos sobre os recursos 

biológicos disponíveis para outras finalidades e objetivos técnicos (Bozeman, 2000).  

 

Desta forma, a previsão legal da TT como modalidade não-monetária de repartição 

de benefícios tem o potencial de promover a conservação da biodiversidade 

nacional, mediante o uso de tecnologias avançadas que possibilitem o uso 
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sustentável da biota e o desenvolvimento de novas formas de geração de riqueza e 

bem-estar. 

 

5. CONCLUSÃO 

 

A nova legislação para acesso à Biodiversidade no Brasil traz um interessante viés 

potencial de valorização do processo de Transferência de Tecnologia, podendo 

desempenhar um papel importante na proteção da biodiversidade brasileira pela via 

da capacitação tecnológica.  

 

Outro ponto importante é o incentivo legal à formação de parcerias internacionais 

para realização de acesso e exploração do patrimônio genético brasileiro, bem como 

para a capacitação e qualificação da proteção ambiental, das pesquisas e dos 

processos produtivos nacionais, estabelecendo-se, inclusive a modalidade de 

transferência de tecnologia, como forma de repartição dos benefícios.  

 

Por certo, o estabelecimento de regras para a proteção da biodiversidade nacional 

atrelado a possibilidade de transferência de tecnologias proporcionará uma 

interessante via para a solução da equação formada pela relação dos países ricos 

em biodiversidade versus países ricos em tecnologias, permitindo um maior 

equilíbrio nas suas relações e o fomento ao desenvolvimento.    

 

Há, contudo, importantes lacunas que poderão ser resolvidas através de ajustes na 

regulamentação, sem os quais o potencial positivo da nova Lei corre o risco de ser 
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diminuído, se não eliminado por completo. 

 

REFERÊNCIAS 

 

ANTUNES, P. B. Direito ambiental. 12. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. 

AZEVEDO, C. M. A. A. Regulamentação do acesso aos recursos genéticos e aos 

conhecimentos tradicionais associados no Brasil. Biota Neotropica, v. 5, n. 1, p. 1-9, 2005. 

BOZEMAN, B. Technology transfer and public policy: a review of research and 

theory. Research policy, v. 29, n. 4, p. 627-655, 2000. 

BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988. 

Organização do texto: Anne Joyce Angher. 15. Ed. São Paulo: Rideel, 1998. 

BRASIL. Decreto Legislativo nº 02 de 03 de fevereiro de 1994. Aprova o texto do Convenção 

sobre Diversidade Biológica, assinada durante a Conferência das Nações Unidas sobre 

Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada na Cidade do Rio de Janeiro, no período de 5 

a 14 de junho de 1992. Diário Oficial [da República Federativa do Brasil], Brasília, DF, 04 

fev. 1994. Disponível em: < 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decleg/1994/decretolegislativo-2-3-fevereiro-1994-

358280-publicacaooriginal-1-pl.html>. Acesso em 20 jul. 2016. 

BRASIL. Estratégia nacional para a implementação da convenção sobre a diversidade 

biológica. Ministério do Meio Ambiente. Brasília, DF, 1998. Disponível em: 

<http://www.mma.gov.br/estruturas/sbf_chm_rbbio/_arquivos/Acesso%20tecnologias.pdf>. 

Acesso em 18 jun. 2017. 

BRASIL. Medida Provisória 2.186-16, de 23 de agosto de 2001. Regulamenta o inciso II do § 

1º e o § 4º do art. 225 da Constituição, os arts. 1º, 8º, alínea “j”, 10, alínea “c”, 15 e 16, itens 

3 e 4 da Convenção sobre Diversidade Biológica, dispõe sobre o acesso ao patrimônio 

genético, a proteção e o acesso ao conhecimento tradicional associado, a repartição de 



34 

 

 

 

benefícios e o acesso à tecnologia e transferência de tecnologia para sua conservação e 

utilização, e dá outras providências. Diário Oficial [da República Federativa do Brasil], Poder 

Executivo, Brasília, DF, 24 ago 2001. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/mpv/2186-16.htm>. Acesso em 20 jul. 2017. 

BRASIL. Lei n° 13.123, de 20 de maio de 2015. Regulamenta o inciso II do § 1o e o § 4o do 

art. 225 da Constituição Federal, o Artigo 1, a alínea j do Artigo 8, a alínea c do Artigo 10, o 

Artigo 15 e os §§ 3o e 4o do Artigo 16 da Convenção sobre Diversidade Biológica, 

promulgada pelo Decreto no 2.519, de 16 de março de 1998; dispõe sobre o acesso ao 

patrimônio genético, sobre a proteção e o acesso ao conhecimento tradicional associado e 

sobre a repartição de benefícios para conservação e uso sustentável da biodiversidade; 

revoga a Medida Provisória no 2.186-16, de 23 de agosto de 2001; e dá outras providências. 

Diário Oficial [da República Federativa do Brasil], Poder Executivo, Brasília, DF, 14 mai. 

2015. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-

2018/2015/Lei/L13123.htm>. Acesso em 02 jun. 2017. 

BRASIL. Decreto Lei nº 8772, de 11 de maio de 2016. Regulamenta a Lei nº 13.123, de 20 

de maio de 2015, que dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético, sobre a proteção e o 

acesso ao conhecimento tradicional associado e sobre a repartição de benefícios para 

conservação e uso sustentável da biodiversidade. Diário Oficial [da República Federativa do 

Brasil], Poder Executivo, Brasília, DF, 12 mai. 2016. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Decreto/D8772.htm>. Acesso em 

12 jun. 2017. 

BUCK, M.; HAMILTON, C. The Nagoya Protocol on access to genetic resources and the fair 

and equitable sharing of benefits arising from their utilization to the Convention on Biological 

Diversity. Review of European Community & International Environmental Law, n. 20, p.47-

61, 2011. 



35 

 

 

 

CANHOS, D. A. L.; SOUSA-BAENA, M.S.; DE SOUZA, S.; MAIA, L. C.; STEHMANN, J. R.; 

CANHOS, V. P.; DE GIOVANNI, R.; BONACELLI, M. B. M.; LOS, W.; PETERSON, A. T. The 

Importance of Biodiversity E-infrastructures for Megadiverse Countries. PLoS Biology, v. 13, 

p. e1002204, 2015. 

CASTELLI, P. G.; WILKINSON, J. Conhecimento Tradicional, Inovação e Direitos de 

Proteção. Revista Estudos Sociedade e Agricultura, n.19, p.89-112, 2002. 

CHANDRA, A.; IDRISOVA, A. Convention on Biological Diversity: a review of national 

challenges and opportunities for implementation. Biodiversity and Conservation, v. 20, n. 14, 

p. 3295-3316, 2011. 

CORRÊA, D. R. Certificação ambiental, desenvolvimento sustentável e barreiras à entrada. 

Revista de Informação Legislativa, v.43, n.169, p.189-201, 2006. 

CRESPI, R. S.; STRAUS, J. Intellectual property, technology transfer and genetic resources. 

OECD Washington Center. 

DE PASSOS C, NOGUEIRA PA (2009) conferência de Estocolmo como ponto de partida 

para a proteção internacional do meio ambiente. Revista Direitos Fundamentais & 

Democracia, v.6, n.6, 1996. 

DE SEIXAS CORRÊA, L. F. O Brasil nas Nações Unidas: 1946-2006. Brasília: Fundação 

Alexandre de Gusmão, 2007. 

DUTTA, S.; LANVIN, B.; WUNSCH-VINCENT, S. The Global Innovation Index 2017: 

Innovation Feeding the World. Geneva: Cornell University, INSEAD e WIPO, 2017. 

FERREIRA, S. N.; SAMPAIO, M. J. A. M. Biodiversidade e conhecimentos tradicionais 

associados: implementação da legislação de acesso e repartição de benefícios no Brasil. 

Brasília: SBPC, v. 356, 2013. 

GODINHO, R. S.; MACHADO, C. J. S. Avanços e percalços na elaboração da legislação 

nacional sobre acesso a recursos genéticos e aos conhecimentos tradicionais associados. 

