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Proteção e Reconhecimento dos valores socioculturais e econômicos relacionados 
aos Conhecimentos Tradicionais: quais são os instromentos apropriados! 

r 
r: 
r: 
r 
r: 
r: 
r: 

Ao lado de políticas públicas indispensáveis à efetivação dos direitos relacionados à 
proteção do território, à reprodução fisica e cultural dos povos, à proteção da sócio e da 
biodiversidade, o desenvolvimento de projetos de alternativas econômicas sustentáveis e 
em escala apropriada pode representar um elemento diferencial e complementar 
considerável para a melhoria das condições de vida dos povos tradicionais (indígenas, 
quilombolas, extrativistas, caiçaras ... ) e portanto para a própria conservação e 
reprodução de seus saberes. 

r: 
A pressão pelos recursos naturais abrigados pelos territórios das populações tradicionais 
é progressivamente crescente, como resultado evidente do avanço cotidiano e sensível 
das fronteiras da sociedade de mercado. Diante disso temos um impasse!(?) Ou elas se 
fecham para o contato promíscuo com a sociedade urbano-industrial, no intuito de 
manterem seus costumes, tradições e territórios incólumes, o que dependerá primeiro da 
vontade de cada povo/sociedade e, segundo, do vigor das políticas de Estado 
controladoras e desincentivadoras da predação cultural e ecológica já em pleno vapor, 
ou, ao lado das políticas indispensáveis de saúde, educação e garantia de seus territórios, 
são desenvolvidos e aprimorados instrumentos que permitam essa relação inter-cultural 
e econômica em patamares justos, mais solidários e sustentáveis {em suas dimensões 
social, cultural, econômica, ambiental e política), permitindo a integração entre os 
povos, sem assimilação forçada, sem predação. Será possível? 

r- 

r: 

,----· 
No dizer de Eduardo Viveiro de Castro: " ... o desafio ou enigma que se põe aos índios 
consiste em saber se é realmente possível utilizar a potência tecnológica dos brancos, 
isto é, seu modo de objetivação - sua cultura -, sem se deixar envenenar por sua absurda 
violência, sua grotesca fetichização da mercadoria, sua insuportável arrogância, isto é, 
por seu modo de subjetivação - sua sociedade."1 Esse raciocínio ou desafio, guardadas 
as devidas peculiaridades, aplica-se às demais populações que mantém organização 
sócio-cultural distinta das sociedades de mercado. Inverta o raciocínio e terá que: "o 
desafio ou enigma que se põe à sociedade de mercado consiste em saber se é realmente 
possível utilizar a herança intelectual transmitida ao longo das gerações pelos povos 
tradicionais, isto é seu modo de subjetivação - posto que saber é indissociável do "ser" 
tradicional-, sem envenená-las por sua grotesca fetichização pelo "ter" em detrimento 
do "ser" e "existir" .... e reconhecendo a importância da ciência tradicional como um dos 
elos chave para o desenvolvimento da ciência contemporânea." 

r: 
r: 
r: 
r· 
r: 
r: 
r: 

r- 
A relação não alienada entre povos distintos (tradicionais e a chamada sociedade 
envolvente), de integração sem assimilação, somente se dará quando e se houver 
respeito e reconhecimento aos valores culturais tradicionais não somente como 
elementos essenciais ao desenvolvimento de novas comodidades à sociedade 
"dominante", mas em função de seu valor intrínseco e indissociável de cada povo. de 
cada sociedade tradicional. O desafio está posto! O Direito, seus princípios e as 
regulamentações dele decorrentes devem exercer um papel fundamental na 
intermediação dessa relação de forma a garantir o equilíbrio necessário para que os 
valores fundamentais aos direitos indígenas e das populações tradicionais sejam 
respeitados e que a aclamada repartição justa e eqüitativa dos beneficios decorrentes do 
uso da biodiversidade e dos conhecimentos tradicionais a ela associados saia do plano 

1 Povos Indígenas no Brasil, 1996·2000, Instituto Socloambiental, 2001, pág. 51. 
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da retórica doutrinária-diplomática e tome-se práxis: política e socioeconômica. 

r 
r 

Mais do que um modelo contratual, por si só sabidamente frágil para estabelecer elos de 
confiança entre "parceiros" no reconhecimento e valorização dos conhecimentos 
tradicionais é necessário que sejam desenvolvidos princípios, métodos, procedimentos 
básicos de diálogo permanente e franco (pré-contratuais) entre os interessados no uso 
dos conhecimentos tradicionais e seus efetivos detentores. Os objetivos, riscos. 
processos e métodos científicos, probabilidades de êxito e de falhas, alternativas 
tecnológicas, resultados e produtos desejados, estratégias e métodos publicitários, 
alterações inesperadas de rota em pesquisa e desenvolvimento (P&D) de produtos, usos 
múltiplos da imagem dos povos etc, podem ser minuciosa e previamente discutidos com 
toda comunidade detentora dos conhecimentos permitindo-lhe condições reais de 
compreensão dos beneficios decorrentes do uso de seus conhecimentos tanto para os 
consumidores dos produtos resultantes como para sua própria comunidade. Portanto, do 
ponto de vista ético e jurídico, o consentimento prévio e efetivamente informado será 
um dos elementos que determinará as condições de validade do uso do bem imaterial 
coletivo que é o saber tradicional. 

r: 
r: 

r: 
,-. 
r: 

r 

Nesse contexto, a questão preliminar a ser desenvolvida refere-se à possibilidade (ou 
não) de estabelecimento de princípios gerais, procedimentos básicos e regras mínimas 
para a obtenção de consentimento para uso dos conhecimentos tradicionais associados à 
diversidade biológica considerando-se a diversidade de povos, culturas, saberes, 
organizações sociais e respectivas expectativas individuais e coletivas em relação ao 
universo envolvente. r: 

r: 
r: 

Um procedimento calcado em princípios e regras de confiança mútua, com cláusulas e 
salvaguardas de sigilos, de prévios e recorrentes assentimentos, garantirão de per si a 
conservação, mais que isso a "promoção" ou ainda o resgate e o reconhecimento da 
importância e do valor dos conhecimentos dos povos tradicionais? 

Pois bem. O mínimo é uma legislação (leia-se LEI e conseqüentes regulamentações) 
que estabeleça procedimento claro, transparente e fiel de diálogo prévio e permanente 
entre os potenciais interessados em compartilhar os conhecimentos tradicionais para o 
desenvolvimento de benesses para a sociedade envolvente, mas fundamentalmente para 
os legítimos donos do saber originário. Em assim sendo, Consentimento Prévio 
Informado é o início, embora não seja suficiente. 

André Lima 
Coordenador do Programa 
Direito Socioambiental - ISA 
Em 05 de setembro de 2002 
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Consentimento Prévio Informador 

Princípios Orientadores e Modelos Concretos 

Laurel Firestonej 
Harvard Law School & Instituto SocioAmbiemal 

Junho-Agosto de 2002 

Introdução 
Atualmente, países, estados, instituições, empresas e comunidades no mundo 

inteiro estão começando a elaborar políticas concretas que respeitem o direito das 
comunidades tradicionais de controlar o acesso e uso de recursos genéticos dentro de seus 
territórios, bem como o conhecimento associado a tais recursos. As decisões quanto à 
especificidade e rigor dessas políticas afetarão significativamente os tipos de atividades 
conduzidas em comunidades locais e o uso que será feito de seus recursos e 
conhecimentos no futuro. 

Os maiores desafios na elaboração de tais políticas são as grandes diferenças entre 
comunidades, os diversos tipos de conhecimento tradicional e os vários tipos de uso de 
tal conhecimento. Enquanto alguns grupos negociam ativamente empreendimentos 
comerciais, outros têm a intenção de permanecer praticamente isolados do mundo 
exterior. Alguns grupos estão interessados em patentear suas próprias inovações. 
enquanto outros vêem o conhecimento tradicional como parte inerente do domínio 
público. Por outro lado, pesquisadores e exploradores estão interessados em uma ampla 
gama de usos finais de conhecimento tradicional e recursos genéticos. Esses interesses 
incluem o conhecimento de métodos tradicionais de colheita para publicações 
acadêmicas, extração de óleo para uso em cosméticos, amostras de plantas para pesquisa 
em drogas que podem salvar vidas, sementes para o desenvolvimento de culturas 
transgênicas, plantas medicinais para uso homeopático, e outros. Idealmente, as regras 
deveriam permitir alguma flexibilidade, dependendo do tipo de uso (i.e. acadêmico ou 
comercial). No entanto, a realidade no mundo de hoje é que a pesquisa acadêmica é 
freqüentemente apropriada para desenvolvimento comercial, tornando difícil uma 
separação completa entre as duas categorias. 

Este documento visa fazer um resumo dos princípios atuais que regem as políticas 
e propostas referentes ao Consentimento Prévio Informado de comunidades locais e 
indígenas no que refere ao acesso a seu conhecimento tradicional e recursos genéticos. 
Espera-se que aqueles que elaboram as políticas em todos os níveis e setores beneficiem 
se da experiência acumulada por outros que estão criando políticas nessa área 

O que é Consentimento Prévio Informado? 
Para os fins deste documento, Consentimento Prévio Informado (CPI) é a 

exigência de que as comunidades locais e indígenas sejam consultadas para dar o seu 

l A autora gostaria de agradecer Terezinha Dias. Laure Emperairc. Da, id llalh,t\\.l~ " Vilmar Gu.rruni pd., Jis..:u,,ão do, 
assuntos envolvendo consenumento prévio mforrnado cm entrevistas conduzidas cm Julho e agosto de 2002 .. \ autora :igr,1,b.:c. umd.r. 
Andre Lima e Nurit Bcnsusan pela supervisão deste estudo. coednzido através do lnsututo Socio.unbicutal. 
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r: consentimento voluntário antes que uma pessoa, instituição ou empresa tenha acesso a 

conhecimentos tradicionais ou recursos genéticos dentro de seu território. É vital para 
essa definição, no entanto, que as comunidades sejam informadas dos riscos e beneficies 
de um projeto, para então dar de fato a sua autorização voluntária. O desafio atual é 
definir o que é o CPI na prática, tanto em beneficio daqueles interessados no acesso 
quanto daqueles cujos direitos devem ser protegidos. 

r: 
r: 
r: 
r: 
r 

r: 

Por que exigir o Consentimento Prévio Informado? 
Diversos acordos e declarações internacionais, bem como muitas leis nacionais l, 

determinam que o CPI deve ser exigido antes da concessão de acesso a recursos genéticos 
e conhecimento tradicional. O Artigo 15 (5) da Convenção sobre Diversidade Biológica 
(CDB) estabelece especificamente que "o acesso a recursos genéticos deve estar sujeito 
ao consentimento prévio fundamentado da parte contratante provedora desses recursos, a 
menos que de outra forma determinado por essa parte". Embora esta declaração não se 
refira especificamente a comunidades locais e indígenas, o Artigo 8 G) determina que os 
países devem, "Em conformidade com sua legislação nacional, respeitar, preservar e 
manter os conhecimentos, inovações e práticas das comunidades locais e populações 
indígenas com estilos de vida tradicionais relevantes à conservação e à utilização 
sustentável da diversidade biológica, e incentivar sua mais ampla aplicação com a 
aprovação e a participação dos detentores desse conhecimento, inovações e práticas; e 
encorajar a repartição eqüitativa dos beneficios oriundos da utilização desse 
conhecimento, inovações e práticas". (grifos meus) 

Além disso, o Artigo l O( e) determina que cada parte deve "proteger e encorajar a 
utilização costumeira de recursos biológicos de acordo com práticas culturais tradicionais 
compatíveis com as exigências de conservação ou utilização sustentável". Assim, para ter 
acesso a recursos genéticos e ao conhecimento tradicional a eles associado em qualquer 
país que seja signatário da CDB, a parte interessada deve obter a autorização do órgão 
governamental competente, assim como consultar e envolver as comunidades locais 
relevantes. 

Outros acordos e declarações internacionais importantes que exigem o CPI, direta 
ou indiretamente, incluem a Convenção sobre Proteção à Herança Natural e Cultural do 
Mundo de 1972 (UNESCO Heritage Convention); a Convenção sobre os Meios de 
Proibição e Prevenção de Importações, Exportações e Transferências Ilícitas de 
Titularidade de Propriedade Cultural de 1970 ( UNESCO Cul.Propertyy; a Convenção 
sobre Povos Indígenas em Países Independentes de 1986 (Convenção 169 da OIT); o 
Compromisso Internacional sobre Recursos Genéticos de Plantas da Organização de 
Agricultura e Alimentos (Food and Agriculture Organization - FAO) (Resolução FAO 
4/89); a Convenção das Nações Unidas para o Combate à Desertificação em Países 
Enfrentando Secas Graves e/ou Desertificação, Especialmente na África, de 1994 ( United 
Nations Convention to Combat Desertification - UNCCD); a Minuta da Declaração das 
Nações Unidas sobre os Direitos de Povos Indígenas. de 1981 ( UN Draft Declaration 011 
the Rights of Indigenous Peop/e),(especialmente os seus artigos 24 e 29); e a Agenda 21 
da Declaração do Rio (especialmente o Capítulo 26). Todos esses acordos inferem e/ou 

r 
r 
r- 

r: 
r: 
r: 

r 
r· 
r 

,r- 

J I 'er Sarah A. Laird, lntroduction: equitable parmerships in practice. Em Biodiversitv and 
Trad.itional Knowlcdge: Eguitable Partnerships in Practice ed. Sarah a. Laird. Peoplc and Plams 
Conservation Series. Earthscan Publications Ltd .. Londres 2002. (xxiv) 
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afirmam o direito das comunidades indígenas de controlar o acesso e utilizar os recursos 
e conhecimentos a eles associados dentro de seus territórios. 

Além disso, as Afirmações e Declarações de Povos Indígenas mencionadas 
abaixo requerem o consentimento prévio informado antes da concessão de acesso a 
recursos genéticos ou conhecimento tradicional em terras indígenas.; Declaração de 
Princípios do Conselho Mundial para Povos Indígenas de 1984 (Declaration of 
Principies of the World Council of Indigenous Peoplesy, a Declaração de Kari-Oca (Kart 
Oca Declaratiom e o Estatuto da Terra dos Povos Indígenas de 1992 (Indigenous 
Peoples' Earth Charterw; o Estatuto dos Povos Indígenas Tribais das Florestas Tropicais 
de 1992 ( Charter of the Indigenous Tribal Peoples of the Tropical Forests)'J,; a Minuta da 
Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas de 1993 ( UN Draft 
Declaration on the Rights oj Indigenous Peoples- 1993); a Declaração Final da Consulta 
do Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas sobre Conhecimento dos Povos 
Indígenas de 1995 (Final Statement from the UNDP Consultation on Indigenous Peoples' 
Knowledge - Sabah Declaration); Aliança Internacional dos Povos Tribais Indígenas das 
Florestas Tropicais (Jnternational Alliance of Irdigenous Tribal peoples of the Tropical 
Forests): Convenção sobre Biodiversidade - os Interesses dos Povos Indígenas de 1995 
(The Biodiversity Convention - the Concerns of Indigenous Peoples); os Resultados da 
Assembléia Internacional dos Povos Indígenas e outros Povos Dependentes das Florestas 
sobre Manejo, Conservação e Desenvolvimento Sustentável de todos os Tipos de 
Florestas: Uma Contribuição ao Comitê Intergovernamental sobre Florestas ele 1996 - a 
Declaração de Letícia (Results of the lnternational Meeting of Indigenous and Other 
Forest-Dependant Peoples on the Management, Conservation and Sustainable 
Development of Ali Types of Forests: a Contribution to the Intergovernmental Panei 011 

Forests - Leticia Statement - 1996); Segundo Fórum Internacional Indígena sobre 
Biodiversidade: Apresentação ao Workshop sobre Conhecimento Tradicional e 
Diversidade Biológica de 1997 (Second Internanonal Indigenous Forum on Biodiversity: 
Submission to the Workshop on Traditional Knowledge and Biological Diversityv, Carta 
de São Luis do Maranhão: Representantes dos Pajés do Brasil. (6 de dezembro de 2002). 

Talvez mais importante do que as exigências legais, projetos são beneficiados 
pela obtenção do CPI. O CPI permite a implementação efetiva de projetos, "eliminando 
conflitos em potencial, garantindo a confiança das populações locais e a adesão local à 
proposta, promovendo um maior entendimento entre as partes" .Q 

r: 
r: 

r: 
r: 
r 

r 
r 
r: 

r 
r: 

Quem está adotando esse procedimento? 

r· 

1 í'er em geral Graham Dutfield 228 - 230. 
± Parágrafo 61: 'Os povos indígenas devem daro seu consentimento a todos os projetos cm nossos 

territórios e devem estar plena e inteiramente envolvidos em todas as decisões antes da obtenção do 
consentimento. Todas as informações sobre o projeto e seus efeitos devem ser fornecidas aos povos. A falta 
dessas informações será considerada urn crime contra os povos indígenas. · 

2 Artigo 45: 'Todas as investigações em nosso território devem ser conduzidas com o nosso 
consentimento e sob o controle e supervisão conjuntos. conforme mutuamente acordado: inclusive a 
disposição referente a treinamento. publicação e apoio às instituições indígenas necessários à obtenção 
desse controle. · 

§ Ver Laird & Noejovich. 187; citando o World Bank. 1996; Borrini-Feyerabend. 1997: Tobin ct 
al. 1998. 
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Em vista da grande procura em relação ao consentimento prévio informado de 
detentores de conhecimento tradicional e recursos genéticos, muitos países têm exigido 
alguma forma de CPI em sua legislação nacional no que concerne ao acesso a recursos 
genéticos.j Alguma forma de CPI é especificamente exigida nas leis nacionais propostas 
ou em vigor na Bolívia, Colômbia, Equador, Peru, Venezuela, Bangladesh, Brasils, 
Camarões, Costa Rica, Fiji, Índia, Filipinas, na legislação modelo da Associação de 
Nações do Sudeste Asiático (Association of South East Asian Nations - ASEAN), e o 
modelo de legislação dos estados da Organização da Unidade Africana. Dentro das 
diversas legislações nacionais, as abordagens variam desde vagas declarações até 
procedimentos obrigatórios refinados. O relacionamento entre governo e comunidades 
locais também varia desde aqueles extremamente intervencionistas até aqueles que 
permitem uma significativa autonomia local.s (Para um resumo das políticas locais 
referentes ao CPI e a linguagem legislativa pertinente,. ver Anexo 1.). 