Desenvolvimento e Meio Ambiente, n. 24, p. 83-99, 2011. 



36 

 

 

 

GUERRA, M. P.; ROCHA, F. S.; NODARI, R. O. Biodiversidade, recursos genéticos vegetais 

e segurança alimentar em cenário de ameaças e mudanças. In: VEIGA, R. F. A.; QUEIRÓZ, 

M. A. (Orgs.). Recursos fitogenéticos: a base da agricultura sustentável no Brasil. Viçosa: 

UFV, p. 39-52, 2015. 

HATHAWAY, D. A biopirataria no Brasil. In: ROTANIA, A. A.; WERNECK, J. (Orgs.). Sob o 

signo das bios: vozes críticas da sociedade civil. Rio de Janeiro: E-papers Serviços 

Editoriais Ltda, p. 96, 2004. 

HERCULANO, S. C. Do desenvolvimento (in) suportável à sociedade feliz. In: 

GOLDENBERG M. (Org.). Ecologia, ciência e política. Rio de Janeiro: Revan, p. 9-48, 1992. 

JACOBI, P. R. Educação ambiental: o desafio da construção de um pensamento crítico, 

complexo e reflexivo. Educação e pesquisa, v.31, n.2, p.233-250, 2005. 

LAIRD, S. A.; WYNBERG, R. P. Locating Responsible Research and Innovation Within 

Access and Benefit Sharing Spaces of the Convention on Biological Diversity: the Challenge 

of Emerging Technologies. NanoEthics, v. 10, n. 2, p. 189-200, 2016. 

LAYRARGUES, P. P. Do ecodesenvolvimento ao desenvolvimento sustentável: evolução de 

um conceito. Revista Proposta, v. 25, n. 71, p. 5-10, 1997. 

LEE, B. K.; SOHN, S. Y. Patent portfolio-based indicators to evaluate the commercial 

benefits of national plant genetic resources. Ecological Indicators, v. 70, p. 43-52, 2016. 

MENUCHI, L. N. S.; AMARANTE SEGUNDO, G. S.; DE ARAUJO, J. C. O novo marco legal 

para acesso ao patrimônio genético e proteção e acesso ao conhecimento tradicional 

associado. GEINTEC-Gestão, Inovação e Tecnologias, v. 6, n. 1, p. 2954-2965, 2016. 

MITTERMEIER, R. A.; GIL, P. R.; MITTERMEIER, C. G. Megadiversidad: los países 

biológicamente más ricos del mundo. 1º ed. México: Cementos Mexicanos, 1997. 

MITTERMEIER, R.; BAIÃO, P. C.; BARRERA, L.; BUPPERT, T.; MCCULLOUGH, J.; 

LANGRAND, O.; LARSEN, F. W.; SCARANO, F. R. O protagonismo do Brasil no histórico 



37 

 

 

 

acordo global de proteção à biodiversidade. Natureza & Conservação, v. 8, p. 197-200, 

2010.      

MOREIRA, R. Z. Congresso e política externa: a influência do legislativo brasileiro na 

tramitação do Protocolo de Nagoya à Convenção da Diversidade Biológica. 2016. 201 f. 

Dissertação (Mestrado em Relações Internacionais). Centro Sócio Econômico, Universidade 

Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2016. 

PARKER, D. P.; ZILBERMAN, D. University technology transfers: impacts on local and U.S. 

economies.  Contemporary Economic Policy, v. 11, n. 2, p. 87-99, 1993. 

SACCARO JR, N. L. A regulamentação de acesso a recursos genéticos e repartição de 

benefícios: disputas dentro e fora do Brasil. Ambiente & Sociedade, v. 14, n. 1, p. 229-244, 

2011. 

SANJUÁN, B.; SALVATORI, L.; MELQUÍADES, H.; SAMPAIO, J.; POMBO, M.; PEIXINHO, 

P.; AGUIRRE, R.; TUY, R. Direito internacional ambiental: análise histórica e estudo de 

caso. Direito UNIFACS–Debate Virtual, n. 138, 2011. 

SANTILLI, J. Biodiversidade e conhecimentos tradicionais associados: novos avanços e 

impasses na criação de regimes legais de proteção. In: BENSUSAN N, LIMA A (Orgs.) 

Quem cala consente? Subsídios para a proteção aos conhecimentos tradicionais. São 

Paulo: Instituto Socioambiental, p. 53-74, 2003. 

SANTILLI, J. Socioambientalismo e novos direitos-Proteção jurídica à diversidade biológica 

e cultural. São Paulo: Peirópolis, 2005. 

UNESCO. Ad Hoc Open-Ended Working Group on review of implementation of the 

convention. Paris: 2007. Disponível em: <https://www.cbd.int/doc/meetings/wgri/wgri-

02/information/wgri-02-inf-01-add1-en.pdf>. Acesso em 20 jun. 2017.  

VALOIS ACC (2004) A biodiversidade e os recursos genéticos. In: QUEIROZ MA, 

GOEDERT CO, RAMOS SRR (Orgs.) Recursos genéticos e Melhoramento de plantas para 

o Nordeste Brasileiro. Petrolina: EMBRAPA, p. 10-12.  

 



38 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

3.1. O marco legal da biodiversidade e a regularização das atividades com o 

patrimônio genético brasileiro.  

 

 

RESUMO - O patrimônio genético brasileiro e o conhecimento tradicional associado 

possuiam seu uso e proteção regulamentados pela Medida Provisória (MP) nº 2.186-

16/2001. Após mais de 15 anos de vigência, a MP foi revogada pela Lei nº 

13.123/2015, que, em conjunto com o Decreto nº 8.772/2016, apresentou em sua 

disposição transitória procedimentos de ajuste obrigatório para os usuários nacionais 

e estrangeiros que descumpriram as regras da MP. Os ajustes devem ser realizados 

no prazo de 1 ano a contar de 06 de novembro de 2017, sob pena de aplicação de 

penalidades. Diante desta nova demanda legislativa, o presente estudo teve como 

objetivo apresentar de forma sistemática as atividades a serem ajustadas 

(reformuladas, adequadas ou regularizadas) e os procedimentos a serem adotados 

pelos usuários, para o cumprimento das normas transitórias do MLB2.  

                                                           
2
 AUTORES: LUCIANA NALIM SILVA MENUCHI; MARCOS RODRIGO TRINDADE PINHEIRO MENUHCI; CARLA 

KANETO; GESIL SAMPAIO AMARANTE SEGUNDO. 

PERIÓDICO: VEREDAS DO DIREITO: DIREITO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, ISSN 2179-8699. 



39 

 

 

 

O MARCO LEGAL DA BIODIVERSIDADE E SUA APLIACAÇÃO NA 

REGULARIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COM O USO PATRIMÔNIO GENÉTICO 

BRASILEIRO. 

 

 

RESUMO 

 

O patrimônio genético brasileiro, objeto de interesse mundialmente reconhecido, 

possuía seu uso e proteção regulamentados pela Medida Provisória (MP) nº 2.186-

16/2001. Após mais de 15 anos de vigência, a MP foi revogada pela Lei nº 

13.123/2015, que, em conjunto com o Decreto nº 8.772/2016, apresentou novos 

procedimentos para o uso e exploração econômica do patrimônio genético nacional 

e do conhecimento tradicional associado. O Marco Legal da Biodiversidade (MLB), 

como ficou conhecido o conjunto legislativo em vigor, trouxe em suas disposições 

transitórias procedimentos de ajuste obrigatório de atividade para aqueles que 

utilizaram a biota nacional na vigência da MP e sem a observação dos 

procedimentos impostos à época. As disposições transitórias devem ser adimplidas 

pelos usuários nacionais e internacionais, dentro do prazo de 1 ano a contar de 06 

de novembro de 2017, sob pena de aplicação de penalidades ao pesquisador e 

instituição a que está vinculado e, ainda, ao importador de produtos fabricados no 

exterior com o uso de patrimônio genético e conhecimento tradicional brasileiros. 