Além das legislações nacionais referentes a acesso, muitos países têm pressionado 
organizações internacionais como a Organização Mundial do Comércio - OMC, a 
Organização Mundial de Propriedade Intelectual - OMPI (World Intellectual Property 
Organization - WIPO) e a Convenção de Agricultores e Criadores no sentido de que 
estas exijam comprovação do CPI antes da concessão de proteção à propriedade 
intelectual.jg Por exemplo, as apresentações da Índia à reunião da Terceira Conferência 
das Partes da Convenção de Agricultores e Criadores argumentam ser necessário um 
sistema de patentes que exija daqueles que efetuam pedidos de patentes revelar a origem 
de todos os materiais biológicos, conhecimentos tradicionais e práticas utilizadas no 
processo de criação, bem como prova de que o acesso aos materiais biológicos foi obtido 
por meio de CPI, de acordo com termos contratuais mutuamente acordados pelas partes, 
conforme exigido pela CDB.u A partir de junho de 2002, Brasil, China, Cuba, 
República Dominicana, Equador, Índia, Paquistão, Tailândia, Venezuela, Zâmbia e 
Zimbábue solicitaram aos Membros do Conselho TRIPS que considerassem 
modificações ao acordo do TRIPS, visando exigir a "divulgação das fontes e país de 
origem dos recursos biológicos e conhecimentos tradicionais utilizados na invenção", 

1 De acordo com a Ol\1PI (WIPO). "desde 1999. mais de trinta países haviam promulgado ou 
estavam no processo de desenvolver legislação nacional sobre acesso a recursos genéticos e repartição de 
benefícios." Organização Mundial de Propriedade Intelectual. comitê intergovernamental sobre propriedade 
intelectual e recursos genéticos. conhecimentos tradicionais e folclore. Princípios Operacionais para 
Cláusulas de Propriedade Intelectual de Contratos Referentes a Acesso a Recursos Genéticos e 
Compartilhamento de Beneficias. Segunda Sessão Genebra. 10a 14 de dezembro de 2001. 

-ª A lei atual no Brasil exige apenas que as comunidades locais dêem o seu consentimento prévio. 
não tendo definido. no entanto. se isto significa que as comunidades têm o mesmo direito a informações 
que seria exigido em um CPI. Todos os demais países mencionados exigem especificamente o 
Consentimento Prévio Informado. 

2 Para uma discussão dos prós e contras de envolver o governo no processo de concessão de 
licenças. ver Seeding Solutions: volume 2. Opções para leis nacionais que regulamentem o controle sobre 
recursos genéticos e inovações biológicas. Toe Crucible II Groap (2001). Páginas 18 - 19 & 119. 

10 Ver a proposta do Pacto Andino referente ao CPI antes da concessão de qualquer proteção à 
propriedade intelectual. 

Jl l 'er Cantuária Marin, 85). 
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assim como "prova de obtenção do consentimento prévio informado através da aprovação 
das autoridades sob os regimes nacionais pertinentes".12 

* 
Princípios do Consentimento Prévio Informado 

A Convenção sobre Diversidade Biológica identificou três princípios orientadores 
na elaboração de políticas adequadas e efetivas de consentimento prévio informado para 
comunidades locais e tradicionais. 110s detentores de conhecimento tradicional devem ( l) 
sentir-se seguros em acordos envolvendo direitos de posse relativos às terras, florestas e 
águas marinhas/internas de sua propriedade; (2) sentir-se seguros de que foi conferida a 
eles a mesma situação dos demais membros da parceria; e (3) estar convencidos da 
existência de um objetivo comum, compatível com seus valores culturais e ecológicos".u 
O desafio, então, reside em como conseguir esses resultados por meio de exigências 
legais, quer mediante códigos de conduta privados, quer por meio de regulamentação de 
acesso imposta pelo governo. Diversos procedimentos e exigências importantes têm sido 
utilizados ou sugeridos, tanto no setor publico quanto no privado. 

r 

O que são princípios comuns em todas as Políticas de Consentimento Prévio Informado? 
O CPI aplica-se apenas ao objetivo e atividade específicos para os quais foi 

concedido; permissão adicional deve ser obtida antes da utilização de recursos 
genéticos de maneira diferente daquela estipulada no acordo inicial. De acordo com 
o Grupo de Trabalho sobre Acesso e Repartição de Beneficias da Convenção sobre 
Diversidade Biológica "embora o consentimento prévio informado possa ser concedido 
inicialmente para um ou mais usos específicos, qualquer alteração no uso, inclusive 
transferência a terceiros, pode demandar um novo pedido de consentimento prévio 
informado". No entanto, os meios para separar as diferenças quanto ao objetivo e uso dos 
materiais ou conhecimentos devem ser elaborados por meio de exigências específicas 
estipuladas nas respectivas políticas. Nas Filipinas, por exemplo, o CPI para acesso a 
recursos genéticos é concedido separadamente do CPI para divulgação de conhecimento 
tradicional e, assim, CPis separados devem ser obtidos para cada um.14 A Índia 
especifica sete usos de recursos biológicos ou inovações sujeitos ao CPI.1s A maior parte 
dos países exige a obtenção de um CPI adicional para a transferência de material ou 
informações a terceiros ou se a pesquisa acadêmica desenvolver um interesse comercial 
não previsto. Como a utilização de recursos genéticos e conhecimento tradicional está em 

r 

r· 
r 

r: 

r 
r 

r: 

r 
r: 

r": 

12 OMC IP/C/W/356 
.Ll. CBD: Elaboração dos Termos Chave do Artigo 8(i) e Disposições Correlatas nos Artigos I O(c). 

e 17.2 e 18.4 .. emhttp://www.biodiv.org/indig/tkbd-4e.htm. Ver. em geral. Market Realities. 
14 Ver Columbia 58. 

15 Os sete usos incluem: a produção e/on duplicação dos recursos por qualquer meio. o desenvolvimento 
de produtos tradicionais com base no recurso. o desenvolvimento de novos produtos por meio da utilização 
de conhecimentos locais, com base em inovações locais. a oferta para venda a comercialização. exportação 
e importação. O Model Biodtversity Related Community Intellectual Rights Act: SEÇÃO lil - Cláusula 
12(a) - Abrangência da Proteção a Recursos Biológicos. Conhecimento e Inovação relacionados a tais 
Recursos. 

r: 
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r: 
r: 
r 
r 
r: 

r 
r 

constante crescimento e evolução, é mais apropriado considerar o CPI como um processo 
do que um ato contratual isolado. 

O interessado no acesso deve divulgar no mínimo (1) a natureza e o objetivo 
da atividade e (2) explicar todos os riscos em potencial que podem resultar da 
atividade. Sem essas duas informações básicas, não se pode dizer que uma comunidade 
deu o seu consentimento informado. Embora seja dificil prever todos os riscos envolvidos 
em muitas atividades de pesquisa acadêmica, é importante que os riscos previsíveis sejam 
informados às comunidades à medida que o pesquisador tome conhecimento deles. 
Existem várias outras informações alternativas possíveis para o CPI além dessas duas. 

r: 

r: 
r: 

r: 

r· 

No que as políticas diferem? 
As políticas referentes ao CPI diferem quanto ao detalhamento das informações 

de mérito exigidas, bem como quanto ao rigor das exigências de procedimento. Alguns 
países não definiram as exigências de mérito e de procedimento que constituem o CPI, 
enquanto outros, como as Filipinas, possuem exigências tão severas que atualmente 
apenas 2 em cada 37 pedidos de acesso a recursos genéticos efetuados por interessados 
nas áreas comercial e acadêmica foram aprovados pelo governo.js O Comitê 
Intergovernamental de Propriedade Intelectual e Recursos Genéticos, Conhecimento 
Tradicional e Folclore da OMPI e o UNEP CBD WG-ABSl7 recomendam o uso de 
exigências diferentes para os diversos tipos de interessados no acesso. Países como o 
Peru, a Índia e as Filipinas têm procedimentos diferentes para pesquisas estritamente 
acadêmicas e pesquisas com fins comerciais. Outros exigem os mesmos procedimentos 
para o CPI, independentemente do objetivo do projeto. Segue abaixo uma lista das 
exigências essenciais e de procedimento possíveis, o país, grupo ou instituição que exige 
tais informações, e uma discussão dos beneficias e desvantagens de cada alternativa. 

r: 

(' 

r 
r> 

r: 
r: 

r: 
r: 
r> 

r: 

Informações de mérito que podem ser exigidas1s 

r 
r: 

r 

(1) A metodologia de pesquisa (Inuit Tapirisat do Canadá): "os procedimentos específicos 
exigidos pela atividade .. (Laird, xxiv); a duração, área geográfica e métodos de coleta da 
pesquisa proposta (Pew Scholars Initiative 1996); informações sobre o tipo de material 
retirado. o tamanho da amostra e o estado de conservação do material sendo coletado para 
amostra (o contrato USP-Verata em Fiji); 12 uma descrição do programa de pesquisa. os tipos 
de organismos desejados. e o objetivo e os meios para coleta de amostras (contrato US 
Yellowstone-Diversa, pedido de licença nos EUA);20 urna breve descrição dos objetivos e 
motivos da pesquisa bem como das atividades a serem conduzidas: indicação do local ou 
locais onde as atividades serão conduzidas e o período de tempo necessário para completar as 
atividades de pesquisa: informações referentes à destinação do material e produtos derivados. 

r: 
r: 

r: 

r 
16 Ver Columbia 55. 
17 (Programa do Meio Ambiente das Nações Unidas I Convenção sobre Biodiversidade Biológica 

/ Grupo de Trabaího sobre Acesso e Compartilhamento de Beneficios) 
18 Ver. em geral. Laird & Noejovich em 189 - 201. 
19 Ver Columbia 52. 
20 Ver Columbia 66. 

r 
r: 
r: 
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r: 
r: 
r: 
r: 
r: 
r: 
r: 
r: 
r: 
r: 

e dados ou conhecimentos tradicionais coletados (ISA)21; "inbnnações detalhadas e 
específicas sobre a natureza do acesso desejado e da amostra a ser coletada: os locais exatos 
onde a amostra ou amostras estão localizadas, assim como os locais onde as atividades de 
pesquisa e desenvolvimento propostas serão conduzidas: indicação clara da destinação 
principal do recurso e suas destinações subseqüentes" (Bangladesh); uoojetivo/s. 
metodologia/s, duração. espécies/amostras e número/quantidade a ser utilizado e/ou colhido" 
(Filipinas): "área e local específicos da atividade de prospecção biológica: o período definido 
em que as atividades de coleta serão conduzidas: as finalidades, objetivos e recursos 
específicos que serão utilizados. as atividades e metodologias, (Ddução esperada e outras 
informações pertinentes" (nações da ASEAN); "os recursos objeto do pedido de acesso. 
inclusive os locais em que estes serão coletados: a identificação do b:al onde as atividades de 
pesquisa e desenvolvimento serão conduzidas; a destinação principal do recurso e sua provável 
destinação ou destinações" (legislação modelo da Organização da Unidade Africana 
(Organization of 'Afncan Unity- OAU) 

a. Tipo e quantidade de recursos genéticos a que se deseja ter eeesso: 
b. Data de início e duração da atividade: 
c. Área geográfica a ser explorada: 
d. Identificação do local onde as atividades de pesquisa e desenvolvimento serão 

conduzidas: 
e. Inf ormações sobre como as atividades de pesquisa e desenvolvimento serão 

conduzidas. 
(UNEP/CBD/WG-ABS 8-19 de abril de 2002) 

r: 
r: 

r 
r: 
r: (2) "Todas as implicações que podem ser previstas em um contexto realista". (Laird. xxiv); "as 

conseqüências previsíveis da pesquisa para recursos. pessoas e interessados no acesso. 
inclusive o valor comercial em potencial". bem como os valores não comerciais. tais como 
reconhecimento acadêmico e progresso do pesquisador e quaisquer riscos de ordem social 
e/ou cultural (Pew Scholars Initiative 1996): "os benefícios em potencial e possíveis 
problemas associados à pesquisa tanto para as pessoas quanto para o ambiente" (Inuit 
Tapirisat do Canadá); "a destinação do conhecimento ou material a ser adquirido. sua situação 
no que se refere a propriedade e os direitos dos povos locais a tat conhecimento ou material 
após este ter deixado a comunidade" (Posey & Dutfield); "usos atuais e em potencial. 
inclusive a sua sustentabilidade e os riscos que podem surgir como resultado do acesso e da 
coleta: se a coleta do recurso biológico e genético põe em risco qualquer componente de 
diversidade biológica. e/ou ecosistema, e/ou a subsistência de qualquer comunidade que 
detenha o direito de propriedade coletivo sobre tais recursos e conhecimentos (residual title)" 
(Bangladesh); atividade proposta, riscos e implicações (Peru - Lei Proposta sobre 
Conhecimento Coletivo e Acesso a Recursos Genéticos): "avaliação de como a atividade de 
acesso pode afetar a conservação e uso sustentável da biodiversidade. a fim de determinar os 
custos e benefícios relativos da concessão do acesso. (UNEP/CBD/WG-ABS 8-19 de abril de 
2002) 

r: 
r: 
r: 

r 
r: 
r: 
r: 
r: 
r· 
r: 

r 

r: (3) A pessoa jurídica e filiação do interessado e/ou pessoa que efetuará a coleta e a pessoa para 
contato. quando o interessado for uma instituição (UNEP/CBDIWG-ABS 8- l 9 de abril de 
2002); o interessado no acesso deve prestar informações sobre quem está financiando a 
pesquisa. assim como sobre todas as partes que dela participarão (legislação nacional de Fiji): 
"a identidade daqueles que conduzirão a atividade e seus patrecínadercs, se forem 
diferentes" (Posey & Dutfield); o pesquisador deve fornecer explicações sobre os 
patrocinadores da pesquisa e sobre a pessoa responsável (Inuit Tapirisat do Canadá): 
identificação do pesquisador ou dos pesquisadores e recomendação da instituição ou 

r: 21 Instituto SocioAmbiental Recomendações para Pesquisa Científica em Terras Indígenas. Ver 
Ana Valéria Araújo. Acesso A Recursos Genéticos e Proteção aos Conhecimentos Tradicionais 
Associados. O Direito Para O Brasil Socioambiental. Organizado por André Lima Ed, Scrgio Antonio 
Fabris. instituto Socioambiental. Brasil. 2002. 
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r 

r: 

instituições responsáveis pela pesquisa (ISA): "identificação do interessado e documentos que 
atestem sua capacidade legal de contratar" (Bangladesh); fonte de recursos (Filipinas): "nome 
do pesquisador. pessoa que efetuará a coleta ou colaborador. informações sobre o colaborador 
local" (nações da ASEAN): =identidade. do interessado e documentos que atestem sua 
capacidade legal de contratar. inclusive. cpmdo aplicável a identidade de todos os sócios da 
parte contratante: identificação da instinjção ou instituições nacionais que panidparão da 
pesquisa e serão responsáveis pelo processo de supervisão" (legislação modelo da OAU) 

a. Identificação de órgãos locais para colaboração na pesquisa e desenvolvimerao; 
b. Possível envolvimento de terceiros. 
(UNEP/CBD/WG-ABS 8-19 de abril de 2002) 

r 
r: 

r: 
r: 

r: 
r: 
r: 
r: 
r: 

( -1-) "Indicação de acordos para repartiçâe de benefícios: espécies/tipos de benefícios que 
poderiam advir da obtenção de acesso ao recisso" (UNEP/CBD/WG-ABS 8-19 de abril de 2002): 
"benefícios para o povo ou pessoa cujo consentimento está sendo solicitado" (Posey & Dutfield): 
identificação das formas de contrapartida pars a comunidade, garantia de que o projeto resultará 
em benefícios sociais para a comunidade, e garantias de que os beneficios da pesquisa serão 
compartilhados de acordo com a CBD e outras leis pertinentes, seja por meio de pagamento de um 
valor definido em conjunto com a comunidade/ povo indígena/associação, participação nos 
resultados financeiros decorrentes da comercialização dos produtos derivados. ou alguma outra 
forma de contrapartida (ISA); "mecanísmcs e acordos propostos para compartilhamento de 
beneficias. inclusive transferência de conhecimento. tecnologia e/ou fundos para Bangladesh. para 
as Comunidade envolvidas. e a maneira e extensão do pretendido envolvimento de Bangladesh na 
pesquisa e desenvolvimento necessários: indicação dos possíveis benefícios. sejam estes 
econômicos, técnicos, biotecnológicos, científicos, sociais. culturais ou outros, para Bangladesh e 
as Comunidades envolvidas" (Bangladesh); estabelecer os royalties que a comunidade receberá 
pelo uso do conhecimento coletivo. inclusive um pagamento inicial. bem como uma porcentagem 
do valor da comercialização de todos os produtos desenvolvidos a partir de tal conhecimento (Lei 
Proposta no Peru); deverá apresentar um resumo dos "benefícios justos e recíprocos para partes 
envolvidas antes. durante e após a atividade de bioprospecção aprovada" (Filipinas): "bcncflcios 
em potencial para o país" (nações da ASEANr, "descrição da forma e extensão da colabernção local 
e nacional na pesquisa e desenvolvimento do recurso biológico em questão: os benefícios 
econômicos. sociais. técnicos. biotecnológicos, científicos. ambientais ou quaisquer outros benefícios 
almejados ou que possam reverter para o país e para as comunidades locais que forneçam o recurso 
biológico, bem como para a parte que efetuar a coleta e o país ou países em que esta opera: os 
mecanismos e acordos propostos para o compartilhamento de benefícios" (legislação modelo da 
OAU). 

r: 

r: 
r: 

r: 
r: 

r: 
,· 
r: 
r: 
r: 
r: 
r: (5) "procedimentos e atividades alternativas possíveis" (Posey & Dutfield) 

r: 
(6) "descobertas feitas durante a condução da atividade que possam afetar a predisposição do 
povo de continuar a colaborar" (Posey & Dstfield); o licenciador deve informar periodicamente a 
comunidade. em termos gerais. sobre os progressos da investigação. indusrialização e 
comercialização dos produtos desenvolvides a partir do conhecimento tradicional licenciado (lei 
proposta no Peru). 

r: 

(7) "apresentação do impacto ambiental e ecológico previsto e do impacto sobre a subsistência 
das Comunidades que detêm o direito de propriedade coletivo principal (residual til/e)" 
(Bangladesh): "informações sobre o impacro ambiental e ecológico em potencial da atividade de 
bioprospecção" (nações da ASEAN); "se a coleta do recurso ameaça qualquer componente de 
diversidade biológica. bem como os riscos que podem surgir como resultado do acesso: uma 
avaliação do impacto ambiental e socioeconômico compreendendo no mínimo três gerações 
seguintes. nos casos em que a coleta é efetuada em grandes quantidades" (legislação modelo da 
OAU) 

r=: 
(8) "informações precisas no que se refere ao uso pretendido (por exemplo. taxonomia. coleta. 
pesquisa. comercialização)" (UNEP/CBDIWG-ABS 8-19 de abril de 2002): "qualquer interesse 
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r 
r: 
r: 

r: 
r: 

comercial que aqueles que conduzirão a coleta e seus patrocinadores tenham na atividade e no 
conhecimento ou material adquirido" (Posey & Dutfield); "a finalidade da solicitação de acesso e 
coleta. inclusive. quando adequado, o tipo e a extensão do uso comercial que se espera. como 
resultado do empreendimento" (Bangladesh): o uso final do conhecimento e o valor desse 
conhecimento (lei proposta no Peru): os usos atuais e potenciais do recurso: "a finalidade da 
solicitação de acesso ao recurso. inclusive o tipo e a extensão da pesquisa. ensinamentos ou uso 
comercial que se espera obter desse acesso:" (legislação modelo da OAU) 

(9) "as opções legais disponíveis para a comunidade. se esta se recusar a permitir a atividade" 
(Posey & Dutfield) 

r 
r: 
r: 
r: 

(10) "as diretrizes seguidas pelo pesquisador. bem como sua esperiêncía anterior em projetos 
semelhantes" (Pew Scholars Initiative 1996); "Tratamento de informações sigilosas" 
(UNEP/CBD/WG-ABS 8-19 de abril de 2002); o pesquisador deve submeter as informações 
apresentadas à comissão de ética em pesquisa pertinente re__sponsável pelo projeto ([SA). 

r· 

Por que incluir ou excluir esses elementos no CP!? 
(1) metodologia de pesquisa 
A maioria dos órgãos governamentais que regulamentam o acesso a recursos 

genéticos exige que essas informações constem do pedido de licença. Tais informações, 
portanto, não devem ser dificeis de serem geradas do ponto de vista do interessado no 
acesso. Embora algumas pesquisas e desenvolvimentos não sejam previsíveis desde o 
início, é possível fornecer um plano de pesquisa inicial e manter a comunidade sempre 
informada de eventuais mudanças nessas metodologias. Explicar metodologias de 
pesquisa e desenvolvimento de alta tecnologia conduzidas em amostras de laboratórios 
pode ser um desafio. No entanto, deve-se tentar fornecer pelo menos uma visão geral do 
tipo de atividade que será conduzida. 