Diante desta nova demanda legislativa, o presente estudo teve como objetivo 

interpretar as normas legais e apresentar de forma sistemática os procedimentos a 

serem adotados pelos usuários, para o cumprimento das normas transitórias do 

MLB.  

 

Palavras-chave: Patrimônio genético; Lei nº 13.123/2015; Biodiversidade; Marco 

Legal da Biodiversidade. 
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THE BIODIVERSITY LEGAL FRAMEWORK AND THE ENFORCEMENT TO 

REGULARIZE ACTIVITIES WITH BRAZILIAN GENETIC HERITAGE. 

 

 

ABSTRACT 

 

The Brazilian genetic heritage, object of world-renowned interest, had its use and 

protection regulated by the Provisional Measure (PM) nº 2.186-16 / 2001. After nearly 

15 years of validity, this PM was substituted by the Law number 13,123 of 2015, 

which, together with the Decree 8,772 / 2016, introduced new procedures for the use 

and the economic exploitation of the national genetic heritage and the traditional 

knowledge associated to the genetic heritage. The Legal Framework for Biodiversity 

(LFB), as this legal set of instruments became known, brought into its transitional 

provisions mandatory activity adjustment procedures for those who have accessed 

the national biota by the time of the validity of the MP 2.186-16/2001 and have failed 

observing its procedures. The transitional provisions must be complied with by 

national and international users, within a period of one year from November 6, 2017, 

so as to avoid penalties to the researcher, the institution and even to the importer of 

manufactured products made abroad with the use of genetic heritage and traditional 

Brazilian knowledge. In view of this new regulation, the present study has interpreted 

the norms and systematically presented the procedures to be adopted by the users, 

in order to comply with the transitional norms of the LFB. 

 

Keywords: Genetic heritage; Law nº 13.123/2015; Biodiversity; Legal Framework for 

Biodiversity. 
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INTRODUÇÃO 

 

A proteção e a regulamentação do uso do patrimônio genético brasileiro tem 

sido tema de debate da comunidade científica nacional e internacional (FERREIRA 

E SAMPAIO, 2013; FERRO et al., 2006; SACCARO, 2011). O Brasil, como maior 

detentor do patrimônio genético mundial, abriga aproximadamente 13% de toda a 

biodiversidade disponível no mundo (LEWINSOHN, T. M. & PRADO, P. I., 2006; 

VASCONCELOS, 2012), com riqueza de espécies e elevado grau de endemismo, 

tanto no nível de espécies quanto de categorias taxonômicas superiores (FERREIRA 

E SAMPAIO, 2013; MITTERMEIER, 1997; GERRA et al., 2015). 

A Constituição Brasileira de 1988 reconheceu o valor intrínseco dos recursos 

naturais existentes no país ao inserir de forma expressa em seu artigo 225 a 

garantia a um meio ambiente ecologicamente equilibrado e o dever coletivo de 

preservar e defender o patrimônio ambiental nacional (BRASIL, 1988). Não obstante 

a previsão constitucional, a regulamentação de uso e proteção da biota nacional 

somente veio a ocorrer anos depois, após a ratificação da Convenção sobre a 

Diversidade Biológica (CDB), que elevou os recursos genéticos e o conhecimento 

tradicional das comunidades quando associados a estes, a bens de uso e disposição 

soberana dos Estados, respeitadas a Carta das Nações Unidas e os princípios de 

Direito Internacional (BRASIL, 1994). 

Após a incorporação no ordenamento jurídico nacional da CDB, por meio do 

decreto nº 2.519 (BRASIL, 1998), diversos projetos de lei e uma proposta de 

emenda à Constituição tramitaram no Congresso Nacional com o objetivo de 

regulamentar o acesso e a proteção do patrimônio genético brasileiro. Contudo, em 

que pese a propositura desses projetos, alguns autores consideram que estes não 

foram devidamente discutidos e tramitados, gerando lacunas jurídicas que 

dificultaram a proteção da biodiversidade nacional e a repartição dos benefícios 

auferidos com o uso da biota (BRASIL, 1998; AZEVEDO, 2005; GODINHO e 

MACHADO, 2011).  

Destaca-se o caso do acordo entre a Novartis Pharma AG (empresa 

multinacional de fármacos sediada na Suíça) e a Organização Social Bioamazônia, 

responsável pelo Programa Brasileiro de Ecologia Molecular para o Uso Sustentável 
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da Amazônia. Neste acordo estava previsto que a Novartis teria o direito de acesso 

e uso exclusivo do material genético existente no território amazônico, em troca de 

benefícios irrisórios (BENSUSAN, 2003; GODINHO E MACHADO, 2011; MENUCHI 

et al., 2016). A comoção nacional e as lacunas jurídicas, existentes pela ausência de 

regulamentação da CDB, permitiram a anulação do acordo (BENSUSAN, 2003). 

Neste contexto, a ausência de regulamentação nacional para o uso do 

patrimônio genético nacional e a de pressão popular contrária ao acordo entre a 

Bioamazônia e a Novastis ensejaram a edição da Medida Provisória (MP) nº 2.186, 

que entrou em vigor no dia 29 de junho de 2000, regulamentando o acesso a 

componente do patrimônio genético (PG) e ao conhecimento tradicional associado 

(CTA) (BRASIL, 2001).  

No entanto, a MP, editada nesse cenário, ignorou os projetos de leis e a 

emenda constitucional em tramitação, bem como os debates no meio acadêmico e 

social (MENUCHI et al, 2016), acabando por criar dificuldades burocráticas e 

imprecisões conceituais que inviabilizaram a realização de pesquisa científica, 

bioprospecção e desenvolvimento tecnológico no país (NADER et al., 2017; 

AZEVEDO, 2005;SACCARO, 2011; TÁVORA et al., 2015). 

Ante a inaptidão da MP (reeditada 16 vezes até 2001) em cumprir seus 

objetivos e diante das inúmeras críticas apresentadas, principalmente pela 

comunidade científica, o Executivo foi levado a apresentar o projeto de lei nº 

7.735/2014, resultando em 20 de maio de 2015 na Lei nº 13.123, a qual revogou a 

Medida Provisória nº 2.186-16/2001 e, posteriormente, foi regulamentada pelo 

Decreto nº 8.772/2016 (BRASIL, 2015; BRASIL, 2016; MOREIRA et al., 2017). Este 

novo conjunto legislativo é considerado hoje como o Marco Legal da Biodiversidade 

(MLB), pois apresenta novos procedimentos a serem observados no uso da biota 

brasileira (BRASIL, 2015; FERREIRA E SAMPABIO, 2013; FERRO et al., 2006; 

NADER et al., 2017). 

O MLB não está restrito a novos procedimentos iniciados após sua entrada 

em vigor. Em seu texto há a previsão do prazo de um ano para a reformulação, 

regularização e adequação de diversas atividades desenvolvidas de forma irregular 

durante a vigência da MP. Esse prazo teve sua contagem iniciada no dia 06 de 

novembro de 2017, quando foi disponibilizado o Sistema Nacional de Gestão do 
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Patrimônio Genético e do Conhecimento Tradicional Associado (SisGen) (BRASIL, 

2017d). Como sansão ao descumprimento deste prazo, destaca-se a aplicação de 

multa pecuniária a instituição ou empresa e também à pessoa física a elas 

vinculada, no montante variável de R$1.000,00 (mil reais) a 10.000.000,00 (dez 

milhões de reais) (BRASIL, 2015; BRASIL, 2016). 

Em razão das novas disposições e do reduzido prazo para regularização das 

atividades, torna-se fundamental a compreensão dos procedimentos e das 

atividades que envolvem o patrimônio genético Brasileiro. Assim, o objetivo do 

estudo é apresentar de forma sistemática as atividades a serem ajustadas 

(reformuladas, adequadas ou regularizadas) e os procedimentos a serem adotados 

pelos usuários, para o cumprimento das normas transitórias do MLB. Este artigo 

está organizado em função dos conceitos e delimitações das atividades e 

procedimentos descritos no MLB. 

 

1 DO ALCANCE E DAS NORMAS DE TRANSIÇÃO 

 

As normas de transição, previstas no capítulo VIII da Lei nº 13.123/2015 e 

também do Decreto nº 8.772/2016, devem ser aplicadas às atividades realizadas na 

vigência da medida provisória (30.06.2000 a 16.11.2015) e que na época de sua 

realização não cumpriram ou apenas cumpriram parcialmente as exigências 

previstas na MP (BRASIL, 2015; 2016). 

A figura 1 apresenta os marcos temporais que definem as atividades sujeitas 

a aplicação das normas transitórias. 

 

 

Figura 1. Marcos temporais que definem as atividades sujeitas à aplicação 

das disposições transitórias do capítulo VIII da Lei nº 13.123/2015 e do Decreto nº 

8.772/2016. 
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De acordo com a figura 1, as normas de transição abrangem: i) atividades 

iniciadas antes da vigência da MP, em 30.06.2000, mas ainda em andamento de 

forma irregular a partir desta data; ii) atividades iniciadas e finalizadas de forma 

irregular durante a vigência da MP (30.06.2000 a 16.11.2015); e iii) atividades 

iniciadas regularmente durante a MP e em andamento após o início da vigência da 

Lei, em 17.11.2015 (BRASIL, 2015; 2016). 

O MLB traz uma distinção quanto ao procedimento de ajuste para as 

atividades a serem reformuladas, regularizadas e aquelas a serem adequadas. 

Considera-se, para fins de ajuste, as atividades que estavam previstas na Medida 

Provisória. Aquelas ações que não constavam no rol de previsões da MP e foram 

fruto de inovação do novo conjunto legislativo não estão enquadradas na norma de 

transição e, portanto, não necessitam de reparo. Assim, deverão ser adequadas as 

atividades enquadradas no item ii , regularizadas aquelas enquadradas nos itens i 

e iii da figura 1 e, reformuladas, aquelas atividades enquadradas no item iii que 

aguardavam a tramitação do pedido de cadastro ou autorização para realização de 

atividade (BRASIL, 2015; 2016).  

Em sentido amplo, o Decreto nº 8.772/16 elenca no artigo 3º, §2º, os meios 

através dos quais uma atividade seria considerada finalizada, permitindo-se ao 

Conselho de Gestão do Patrimônio Genético (CGEN) definir outros meios de 

encerramento. Essa delimitação se torna importante para o enquadramento temporal 

das atividades e na identificação do procedimento a ser adotado (BRASIL, 2016). 

Dois princípios jurídicos norteiam a interpretação das disposições transitórias 

do MLB. O primeiro é o da segurança jurídica, que garante a estabilidade social e 

protege os cidadãos de alterações repentinas no ordenamento jurídico posto. 

Segundo esse princípio, alterações supervenientes das normas jurídicas não podem 

retroagir para alcançar situações já consolidadas, garantindo-se assim a confiança 

nas normas vigentes (MEIRELLES, 2016). O segundo é o princípio constitucional da 

não retroatividade da lei, que estabelece no artigo 5º, inciso XXXVI da Constituição 

Federal, que a lei não poderá retroagir para prejudicar o direito adquirido e o ato 

jurídico perfeito (BRASIL, 1988; MEIRELLES, 2016). O respeito ao ato jurídico 

perfeito significa proibir que uma nova lei demande novas exigências, definições e 
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consequências diversas daquelas existentes na época da realização do ato que 

preencheu todos os elementos necessários a sua formação (BRASIL, 1988).  

O princípio da não retroatividade da lei impossibilita a aplicação de lei 

posterior mais benéfica, quando já aplicada sanção administrativa na vigência de lei 

revogada (JUSTEM FILHO, 2005). Desta forma, aqueles que receberam sanções na 

época da vigência da MP não serão anistiados em razão do MLB deixar de 

enquadrar determinada conduta como infração administrativa. 

Com base em ambos os princípios as atividades iniciadas e finalizadas 

durante a vigência da MP e que estavam de acordo com esta, não deverão ser 

ajustadas, as sanções administrativas aplicadas não poderão ser alteradas e, ainda, 

os conceitos utilizados para definir uma atividade deverão ser aqueles que 

vigoravam na época de sua realização (BRASIL, 1942).  

 

2 ATIVIDADES QUE DEVERÃO SER AJUSTADAS  

 

Os Capítulos VIII da Lei e do Decreto descrevem as normas de transição e 

relacionam as atividades que deverão ser reformuladas, adequadas ou 

regularizadas, prevendo procedimento diverso para cada forma de ajuste. 

Especificamente, os artigos 35, 37 e 38 da Lei nº 13.123/2015 relacionam quais 

atividades devem ser ajustadas obrigatoriamente. São elas: i) o acesso ao 

patrimônio genético, ii) o acesso ao conhecimento tradicional associado, iii) o acesso 

e exploração econômica de produto ou processo oriundo do acesso ao PG ou CTA, 

iv) a remessa ao exterior do PG, v) a divulgação, transmissão ou retransmissão de 

dados ou informações que integram ou constituem CTA, e vi) os pedidos de 

autorização e regularização que estavam em tramitação na entrada em vigor do 

MLB (BRASIL, 2015). 

As atividades e suas definições reconhecidas e aceitas na época da vigência 

da MP são apresentadas abaixo, interpretando-se e relacionando-se os 

procedimentos de adequação e regularização para cada ação individualmente. 

 

2.1 Acesso ao Patrimônio Genético 
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A primeira atividade prevista no MLB como de ajuste obrigatório é a de 

acesso ao patrimônio genético. O artigo 7º, I da MP definia patrimônio genético 

como: 

 

“informação de origem genética, contida em amostras do todo ou de parte 
de espécime vegetal, fúngico, microbiano ou animal, na forma de moléculas 
e substâncias provenientes do metabolismo destes seres vivos e de 
extratos obtidos destes organismos vivos ou mortos, encontrados em 
condições in situ, inclusive domesticados, ou mantidos em coleções ex 
situ, desde que coletados em condições in situ no território nacional, na 
plataforma continental ou na zona econômica exclusiva” (BRASIL, 2001).  

 

O bem a ser protegido pela MP e pelo MLB é aquele nativo, proveniente da 

biodiversidade brasileira, ou exótico, desde que tenha adquirido características 

próprias no território nacional, seja ele animal, fúngico, microbiano ou vegetal 

(BRASIL, 2001; VASCONCELOS, 2012). 

A delimitação do alcance dessa expressão foi objeto de muitas dúvidas 

durante a vigência da MP.  

Na definição de „patrimônio genético, a palavra „informação‟ merece ser 

destacada.  Esta tem por finalidade relacionar a atividade de acesso a uma atividade 

imaterial, ou seja, a informação biológica a ser utilizada pode ser acessada por 

outros meios que não apenas diretamente do material genético em si. Como 

exemplo, pode-se considerar a reprodução do desenho de uma molécula em um 

artigo científico. Este desenho possibilitaria, em tese, a reconstrução da molécula, 

dispensando-se a obtenção do material genético de forma direta. Neste sentido, o 

uso de informação de origem genética extraída de artigo científico, deveria ter 

obedecido às regras dispostas na MP, ou seja, deveria ter obtido junto aos órgãos 

competentes a autorização para a realização de acesso, uma vez que o local da 

coleta da amostra/informação é irrelevante (BRASIL, 2001; LAVRATTI, 2007; 

VASCONCELOS, 2012). Importante destacar que a “informação” incorpora não 

apenas o DNA e o RNA, mas também todo material que contiver informações de 

origem genética, como por exemplo, as biomoléculas, alvo frequente de 

bioprospecção (LAVRATTI, 2007). 

Outras expressões contidas no conceito que podem ensejar dúvidas são 

aquelas referentes ao “[...] território nacional, plataforma continental e na zona 



47 

 

 

 

econômica exclusiva” (art. 7º, I da MP). No entanto, para essas, o interessado 

poderá consultar a Lei nº 8.617/1993, a qual traz uma definição precisa sobre as 

expressões mencionadas (BRASIL, 1993). 