Do ponto de vista da comunidade, é importante entender quais as atividades que 
serão conduzidas tanto em suas terras quanto após as amostras terem sido retiradas. A 
identificação de tamanhos e espécies de amostras pode ajudar na proteção contra a 
destruição do habitat, bem como na proteção de espécies ameaçadas de extinção. Além 
disso, a identificação de atividades posteriores de pesquisa e desenvolvimento pode 
ajudar as comunidades a entender a finalidade e as implicações do projeto, o que é 
fundamental para se obter um consentimento realmente informado. 

(2) conseqüências previstas 
Explicar as conseqüências previstas do acesso é importante, mas representa um 

desafio considerável para aqueles interessados no acesso. É necessário explicar o tipo de 
uso que será feito do material e do conhecimento, qual a forma de propriedade prevista 
para as informações resultantes e o que isto pode representar para a comunidade, assim 
como que tipo de impacto o projeto terá sobre a saúde, meio ambiente e bem estar do 
local. Deve-se também avaliar as conseqüências de acordos de repartição de beneficias, 
incluindo tanto os impactos positivos quanto os negativos. Esta é uma categoria ampla 
em que pode ser dificil para o pesquisador prever as conseqüências em todas as 
circunstâncias. Mais uma vez é importante que as conseqüências sejam compartilhadas 
com a comunidade assim que o pesquisador puder prevê-las. 

A falta de comunicação sobre as conseqüências previstas tomou-se um problema 
em um acordo celebrado entre a tribo Kani e o Jardim Botânico Tropical e Instituto de 
Pesquisa (Tropical Botanical Garden and Research Institute - TBGRI) na Índia com 
respeito ao Tricopus zeylanicus, também chamado "Arogyapacha". Nesse caso, os guias 

r: 
r: 
,,-. 
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Kani não foram informados sobre as "implicações da bioprospecção-tais como a 
pressão sobre os recursos naturais adjacentes, que poderiam alterar drasticamente o meio 
ambiente e o estilo de vida tradicional dos Kaní.t'zz Embora a intenção dos pesquisadores 
fosse de que o projeto beneficiasse o povo Kani, eles não permitiram que o povo 
decidisse ele mesmo se o projeto atendia de fato os seus melhores interesses. 

(3) pessoa jurídica e filiação do interessado e seus patrocinadores 
Esta categoria inclui os indivíduos que participam da pesquisa, bem como as 

organizações patrocinadoras e colaboradoras. Além disso, quaisquer informações sobre 
novos participantes ou o envolvimento de terceiros devem ser integralmente divulgadas 
antes do fechamento dos acordos. Essas informações podem ser especialmente efetivas se 
for estabelecido um registro de pesquisadores e instituições de pesquisa que preste 
informações sobre atividades e condutas anteriores. Isto facilitaria, ainda, a imposição de 
responsabilidade individual e institucional pelo uso inadequado de quaisquer privilégios 
concedidos. 

( 4) indicação dos acordos de repartição de beneficies; espécies/tipos de 
beneficios 

É importante esclarecer esta categoria desde o início, de forma que a repartição de 
benefícios seja parte do entendimento inicial entre as partes. Essas informações não só 
dão poder às comunidades para exigir beneficias, como também abrem o diálogo para 
negociação futura sobre a natureza da repartição de benefícios e os termos mutuamente 
acordados. Adicionalmente, ela força os interessados no acesso a considerar, desde o 
início do processo de negociação, quais os beneficias locais que podem resultar de seu 
projeto. 

( 5) atividades alternativas 
Informar as comunidades sobre possíveis metodologias de coleta ou estratégias de 

pesquisa e desenvolvimento alternativas auxilia as comunidades a entender quais as 
opções disponíveis ao negociarem um acordo. Isto também força os interessados no 
acesso a considerar metodologias alternativas que possam ter impactos ambientais ou 
culturais menores. 

(6) descobertas 
Para criar uma parceria justa entre as comunidades e os interessados no acesso, é 

importante manter as comunidades informadas sobre todas as novas descobertas ou 
interesses que envolvam o recurso genético ou conhecimento tradicional de uma 
comunidade. Define-se controle da comunidade sobre o conhecimento tradicional como a 
capacidade desta de proibir determinados usos de tal conhecimento e compartilhar os 
beneficias resultantes desse conhecimento. Se as comunidades não forem informadas 
sobre as descobertas ou o desenvolvimento de seus recursos e conhecimentos 
tradicionais, elas não poderão controlar seu uso. É importante esclarecer, no contexto das 
legislações nacionais e/ou dos acordos entre o pesquisador e a comunidade, quais os tipos 
de desenvolvimentos que exigem consentimento previo informado adicional 
(comercialização, pedido de patente, transferência a terceiros, etc.). Compartilhar 

r· 

r: 
r: 
r: 

r: 
,· 

r: 

r: 

22 Para uma explicação e análise completas deste estudo. ver Market Reafilies citando o Modelo 
de Repartição de Benefícios Experimentado pelo Tropical Botanic Garden and Research Instítute (TBGRI). 
um Centro Nacional de Excelência em Diversidade de Plantas Tropicais, Ministério do Meio Ambiente e 
Florestas. Governo da Índia em http:// www.biodiv.org/clun/techno/Casestudies_pdfllndia.PDF (última 
visita em 30 de junho de 2000). 
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descobertas com as comunidades também faz com que a pesquisa seja devolvida à 
comunidade, em vez de apenas retirada. da comunidade. 

(7) impacto ambiental 
A exigência quanto a um estudo de impacto ambiental depende da natureza da 

atividade. Um estudo completo de impacto ambiental pode ser extremamente caro e gerar 
longos atrasos. Assim sendo, é importante especificar quando um estudo deve ser 
conduzido, quem deve conduzi-lo e quão rigoroso ele deve ser. Esse elemento não é 
normalmente apresentado como um elemento separado em procedimentos para o CPI. O 
procedimento mais comum é incluir os riscos ambientais nas informações prestadas sobre 
as conseqüências previsíveis do projeto. 

(8) uso pretendido/interesse comercial 
Como o uso pretendido pode mudar e evoluir à medida que a pesquisa progride, 

os usos originalmente previstos devem ficar bem claros. Podem ser necessários, portanto, 
CPis adicionais para usos não informados originalmente. Tais informações são essenciais 
à comunidade para que se entenda a natureza da atividade proposta. 

(9) opções legais disponíveis 
Para que as relações entre comunidades e instituições sejam justas, é importante 

que as comunidades sejam informadas sobre os seus direitos de proibir o acesso ou uso 
de recursos genéticos e conhecimentos tradicionais . 

. (10) Diretrizes observadas pelo pesquisador 
E importante divulgar o código de ética e/ou procedimentos seguidos pelo 

pesquisador para que haja um entendimento claro sobre as intenções das partes. Essas 
informações podem fortalecer a confiança entre a comunidade e o pesquisador e permitir 
que as comunidades exijam dos pesquisadores a observância a certos códigos e controlem 
possíveis infrações desses procedimentos. 

r: 
r: 
r: 

r: 

r: 
r: 

r: 

r: 

Exigências Possíveis referentes a Procedimentos23 

r: 
r: 
r 

(1) Todas as comunicações devem ser na língua local (Pew Scholars Initiati.ve 1996): ··o coletor 
ou coletores devem assumir o compromisso por escrito de que todos os relatórios e resultados 
de pesquisa associados ao Espécime coletado de Bangladesh serão entregues na língua Bangla 
à Autoridade Nacional da Biodiversidade e às Comunidades envolvidas: caso contrário. o 
acesso será negado: a solicitação de acesso a recursos genéticos e biológicos e ao 
conhecimento tradicional e intelectual das Comunidades de Bangladesh exigirá um pedido por 
escrito. O pedido será redigido na língua Bangla, em estilo simples e de fácil 
compreensão."(Bangladesh); "a divulgação de quaisquer informações relativas ao acesso será 
efetuada em tuna língua que seja entendida pelas comunidades locais." (nações da ASEAN - 
lei modelo) 

r: 
r: 

r": 

(2) O consentimento deve ser obtido "da comunidade e de quaisquer indivíduos envolvidos 
na pesquisa" (Inuit Tapirisat do Canadá): todos os povos afetados devem ter a oportunidade 
de participar integral e ativamente das negociações que antecederem tomadas de decisão 
importantes, de forma que todas as decisões reflitam os desejos do povo indígena como um 
todo (Tobin et al. 1998); "A Autoridade Nacional de Biodiversidade zelará para que 
representantes políticos (i.e. membros do parlamento, Presidente da União Parishad) da 
Comunidade ou cidadãos representantes pertencentes à Comunidade. que vivam em caráter 
permanente na área onde os Espécimes serão coletados, sejam adequadamente informados 
sobre todas as propostas de pesquisa ou atividades de bíoprospecção para fins comerciais: A 

r: 

r: 23 Ver Laird & Noejovich em 189 - 201. 
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Autoridade Nacional de Biodiversidade fará com que o Coletor deposite o pedido junto ao 
Governo Local pertinente (União Parishad), e que este fique à disposição das Comunidades 
nos escritórios da União Parishad pertinente (Bangladesh) 

r· 

(3 ) A comunidade em geral deve ser notificada de alguma forma (por exemplo. por meio de 
audiência pública) (Pew Scholars Initiouve 1996); "Nenhum acordo será válido a menos que a 
Autoridade Nacional de Biodiversidade tenha divulgado apropriadamente a coleta à Comunidade 
ou Comunidades de onde as informações. materiais. recursos biológicos. etc serão coletados. O 
pedido não será examinado a menos que tenha sido depositado junto ao escritório do Governo 
Local e permanecido disponível às comunidades locais para que estas vejam, leiam e estudem o 
pedido pelo prazo de no mínimo 30 dias a contar da data em que o documento ou documentos 
tomarem-se disponíveis" (Bangladesh); "O Contratante/Coletor deverá informar os povos 
indígenas. as comunidades locais. órgãos ambientais ou proprietários de terras privadas envolvidos 
utilizando-se de diversos meios de comnnicação, inclusive. entre outros. notícias em jornais. rádio 
ou televisão. de que o Contratante/Coletor pretende conduzir atividades de bioprospecção em suas 
áreas específicas, divulgando integralmente a atividade a ser conduzida; o Contratante/Coletor 
deverá convocar urna assembléia da comunidade. e o respectivo aviso de convocação será 
anunciado ou colocado em local visível na área em que a atividade de bioprospccção será 
conduzida, pelo menos uma semana antes da referida assembléia". (Filipinas) r: 

r· 
(4) "As consultas devem utilizar a estrutura organizacional formal e informal existente na 
comunidade. as comunicações orais e os prazos apropriados para tomadas de decisão 
consensuais. bem como observar as normas culturais locais." (lnuit Tapirisat do Canada): o CPl 
deve ser obtido de acordo com as leis ordinárias da comunidade em questão; "Uma cópia da 
proposta deve ser submetida ao chefe reconhecido da comunidade ou comunidades locais ou 
indígenas que podem ser afetadas." (Filipinas).24 

,-. 

(5) "O pesquisador deve contatar ou procurar obter a participação dos residentes da 
comunidade ... O plano de pesquisa deve procurar antecipar e fornecer treinamerse apropriado dos 
pesquisadores aborígines." (lnuit Tapirisat do Canadá); a pesquisa deve lentar garantir a 
participação de todos os setores da sociedade afetada. especialmente mulheres. jovens e idosos. 
(Tobin et al 1998); o CPI deve ser obtido junto às "comunidades locais envolvidas. zelando para 
que as mulheres também sejam envolvidas no processo de tomada de decisões" (legislação modelo 
daOAU) 

r: 
r: 

(6) O pesquisador/interessado no acesso deve "fornecer cópias dos documentos relevantes do 
projeto ou os resumos correspondentes. incluindo, preferencialmente. o orçamento do projeto no 
idioma local. No caso de exploração comercial. os pesquisadores devem compartilhar esses 
documentos" (Pew Scholars Initiative 1996); O interessado no acesso deve fornecer cópia do 
orçamento do projeto. além de outras informações relevantes sobre o projeto (UNEP/CBD/WG 
ABS 8-19 de abril de 2002); À comunidade serão informados os recursos financeiros do projeto e 
apresentada a documentação oriunda dos órgãos governamentais competentes e comitês de ética 
responsáveis pela avaliação do projeto (FOIRN); Antes de sua publicação. as minut:.1s de todos os 
manuscritos deverão ser compartilhadas com terceiros. reconhecendo as contribuições de todas as 
partes: cópias do resumo da proposta de pesquisa. descrevendo totalmente a atividade, devem ser 
apresentadas ao chefe reconhecido do Povo Indígena. prefeito do município ou da unidade 
governamental local, órgão ambiental ou proprietário de terras particulares envolvido: "Da mesma 
forma, o Contratante/Coletor deverá fornecer ao chefe reconhecido do Povo Indígena. prefeito do 
município ou da unidade governamental local, órgão ambiental ou propsietárío de terras 
particulares envolvido. cópias de um breve resumo ou descrição da proposta de pesquisa. em um 
idioma ou dialeto que lhes seja compreensível" (Filipinas)25 

r: 
r: 

24 Ver Columbia 58. 
25 Fer Columbia 58. 

,- 
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r: 

r: 
r: 

r: 
r: 

(7) O pesquisador/interessado no acesso "deve compartilhar desmbertas em diferentes estágios 
com os fornecedores" (Pew Scholars Initiative 1996); "Devem ser envidados esforços sérios para 
inserir conhecimentos locais e tradicionais em todos os estágios de pesquisa. inclusive o de 
identificação de problemas . . . . É necessário que haja uma comunicação constante acerca do 
objetivo da pesquisa. dos métodos. descobertas e interpretações, desde o início do projeto até a sua 
conclusão:' (Inuít Tapirisat do Canada): as consultas devem ser contínuas. "realizadas durante 
todo o planejamento, projeto, implementação e avaliação do p!Qjeto." (Tobin et al 1998); Um 
relatório sobre o trabalho de experimentação ou outros estudos efetuados a partir do material 
genético acessado deve ser apresentado à autoridade nacional e às comunidades locais, conforme 
aplicável (Bolívia); "Serão apresentados ao IACBGR, através de sua Secretaria Técnica. um 
relatório trimestral das coletas realizadas. indicando o tipo e a quantidade dos materiais biológicos 
e/ou genéticos/recursos/espécimes coletados. bem como relatórios. semestrais sobre o andamento 
do projeto, inclusive a condição/estado ecológico das áreas e/ou espécies estudados e resultados da 
pesquisa" (Filipinas) 

r: 

r: 

r: 

,,,-. 

(8) Os povos aborígines devem ter acesso aos dados da pesquisa e não apenas receber resumos e 
relatórios. A extensão do acesso a dados que os parúcipantes/comnnidades podem esperar deve ser 
claramente indicada e determinada como parte de qualquer processo de aprovação .... 
Informações escritas devem ser disponibilizadas no(s) idioma(s) apropriado(s)." (lnuit Tapirisat do 
Canadá). A comunidade deve receber um resumo dos resultados da pesquisa, bem como uma 
cópia integral do resultado do projeto na língua portuguesa. (ISA}; "Todas as descobertas acerca 
dos produtos comerciais derivados de recursos biológicos e genéticos das Filipinas devem ser 
colocadas à disposição do governo filipino e das comunidades locais envolvidas." (Filipinas); 
"garantir o depósito de duplicações e informações de campo completas sobre cada espécime do 
recurso biológico ou registros de inovações, práticas, conhecimentos ou tecnologias da 
comunidade obtidos junto aos órgãos governamentais devidamente designados e. se assim exigido, 
junto às organizações comunitárias locais" (legislação modelo OAU). 