No mais, para a compreensão do termo “acesso”, faz-se necessário a 

interpretação conjunta do inciso IV do artigo 7º da MP e da Orientação Técnica (OT) 

nº 01/2003 do CGEN (BRASIL, 2003). A palavra acesso deve ser entendida como: a 

obtenção de amostra do patrimônio genético com o objetivo de isolar, identificar ou 

utilizar as informações de origem genética ou as substâncias e moléculas oriundas 

do metabolismo de seres vivos ou de extratos destes organismos (VASCONCELOS, 

2012; BRASIL, 2003; BRASIL, 2001). Assim, a simples coleta do material, ou seja, a 

retirada de uma amostra biológica do seu habitat natural, não é considerado acesso, 

pois lhe falta o uso com a finalidade de isolar, identificar ou utilizar a informação 

contida nesta amostra coletada. Isto é, a simples coleta não gera a obrigação de 

ajuste imposta pela norma de transição. 

Para fins de ajuste, a data da atividade que deverá ser considerada é aquela 

em que o acesso foi realizado e não a data em que a coleta ocorreu. Por exemplo, 

se a amostra foi coletada antes do início da vigência da MP (30.06.2000), mas o seu 

acesso, ou seja, o isolamento, a identificação ou a utilização das informações 

genéticas contidas nesta amostra somente veio a ocorrer após a entrada em vigor 

da MP, esta atividade deverá ser ajustada nos termos do MLB. 

 

2.1.1 Atividades não enquadradas como acesso ao patrimônio genético 

 

Durante a vigência da MP, diversas atividades não foram consideradas como 

acesso ao patrimônio genético e, portanto, não devem cumprir as normas de 

transição impostas no MLB. Algumas porque a MP, as Orientações Técnicas (OT) e 

as Resoluções expedidas pelo CGEN expressamente as excluíam, outras porque 

acordos internacionais ratificados pelo Brasil impediam o alcance da MP (LENZA, 

2015).   

Destacam-se abaixo as atividades que não eram consideradas acesso ao 

patrimônio genético:  
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a) Atividades de acesso e remessa de amostras dos recursos fitogenéticos, 

mantidos em condições ex situ, quando realizadas exclusivamente para pesquisa, 

conservação, treinamento e melhoramento, desde que vinculados à alimentação e à 

agricultura regidas pelo Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para a 

Alimentação e Agricultura – TIRFAA (BRASIL, 2008; BRASIL, 2013).  

O Anexo I do Decreto nº 6.476/2008, que incorporou o TIRFAA ao 

ordenamento jurídico brasileiro, traz a relação das espécies que estão incluídas no 

Tratado (BRASIL, 2008). Observa-se que as atividades previstas no TIRFAA, 

quando realizadas a partir de materiais mantidos em condições in situ ou, quando 

tiverem por objetivo o uso químico, farmacêutico ou outros usos industriais não 

vinculados a alimentos animais ou humanos, deveriam ter cumprido as regras da MP 

e, portanto, estão abrangidas pelas normas de transição do MLB (FERREIRA E 

CLEMENTINO, 2010; BRASIL, 2013). 

Os tratados internacionais, que não sejam de direitos humanos, quando 

incorporados no ordenamento jurídico pátrio passam a ter caráter de norma 

infraconstitucional equivalente ao da lei ordinária, que é hierarquicamente superior 

as Medidas Provisórias. Portanto, as normas contidas em um Tratado equiparado a 

lei ordinária não podem ser restringidas por uma Medida Provisória (LENZA, 2015). 

 

b) Pesquisas e testes para aferição de taxa de mortalidade, crescimento ou 

multiplicação de parasitas, pragas ou vetores de doenças, quando visaram 

exclusivamente à investigação das propriedades das moléculas ou compostos 

químicos, naturais ou sintéticos (BRASIL, 2014a). 

 

c) Uso de informações contidas em banco de dados nacionais e internacionais de 

domínio público, como por exemplo o GenBank, Genome, UniGene e outros 

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/) (BRASIL, 2014b). 

 

d) Os óleos essenciais ou fixos e os extratos comerciais estão dispensados de 

ajuste quando o isolamento, a extração ou a purificação resultarem em um produto 

final com característica basicamente equivalente à matéria prima que lhe deu origem 

(RESOLUÇÃO Nº 29/07; FERREIRA E CLEMENTINO, 2010; GODINHO e 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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MACHADO, 2011). 

 

e) Nos programas de melhoramento genético, a etapa de pré-melhoramento e de 

seleção propriamente (ex. testes de progênie e seleção massal), enquadram-se 

como pesquisa científica e estavam excluídos das hipóteses de incidência da MP 

(FERREIRA E CLEMENTINO, 2010). 

 

f) Pesquisas que tiveram por objetivo a avaliação e a elucidação da evolução 

histórica de uma espécie ou grupo taxonômico, as relações entre os próprios seres 

vivos ou entre estes e o meio ambiente ou, a variedade genética de populações, 

conforme previsto na Resolução nº 28/07 do CGEN (BRASIL, 2007c). 

Observa-se que a exclusão prevista na Resolução restringe-se a atividade de 

pesquisa (BRASIL, 2007c). Desta forma, as demais atividades que derivarem desta, 

como por exemplo, a geração de produtos e processos, não estariam abrangidas 

pela exclusão e, portanto, deverão ser ajustadas conforme as disposições 

transitórias do MLB. 

 

g) Atividade científica para testes de filiação, técnicas de sexagem e análises de 

cariótipo ou de ADN que objetivem a identificação de uma espécime ou espécie 

(BRASIL, 2007c). 

 

h) Pesquisas epidemiológicas ou as que buscavam a identificação de agentes 

etiológicos de doenças, bem como a mensuração da concentração de substância 

conhecida que indicasse doença ou estado fisiológico a depender da concentração 

no organismo (BRASIL, 2006). 

 

i) Pesquisas que tinham por finalidade a composição de coleções de germoplasma, 

DNA, sangue, tecidos e soro (BRASIL, 2006). 

 

j) Patrimônio genético humano, excluído de forma expressa pelo artigo 3ª da MP 

(BRASIL, 2001). 
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k) Espécies vegetais e animais que foram introduzidas no Brasil encontradas em 

condições in situ que formam populações espontâneas, porém não tenham adquirido 

características distintivas próprias no Brasil (BRASIL, 2016). 

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento publicará 

periodicamente lista indicando as espécies que formam populações espontâneas e 

variedades que tenham adquirido propriedades características no Brasil (BRASIL, 

2016). A primeira lista pode ser encontrada na instrução normativa nº 23 (BRASIL, 

2017a). 

Em que pese esta exclusão ter sido proveniente do MLB e não da MP, a sua 

aplicação é imediata, pois se trata de norma regulamentadora de sentido técnico que 

delimita o alcance da nacionalidade do patrimônio genético e, com isso, a 

abrangência das normas brasileiras (GAGLIANO e STOLZE, 2012).  

 

l) A utilização de patrimônio genético como excipiente nos produtos de higiene 

pessoal, perfumaria e cosméticos (BRASIL, 2017c). 

A Orientação Técnica nº 02/2017 definiu que na hipótese acima descrita, 

consideram-se como excipiente o PATGE utilizado exclusivamente na estrutura da 

fórmula, responsável pelo aspecto físico, consistência e estabilidade, e que não 

determinem funcionalidade ao produto (BRASIL, 2017c).  

 

m) Atividades desenvolvidas sob variedades cultivadas de cana-de-açúcar, 

Saccharum spp, por não ser considerado patrimônio genético brasileiro (BRASIL, 

2007b). 

 

Finalmente, todas as atividades de acesso ao patrimônio genético, não 

elencadas nas hipóteses de exclusão acima descritas, e que não tenham sido 

realizadas de acordo com as determinações da MP ou que estavam em andamento 

quando da entrada em vigor do MLB deverão ser ajustadas conforme determinado 

pela legislação em vigor. 