(' 

(9) 'O processo de análise compartilhada deve ser comunicado às comunidades, e a orientação 
e/ou participação dessas comunidades deve ser buscada durante o processo .... oferecendo-se 
anonimato e sigilo e. se aceitos, estes devem ser garantido. exceto se proibido por lei." (Inuit 
Tapirisat do Canadá): as partes "devem anuir sobre um protocolo de reconhecimentos. 
citação, autoria. invenção, conforme aplicável. seja citando inovadores ou conservadores 
locais seja respeitando solicitações de anonimato" (Pew Scholars Initiative 1996): "as partes 
envolvidas tomarão todas as medidas necessárias e cabíveis para assegurar o sigilo das 
informações e dados relevantes que mutuamente considerarem confidenciais" (Filipinas). 

r: 
r: 

r· 

(IO)"A pesquisa deve evitar ruptura social e respeitar a privacidade. dignidade, culturas, 
tradições e direitos dos povos aborígines." (Inuit Tapirisat do Canadá); todas as consultas devem 
"respeitar a cultura, as leis e as organizações representativas dos povos indígenas." (Tobin ct al 
1998); devem fornecer uma "declaração categórica de que a atividade a ser conduzida em suas 
áreas não afetará de forma alguma o uso tradicional que esses povos fazem dos recursos" 
(Filipinas). 

r: 

(' 

( 11) "Se durante a pesquisa. a comunidade decidir que a pesqnisa é inaceitável, esta deve ser 
suspensa." (lnuit Tapirisat do Canadá); "As comunidades locais têm o direito de impedir o acesso 
a seus recursos biológicos, inovações. práticas, conhecimentos e tecnologias quando esse acesso é 
prejudicial à integridade de seu patrimônio natural ou cultural: As comunidades locais terão o direito 
de não consentir ou impor restrições às atividades relacionadas ao acesso nos locais onde exista a 
probabilidade de tais atividades prejudicarem sua vida sócio-econônúca ou seu patrimônio cultural 
ou natural." (legislação modelo OAU) 

r> 

r: (12)Todas as consultas devem ser realizadas de boa-fé .... Consultas não devem envolver 
"nenhuma ameaça de forças econômicas. retaliação ou qualquer outra forma de força. que tenha 
por objetivo influenciar a aceitação" de qualquer parte do acordo (Tobin et al. 1998); Nenhuma r: 

r: 

13 
,- 

r: 



r· 
r: 

r- 

das partes "pode se envolver em suborno ou fazer promessas falsas". (Pew Scholars kütiative 
1996) 

r: 

(13)0 interessado no acesso deve fornecer recursos suficientes para as consultas sempre que 
necessário. a fim de permitir às comunidades indígenas "participar das tomadas de decisão 
relevantes. elaborar comentários sobre documentos técnicos e difundir entre seus povos 
informações concernentes à atividade relevazse, bem como contratar os serviços técnicos e de 
suporte legal que possam ser necessários." (Tobin et al. 1998) O interessado no acesso deve 
oferecer representação legal à comunidade local durante as consultas e negociações. (proposto cm 
Market Realitiesy; "Poderão participar das atividades um ou mais representantes do IACBGR e/ou 
organizações não-governamentais/organizações dos povos ... , que assinarão como testemunhas no 
Certificado do CPI." (Filipinas) 

r: 

r: 
(14)Todas as consultas devem ser registradas de forma precisa para que as questões indígenas 
sejam bem documentadas e levadas em consideração nos processos de tomada de decisão. (Tobin 
et al. 1998); ·'Os requerimentos de acesso a recursos genéticos por meio de consentimento prévio 
informado e as decisões da(s) autoridade(s) competenteís) permitindo ou não o acesso a recursos 
genéticos deverão ser documentados por escrito." (UNEP/CBD/WG-ABS 8-19 de abril de 2002) 

r: (15)'"0 CPI deve ser obtido previamente e de maneira adequada para que tenha relevância 
tanto para aqueles que buscam como para aqueles que oferecem acesso. Além disso, as decisões 
sobre os pedidos de acesso a recursos geréticos devem ser tomadas dentro de wn período de 
tempo razoável. (UNEP/CBD/WG-ABS 8-19 de abril de 2002); "A proposta será posta em prática 
somente depois de transcorridos 60 dias do recebimento de cópia da proposta pelas pessoas 
interessadas." (Filipinas) 

r> 

( 16) O interessado no acesso deve remohecer a. origem de todos os produtos oriundos de 
recursos genéticos e de conhecimentos tradicionais provenientes da comunidade local/indígena: 
deve se comprometer a citar a comunidade com quem conduziu a pesquisa em todas as 
publicações ou outros meios de divulgação. bem corno os produtos resultantes da pesquisa. 
identificando não só o material coletado como também. o conhecimento tradicional a que teve 
acesso. a fim de assegurar que tais informações sejam registradas como tendo origem naquela 
comunidade. (ISA): As comunidades locais e indígenas têm. direito a ser reconhecidas como 
provedoras do conhecimento tradicional associado aos recursos biológicos. nos produtos derivados 
ou sintéticos desenvolvidos a partir desse conhecimento. indicando a origem geográfica. Em todos 
os pedidos de direitos de propriedade intelectual deve constar reconhecimento semelhante (lei 
proi:>_osta na Venezuela). 

r: 

,· 

,-. 

Por que incluir ou não tais elementos? 
( 1) idioma local 
A fim de reduzir erros de comunicação e permitir que todos os membros de uma 

comunidade possam compreender as atividades propostas, o maior número possível de 
informações deve ser traduzido para o idioma local. Cabe à comunidade decidir se todos 
os documentos ou apenas as minutas das propostas serão traduzidos.26 

(2) consentimento da comunidade e de todos indivíduos envolvidos 
Cabe à legislação nacional ou às próprias comunidades determinar se todos os 

indivíduos da comunidade devem ser consultados separadamente ou se representantes 
podem. dar sua aprovação total a um projeto. Visando, contudo, evitar a ocorrência de 

(' 

r: 

,,.... 
1 

r: 
26 Nas negociações entre USP e Verataem Fiji. por exemplo. todas as mínuras de contratos foram 

traduzidas para o idioma local, para que fossem distribuídas à comunidade como um todo. Para uma 
discussão aprofundada deste estudo de caso. ver Columbia 53. 

14 
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r: 
r: 
r: 
r: 

r: 

conflitos futuros no projeto, os interessados no acesso devem tentar incluir todos os 
indivíduos que estarão envolvidos, bem como os representantes oficiais. 

(3) toda a comunidade deve ser notificada 
Para evitar erros de comunicação e mal-entendidos e para minimizar o surgimento 

de desavenças dentro da comunidade, a comunidade como um todo deve ser comunicada 
sobre o projeto através de reuniões públicas, o que também promoverá o envolvimento da 
comunidade na pesquisa em sí.zr O CPI tem por finalidade obter consentimento; desse 
modo, os interessados no acesso devem tentar incluir várias divisões internas nas 
comunidades em vez de explorar conflitos de interesse nessas comunidades.28 

( 4) utilizar a estrutura organizacional existente baseada na comunidade 
As organizações comunitárias são muito diferentes e podem ser extremamente 

complexas. Além das leis e hierarquias tradicionais, existem leis complexas sobre 
organizações políticas e titularidade de terras, que devem ser entendidas.zs 

Apesar da dificuldade encontrada, é essencial identificar quem pode representar 
uma comunidade e como é normalmente concedida permissão para tanto, a fim de evitar 
percalços durante o projeto. No caso dos Kanis ·na Índia, por exemplo, não há indicação 
alguma de que os dois Kanis que divulgaram os conhecimentos indígenas da tribo 
representavam os interesses de toda a tribo.so No Brasil, surgiram problemas quando 
apenas 3 das 17 tribos de um único grupo étnico foram consultadas com relação a um 
projeto de pesquisa.jj 

Em geral, é importante que os interessados no acesso entendam que a inclusão 
tanto dos líderes espirituais como dos líderes políticos das comunidades é fundamental 
para evitar divergências e conflitos internos. Em vista do desafio que é compreender as 
estruturas de poder das comunidades, é aconselhável que os pesquisadores consultem 
pesquisadores/indivíduos que estejam familiarizados com a comunidade local ou que um 
órgão governamental seja incumbido de identificar as autoridades habituais. 

(5) buscar a participação da comunidade 
Não está claro se a legislação nacional deve atribuir atenção especial a certos 

grupos dentro das comunidades ou se cabe às partes determinar essa questão.32 O nível 
de proatividade de um projeto no envolvimento de grupos mais fracos dentro de 
comunidades tradicionais é uma questão delicada. Em geral, isto depende da natureza da 
pesquisa conduzida. 

(6) fornecer cópias de documentos relevantes do projeto 

r: 

r: 
r: 
r: 
r: 

r 

r: 

r: 

r> 

r: 

27 Ver Columbia 53. 
28 Ver Alexiades e Peluso. 
29 Em Fiji, por exemplo. o sistema pré-colonial de posse de terras era codificado. Assim, quando 

as negociações entre USP e Verata ocorreram, as decisões eram tomadas mediante o consenso unânime do 
conselho comunitário. Ver Columbia 52. 

30 Ver Market Realicies 
31 Reinaldo José Lopes. Associação da etnia craô quer taxa pelo uso de conhecimento tradicional 

feito por cientistas de São Paulo; Tribo Quer R$25 mi por ervas medicinais Folha Ciência. Folha de São 
Paulo. A 14, 19 de Junho de 2002. 

32 Em Fiji. por exemplo, nas negociações entre USP e Verata, o acordo prevê especificamente a 
inclusão de grupos de mulheres e jovens no projeto, embora nenhum meio específico seja identificado. r 'er 
Columbia 53. ,...., 

1 
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r: 
r: 
r: 
r: 

r: 

Para que as comunidades possam entender questões como, por exemplo, quais as 
informações que estão sendo publicadas e a natureza da repartição de benefícios 
potenciais, é importante que os documentos do projeto sejam compartilhados com as 
comunidades. Tais procedimentos promoverão, ainda, confiança e justiça entre os 
pesquisadores e a comunidade. Na maioria dos casos será necessário traduzir os 
documentos relevantes para os idiomas locais. 

É improvável que todos os documentos relacionados com o projeto tenham de ser 
traduzidos e compartilhados. Entretanto, se apenas os documentos relevantes precisarem 
ser compartilhados, é importante implementar um processo eficaz para decidir quais os 
documentos que serão relevantes. As políticas competentes podem identificar alguns 
tipos de documentos, tais como princípios éticos, orçamento e resultados/análise de 
dados. 

(7) partilhar descobertas e incluir a comunidade em todos os estágios 
Este elemento é, de muitas formas, a essência do CPI. Foram desenvolvidos 

mecanismos em diversos contratos em todo o mundo objetivando a partilha de 
descobertas de pesquisa e a manutenção da participação da comunidade local durante 
todo o andamento do projeto. Segundo o Contrato de Colaboração INBio-Merck, por 
exemplo, as partes são incumbidas de reportar umas às outras todos os desenvolvimentos 
envolvendo amostras da INBio. Os desenvolvimentos abrangem a descoberta de 
compostos bicativos e contratos de sublicenciamento com terceiros. As partes devem, 
ainda, consultar umas às outras a respeito da preparação, aplicação, acompanhamento e 
manutenção de patentes.jj Este processo foi facilitado pelo fato de as partes, naquele 
caso, serem duas organizações e o contrato em si não exigir explicitamente o 
consentimento das comunidades. 

Em Fiji, o CPI é especificamente exigido para se extrair amostras e exportá-las 
para outros países.34 O contrato USP-Verata, além disso, exige que a USP informe a 
Verata sobre possíveis reuniões ou negociações ou atividades posteriores envolvendo 
amostras ou informações associadas e terceiros, mantendo-a informada de todas as 
pesquisas realizadas após a assinatura dos contratos definitivos. Ademais, qualquer nova 
atividade comercial em potencial envolvendo informações oriundas de um extrato deve 
ser discutida minuciosamente com a comunidade antes de seu desenvolvimento.35 Além 
dessas exigências, o contrato USP-Verata determina que um relatório deve ser redigido a 
cada três meses com relação aos materiais coletados e transportados, ao progresso da 
pesquisa e ao dinheiro recebido e desembolsado. A USP deve, ainda, realizar workshops 
na comunidade a cada seis meses de forma que todos os participantes possam tomar 
conhecimento e discutir o progresso de todas as atividades da pesquisa.36 

(8) acesso aos dados da pesquisa 
Devolver as informações extraídas de uma comunidade partilhando dados da 

pesquisa permite que as comunidades entendam melhor a finalidade da pesquisa e 
estabelece confiança e senso de parceria entre a comunidade e os pesquisadores. 

r: 

r>. 

r> 
,...... 

,-. 

,..-. 

,..- 

r: 

r> 

,-. 

33 Ver Columbia 21. 
34 Ver Columbia 52. 
35 Ver Columbia 53. 
36 Ver Columbia 53. 
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Idealmente, as comunidades devem ter acesso a dados em idioma e por meios que 
possam ser utilizados pela comunidade em geral e não apenas por um público seleto. 

(9) oferecimento de anonimato e sigoo I protocolo de reconhecimentos, 
citação, autoria, invenção / 

No caso dos Kanis, Anuradha, um advogado de Nova Delhi, Índia, que pesquisou 
em detalhes o modelo Kani para a Fundação <l!' Desenvolvimento e Direito Internacional 
(Foundation for International Law and Devdopment - FIELD), relatou que as tribos 
achavam que o conhecimento que possuíam da- planta Arogyapacha era um segrego tribal 
sagrado.37 Desse modo, a publicação ou outra divulgação dessa informação deveria ter 
sido explicada antes do início do projeto para evitar divulgação indesejada. Explicar o 
processo de análise acadêmica compartilhada, por exemplo, é importante para que as 
comunidades entendam como as informações serão divulgadas e quais os beneficios que 
o pesquisador obterá com o projeto. Além disso, algumas informações podem ser 
culturalmente sensíveis e indivíduos podem não querer seus nomes lado a fado em 
publicações. 

(1 O) respeito à privacidade, dignidade, culturas, tradições e direitos 
Os pesquisadores podem desejar respeitar a cultura e as tradições da comunidade 

em que trabalham; em alguns casos, porém, isto exige uma profunda compreensão de 
uma cultura. O pesquisador, portanto, deve procurar trabalhar com um antropólogo ou 
outro indivíduo que esteja familiarizado com! cultura e práticas locais. 

(11) se qualquer ponto da pesquisa for inaceitável, esta deve ser suspensa 
Este termo é incluído como um direito füodamental das comunidades locais em 

muitos países. Se a comunidade não pode mspender a pesquisa quando esta se toma 
inaceitável, a comunidade perde significativamente o poder de negociação e a capacidade 
de proteger sua cultura e seu ambiente. Por outro lado, se a comunidade pode paralisar o 
projeto a qualquer momento e por qualquer motivo, a outra parte pode relutar em investir 
pesadamente sem a certeza de que terá acesso ao projeto. Assim, alguns países 
estabeleceram razões aceitáveis para a suspensão de projetos, tais como proteção da 
cultura ou meio ambiente e descumprimento da obrigação de repartição de beneficies ou 
de outras obrigações contratuais.38 

(12) boa-fé 
Agir de boa-fé significa, no mínimo, que o consentimento não poderá ser obtido 

através de suborno, ameaça ou coerção. Algumas vezes até mesmo os pesquisadores mais 
bem intencionados não agem de boa-fé ao obter o CPI. Em um sumário apresentado pelo 
TBGRI ao Secretário Executivo na terceira Conferência das Partes referente à Convenção 
sobre Diversidade Biológica (Resumo do TBGRI), os cientistas pesquisadores 
divulgaram que os guias Kani relutaram muito para divulgar informações sobre 
Arogyapacha. O Resumo do TBGRI afirmou, ainda, que para encorajar os Kanis a revelar 
seus conhecimentos, os pesquisadores convenceram as tribos de que nenhuma 
informação recebida dos Kanis seria utilizada indevidamente. A divulgação dos Kanis 
aos pesquisadores foi produto de coerção e da crença de que o TBGRI não estava agindo 
simplesmente para atender a interesses próprios.39 
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37 Ver Market Reafilies 
38 Ver Anexo I para exemplos desses direitos no escopo da legislação nacional. 
39 Fer Market Realities 
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(13) O interessado no acesso deve fornecer recursos suficientes para as 
consultas 

É vital que as tribos sejam representadas legalmente nas negociações de termos 
contratuais mutuamente acordados e para que entendam conceitos complexos como, por 
exemplo, titularidade de propriedade intelectual e repartição de beneficios.40 No entanto, 
as comunidades tradicionais podem desconfiar do oferecimento de representação legal 
pela outra parte negociadora. Assim sendo, este serviço pode ser prestado por advogados 
recomendados pelo governo ou por organizações não governamentais. As Filipinas 
tratam desta questão exigindo que um grupo governamental ou não governamental assine 
todos os certificados de CPI na condição de testemunha. 

(14) todas as consultas devem ser registradas e documentadas por escrito 
Documentos escritos proporcionam a ambas as partes uma maior segurança 

jurídica, mas alteram drasticamente a natureza da relação de negociação entre as partes e, 
em alguns casos, podem comprometer o relacionamento informal que os pesquisadores 
acadêmicos mantêm com as tribos. As comunidades tradicionais normalmente vêem os 
contratos com desconfiança, em vista da história de exploração de muitos grupos 
indígenas. Apesar disso, é aconselhável consubstanciar por escrito um acordo comercial 
em todos os casos a fim de comprovar os acordos de repartição de benefícios.ar 

(15) consulta com antecedência adequada 
A fim de assegurar às comunidades o direito de proibir o acesso a recursos 

genéticos ou a seus conhecimentos tradicionais, é importante contatar as comunidades 
antes do início do projeto e oferecer a elas tempo suficiente para estudar e discutir entre si 
as atividades propostas. Alguns países, como as Filipinas e Bangladesh, estabelecem 
períodos mínimos de tempo para que as comunidades dêem o seu consentimento (ou seja, 
o CPI não pode ser concedido antes de 30 ou 60 dias). Nas Filipinas, tais procedimentos 
foram criticados como "dispendiosos e longos, desestimulando uma possível exploração 
comercial ou científica no país." 42 Sugeriu-se, especificamente, que tais procedimentos 
exigissem um menor número de viagens a áreas remotas para a obtenção do 
consentimento e que houvesse uma redução no período de 60 dias.as Outros países, como 
Fiji, deixam que as partes decidam o processo. O contrato USP-Verata em Fiji exigiu que 
a comunidade fosse informada de todas as negociações relativas ao desenvolvimento das 
amostras e do envolvimento de terceiros e tivessem um período amplo de tempo para dar 
sua resposta.44 Entretanto, não foi estabelecido nenhum prazo para essas consultas. Ao 
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40 No acordo USP- Verata, exigiu-se da USP que esta fornecesse assistência jurídica gratuita à 
Verata, aconselhando-a em todos os aspectos do processo de negociação. Adicionalmente, a presença de 
um representante do projeto de pesquisa foi exigida em todas as reuniões do conselho para informar o 
conselho acerca do projeto. Ver Columbia 53. 

41 A equipe de pesquisadores do TBGRI que deu continuidade ao projeto Arogyapacha na Índia. 
por exemplo. não documentou suas intenções e promessas de pagar aos Kanis metade dos lucros recebidos 
em decorrência do desenvolvimento de Arogyapacha até que o processo estivesse bem desenvolvido. i 'er 
Market Rea/ities 

42 Barber et ai 407 - 411. 
43 Barber et ai 407 - -ll l. 
H Ver Columbia 53. 
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mesmo tempo em que estimula a pesquisa, essa flexibilidade pode pressionar as 
comunidades locais.ss 

(16) reconhecimento das fontes de todos os materiais e conhecimentos 
genéticos 

Os pesquisadores devem reconhecer as fontes de todos os conhecimentos e 
recursos genéticos de forma que a comunidade possa manter alguns direitos de controle 
sobre sua utilização. Este mecanismo é importante para a monitoração de reivindicações 
de propriedade intelectual e para fazer valer as exigências de repartição de benefícios. 
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Que desafios ainda existem e que questões precisam ser confrontadas na elaboração de 
uma Política de Consentimento Prévio Informado? 