 

2.1.2 Procedimento de ajuste 
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Para a regularização da atividade de acesso ao patrimônio genético, deve ser 

observada a data de sua realização e o local onde ocorreu o acesso (BRASIL, 

2016).  

 

Figura 2. Descrição esquemática das hipóteses dos Marcos Temporais sobre 

a obrigatoriedade de regularização das atividades com o uso da biodiversidade 

brasileira. 

 

Se o acesso ao patrimônio genético ocorreu entre 30.06.2000 e 16.11.2015 

em desacordo com as regras da MP, o usuário necessitará efetuar o cadastro da 

atividade no SisGen e assinar o Termo de Compromisso (TC) com a União, 

representada neste ato pelo Ministro de Estado e Meio Ambiente, ou a quem este 

delegar (BRASIL, 2015). 

O TC disponível no sítio eletrônico do Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

deverá ser preenchido pelo usuário ou seu representante legal e remetido à 

Secretaria de Biodiversidade do Ministério do Meio Ambiente (BRASIL, 2017b). Na 

hipótese da atividade de acesso ao patrimônio genético ter sido realizada 

unicamente para fins de pesquisa científica, o usuário estará dispensado da 

assinatura do TC, bastando a formalização do cadastro no SisGen (BRASIL, 2015; 

2016). 
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Para as atividades de acesso com a participação de pessoa física ou jurídica 

estrangeira, realizadas em plataforma continental, águas jurisdicionais brasileiras, 

zona econômica exclusiva e áreas indispensáveis à segurança nacional, aqui 

compreendido as faixas de fronteira e as ilhas oceânicas, o usuário está obrigado a 

solicitar a autorização no SisGen. Contudo, se o acesso ao PATGEN teve início 

entre 30.06.2000 e 16.11.2015 e somente foi finalizado após 17.11.2015, esta 

atividade deverá ser adequada apenas pela realização do cadastro no SisGen, 

desde que a atividade tenha cumprido todos os requisitos da MP até 16.11.2015. 

Caso a atividade aqui descrita esteja em desacordo com a MP, a regra é adotar o 

procedimento de regularização acima descrito (BRASIL, 2015; 2016). 

Os pedidos de autorização ou de regularização de acesso e remessa 

realizados na vigência da MP devem ser reformulados junto ao SisGen no prazo de 

1 ano, a contar de 6 de novembro de 2017 (BRASIL, 2015). Eventual pedido de 

depósito de patente efetuado até 16.11.2015, baseado em atividades realizadas 

durante a vigência da MP e em desacordo com esta, deverá ser regularizado junto 

ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, por meio da apresentação de 

comprovante de cadastro ou de autorização, obtidos através do procedimento de 

regularização aqui descrito (BRASIL, 2015; 2016). 

 

2.2 Acesso ao conhecimento tradicional associado 

 

Outro conceito importante é aquele referente ao acesso ao conhecimento 

tradicional associado. O artigo 7º, V da MP define acesso ao conhecimento 

tradicional associado como: 

 

“obtenção de informação sobre conhecimento ou prática individual ou 
coletiva, associada ao patrimônio genético, de comunidade indígena ou de 
comunidade local, para fins de pesquisa científica, desenvolvimento 
tecnológico ou bioprospecção, visando sua aplicação industrial ou de outra 
natureza” (BRASIL, 2001). 

 

A expressão “comunidade indígena” sempre foi considerada de fácil 

compreensão. No entanto, não existe uma conceituação precisa sobre 

“comunidades locais”. Diversos autores consideram-nas como comunidades que 
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mantém uma estreita relação com a natureza e são dependentes dos recursos 

naturais locais para sua subsistência e para manutenção de seu modo de vida 

(DIEGUES, 1993; MORTUREUX, 2000; SANTILLI, 2002). Desta maneira, a 

caracterização de uma comunidade local não estaria em sua localização geográfica, 

uma vez que essa poderia ser encontrada inclusive em meios urbanos, mas sim na 

forma de vida e na simbiose com o meio ambiente, onde ocorrem vínculos sociais, 

econômicos, culturais, espirituais e outros (MOREIRA, 2007). 

O artigo 7º, inciso III da MP, conceitua comunidade local como: 

 

“grupo humano, incluindo remanescentes de comunidades de quilombos, 
distinto por suas condições culturais, que se organiza, tradicionalmente, por 
gerações sucessivas e costumes próprios, e que conserva suas instituições 
sociais e econômicas” (BRASIL, 2001). 

 

  A definição trazida pela MP, aparentemente, excluía da proteção os 

agricultores tradicionais e as comunidades ribeirinhas (GODINHO e MACHADO , 

2011). 

Importante destacar que o Decreto nº 6.040/2007, que instituiu a Política 

Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, e 

no inciso I do artigo 3º conceituou comunidade tradicional, aqui equiparada à 

comunidade local, como: “[...] grupos culturalmente diferenciados e que se 

reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que 

ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução 

cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, 

inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição” (BRASIL, 2007a). 

Com base no conceito trazido pelo Decreto de 2007 (BRASIL, 2007a), pode-

se considerar incluídos no rol de comunidades locais, quando preenchidas as 

premissas contidas na MP, os quilombolas, extrativistas, ribeirinhos, pescadores 

artesanais, quebradeiras-de-coco-babaçú, seringueiros, pantaneiros, geraizeiros, 

vazanteiros, comunidades de fundo de pasto, faxinalenses e caiçaras 

(VASCONCELOS, 2012). 

Como regra geral, os pequenos produtores e os assentados não estariam 

enquadrados dentro do conceito de comunidade local para fins da proteção 

outorgada pela MP, em razão da ausência dos requisitos de condições culturais 
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distintas, organização tradicional repassada por gerações sucessivas e costumes 

próprios (VASCONCELOS, 2012). 

Destaca-se, para efeitos de ajuste das atividades, que o conhecimento 

tradicional a ser considerado é aquele que proporcionou ou facilitou o acesso a 

material genético ou a confecção de seus produtos (LAVRATTI, 2007). Como 

exemplos de acesso ao conhecimento tradicional associado pode-se citar os 

conhecimentos sobre as propriedades farmacêuticas, alimentícias e agrícolas de 

espécies da flora e fauna, as técnicas de manejo dentre outros (DERANI, 2012; 

SANTILLI, 2005). 

Diante da imprecisão conceitual da MP, a análise do enquadramento de uma 

comunidade no conceito de comunidade local deverá ser realizada de forma 

minuciosa, a fim de não se excluir uma determinada população do âmbito de 

proteção da MP, já que não existe um rol taxativo que define quais comunidades 

eram consideradas locais ou tradicionais. 

Realizada a definição do perfil das comunidades protegidas pela MP, resta 

saber quais as ações eram consideradas acesso ao conhecimento tradicional 

associado.  

Considerando-se a delimitação trazida pela MP e, fazendo uso do conceito 

abstrato imbuído na palavra “acesso”, pode-se concluir que a obtenção da 

informação não necessitaria ser extraída diretamente de uma determinada 

comunidade. A informação também poderia ser retirada de um artigo de jornal ou 

outras fontes, desde que capaz de facilitar ou possibilitar o acesso ao material 

genético. Como exemplo pode-se citar um artigo de jornal que relata a vida de uma 

determinada comunidade indígena, do estado de Roraima, e insere em seu texto 

que as sementes de um fruto são utilizadas há séculos pela comunidade como 

método contraceptivo. De posse desta informação, um laboratório coleta uma 

amostra da semente, isola e identifica a molécula detentora do princípio ativodesta 

amostra, elabora e patenteia medicamento anticoncepcional (BOFF, 2015). 

Neste exemplo percebe-se que o Laboratório acessou o conhecimento 

tradicional da comunidade indígena do estado de Roraima, o qual proporcionou um 

atalho de muitos anos e de alto custo em pesquisa para o desenvolvimento do 

medicamento e, portanto, deveria ter seguido os procedimentos previstos na MP, 
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inclusive quanto à repartição dos benefícios resultantes da exploração econômica do 

produto. 