Para os interessados no acesso, o CPI apresenta uma série de desafios. Em 
primeiro lugar, é difícil identificar qual autoridade possui competência para dar esse 
consentimento. É importante identificar antecipadamente todas as partes relevantes com o 
objetivo de evitar problemas no futuro. Por exemplo, no caso do acordo celebrado entre a 
tribo Craô e a Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), apenas três de um total de 17 
tribos individuais foram consultadas e incluídas no contrato. Posteriormente, a instituição 
foi acionada pelas 14 tribos restantes no valor de R$ 25 milhões, devido ao uso não 
autorizado de conhecimento tradicional.as Como não há uma organização representativa 
apropriada, cada uma das comunidades que compartilha conhecimento medicinal local 
possui um representante individual e, algumas vezes, estes são rívaís.az 

Tobin questiona se todas as comunidades e detentores de conhecimentos 
relevantes podem ser identificados e, em caso afirmativo, se é viável exigir que todos eles 
dêem seu consentimento. Além disso, Tobin afirma que esta identificação pode ser 
dificultada pelo fato de comunidades tradicionais similares residirem em países separados 
porém vizinhos, o que exige procedimentos de acesso em separado. Ele questiona com 
quem a iniciativa privada deve negociar ( com todas as comunidades, todos os detentores 
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45 Na Índia, o TBGRI. embora bem intencionado. somente divulgou na íntegra as intenções do 
projeto após os cientistas originais terem iniciado unilateralmente o projeto. Ainda assim, os cientistas 
sustentam que a tribo esteve envolvida e informada durante todos os estágios de planejamento. J 'er Market 
Reafilies citando o Modelo de Compartilhamento de Beneficios Experimentado pelo Tropical Botanic 
Garden and Research Institute (TBGRI). um Centro Nacional de Excelência em Diversidade de Plantas 
Tropicais, Ministério do Meio Ambiente e Florestas, Governo da Índia. cm http:// 
www.biodiv.org/chm/techno/Casestudies_pdf/IndiaPDF (última visita em 30 de junho de 2000}: R.V. 
Anuradha, Compartilhamento com os Kanis: Um Estudo do Processo de Kerala, Índia. em 
http://www.biodiv.org/clun/techno/casestudies_pdf/Kanis.pdf (last visited JW1e 30. 2000) 

46 De acordo com uma estória divulgada no jornal A Folha de São Paulo. a universidade 
envolveu-se em um projeto de estudo de determinadas plantas medicinais utilizadas pela tribo e 
desenvolvimento de remédios que resultariam em royalties para as tribos. Contudo, uma disputa interna e a 
falta de autoridade clara para a condução do projeto por parte do órgão federal indigenista levaram várias 
tribos a apresentarem queixas sob a alegação de biopirataria. Reinaldo José Lopes. Associação da etnia 
craô quer taxa pelo uso de conhecimento Tradicional. feito por cientistas de São Paulo; Tribo (J11er R$25 
mi por ervas medicinais Folha Ciência, Folha de São Paulo, A 14. 19 de Junho de 2002. 

4 7 Ver Wynberg, Rachel. Traditional Healers and Biodiversity Prospecting in Sowh Africa: 
overcoming constraints to meaningfui benefit sharing in Laird.. Sarah A. 217-218. 
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de conhecimentos específicos, todos os membros da eomunidade, ou somente com os 
pajés, curandeiros, lideranças, etc)? 

A questão de quem deve ser consultado toma-se ainda mais complicada em vista 
da dificuldade de se definir o que constitui conhecimento tradicional e o que pertence ao 
domínio público. Tome-se como exemplo uma planta que pode ser utilizada por várias 
pessoas, sejam elas tradicionais ou não, em determinada região, mas que é virtualmente 
desconhecida fora dessa região. Em teoria, uma instituição de pesquisa poderia obter 
acesso a essa planta por meio de um proprietário rural particular e um órgão 
governamental, sem jamais consultar a comunidade tradicional através da qual o uso 
dessa planta foi descoberto. Será que a planta em questão é de domínio público e, caso 
seja, por que um proprietário rural particular deveria beneficiar-se do acesso permitido 
quando foram gerações da comunidade que cultivaram e desenvolveram esse uso 
específico? Por outro lado, se o uso da planta é amplamente conhecido na região, por que 
o pesquisador deve enfrentar negociações complexas com as organizações da 
comunidade para levar tal uso para outras regiões ou desenvolver produtos derivados 
dessa planta? 

As únicas regras claras, hoje, sobre quem deve ser consultado referem-se à 
soberania sobre as terras. Caso queiram ter acesso a recursos situados em comunidades 
tradicionais, os pesquisadores devem obter o CIP; se não desejarem entrar nessas áreas 
ou consultar os membros da comunidade, neste caso, não resta claro se as comunidades 
devem ser consultadas de algum modo. 

Uma possível abordagem seria dinamizar o processo consolidando o CPI como 
parte do papel da agência nacional. Uma instituição se dirigiria a um órgão central, que 
iria então identificar e abordar as partes, comunidades e organizações pertinentes. Um 
mediador governamental ( ou não governamental) pode auxiliar na comunicação e 
alocação de responsabilidades entre ambas as partes. Adicionalmente, muitos países já 
possuem diversos órgãos, fora da comunidade, junto aos quais os pesquisadores devem 
obter autorização para o desenvolvimento de pesquisa em comunidades tradicionais. Em 
Camarões, o interessado no acesso deve obter a. autorização de dois ministérios 
governamentais além da comunidade local ou da organização colaboradora. No Brasil, os 
pesquisadores enfrentam um número muito maior d'e órgãos governamentais, os quais 
muitas vezes fornecem informações e autorizações conflitantes. A ausência de 
coordenação entre os diversos ministérios, juntamente com a incerteza jurídica sobre a 
questão da posse de terras e da propriedade estatal de recursos em países como 
Camarões, dificulta o processo de consultas e a reparação de benefícios.as 

Um segundo desafio é a freqüente dificuldade encontrada para reconhecer e 
prever as implicações da pesquisa. Para evitar este problema, alguns pesquisadores 
sugerem que o CPI seja um "processo de feedback por etapas, em que diferentes estágios 
da pesquisa são introduzidos em seqüência ao longo do tempo, de acordo com a natureza 
da relação entre os pesquisadores e os membros da eomunidade." 49 Entretanto, após sua 
publicação, a pesquisa acadêmica pode ser obtida para virtualmente qualquer uso. Desse 
modo, é importante explicar o rol de possíveis conseqüências decorrentes da publicação e 
outros usos desde o início. 

48 Ver Colurnbia 48. 
-49 Ver Alexaides e Peluso. 
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Os pesquisadores enfrentam, ainda, um terceiro obstáculo, que é. a constante 
dificuldade em "comunicar conceitos abstratos complexos e culturalmente alienígenas 
através das diferenças culturais decorrentes das diferentes nacionalidades, etnias, classes 
sócio-econômicas, níveis de instrução acadêmica ou experiência pessoal, histórica ou 
social."so Por exemplo, muitos pesquisadores e exploradores em potencial podem achar 
difícil explicar a natureza de uma patente para um pajé ou líder de uma comunidade 
tradicional. Alguns pesquisadores "conduziram workshops e mostraram materiais 
audiovisuais para introduzir e discutir técnicas de campo e as caracteristitas dos produtos 
dessa pesquisa, como publicações acadêmicas e espécies para herbário", com o intuito de 
enfrentar esse desafio.sí Tobin questiona se garantias devem ser obtidas dos povos 
indígenas com relação aos seus direitos de celebrar contratos. "É possível exigir que os 
povos indígenas aceitem obrigações de sigilo quanto a relatórios: de pesquisa e 
desenvolvimento e, se assim for, terão eles condições de cumpri-las?"s2 

A quarta dificuldade é que, em geral, relações de poder desiguais são inevitáveis 
durante as negociações e, desse modo, até mesmo o consentimento livre e informado 
pode não ser verdadeiramente possível.53 Finalmente, a quinta dificuldade é que a 
natureza do consentimento prévio informado de comunidades tradicionais está 
inerentemente atada aos direitos territoriais e culturais dessas comunidades. Em países 
como Camarões, a nacionalização das terras e recursos deixa obscura a questão da 
soberania das comunidades indígenas. Sem o reconhecimento dos direitos da comunidade 
sobre suas próprias terras, cultura e conhecimentos, o CPI toma-se irrelevante. 

* 
Conclusão: 

A decisão sobre os elementos que devem ser incluídos em qualquer política de 
Consentimento Prévio Informado depende do tipo de participação comunitária que os 
dirigentes prevêem. Laird & Noejvich identificaram e definiram cinco tipos diferentes de 
participação da comunidade em um projeto: 

• Distribuição de informações: fluxo de informações unilateral de uma parte à 
outra; 

• Consulta: fluxo de informações bilateral entre as partes de maneira que auxilie 
numa futura tomada de decisão; 

• Negociação: reunião de 'iguais' na qual os produtos pretendidos constituem 
acordos legalmente vinculativos que respeitem e definam direitos e obrigações 
entre as partes para o futuro; 

• Colaboração: parceria (joint venture) ou processo de tornada de decisão em 
conjunto, no qual as partes possam se manifestar de forma eqüitativa no 
desenvolvimento de um projeto; 

50 Alexaides e Peluso 
21. Alexaides e Peluso 
52 Tobin 
53 J'er Alexaides e Peluso, cm 221. 
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• Pesquisa controlada pela comunidade ou 'capacitação': quando a tomada de 

decisão e o projeto estão nas mãos das comunidades.54 
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Obviamente, a distribuição de informações não é suficiente para o processo de obtenção 
do consentimento prévio informado. A pesquisa controlada pela comunidade, entretanto, 
pode não ser apropriada em todos os casos. 

(' 

Finalmente, as exigências de CPI devem atender à finalidade da CDB, ou seja, de 
promover a conservação de recursos genéticos e conhecimentos tradicionais a eles 
associados, assegurando, ao mesmo tempo, que as comunidades locais retenham o 
controle sobre o acesso e utilização dessas informações e recebam benefícios justos e 
eqüitativos dessa utilização. Procedimentos excessivamente burocráticos para a obtenção 
do CPI podem inibir de forma eficaz qualquer acesso significativo aos recursos genéticos 
ou conhecimentos tradicionais a ele associados. Por outro lado, os procedimentos de CPI 
podem ser insuficientes para proteger os direitos das comunidades de controlar e se 
beneficiar do uso dos seus próprios conhecimentos. 
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Anexo 1. - Exemplos de Políticas de Consentimento Prévio 
Informado nas Legislações Nacionais 
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Anexo 2. - Exemplos de Políticas de Consentimento Prévio , 
Informado em Códigos de Etica Institucionais I Protocolos 
Internos 
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Anexo 3. - Exemplos de Códigos e Declarações Indígenas sobre 
o Consentimento Prévio Informado 
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Anexo 4: - Exemplos de redação contratual referente ao 
Consentimento Prévio Informado 

r: 
r: 
r: 
r: 

r: 
r: 

54 Ver Laird & Noejovich. 187 -188. 
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.186-16, DE 23 DE AGOSTO DE 2001. 
Regulamenta o inciso ihlo § lº e o § 
4-º do art. 225 da Comituição, os arts. 
19, 8º-, alínea 'T\ 10,álnea 11c", 15 e 
16, alíneas 3 e 4 da Gmvenção sobre 
Diversidade Biológica, dispõe sobre o 
acesso ao patrimôniogenético, a 
proteção e o acesso » conhecimento 
tradicional associada. a repartição de 
beneficios e o acesseà tecnologia e 
transferência de tecmlogia para sua 
conservação e utílizção, e dá outras 
providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atnbuição que lhe confere o art. 62 da 
Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, coo força de lei: 

CAPÍTULOI 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. F Esta Medida Provisória dispõe sobre os bens.os direitos e as obrigações relativos: 

I - ao acesso a componente do patrimônio genético existente no território nacional, na 
plataforma continental e na zona econômica exclssiva para fins de pesquisa científica, 
desenvolvimento tecnológico ou bioprospecção; 

II - ao acesso ao conhecimento tradicional associatfo ao patrimônio genético, relevante à 
conservação da diversidade biológica, à integridaíe do patrimônio genético do País e à 
utilização de seus componentes; 

III - à repartição justa e eqüitativa dos benefícios ctrivados da exploração de componente 
do patrimônio genético e do conhecimento tradicieaal associado; e 

IV - ao acesso à tecnologia e transferência de tecralogia para a conservação e a utilização 
da diversidade biológica. 

§ 1 Q O acesso a componente do patrimônio geaético para fins de pesquisa científica, 
desenvolvimento tecnológico ou bíoprospecçêe far-se-á na forma desta Medida 
Provisória, sem prejuízo dos direitos de propriedade material ou imaterial que incidam 
sobre o componente do patrimônio genético acessado ou sobre o local de sua ocorrência. 

§ 2g O acesso a componente do patrimônio genitico existente na plataforma continental 
observará o disposto na Lei nº- 8.617, de 4 de janm-0 de 1993. 

Art. 22 O acesso ao patrimônio genético exístese no País somente será feito mediante 
autorização da União e terão seu uso, comercuiização e aproveitamento para quaisquer 
fins submetidos à fiscalização, restrições e rqartição de beneficios nos termos e nas 
condições estabelecidos nesta Medida Provisóre e no seu regulamento. 



r: 

r: 
r: 
r 
r: 
r: 
r: 

r· 
r: 

Art. 32 Esta Medida Provisória não se aplica ao patrimônio genético humano. 

Art. 4º É preservado o intercâmbio e a difusão de componente do patrimônio genético e 
do conhecimento tradicional associado praticado entre si por comunidades indígenas e 
comunidades locais para seu próprio beneficio e baseados em prática costumeira. 

Art. 52 É vedado o acesso ao patrimônio genético para práticas nocivas ao meio ambiente 
e à saúde humana e para o desenvolvimento de armas biológicas e químicas. 

Art. 6Q A qualquer tempo, existindo evidência científica consistente de perigo de dano 
grave e irreversível à diversidade biológica, decorrente de atividades praticadas na forma 
desta Medida Provisória, o Poder Público, por intermédio do Conselho de Gestão do 
Patrimônio Genético, previsto no art. 1 O, com base em critérios e parecer técnico, 
determinará medidas destinadas a impedir o dano, podendo, inclusive, sustar a atividade, 
respeitada a competência do órgão responsável pela biossegurança de organismos 
geneticamente modificados. 

r· 

r: 

r: 
r: 
r 
r 
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CAPÍTULO II 

DAS DEFINIÇÕES 

,..... 
1 

Art. 7º Além dos conceitos e das definições constantes da Convenção sobre Diversidade 
Biológica, considera-se para os fins desta Medida Provisória: 

r· 
r: 

I - patrimônio genético: informação de origem genética, contida em amostras do todo ou 
de parte de espécime vegetal, fiíngico, 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 sito, desde que coletados em condições ín sito no território 
nacional, na plataforma continental ou na zona econômica exclusiva; 

r: 
(' 

II - conhecimento tradicional associado: informação ou prática individual ou coletiva de 
comunidade indígena ou de comunidade local, com valor real ou potencial, associada ao 
patrimônio genético; 

r: 
r: 
r: 
r: 
r: 

III - comunidade local: 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; 

r: 

IV - acesso ao patrimônio genético: obtenção de amostra de componente do patrimônio 
genético para fins de pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico ou bioprospecção, 
visando a sua aplicação industrial ou de outra natureza; 

V - acesso ao conhecimento tradicional associado: 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; 

r 

r' 
r: 

r: 3o 
r: 

r· 
r: 



,,..... 

r: 
r: 
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VI - acesso à tecnologia e transferência de tecnologia: ação que tenha por objetivo o 
acesso, o desenvolvimento e a transferência de tecnologia para a conservação e a 
utilização da diversidade biológica ou tecnologia desenvolvida a partir de amostra de 
componente do patrimônio genético ou do conhecimento tradicional associado; 

VII - bioprospecção: atividade exploratória que visa identificar componente do 
patrimônio genético e informação sobre conhecimento tradicional associado, com 
potencial de uso comercial; 

r: 

r: 

r: 

r 
r: 

VIII - espécie ameaçada de extinção: espécie com alto risco de desaparecimento na 
natureza em futuro próximo, assim reconhecida pela autoridade competente; 

IX - espécie domesticada: aquela em cujo processo de evolução influiu o ser humano para 
atender às suas necessidades; 

r: 

r: X - Autorização de Acesso e de Remessa: documento que permite, sob condições 
específicas, o acesso a amostra de componente do patrimônio genético e sua remessa à 
instituição destinatária e o acesso a conhecimento tradicional associado; 

r: 

,· 

XI - Autorização Especial de Acesso e de Remessa: documento que permite, sob 
condições específicas, o acesso a amostra de componente do patrimônio genético e sua 
remessa à instituição destinatária e o acesso a conhecimento tradicional associado, com 
prazo de duração de até dois anos, renovável por iguais períodos; 

XII - Termo de Transferência de Material: instrumento de adesão a ser firmado pela 
instituição destinatária antes da remessa de qualquer amostra de componente do 
patrimônio genético, indicando, quando for o caso, se houve acesso a conhecimento 
tradicional associado; 

r 

r: 

r· 
XIII - Contrato de Utilização do Patrimônio Genético e de Repartição de Beneficios: 
instrumento jurídico multilateral, que qualifica as partes, o objeto e as condições de 
acesso e de remessa de componente do patrimônio genético e de conhecimento 
tradicional associado, bem como as condições para repartição de benefícios; 

XIV - condição ex situ: manutenção de amostra de componente do patrimônio genético 
fora de seu habitat natural, em coleções vivas ou mortas . .r> 

r: 
CAPÍTULO III 

DA PROTEÇÃO AO CONHECIMENTO TRADICIONAL ASSOCIADO r: 
r: 

r- 

Art. 8º Fica protegido por esta Medida Provisória o conhecimento tradicional das 
comunidades indígenas e das comunidades locais, associado ao patrimônio genético, 
contra a utilização e exploração ilícita e outras ações lesivas ou não autorizadas pelo 
Conselho de Gestão de que trata o art. l O, ou por instituição credenciada. 

§ 1 º O Estado reconhece o direito das comunidades indígenas e das comunidades locais 
para decidir sobre o uso de seus conhecimentos tradicionais associados ao patrimônio 
genético do País, nos termos desta Medida Provisória e do seu regulamento. 

r- 
r: 
r: 
r: 
r: 31 
r'· 



r: 

r: 
r 
r: 

r: 
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§ 2º O conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético de que trata esta 
Medida Provisória integra o patrimônio cultural brasileiro e poderá ser objeto de 
cadastro, conforme dispuser o Conselho de Gestão ou legislação específica. 

§ 3º A proteção outorgada por esta Medida Provisória não poderá ser interpretada de 
modo a obstar a preservação, a utilização e o desenvolvimento de conhecimento 
tradicional de comunidade indígena ou comunidade local. 

§ 42 A proteção ora instituída não afetará, prejudicará ou limitará direitos relativos à 
propriedade intelectual. 