Porém, a regularização da atividade não está restrita ao laboratório que se 

utilizou do conhecimento publicado, mas também incide sobre o autor da publicação 

a respeito da comunidade indígena. Conforme a norma de transição inserida no 

inciso IV do artigo 38 da Lei nº 13.123/2015, estaria obrigado a regularizar-se aquele 

que divulgou, transmitiu ou retransmitiu informações que integram ou constituem 

conhecimento tradicional associado (BRASIL, 2015). 

 

2.2.1 Procedimento de ajuste 

 

A forma de ajuste da atividade de acesso ao conhecimento tradicional 

associado é similar àquela já descrita no tópico 3.1.2, tanto na adequação, 

regularização e na reformulação. 

Algumas diferenças, porém merecem destaque. Para fins de ajuste da 

atividade, seguindo o exemplo acima, tanto o laboratório quanto o autor do artigo 

deveriam assinar um Termo de Compromisso (TC) com a União, onde estariam 

previstos, a depender do caso, o cadastro, a autorização de acesso ou de remessa, 

a notificação do produto acabado e a previsão de repartição de benefícios, conforme 

disposto nos artigos 38, §1º e 39 da Lei nº 13.123/2015 (BRASIL, 2015).  

Entretanto, se o autor da publicação sobre a comunidade indígena elaborou o 

artigo única e exclusivamente para fins de pesquisa científica, será necessário 

apenas realizar o cadastro no SisGen, dispensando-se assinatura de TC (BRASIL, 

2015). 

 

2.3 O acesso e exploração econômica de produto ou processo oriundo do 

acesso ao PG ou CTA 

 

O MLB enumerou as hipóteses em que a exploração econômica de itens 

oriundos da biota nacional deve ser reformulada, regularizada ou adequada. Em 

regra, a exploração econômica se concretiza com a emissão da nota fiscal pela 

comercialização de determinado item (BRASIL, 2016). Ao emitir a nota fiscal, nasce 
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a obrigação de repartir os benefícios auferidos pela venda dos itens provenientes do 

patrimônio genético nacional. Em termos legais, a hipótese de incidência é a 

exploração econômica, o fato gerador é a emissão da nota fiscal (NF) e a 

consequência jurídica é a obrigação de repartir os benefícios. 

Para o ajuste da atividade de exploração econômica, o primeiro ponto a se 

considerar é a data em que ocorreu o fato gerador, se foi na vigência da MP ou do 

MLB. Essa distinção é de extrema relevância, pois há distinção entre as atividades 

que eram consideradas como hipótese de incidência para a MP e para o MLB 

(FIGURA 2). 

 

Figura 3. Descrição esquemática das hipóteses de exploração econômica 

nos dois marcos temporais. 

 

Na figura 3, o marco temporal I compreende os fatos geradores ocorridos no 

período de vigência da MP (entre 30.06.2000 e 16.11.2015). Neste período, as 

hipóteses de incidência eram a exploração econômica de produto ou processo 

proveniente do patrimônio genético ou do conhecimento tradicional associado 

(BRASIL, 2001).  

A MP nº 2.186/2000, não delimitou o conceito de produto e de processo, 

restringindo-se a proteger de forma ampla a exploração econômica de produto e 

processo desenvolvido a partir do acesso de componentes do patrimônio genético e 

do conhecimento tradicional nacionais (BRASIL, 2001). 

Por outro lado, o Marco temporal II compreende os fatos geradores ocorridos 

na vigência do MLB (após 17.11.2015), apenas para as atividades de exploração 

econômica de produto acabado ou de material reprodutivo (BRASIL, 2015). 
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Para fins de ajuste de atividades, somente será relevante neste momento o estudo 

do Marco Temporal I. 

Observando os Marcos Temporais podemos perceber que não há conflito 

entre a aplicação do MLB e a MP. Com base nos princípios da segurança jurídica e 

da não retroatividade da lei, as ações finalizadas na vigência de uma determinada 

norma devem ser por ela regidos, não se permitido que norma posterior altere 

definições e procedimentos para atos jurídicos considerados perfeitos, i.é, 

finalizados (MEIRELLES, 2016). 

Assim, o ato jurídico da exploração econômica na MP é considerado perfeito, 

ou seja, finalizado, quando o usuário, aqui compreendido o explorador econômico 

emite a Nota Fiscal pela comercialização do produto e possui Contrato de Utilização 

de Patrimônio Genético e de Repartição de Benefícios (CURB) registrado e anuído 

pelo CGEN (BRASIL, 2001). Para esta situação, nenhuma lei posterior pode 

determinar qualquer alteração (MEIRELLES, 2016). Por outro lado, ações pendentes 

de finalização neste período serão regidas pelas disposições transitórias do MLB. 

Nota-se que o alcance da norma posterior ao fato pendente não é ilimitado, uma vez 

que não se pode alterar a parte consumada da ação. Uma lei nova poderia alterar as 

consequências de um fato pendente, mas não poderia alterar o fato em si (LEVADA, 

2009). 

Especificamente no Marco Temporal I desdobram-se quatro cenários 

(FIGURA 4): 
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Figura 4. Descrição esquemática das hipóteses de incidência quando houver 

exploração econômica da biodiversidade 

 

Conforme sintetizado na figura 4, no primeiro cenário os fatos são 

considerados perfeitos, pois foram finalizados de acordo e na vigência da MP. Por 

outro lado, no segundo cenário os fatos são considerados pendentes, pois foram 

realizados na vigência da MP, mas em desacordo com a norma e, portanto, deve-se 

realizar ajuntes conforme a MLB. 

O terceiro cenário compreende as situações em que o CURB possua validade 

superior a data de 17.11.2015, ou seja, a vigência da MP. Nesta situação, o decreto 

nº 8.772/2016 prevê no parágrafo 2º do artigo 103, que este contrato permanecerá 

válido pelo prazo nele previsto (BRASIL, 2016). Desta forma, toda a comercialização 

de produto ou processo compreendido nas hipóteses de incidência descritas no 

contrato e, enquanto este estiver válido, não sofrerá a incidência do MLB. No 

entanto, finalizado o prazo de validade do contrato, a continuidade da atividade de 

exploração econômica nele previsto deverá seguir as regras do MLB, tanto em 

relação ao procedimento de cadastro da atividade quanto em relação à partilha dos 

benefícios.  

Por fim, o quarto cenário compreende as situações em que a atividade se 

iniciou regularmente durante a vigência da MP e perdurou após a sua revogação. 

Por exemplo, quando o acesso ao PG ou CTA realizado regularmente durante a 

vigência da MP foi a base para o desenvolvimento de produto ou material 

reprodutivo após sua revogação. Neste cenário, há a necessidade de notificação do 

produto acabado ou do material reprodutivo, nos termos do MLB bem como a 

repartição de benefícios. Neste último caso, o fato gerador (emissão da NF) ocorreu 

na vigência do MLB e, desta forma, deverá seguir os procedimentos estabelecidos 

no MLB para os casos de exploração econômica (BRASIL, 2016). 

 

2.3.1 Procedimento de ajuste 

 

A exploração econômica de produto ou processo descritos nos cenários II e 

IV deverão ser regularizada por meio da assinatura do Termo de Compromisso, a 
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ser anuído pelo usuário e encaminhado à Secretaria de Biodiversidade do Ministério 

do Meio Ambiente (BRASIL, 2016; BRASIL, 2017b). 

 

2.4 Remessa ao exterior de amostra do PG 

 

Ao tratar sobre a remessa para o exterior de amostra do patrimônio genético, 

o capítulo das disposições transitórias do MLB determinou como fato gerador da 

obrigação a remessa irregular ocorrida entre 30.06.2000 e 17.11.2015 (i.é., aquela 

ocorrida durante a vigência da MP). 

A Orientação Técnica nº 01/03 emitida pelo CGEN define remessa como 

sendo o envio propriamente dito ou o transporte de amostra de componente do 

patrimônio genético, permanente ou temporário, com o objetivo de acesso para 

pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico ou bioprospecção, com ou sem a 

transferência da responsabilidade pela amostra da instituição remetente para a 

instituição destinatária (BRASIL, 2003). 