Art. 9º À comunidade indígena e à comunidade local que criam, desenvolvem, detêm ou 
conservam conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético, é garantido o 
direito de: 

r> 
(' 

r 

r: 
r· 
r: 
r: 

r: 

r: 

I - ter indicada a origem do acesso ao conhecimento tradicional em todas as publicações, 
utilizações, explorações e divulgações; 

II - impedir terceiros não autorizados de: 

a) utilizar, realizar testes, pesquisas ou exploração, relacionados ao conhecimento 
tradicional associado; 

r: 
r: 
r 

r· 
b) divulgar, transmitir ou retransmitir dados ou informações que integram ou constituem 
conhecimento tradicional associado; 

r· 
r: 

III - perceber benefícios pela exploração econômica por terceiros, direta ou 
indiretamente, de conhecimento tradicional associado, cujos direitos são de sua 
titularidade, nos termos desta Medida Provisória. 

Parágrafo único. Para efeito desta Medida Provisória, qualquer conhecimento tradicional 
associado ao patrimônio genético poderá ser de titularidade da comunidade, ainda que 
apenas um indivíduo, membro dessa comunidade, detenha esse conhecimento. 

r 
r: 

r: 
1 

CAPÍTULO IV 

DAS COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS 
r: 
r: 
r: 

Art. 1 O. Fica criado, no âmbito do Ministério do Meio Ambiente, o Conselho de Gestão 
do Patrimônio Genético, de caráter deliberativo e normativo, composto de representantes 
de órgãos e de entidades da Administração Pública Federal que detêm competência sobre 
as diversas ações de que trata esta Medida Provisória. 

§ 1 º O Conselho de Gestão será presidido pelo representante do Ministério do Meio 
Ambiente. 

r: 
§ 22 O Conselho de Gestão terá sua composição e seu funcionamento dispostos no 
regulamento. 

r: 
r: Art. 11. Compete ao Conselho de Gestão: 

r' 
Í' 

r 
r: 
r 
r: 



r: 
r: 
(' 

r: 
r· 
r· I - coordenar a implementação de políticas para a gestão do patrimônio genético; 

II - estabelecer: 
r: 
r: 

a) normas técnicas; 
r 
r: 
.,,,.-. 

r 

b) critérios para as autorizações de acesso e de remessa; 

e) diretrizes para elaboração do Contrato de Ublização do Patrimônio Genético e de 
Repartição de Benefícios; 

d) critérios para a criação de base de dados para o registro de informação sobre 
conhecimento tradicional associado; 

III - acompanhar, em articulação com órgãos federais, ou mediante convênio com outras 
instituições, as atividades de acesso e de remessa de amostra de componente do 
patrimônio genético e de acesso a conhecimento tradicional associado; 

IV - deliberar sobre: 

a) autorização de acesso e de remessa de amostra de componente do patrimônio genético, 
mediante anuência prévia de seu titular; 

b) autorização de acesso a conhecimento tradicional associado, mediante anuência prévia 
de seu titular; 

r 

e) autorização especial de acesso e de remessa de amostra de componente do patrimônio 
genético à instituição nacional, pública ou privada, que exerça atividade de pesquisa e 
desenvolvimento nas áreas biológicas e afins. e à universidade nacional, pública ou 
privada, com prazo de duração de até dois anos, renovável por iguais períodos, nos 
termos do regulamento; 

d) autorização especial de acesso a conhecimento tradicional associado à instituição 
nacional, pública ou privada, que exerça atividade de pesquisa e desenvolvimento nas 
áreas biológicas e afins, e à universidade nacional, pública ou privada, com prazo de 
duração de até dois anos, renovável por iguais períodos, nos termos do regulamento; 

r 
r: 
r 
r' 

r: 
r: 
r: 
r: 
r: 

e) credenciamento de instituição pública nacional de pesquisa e desenvolvimento ou de 
instituição pública federal de gestão para autorizar outra instituição nacional, pública ou 
privada, que exerça atividade de pesquisa e desenvolvimento nas áreas biológicas e afins: 

1. a acessar amostra de componente do patrimônio genético e de conhecimento 
tradicional associado; 

r: 
r: 

r: 
r: 
r: 

2. a remeter amostra de componente do patrimônio genético para instituição nacional, 
pública ou privada, ou para instituição sediada no exterior; 

f) credenciamento de instituição pública nacional para ser fiel depositária de amostra de 
componente do patrimônio genético; 

r 33 



r: 
r: 
r: 
r: 
r· 
r V - dar anuência aos Contratos de Utilização do Patrimônio Genético e de Repartição de 

Beneficios quanto ao atendimento dos requisitos previstos nesta Medida Provisória e no 
seu regulamento; 

r: 
r: 
r- 
r: 

VI - promover debates e consultas públicas sobre os temas de que trata esta Medida 
Provisória; 

r: 
r: 
r: 

r: 

VII - funcionar como instância superior de recurso em relação a decisão de instituição 
credenciada e dos atos decorrentes da aplicação desta Medida Provisória; 

VIII - aprovar seu regimento interno. 

§ 1 º Das decisões do Conselho de Gestão caberá recurso ao plenário, na forma do 
regulamento. 

§ 2º O Conselho de Gestão poderá organizar-se em câmaras temáticas, para subsidiar 
decisões do plenário. 

Art. 12. A atividade de coleta de componente do patrimônio genético e de acesso a 
conhecimento tradicional associado, que contribua para o avanço do conhecimento e que 
não esteja associada à bioprospecção, quando envolver a participação de pessoa jurídica 
estrangeira, será autorizada pelo órgão responsável pela política nacional de pesquisa 
científica e tecnológica, observadas as determinações desta Medida Provisória e a 
legislação vigente. 

Parágrafo único. A autorização prevista no caput deste artigo observará as normas 
técnicas definidas pelo Conselho de Gestão, o qual exercerá supervisão dessas atividades. 

Art. 13. Compete ao Presidente do Conselho de Gestão firmar, em nome da União, 
Contrato de Utilização do Patrimônio Genético e de Repartição de Beneficios. 

§ 1 º Mantida a competência de que trata o caput deste artigo, o Presidente do Conselho 
de Gestão subdelegará ao titular de instituição pública federal de pesquisa e 
desenvolvimento ou instituição pública federal de gestão a competência prevista no 
caput deste artigo, conforme sua respectiva área de atuação. 

§ 2º Quando a instituição prevista no parágrafo anterior for parte interessada no contrato, 
este será firmado pelo Presidente do Conselho de Gestão. 

r> 

r: 
r 
r: 
r: 

r· 

r: 
r: 

r: 
r: 

Art. 14. Caberá à instituição credenciada de que tratam os números 1 e 2 da alínea "e" do 
inciso IV do art. 11 desta Medida Provisória uma ou mais das seguintes atribuições, 
observadas as diretrizes do Conselho de Gestão: 

r: 

r· 
r- 

I - analisar requerimento e emitir, a terceiros, autorização: 

r 
r· 
Í' 

a) de acesso a amostra de componente do patrimônio genético existente em condições in 
situ no território nacional, na plataforma continental e na zona econômica exclusiva. 
mediante anuência prévia de seus titulares; 



r: 
r 
r: 
r· 
r 
r: 
r: 
(' 

b) de acesso a conhecimento tradicional associado, mediante anuência prévia dos titulares 
da área; 

r· 
e) de remessa de amostra de componente do patrimônio genético para instituição 
nacional, pública ou privada, ou para instituição sediada no exterior; 

II - acompanhar, em articulação com órgãos federais, ou mediante convênio com outras 
instituições, as atividades de acesso e de remessa de amostra de componente do 
patrimônio genético e de acesso a conhecimento tradicional associado; 

r: 
r: 
r> III - criar e manter: 

r: 
r: 

a) cadastro de coleções ex situ, conforme previsto no art. 18 desta Medida Provisória; 

b) base de dados para registro de informações obtidas durante a coleta de amostra de 
componente do patrimônio genético; 

e) base de dados relativos às Autorizações de Acesso e de Remessa, aos Termos de 
Transferência de Material e aos Contratos de Utilização do Patrimônio Genético e de 
Repartição de Benefícios, na forma do regulamento; 

IV - divulgar, periodicamente, lista das Autorizações de Acesso e de Remessa, dos 
Termos de Transferência de Material e dos Contratos de Utilização do Patrimônio 
Genético e de Repartição de Benefícios; 

V - acompanhar a implementação dos Termos de Transferência de Material e dos 
Contratos de Utilização do Patrimônio Genético e de Repartição de Benefícios referente 
aos processos por ela autorizados. 

§ 1 º A instituição credenciada deverá, anualmente, mediante relatório, dar conhecimento 
pleno ao Conselho de Gestão sobre a atividade realizada e repassar cópia das bases de 
dados à unidade executora prevista no art. 15. 

§ 2º A instituição credenciada, na forma do art. 11, deverá observar o cwnprimento das 
disposições desta Medida Provisória, do seu regulamento e das decisões do Conselho de 
Gestão, sob pena de seu descredenciamento, ficando, ainda, sujeita à aplicação, no que 
couber, das penalidades previstas no art. 30 e na legislação vigente. 

Art. 15. Fica autorizada a criação, no âmbito do Ministério do Meio Ambiente, de 
unidade executora que exercerá a função de secretaria executiva do Conselho de Gestão, 
de que trata o art. 1 O desta Medida Provisória, com as seguintes atribuições, dentre 
outras: 

r> 

r: 
r: 
r> 

r: 

r: 
r: 
r: 
r: 
r: 

r: 
í' 

r' 
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I - implementar as deliberações do Conselho de Gestão; 

II - dar suporte às instituições credenciadas; 

III - emitir, de acordo com deliberação do Conselho de Gestão e em seu nome: 

a) Autorização de Acesso e de Remessa; 
r- 

r' 

r- 
r: 



r: 
r: 
r: 
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r: 
r: 
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r: 
r: 

b) Autorização Especial de Acesso e de Remessa; 

IV - acompanhar, em articulação com os demais órgãos federais, as atividades de acesso 
e de remessa de amostra de componente do patrimônio genético e de acesso a 
conhecimento tradicional associado; 

r: 

r 

r: 

V - credenciar, de acordo com deliberação do Conselho de Gestão e em seu nome, 
instituição pública nacional de pesquisa e desenvobimento ou instituição pública federal 
de· gestão para autorizar instituição nacional, pública ou privada: 

a) a acessar amostra de componente do patrimônio genético e de conhecimento 
tradicional associado; 

r: 
r: 

r> 
b) a enviar amostra de componente do patrimônio genético para instituição nacional, 
pública ou privada, ou para instituição sediada no exterior, respeitadas as exigências do 
art. 19 desta Medida Provisória; 

r: 

r· 
r: VI - credenciar, de acordo com deliberação do Conselho de Gestão e em seu nome, 

instituição pública nacional para ser fiel depositária de amostra de componente do 
patrimônio genético; 

r: VII - registrar os Contratos de Utilização do Pmimônio Genético e de Repartição de 
Beneficios, após anuência do Conselho de Gestão; 

VIII - divulgar lista de espécies de íntercârrêio facilitado constantes de acordos 
internacionais, inclusive sobre segurança alimentas, dos quais o País seja signatário, de 
acordo com o § 22 do art. 19 desta Medida Provisória; 

IX - criar e manter: 

Í' 

r: 

r 
r: 
r: 
r: 
r: 
r: 

a) cadastro de coleções ex situ, conforme previsto no art, 18; 

b) base de dados para registro de informações obtidas durante a coleta de amostra de 
componente do patrimônio genético; 

r: 
e) base de dados relativos às Autorizações de Acesso e de Remessa, aos Termos de 
Transferência de Material e aos Contratos de Uilização do Patrimônio Genético e de 
Repartição de Beneficios; 

X - divulgar, periodicamente, lista das Autorizações de Acesso e de Remessa, dos 
Termos de Transferência de Material e dos Contratos de Utilização do Patrimônio 
Genético e de Repartição de Beneficios. 

CAPÍTULO V 

DO ACESSO E DA REMESSA 

r 
r: 
r: 
r: 
r: 

r' 
Art. 16. O acesso a componente do patrimônio genético existente em condições in situ no 
território nacional, na plataforma continental e na zona econômica exclusiva, e ao 
conhecimento tradicional associado far-se-á mediante a coleta de amostra e de 
informação, respectivamente, e somente será autorizado a instituição nacional, pública ou 
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r 
r: 
r: 
r: 

r: privada, que exerça atividades de pesquisa e desenvolvimento nas áreas biológicas e 
afins, mediante prévia autorização, na forma desta Medida Provisória.. 

§ 12 O responsável pela expedição de coleta deverá, ao término de suas atividades em 
cada área acessada, assinar com o seu titular ou representante declaração contendo 
listagem do material acessado, na forma do regulamento. 

§ 22 Excepcionalmente, nos casos em que o titular da área ou seu representante não for 
identificado ou localizado por ocasião da expedição de coleta, a declaração contendo 
listagem do material acessado deverá ser assinada pelo responsável pela expedição e 
encaminhada ao Conselho de Gestão. 

r: 
r: 

r: 

§ 3º Sub-amostra representativa de cada população componente do patrimônio genético 
acessada deve ser depositada em condição ex situ em instituição credenciada como fiel 
depositária, de que trata a alínea "f'' do inciso IV do art. 11 desta Medida Provisória, na 
forma do regulamento. 

§ 4º Quando houver perspectiva de uso comercial, o acesso a amostra de componente do 
patrimônio genético, em condições in situ, e ao conhecimento tradicional associado só 
poderá ocorrer após assinatura de Contrato de Utilização do Patrimônio Genético e de 
Repartição de Beneficios. 

§ 5º Caso seja identificado potencial de uso econômico, de produto ou processo, passível 
ou não de proteção intelectual, originado de amostra de componente do patrimônio 
genético e de informação oriunda de conhecimento tradicional associado, acessado com 
base em autorização que não estabeleceu esta hipótese, a instituição beneficiária obriga 
se a comunicar ao Conselho de Gestão ou a instituição onde se originou o processo de 
acesso e de remessa, para a formalização de Contrato de Utilização do Patrimônio 
Genético e de Repartição de Beneficíos. 

§ 62 A participação de pessoa jurídica estrangeira em expedição para coleta de amostra de 
componente do patrimônio genético in situ e para acesso de conhecimento tradicional 
associado somente será autorizada quando em conjunto com instituição pública nacional, 
ficando a coordenação das atividades obrigatoriamente a cargo desta última e desde que 
todas as instituições envolvidas exerçam atividades de pesquisa e desenvolvimento nas 
áreas biológicas e afins. 

§ 7º A pesquisa sobre componentes do patrimônio genético deve ser realizada 
preferencialmente no território nacional. 

§ 8º A Autorização de Acesso e de Remessa de amostra de componente do patrimônio 
genético de espécie de endemismo estrito ou ameaçada de extinção dependerá da 
anuência prévia do órgão competente. 

§ 9º A Autorização de Acesso e de Remessa dar-se-á após a anuência prévia: 

I - da comunidade indígena envolvida, ouvido o órgão indigenista oficial, quando o 
acesso ocorrer em terra indígena; 

r: 
r: 

r: 

r· 
r: 
r> 

r: 

r- 

r: 

,-- 
,- 



r 
r: 
r: 
r 
r: 
r: 
r 
r: 
r: 
r> 

r: 
r: 
r: 
r 
r· 
r: 
r: 

r: 
r 
r: 

r· 
(' 

í' 

r: 
r: 

r: 
r: 
r-· 

r: 

r: 

II - do órgão competente, quando o acesso ocorrer em área protegida; 

III - do titular de área privada, quando o acesso nela ocorrer; 

IV - do Conselho de Defesa Nacional, quando o acesso se der em área indispensável à 
segurança nacional; 

V - da autoridade marítima, quando o acesso se der em águas jurisdicionais brasileiras, na 
plataforma continental e na zona econômica exclusiva. 

§ 10. O detentor de Autorização de Acesso e de Remessa de que tratam os incisos I a V 
do § 9º deste artigo fica responsável a ressarcir o titular da área por eventuais danos ou 
prejuízos, desde que devidamente comprovados. 

§ 11. A instituição detentora de Autorização Especial de Acesso e de Remessa 
encaminhará ao Conselho de Gestão as anuências de que tratam os§§ 8° e 9º deste artigo 
antes ou por ocasião das expedições de coleta a serem efetuadas durante o período de 
vigência da Autorização, cujo descumprimento acarretará o seu cancelamento. 

Art. 17. Em caso de relevante interesse público, assim caracterizado pelo Conselho de 
Gestão, o ingresso em área pública ou privada para acesso a amostra de componente do 
patrimônio genético dispensará anuência prévia dos seus titulares, garantido a estes o . , 
disposto nos arts. 24 e 25 desta Medida Provisória. 

§ 1 º No caso previsto no caput deste artigo, a comunidade indígena, a comunidade local 
ou o proprietário deverá ser previamente informado. 

§ 2º Em se tratando de terra indígena, observar-se-á o disposto no § 6º do art. 231 da 
Constituição Federal. 

Art. 18. A conservação ex situ de amostra de componente do patrimônio genético deve 
ser realizada no território nacional, podendo, suplementarmente, a critério do Conselho 
de Gestão, ser realizada no exterior. 

§ 1º As coleções ex situ de amostra de componente do patrimônio genético deverão ser 
cadastradas junto à unidade executora do Conselho de Gestão, conforme dispuser o 
regulamento. 

§ 22 O Conselho de Gestão poderá delegar o cadastramento de que trata o § 1º deste 
artigo a uma ou mais instituições credenciadas na forma das alíneas "d" e "e" do inciso 
IV do art. 11 desta Medida Provisória. 

Art. 19. A remessa de amostra de componente do patrimônio genético de instituição 
nacional, pública ou privada, para outra instituição nacional, pública ou privada, será 
efetuada a partir de material em condições ex situ, mediante a informação do uso 
pretendido, observado o cumprimento cumulativo das seguintes condições, além de 
outras que o Conselho de Gestão venha a estabelecer: 



r: 

r: 
r: 
r· 
r: 
,- I - depósito de sub-amostra representativa de componente do patrimônio genético. em 

coleção mantida por instituição credenciada, caso ainda não tenha sido cumprido o 
disposto no § 3º do art. 16 desta Medida Provisória; r: 

r: 
II - nos casos de amostra de componente do patrimônio genético acessado em condições 
in situ, antes da edição desta Medida Provisória, o depósito de que trata o inciso anterior 
será feito na forma acessada, se ainda disponível, nos termos do regulamento; 

r: 
Ili - fornecimento de informação obtida durante a coleta de amostra de componente do 
patrimônio genético para registro em base de dados mencionada na alínea 11h11 do inciso 
III do art. 14 e alínea 11h11 do inciso IX do art. 15 desta Medida Provisória; 

( IV - prévia assinatura de Termo de Transferência de Material. 

§ 1 º Sempre que houver perspectiva de uso comercial de produto ou processo resultante 
da utilização de componente do patrimônio genético será necessária a prévia assinatura 
de Contrato de Utilização do Patrimônio Genético e de Repartição de Beneficios. 

§ 2º A remessa de amostra de componente do patrimônio genético de espécies 
consideradas de intercâmbio facilitado em acordos internacionais, inclusive sobre 
segurança alimentar, dos quais o País seja signatário, deverá ser efetuada em 
conformidade com as condições neles definidas, mantidas as exigências deles constantes. 

§ 3º A remessa de qualquer amostra de componente do patrimônio genético de instituição 
nacional, pública ou privada, para instituição sediada no exterior, será efetuada a partir de 
material em condições ex situ, mediante a informação do uso pretendido e a prévia 
autorização do Conselho de Gestão ou de instituição credenciada, observado o 
cumprimento cumulativo das condições estabelecidas nos incisos Ia IV e§§ lº e 2º- deste 
artigo. 

r: 
r: 
r· 
r> 

r> 

r: 

Art. 20. O Termo de Transferência de Material terá seu modelo aprovado pelo Conselho 
de Gestão. 

r: 
CAPÍTULO VI 

DO ACESSO À TECNOLOGIA E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA 

r: 

r: 

r": 

Art. 21. A instituição que receber amostra de componente do patrimônio genético ou 
conhecimento tradicional associado facilitará o acesso à tecnologia e transferência de 
tecnologia para a conservação e utilização desse patrimônio ou desse conhecimento à 
instituição nacional responsável pelo acesso e remessa da amostra e da informação sobre 
o conhecimento, ou instituição por ela indicada. 

Art. 22. O acesso à tecnologia e transferência de tecnologia entre instituição nacional de 
pesquisa e desenvolvimento, pública ou privada, e instituição sediada no exterior, poderá 
realizar-se, dentre outras atividades, mediante: 

r: 
r: 
r: 

r: 
r: 

I - pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico; 

II - formação e capacitação de recursos humanos; 

r: 
r: 
r: 
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III - intercâmbio de informações; 

IV - intercâmbio entre instituição nacional de pesquisa. e instituição de pesquisa sediada 
no exterior; 

V - consolidação de infra-estrutura de pesquisa científica e de desenvolvimento 
tecnológico; 

VI ·- exploração econômica, em parceria, de :(K'OCesso e produto derivado do uso de 
componente do patrimônio genético; e 

VII - estabelecimento de empreendimento conjuao de base tecnológica. 

Art. 23. A empresa que, no processo de garantir o acesso à tecnologia e transferência de 
tecnologia à instituição nacional, pública ou privada, responsável pelo acesso e remessa 
de amostra de componente do patrimônio genético e pelo acesso à informação sobre 
conhecimento tradicional associado, investir em atividade de pesquisa e desenvolvimento 
no País, fará jus a incentivo fiscal para a capacitação tecnológica da indústria e da 
agropecuária, e a outros instrumentos de estímule, na forma da legislação pertinente. 

CAPÍTULO VII 

DA REPARTIÇÃO DE BENEFÍCIOS 

Art. 24. Os benefícios resultantes da exploração econômica de produto ou processo 
desenvolvido a partir de amostra de componente do patrimônio genético e de 
conhecimento tradicional associado, obtidos por instituição nacional ou instituição 
sediada no exterior, serão repartidos, de forma justa e eqüitativa, entre as partes 
contratantes, conforme dispuser o regulamento e a legislação pertinente. 

Parágrafo único. À União, quando não for parte no Contrato de Utilização do Patrimônio 
Genético e de Repartição de Benefícios, será assegurada, no que couber, a participação 
nos benefícios a que se refere o caput deste artigo, na forma do regulamento. 

Art. 25. Os benefícios decorrentes da exploração econômica de produto ou processo, 
desenvolvido a partir de amostra do patrimônio genético ou de conhecimento tradicional 
associado, poderão constituir-se, dentre outros, de: 

I - divisão de lucros; 

II - pagamento de royalties; 

III - acesso e transferência de tecnologias; 

IV - licenciamento, livre de ônus, de produtos e processos; e 

V - capacitação de recursos humanos. 

Art. 26. A exploração econômica de produto ou processo desenvolvido a partir de 
amostra de componente do patrimônio genético ou de conhecimento tradicional 
associado, acessada em desacordo com as disposições desta Medida Provisória, sujeitará 
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o infrator ao pagamento de indenização correspondente a, no mínimo, vinte por cento do 
faturamento bruto obtido na comercialização de produto ou de royalties obtidos de 
terceiros pelo infrator, em decorrência de licenciamento de produto ou processo ou do 
uso da tecnologia, protegidos ou não por propriedade intelectual, sem prejuízo das 
sanções administrativas e penais cabíveis. 

r: 
r: 
r: 

r: 

Art. 27. O Contrato de Utilização do Patrimônio Genético e de Repartição de Benefícios 
deverá indicar e qualificar com clareza as partes contratantes, sendo, de um lado, o 
proprietário da área pública ou privada, ou o representante da comunidade indígena e do 
órgão indigenista oficial, ou o representante da comunidade local e, de outro, a instituição 
nacional autorizada a efetuar o acesso e a instituição destinatária. 

r: 
r: 

r: 
r: 

(' 

Art. 28. São cláusulas essenciais do Contrato de Utilização do Patrimônio Genético e de 
Repartição de Beneficios, na forma do regulamento, sem prejuízo de outras, as que 
disponham sobre: 

(' 

r: 
(' 

r: 

I - objeto, seus elementos, quantificação da amostra e uso pretendido; 

II - prazo de duração; 

III - forma de repartição justa e eqüitativa de beneficios e, quando for o caso, acesso à 
tecnologia e transferência de tecnologia; 

(' 

r: 
,- 

IV - direitos e responsabilidades das partes; 

V - direito de propriedade intelectual; 

VI - rescisão; 

r 
r- 

VII - penalidades; 

VIII - foro no Brasil. 

r- Parágrafo único. Quando a União for parte, o contrato referido no caput deste artigo 
reger-se-á pelo regime jurídico de direito público. 

Art. 29. Os Contratos de Utilização do Patrimônio Genético e de Repartição de 
Beneficios serão submetidos para registro 11D Conselho de Gestão e só terão eficácia após 
sua anuência. 

í' 

Parágrafo único. Serão nulos, não gerando qualquer efeito jurídico, os Contratos de 
Utilização do Patrimônio Genético e de Repartição de Beneficios firmados em desacordo 
com os dispositivos desta Medida Provisória e de seu regulamento. 

r: CAPÍTIJLO VIII 

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS r: 

r: 
r: 

Art. 30. Considera-se infração administrativa contra o patrimônio genético ou ao 
conhecimento tradicional associado toda ação ou omissão que viole as normas desta 
Medida Provisória e demais disposições legais pertinentes. 

r: 
r: 
r 
r: 



r: 
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r: 
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r: 
r: § 1 º As infrações administrativas serão punidas na forma estabelecida no regulamento 

desta Medida Provisória, com as seguintes sanções: r: 
r: 

I - advertência; r: 

r II - multa; 
r: 
r 
,r- 

III - apreensão das amostras de componentes do patrimônio genético e dos instrumentos 
utilizados na coleta ou no processamento ou dos produtos obtidos a partir de informação 
sobre conhecimento tradicional associado; 

r 
r: 
r: 
r: 

IV - apreensão dos produtos derivados de amostra de componente do patrimônio genético 
ou do conhecimento tradicional associado; 

V - suspensão da venda do produto derivado de amostra de componente do patrimônio 
genético ou do conhecimento tradicional associado e sua apreensão; 

r· 
VI - embargo da atividade; 

VII - interdição parcial ou total do estabelecimento, atividade ou empreendimento; 

VIII - suspensão de registro, patente, licença ou autorização; 

r: 

IX - cancelamento de registro, patente, licença ou autorização; 

X - perda ou restrição de incentivo e beneficio fiscal concedidos pelo governo; 

XI - perda ou suspensão da participação em linha de financiamento em estabelecimento 
oficial de crédito; 

r: XII - intervenção no estabelecimento; 

{' 

XIII - proibição de contratar com a Administração Pública, por período de até cinco anos. 

§ 2º As amostras, os produtos e os instrumentos de que tratam os incisos III, IV e V do § 
1 º deste artigo, terão sua destinação definida pelo Conselho de Gestão. 
§ 32 As sanções estabelecidas neste artigo serão aplicadas na forma processual 
estabelecida no regulamento desta Medida Provisória, sem prejuízo das sanções civis ou 
penais cabíveis. r· 

r 
r: 

§ 4º A multa de que trata o inciso II do § 1 º deste artigo será arbitrada pela autoridade 
competente, de acordo com a gravidade da infração e na forma do regulamento, podendo 
variar de R$ 200,00 (duzentos reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais), quando se tratar de 
pessoa fisica. 

§ 5º Se a infração for cometida por pessoa jurídica, ou com seu concurso, a multa será de 
R$ 10.000,00 (dez mil reais) a R$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de reais), arbitrada 
pela autoridade competente, de acordo com a gravidade da infração, na forma do 
regulamento. 

r 
r 
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§ 62 Em caso de reincidência, a multa será aplicada em dobro. 

CAPÍTULO IX - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
r: 
r: 
r: Art. 31. A concessão de direito de propriedade industrial pelos órgãos competentes, sobre 

processo ou produto obtido a partir de amostra de componente do patrimônio genético, 
fica condicionada à observância desta Medida Provisória, devendo o requerente informar 
a origem do material genético e do conhecimento tradicional associado, quando for o 
caso. 

r: 
r: 
r: 
r: 
r: 
r: 
r: 
r: 

Art. 32. Os órgãos federais competentes exercerão a fiscalização, a interceptação e a 
apreensão de amostra de componente do patrimônio genético ou de produto obtido a 
partir de informação sobre conhecimento tradicional associado, acessados em desacordo 
com as disposições desta Medida Provisória, podendo, ainda, tais atividades serem 
descentralizadas, mediante convênios, de acordo com o regulamento. 

Art. 33. A parcela dos lucros e dos royalties devidos à União, resultantes da exploração 
econômica de processo ou produto desenvolvido a partir de amostra de componente do 
patrimônio genético, bem como o valor das multas e indenizações de que trata esta 
Medida Provisória serão destinados ao Fundo Nacional do Meio Ambiente, criado pela 
Lei nQ 7.797, de 10 de julho de 1989, ao Fundo Naval, criado pelo Decreto rf- 20.923, de 
8 de janeiro de 1932, e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, 
criado pelo Decreto-Lei n2 719, de 31 de julho de 1969, e restabelecido pela Lei rf- 8.172, 
de 18 de janeiro de 1991, na forma do regulamento. 

r: 
r> 

r: 

(' 
Parágrafo único. Os recursos de que trata este artigo serão utilizados exclusivamente na 
conservação da diversidade biológica, incluindo a recuperação, criação e manutenção de 
bancos depositários, no fomento à pesquisa científica, no desenvolvimento tecnológico 
associado ao patrimônio genético e na capacitação de recursos humanos associados ao 
desenvolvimento das atividades relacionadas ao uso e à conservação do patrimônio 
genético. 

Art. 34. A pessoa que utiliza ou explora economicamente componentes do patrimônio 
genético e conhecimento tradicional associado deverá adequar suas atividades às normas 
desta Medida Provisória e do seu regulamento. 

Art. 35. O Poder Executivo regulamentará esta Medida Provisória até 30 de dezembro de 
2001. 

r 
r: 
r: 
r: 

Art. 36. As disposições desta Medida Provisória não se aplicam à matéria regulada pela 
Lei nQ 8.974, de 5 de janeiro de 1995. 

Art. 37. Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória n2 2.186- 
15, de 26 de julho de 2001. 

r' 
r' 

Art. 38. Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 23 de agosto de 2001; 1802 da Independência e 1132 da República. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO r: 
r=: 

,,-, 
r 
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r: 
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DECRETO Nº 3.945, DE 28 DE SETEMBRO DE 2001. 
Define a composição do Conselho de 
Gestão do Patrimônio Genético e estabelece 
as normas para o seu funcionamento, 
mediante a regulamentação dos arts. 1 O, 11, 
12, 14, 15, 16, 18 e 19 da Medida 
Provisória n2 2.186-16, de 23 de agosto de 
2001, que dispõe sobre o acesso ao 
patrimônio genético, a proteção e o acesso 
ao conhecimento tradicional associado, a 
repartição de beneficios e o acesso à 
tecnologia e transferência de tecnologia 
para sua conservação e utilização, e dá 
outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, 
incisos IV e VI, alínea "a", da Constituição, 

r· 

DECRETA:: 

[' 

r: 

Art. 1 º Este Decreto define a composição do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético 
e estabelece as normas para o seu funcionamento, mediante a regulamentação dos arts. 
10, 11, 12, 14, 15, 16, 18 e 19 da Medida Provisória n?- 2.186-16, de 23 de agosto de 
2001. 

r 
r- 

Art. 2º O Conselho de Gestão do Patrimônio Genético é composto por um representante e 
respectivo suplente dos seguintes órgãos e entidades da Administração Pública Federal, 
que detêm competência sobre as matérias objeto da Medida Provisória nº 2.186-16, de 
2001: 

r: 
r 
r: 

r: 
I - Ministério do Meio Ambiente; 

II - Ministério da Ciência e Tecnologia; 

III - Ministério da Saúde; 

IV - Ministério da Justiça; 

V - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; 

VI - Ministério da Defesa; 

VII - Ministério da Cultura; 

VIII - Ministério das Relações Exteriores; 

IX - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; 

X - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - 
IBAMA; 

r: 

r 
r 

r: 

r: 



r: 
r: 
r: 

r: 
XI - Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro; 

XII - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq; r: 
r XIII - Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INP A; 

XIV - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa; r: 

r: 

XV - Fundação Oswaldo Cruz - Fiocruz; 

XVI - Instituto Evandro Chagas; 

XVII - Fundação Nacional do Índio - Funai; 

XVIII - Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI; 

XIX - Fundação Cultural Palmares. 

§ 1 º O Conselho de Gestão será presidido pelo representante titular do Ministério do 
Meio Ambiente e, nos seus impedimentos ou afastamentos, pelo respectivo suplente. 

§ 2º Os membros do Conselho de Gestão, titulares e suplentes, serão indicados pelos 
representantes legais dos Ministérios e das entidades da Administração Pública Federal 
que o compõem, e serão designados em ato do Ministro de Estado do Meio Ambiente. 

§ 3º As funções dos membros do Conselho de Gestão não serão remuneradas e o seu 
exercício é considerado serviço público relevante. 

§ 4º O Conselho de Gestão reunir-se-á em caráter ordinário uma vez por mês e, 
extraordinariamente, a qualquer momento, mediante convocação de seu Presidente, ou da 
maioria absoluta de seus membros, neste caso por intermédio de documento escrito, 
acompanhado de pauta justificada. 

§ 5º A periodicidade a que se refere o § 4º pode. ser alterada por decisão do Conselho de 
Gestão. 

r- 
r: 
r· 
r 
r: 
r: 
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r: 

r: 

r: 

§ 6º O membro que faltar a duas reuniões seguidas ou a três intercaladas, sem as 
correspondentes substituições pelo suplente, será afastado do Conselho de Gestão. 

§ 7º O Presidente do Conselho de Gestão poderá convidar especialistas para participar de 
reunião plenária ou de câmara temática para subsidiar tomada de decisão. 

Art. 3º Nos termos da Medida Provisória nº 2.186-16, de 2001, compete ao Conselho de 
Gestão do Patrimônio Genético, atendida a sua natureza deliberativa e normativa: 

r: 
r: 
r: 
r I - coordenar a implementação de políticas para a gestão do patrimônio genético; 

II - estabelecer: 
r' 
(' 

r> 

a) normas técnicas, pertinentes à gestão do patrimônio genético; 

b) critérios para as autorizações de acesso e de remessa; 

.~.;; . ' ~- ,, 
,· 
r 
r: 



r: 

r: 
r: 
r: 
r: 
r: 
r: 
r: 
r 
r: 
r: 

e) diretrizes para elaboração de Contrato de Utilização do Patrimônio Genético e de 
Repartição de Beneficias; 

d) critérios para a criação de base de dados para o registro de informação sobre 
conhecimento tradicional associado; 

III - acompanhar, em articulação com órgãos federais, ou mediante convênio com outras 
instituições, as atividades de acesso e de remessa de amostra de componente do 
patrimônio genético e de acesso a conhecimento tradicional associado; 

r: 
r· IV- deliberar sobre: 

r: a) autorização de acesso e de remessa de amostra de componente do patrimônio genético, 
mediante anuência prévia de seu titular; 

b) autorização de acesso a conhecimento tradicional associado, mediante anuência prévia 
de seu titular; 

r: 

r: 
r- 

e) autorização especial de acesso e de remessa de amostra de componente do patrimônio 
genético, com prazo de duração de até dois anos, renovável por iguais períodos, a 
instituição pública ou privada nacional que exerça atividade de pesquisa e 
desenvolvimento nas áreas biológicas e afins, e a universidade nacional, pública ou 
privada; 

d) autorização especial de acesso a conhecimento tradicional associado, com prazo de 
duração de até dois anos, renovável por iguais períodos, a instituição pública ou privada 
nacional que exerça atividade de pesquisa e desenvolvimento nas áreas biológicas e afins, 
e a universidade nacional, pública ou privada; 

e) credenciamento de instituição pública nacional de pesquisa e desenvolvimento, ou de 
instituição pública federal de gestão, para autorizar outra instituição nacional, pública ou 
privada, que exerça atividade de pesquisa e desenvolvimento nas áreas biológicas e afins, 
a acessar amostra de componente do patrimônio genético e de conhecimento tradicional 
associado, e bem assim a remeter amostra de componente do patrimônio genético para 
instituição nacional, pública ou privada, ou para instituição sediada no exterior; 

f) credenciamento de instituição pública nacional para ser fiel depositária de amostra de 
componente do patrimônio genético; 

r: 

r: 

í· 

r: 
r: 

g) descredenciamento de instituições pelo descumprimento das disposições da Medida 
Provisória nº 2.186-16, de 2001, e deste Decreto; 

(' 

V - dar anuência aos Contratos de Utilização do Patrimônio Genético e de Repartição de 
Beneficias quanto ao atendimento dos requisitos previstos na Medida Provisória nº 
2.186-16, de 2001; 

r= 
r- 

VI - promover debates e consultas públicas sobre os temas de que trata a Medida 
Provisória nº 2.186-16, de 2001; 

r: 
r- 
r: 
r: 

r' 



r 
r: 
r: 
r: 
r: 
r: 
r: 
r: 
r: 
r: 
r: 
r: 

VII - funcionar como instância superior de recurso em relação a decisão de instituição 
credenciada e dos atos decorrentes da aplicação da Medida Provisória nº 2.186-16, de 
2001; 

r 
Í' 

r: 
r: 
r: 
r: 
r 
r: 

VIII - aprovar seu regimento interno. 

Parágrafo único. O Conselho de Gestão do Patrimônio Genético exercerá sua 
competência segundo os dispositivos da Convenção sobre Diversidade Biológica, da 
Medida Provisória nº 2.186-16, de 2001, e deste Decreto. 