A nova definição apresentada pelo MLB para a atividade de remessa é mais 

restrita, apenas considerando remessa para fins legais quando a responsabilidade 

pela amostra for transferida para a instituição destinatária localizada no exterior. 

Pelas regras de hermenêutica jurídica, norma posterior não pode ampliar o conceito 

trazido para um fato gerador já ocorrido, porém, pode restringir o conceito 

(GAGLIANO e STOLZE, 2012). Desta forma a remessa abrangida pelas disposições 

transitórias é aquela em que há a transferência de responsabilidade para a 

instituição destinatária localizada no exterior. 

A transferência de amostra para prestação de serviço no exterior, com a 

finalidade de realização de pesquisa ou de desenvolvimento tecnológico, sem a 

transferência da responsabilidade para pessoa física ou jurídica estrangeira, está 

configurada no MLB como atividade de envio, a qual não necessita de ajuste.     

 

2.4.1 Procedimento de ajuste 

 

O usuário, como descrito nas disposições transitórias do MLB, deve assinar o 

Termo de Compromisso, nos moldes da Portaria nº 350/2017 expedida pelo MMA e 
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cadastrar a atividade de remessa no SisGen, informando o uso pretendido (BRASIL, 

2017b). 

A remessa realizada por pessoa jurídica nacional com a participação de 

pessoa física ou jurídica estrangeira, realizada na plataforma continental, águas 

jurisdicionais brasileiras, zona econômica exclusiva e áreas indispensáveis à 

segurança nacional (compreendendo as faixas de fronteira e as ilhas oceânicas), 

necessita de autorização a ser formulada no SisGen (BRASIL, 2015; 2016). 

 

2.5 Divulgação, transmissão ou retransmissão de dados ou informações que 

integram ou constituem CTA 

 

Um dos pontos mais delicados das disposições transitórias inseridas no MLB 

refere-se a dificuldade que o usuário tem de se identificar com a ação. Isso porque 

quando se fala em patrimônio genético, em regra, o tema é associado às áreas de 

ciências biológicas e agrárias, afastando por completo a relação do tema com outras 

áreas tais como as ciências humanas e sociais aplicadas. Porém quando a MP e as 

disposições transitórias do MLB trataram sobre a divulgação, transmissão e 

retransmissão do conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético, o 

alcance da norma se amplia podendo atingir todas as áreas do conhecimento. 

Retomando o exemplo da comunidade indígena de Roraima, tratado no tópico 

3.2, o conhecimento tradicional associado foi acessado, divulgado e posteriormente 

utilizado. Suponhamos que a divulgação tenha ocorrido na apresentação do 

resultado de um estudo sobre o comportamento daquela comunidade indígena, onde 

a menção ao uso da semente foi realizada sem qualquer pretensão, apenas como 

um relato sobre as peculiaridades daquela comunidade. Neste caso, o pesquisador 

que divulgou o estudo deve realizar o ajuste de sua atividade. 

 

2.5.1 Procedimento de ajuste 

 

Na hipótese de divulgação, transmissão ou retransmissão de informações que 

constituem um CTA ao patrimônio genético, a única forma de ajuste é a 

regularização, ou seja, quando essa atividade foi realizada entre 30.06.2000 e 
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16.11.2015, em desacordo com as regras da MP. 

A regularização, como dito anteriormente, deve ser realizada mediante 

cadastro no SisGen e assinatura de Termo de Compromisso. No entanto, quando a 

atividade foi desenvolvida unicamente para fins de pesquisa científica, o usuário 

estará dispensado da assinatura do TC, bastando para a regularização a realização 

no cadastro no SisGen. 

 

2.6 Pedidos de autorização e regularização que estavam em tramitação na 

entrada em vigor do MLB 

 

O MLB é claro quanto as situações em que o usuário havia solicitado durante 

a vigência da MP a autorização para realização de suas atividades de acesso e 

remessa do PG e do CTA ou a regularização das atividades já desenvolvidas, porém 

ainda aguardavam a finalização dos trâmites quando o MLB entrou em vigor. Para 

esses casos o artigo 35 da Lei nº 13.123 determina que o usuário deverá reformular 

os pedidos junto ao SisGen, dentro do prazo de 1 ano, a contar da data de 

disponibilização do sistema (BRASIL, 2015).  

 

CONCLUSÃO 

 

O presente artigo descreveu as atividades a serem ajustadas e os 

procedimentos para o cumprimento das normas transitórias do MLB. Embora 

aparentemente simples, os conceitos e delimitações das atividades e procedimentos 

descritos no MLB apresentam diversos detalhes que conduzem a diferentes formas 

de reformulação, adequação e regularização. A não observância de tais 

especificidades pode levar o usuário a equívocos, uma vez que as ações a serem 

ajustadas segundo a nova legislação, devem se limitar as definições que lhes eram 

relacionadas na época da vigência da MP. Assim, compreendendo e identificando as 

atividades abrangidas pelo MLB e seus marcos temporais descritos neste artigo, 

permite que o usuário da biodiversidade vislumbre entre suas atividades já 

realizadas, quais deverão ser ajustadas e quais não estão abrangidas pelas normas 

de transição. 
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CAPÍTULO 4 

 

4.1. Marco Legal da Biodiversidade3.  

                                                           
3
 AUTORES: LUCIANA NALIM SILVA MENUCHI; MARCOS RODRIGO TRINDADE PINHEIRO MENUHCI; GESIL 

SAMPAIO AMARANTE SEGUNDO. 

MATERIAL INFORMATIVO IMPRESSO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ. 
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CAPÍTULO 5 

 

5.1. CONCLUSÃO GERAL 

 

 O aprofundamento do estudo referente a atual legislação sobre o acesso ao 

patrimônio genético e ao conhecimento tradicional associado permitiu que fossem 

identificadas lacunas na legislação, em particular no que tange a regularização das 

atividades desenvolvidas antes da vigência do novo conjunto legislativo, que 

poderiam ensejar grandes dificuldades aos usuários da biodiversidade nacional.  

As dificuldades identificadas não se restringem a simples aplicação do novo 

conjunto legislação, mas abrange também os conceitos e terminologias divergentes 

entre a legislação revogada e a atualmente vigente. Desta forma, a elaboração do 

artigo contendo algumas explicações sobre a forma de interpretação e aplicação das 

normas de transição do Marco Legal da Biodiversidade permitiu uma compreensão 

global das normas vigentes e revogadas, permitindo que o usuário da biota tenha 

segurança na regularização de suas atividades. 

 Ainda no aprofundamento dos estudos sobre o atual conjunto legislativo, 

pode-se identificar a previsão na legislação vigente e objeto do estudo desta 

dissertação, a possibilidade de fomento a ciência e tecnologia brasileira, por meio da 

realização de transferência de tecnologia. 

O Marco Legal da Biodiversidade trouxe em seu conteúdo a obrigatoriedade 

da repartição dos benefícios derivados do uso da biota nacional. Dentre as 

possibilidades previstas na legislação para a realização da repartição de benefícios, 

está a transferência de tecnologia. No estudo que resultou na elaboração de uma 

artigo científico que compõe a presente dissertação, foi apresentado a importância 

da ferramenta inserida na lei, a transferência de tecnologia, principalmente em 

âmbito internacional. Capacitar e qualificar os pesquisadores brasileiros permite a 

colheita de resultados em âmbito social, científico e tecnológico, de forma 

prolongada e, a depender da maturidade atingida, os efeitos poderão se perpetuar 

indefinidamente.  

 Por certo, o novo conjunto legislativo ainda deverá ser largamente explorado, 

mas apenas com esse despretensioso trabalho, pode-se verificar que, se bem 
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aplicada a nova legislação, mesmo com todos os pontos supostamente negativos 

existentes no texto legal, o Marco Legal da Biodiversidade poderá favorecer e 

fortalecer o uso regular da biodiversidade. 
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