Art. 4º As deliberações do Conselho de Gestão serão tomadas por maioria absoluta de 
seus membros. 

Parágrafo único. Cabe ao Presidente do Conselho de Gestão o voto de desempate. 

Art. 5º Das deliberações do Conselho de Gestão cabe recurso para o Plenário, cuja 
decisão será tomada por dois terços de seus membros. 

Í' 

r: 
r: 
r: 

Parágrafo único. São irrecorríveis as deliberações do Plenário do Conselho de Gestão que 
decidirem os recursos interpostos. 

Art. 6º Nas deliberações em processos que envolvam a participação direta de Ministério 
ou de entidade representada no Conselho de Gestão, o respectivo membro não terá direito 
de voto. 

r: 

Art. 72 Fica criada, na estrutura do Ministério do Meio Ambiente, o Departamento do 
Patrimônio Genético, que exercerá a função de Secretaria-Executiva do Conselho de 
Gestão, e terá as seguintes atribuições, dentre outras: 

I - implementar as deliberações do Conselho de Gestão; 

II - promover a instrução e a tramitação dos processos a serem submetidos à deliberação 
do Conselho de Gestão; 

III - dar suporte às instituições credenciadas; 

IV - emitir, de acordo com deliberação do Conselho de Gestão e em seu nome, 
Automação de Acesso e de Remessa de amostra de componente do patrimônio genético 
existente no território nacional, na plataforma continental e na zona econômica exclusiva, 
bem como Autorização de Acesso a conhecimento tradicional associado; 

r: 

V - emitir, de acordo com deliberação do Conselho de Gestão e em seu nome, 
Autorização Especial de Acesso e de Remessa de amostra de componente do patrimônio 
genético, e Autorização de Acesso a conhecimento tradicional associado, com prazo de 
duração de até dois anos, renovável por iguais períodos, a instituição pública ou privada 
nacional que exerça atividade de pesquisa e desenvolvimento nas áreas biológicas e afins 
e a universidade nacional, pública ou privada; 

r: 
r- 

r: 

,-- 



r: 
r: 
r: 
r: 
r 
r: 
r: 
r: 
r: 
r: 
r: 
{' 

r: 

VI - acompanhar, em articulação com os demais órgãos federais, as atividades de acesso 
e de remessa de amostra de componente do patrimônio genético e de acesso a 
conhecimento tradicional associado; 

r: 
r- 

VII - promover, de acordo com deliberação do Conselho de Gestão e em seu nome, o 
credenciamento de instituição pública nacional de pesquisa e desenvolvimento, ou 
instituição pública federal de gestão, para autorizar instituição nacional, pública ou 
privada, a acessar amostra de componente do patrimônio genético e de conhecimento 
tradicional associado, e bem assim a enviar amostra de componente do patrimônio 
genético a instituição nacional, pública ou privada, ou para instituição sediada no 
exterior, respeitadas as exigências do art. 19 da Medida Provisória rJ1. 2.186-16, de 2001; 

VIII - promover, de acordo com deliberação do Conselho de Gestão e em seu nome, o 
credenciamento de instituição pública nacional para ser fiel depositária de amostra de 
componente do patrimônio genético; 

IX - descredenciar instituições, de acordo com deliberação do Conselho de Gestão e em 
seu nome, pelo descumprimento das disposições da Medida Provisória nº 2.186-16, de 
2001, e deste Decreto; 

r: 

r 

X - registrar os Contratos de Utilização do Patrimônio Genético e de Repartição de 
Beneficios, após anuência do Conselho de Gestão; 

XI - divulgar lista de espécies de intercâmbio facilitado constantes de acordos 
internacionais, inclusive sobre segurança alimentar, dos quais o País seja signatário, de 
acordo com o§ 2º do art. 19 da Medida Provisória nº 2.186-16, de 2001; 

r: 

XII - criar e manter: 

í' 
r: 

a) cadastro de coleções ex situ, conforme previsto no art. 18 da Medida Provisória nº 
2.186-16, de 2001; 

r' 

r-. 

b) base de dados para registro de informações obtidas durante a coleta de amostra de 
componente do patrimônio genético; 

c) base de dados relativos às Autorizações de Acesso e de Remessa de amostra de· 
componente do patrimônio genético e de acesso a conhecimento tradicional associado, 
aos Termos de Transferência de Material e aos Contratos de Utilização do Patrimônio 
Genético e de Repartição de Beneficios; 

XIII - divulgar, periodicamente, lista das Autorizações de Acesso e de Remessa, dos 
Termos de Transferência de Material e dos Contratos de Utilização do Patrimônio 
Genético e de Repartição de Beneficios. 

Art. 8º Para a obtenção de autorização de acesso e de remessa de amostra de componente 
do patrimônio genético e de acesso a conhecimento tradicional associado a instituição 
nacional, pública ou privada, que exerça atividade de pesquisa e desenvolvimento nas 
áreas biológicas e afins, de que tratam as alíneas "a" e "b" do inciso IV do art. 11 da 

, 
r: 
í' 

r: 

r: 
r: 
r- 



r: 
r 
r 
r: 

r: 
r 

Medida Provisória nº 2.186-16, de 2001, deverá encaminhar solicitação ao Conselho de 
Gestão ou a instituição credenciada, atendendo, pelo menos, os seguintes requisitos: 

r: 
r: I - comprovação da sua atuação em pesquisa e desenvolvimento nas áreas biológicas e 

afins; 

r: 
r: 

II - qualificação técnica para desempenho de atividades de coleta e remessa de amostra de 
componente do Patrimônio Genético ou para acesso ao conhecimento tradicional 
associado; 

r· 

III - estrutura disponível para o manuseio de amostra de componente do Patrimônio 
Genético; 

r· 
r: 

IV - projeto de pesquisa que descreva a atividade de coleta de amostra de componente do 
Patrimônio Genético ou de acesso a conhecimento tradicional associado, incluindo 
informação sobre o uso pretendido; 

V - anuência prévia para ingresso nas áreas a serem amostradas pela expedição de coleta, 
na forma estabelecida nos §§ 8º e ~ do art. 16 da Medida Provisória rf! 2.186-16, de 
2001; 

r: 
r: 

r: 
r: 

VI - destino das amostras dos componentes do patrimônio genético a serem acessados. 

Parágrafo único. O projeto de pesquisa a que se refere o inciso IV deste artigo deve 
conter: 

r> I - histórico, justificativa, definição dos objetivos, métodos e resultados esperados a partir 
da amostra ou da informação a ser acessada; 

II - itinerário detalhado no Território Nacional, indicando as datas previstas para o início 
e término da atividade; 

III - discriminação do tipo de material ou informação a ser acessado e quantificação 
aproximada de amostras a serem obtidas; 

IV - indicação das fontes de fínancíarnento, dos respectivos montantes e divisão das 
responsabilidades de cada parte; 

,· 

r: 

V - curriculum vitae dos pesquisadores e técnicos envolvidos, caso não estejam 
disponíveis na plataforma lattes, mantida pelo CNPq. 

Art. 9º Para a obtenção de autorização especial de acesso e de remessa de amostra de 
componente do patrimônio genético e de acesso a conhecimento tradicional associado a 
instituição nacional, pública ou privada, que exerça atividade de pesquisa e 
desenvolvimento nas áreas biológicas e afins, de que tratam as alíneas "e" e "d" do inciso 
IV do art. 11 da Medida Provísórian'' 2.186-16, de 2001, deverá encaminhar solicitação 
ao Conselho de Gestão, atendendo, pelo menos, os seguintes requisitos: 

I - comprovação da sua atuação em pesquisa e desenvolvimento nas áreas biológicas e 
afins; 

r· 

í' 

í' 

r- 

r: 



r 
r: 
r 
r 
r: 
r 

r: 
r: 

r 
r: 

II - qualificação técnica para desempenho das atividades de coleta e remessa de amostra 
de componente do Patrimônio Genético; 

III - estrutura disponível para o manuseio de amostra de componente do Patrimônio 
Genético; 

r- 

IV - portfólio dos projetos desenvolvidos pela instituição, destacando aqueles que serão 
beneficiados pela autorização solicitada, incluindo informação sobre o uso pretendido; 

V - anuência prévia para ingresso nas áreas a serem amostradas pelas expedições de 
coleta na forma estabelecida no § 11 do art. 16 da Medida Provisória ri1 2.186-16, de 
2001~ 

r: 
r: 
r: 
r: 

r> 

VI - destino do material genético a ser acessado e indicação da equipe técnica e da infra 
estrutura disponível para gerenciar os Termos de Transferência de Material a serem 
assinados previamente à remessa de amostra para outra instituição nacional, pública ou 
privada, ou sediada no exterior e os respectivos Contratos de Utilização do Patrimônio 
Genético e de Repartição de Benefícios, quando for o caso. 

Parágrafo único. Os projetos de pesquisa incluídos no portfólio a que se refere o inciso IV 
deste artigo, diretamente beneficiados pela solicitação, deverão conter: 

I - histórico. justificativa, definição dos objetivos, métodos e resultados esperados a partir 
da amostra ou da informação a ser acessada; 

II - itinerário detalhado no Território Nacional, indicando as datas previstas para o início 
e término da atividade, a ser encaminhado ao Conselho de Gestão; 

III - discriminação do tipo de material ou informação a ser acessado e quantificação 
aproximada de amostras a serem obtidas; 

IV - indicação das fontes de financiamento, dos respectivos montantes e divisão das 
responsabilidades de cada parte; 

r: 

r: 

(' 

,· 

r' V - curriculum vitae dos pesquisadores e técnicos envolvidos, caso não estejam 
disponíveis na plataforma lattes, mantida pelo CNPq. 

Art. 1 O. Para o credenciamento de instituição pública nacional de pesquisa e 
desenvolvimento ou de instituição pública federal de gestão para autorizar outra 
instituição nacional, pública ou privada, que exerça atividade de pesquisa e 
desenvolvimento nas áreas biológicas e afins, para acessar e remeter amostra de 
componente do patrimônio genético e para acessar conhecimento tradicional associado de 
que tratam os itens 1 e 2 da alínea "e" do inciso IV do art. 11, da Medida Provisória rf- 
2.186-16, de 2001, o Conselho de Gestão deverá receber solicitação que atenda, pelo 
menos, os seguintes requisitos: 

r- 
I - comprovação da sua atuação em pesquisa e desenvolvimento nas áreas biológicas e 
afins ou na área de gestão; 

r 
r: 
(• 

r: 



r: 

r: 
r: 
r: 
r: 
r: 
r: 
r: 

II - lista das atividades e dos projetos em desenvolvimento relacionados às ações de que 
trata a Medida Provisória n2 2.186-16, de 200 l; 

III - infra-estrutura disponível e equipe técnica para atuar: 

a) na análise de requerimento e emissão, a terceiros, de autorização de: 

1. acesso a amostra de componente do patrimônio genético existente em condições in situ 
no território nacional, na plataforma continental e na zona econômica exclusiva, mediante 
anuência prévia de seus titulares; 

2. acesso a conhecimento tradicional associado, mediante anuência prévia de seus 
titulares; 

3. remessa de amostra de componente do patrimônio genético para instituição nacional, 
pública ou privada, ou para instituição sediada no exterior; 

b) no acompanhamento, em articulação com órgãos federais, ou mediante convênio com 
outras instituições, das atividades de acesso e de remessa de amostra de componente do 
patrimônio genético e de acesso a conhecimento tradicional associado; 

e) na criação e manutenção de: 

1. cadastro de coleções ex situ, conforme previsto no art. 18 da Medida Provisória n2 
2.186-16, de 2001; 

r: 

r 
r: 
r: 
r: 
r 
r: 
r: 
r- 

r- 

r 
r: 

2. base de dados para registro de informações obtidas durante a coleta de amostra de 
componente do patrimônio genético; 

,- 
3. base de dados relativos às Autorizações de Acesso e de Remessa, aos Termos de 
Transferência de Material e aos Contratos de Utilização do Patrimônio Genético e de 
Repartição de Benefícios; 

d) na divulgação de lista de Autorizações de Acesso e de Remessa, dos Termos de 
Transferência de Material e dos Contratos de Utilização do Patrimônio Genético e de 
Repartição de Beneficios; 

e) no acompanhamento e na implementação dos Termos de Transferência de Material e 
dos Contratos de Utilização do Patrimônio Genético e de Repartição de Beneficios 
referente aos processos por ela autorizados; 

t) na preparação e encaminhamento, ao Conselho de Gestão, de relatório anual das 
atividades realizadas e de cópia das bases de dados à Secretaria-Executiva do Conselho 
de Gestão. 

f' 

í' 

r: 
r: 

r>: 

Art. 11. Para o credenciamento de instituição pública nacional de pesquisa e 
desenvolvimento como fiel depositária de amostra de componente do Patrimônio 
Genético de que trata a alínea "t'' do inciso IV do art. 11, da Medida Provisória nº 2.186- 
16, de 2001, o Conselho de Gestão deverá receber solicitação que atenda, pelo menos, os 
seguintes requisitos: 

r- 



r 
r 
r 
r: 
r: 
r 
r: 
r: 

I - comprovação da sua atuação em pesquisa e desenvolvimento nas áreas biológicas e 
afins; 

r> 
II - indicação da infra-estrutura disponível e capacidade para conservação, em condições 
ex situ, de amostras de componentes do Patrimônio Genético; 

III - comprovação da capacidade da equipe técnica responsável pelas atividades de 
conservação; 

r: 
r: 
r: 

,- 

IV - descrição da metodologia e material empregado para a conservação de espécies 
sobre as quais a instituição assumirá responsabilidade na qualidade de fiel depositária; 

V - indicação da disponibilidade orçamentária para manutenção das coleções. 

Art. 12. A atividade de coleta de componente do patrimônio genético e de acesso a 
conhecimento tradicional associado, que contribua para o avanço do conhecimento e que 
não esteja associada à bioprospecção, quando envolver a participação de pessoa jurídica 
estrangeira, será autorizada pelo CNPq, observadas as determinações da Medida 
Provisória nº 2.186-16, de 2001, e a legislação vigente. 

Parágrafo único. A autorização prevista no caput deste artigo observará as normas 
técnicas definidas pelo Conselho de Gestão, o qual exercerá supervisão dessas atividades. 

Art. 13. O Regimento Interno do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético disporá, 
pelo menos, sobre a forma de sua atuação, os meios de registro das suas deliberações e o 
arquivamento de seus atos. 

r: 
r: 
r 
(' 

r- 
(' 

r-· 
r 
r' 

r 
Art. 14. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 28 de setembro de 2001; 180~ da Independência e 113~ da República. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 

Johaness Eck 

José Serra 
r: Carlos Américo Pacheco 

José Sarney Filho 

r' 
r- 
r: 
r: 
r: 

r 



r: 
r: 
r: 
r: 
r: 
r 
r: 
r: 
r: 
r: 

PROJETO DE LEI 

O Congresso Nacional decreta 

r 
r: 
r: 
r: 
r: 

Art. 1.2 O Conselho de Gestão do Patrimônio Genético será composto por: 

1 - representantes e respectivos suplentes de órgãos e entidades da Administração Pública Federal que 
detém competência sobre o acesso ao Patrimônio Genético, a proteção e o acesso ao conhecimento 
tradicional associado, a repartição de benefícios e o acesso à tecnologia e transferências de tecnologia 
para a sua conservação e utilização; e 

li - representantes de setores da sociedade civil afetos ao tema, na proporção de até vinte por cento da 
totalidade de seus membros. 

Parágrafo único. A composição e funcionamento do Conselho de Gestão serão dispostos em 
regulamento. 

Art. 2.2 Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

Brasília, 

r: 
r: 
r> EM nº 111/MMA/2002 
r: 
r: Brasília, 14 de agosto de 2002. 

r 
r· 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
Submeto à elevada consideração de Vossa Excelência o projeto de lei que altera a composição do 
Conselho de Gestão do Patrimônio Genético 

r' 2. O Brasil, como Parte da Convenção sobre a Diversidade Biológica-CDS tem empreendido esforços 
para adequar suas políticas públicas às exigências da utilização e da conservação dos recursos 
biológicos, particulannente com a implementação da Política Nacional de Biodiversidade, a ser instituída 
por Vossa Excelência. 

r· 
r: 
r: 
r: 

3. Ao uso sustentável da biodiversidade brasileira deve corresponder instrumental político, jurídico e 
econômico que permita a conservação e o acesso ao patrimônio genético nacional, a proteção e o 
acesso ao conhecimento tradicional associado e a repartição justa e eqüitativa dos benefícios 
decorrentes de sua utilização. r: 

r> 
r· 

4. Etapa importante para consolidar a legislação básica pertinente foi cumprida com o esforço conjunto 
da Casa Civil da Presidência da República, de setores da sociedade civil, da comunidade científica e a 
colaboração do Ministério do Meio Ambiente, resultando nos textos legais da Medida Provisória n.2 2.186- 
16 e do Decreto nº 3. 945, ambos de 2001. 

r' 

5. A Medida Provisória nº- 2.186-16, de 2001, regulamenta dispositivos da Constituição Federal e da 
Convenção sobre a Diversidade Biológica, e o Decreto nº- 3.945, de 2001, define a composição e 
estabelece as regras de funcionamento do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético. 

í' 
r: 6. O Conselho de Gestão do Patrimônio Genético tem a competência de estabelecer normas técnicas e 

critérios para as autorizações de acesso e remessa de componentes do patrimônio genético, assim 



r-. 
r 
r 
r: 
r: 
r>. 

r: 
r: 
r: 

como assegurar a proteção e o acesso ao conhecimento tradicional associado, à repartição de 
beneficias e o acesso à tecnologia e transferências de tecnologia para a sua conservação e utilização. 

7. Entretanto, Senhor Presidente, observou-se durante o processo de implantação do referido Conselho 
que importantes segmentos afetos às suas competências, dele não fazem parte. Dentre eles, os 
principais detentores de conhecimentos tradicionais, os usuários de componentes do patrimônio genético 
e o setor acadêmico, este último tão indispensável ao desenvolvimento tecnológico necessário à 
inserção do Brasil na economia da biotecnologia que começa a despontar em escala mundial. 

(' 

r: 
í' 

(' 

r: 
r 
r: 
r: 
r: 

8. Visando suprir essa lacuna, apresento projeto de lei que visa alterar a composição do Conselho de 
Gestão do Patrimônio Genético, acrescentando ao rol de órgãos públicos, entidades e segmentos da 
sociedade, os quais muito contribuirão para a efetividade da implementação de políticas para a gestão 
responsável do patrimônio genético nacional. 

Estas, Senhor Presidente, são as razões que justificam o encaminhamento do projeto de lei, que ora 
submeto à elevada consideração de Vossa Excelência. 

Respeitosamente, 

JOSÉ CARLOS CARVALHO 
Ministro de Estado do Meio Ambiente 

(' 

,-, 
r: 
(' 

r: 
r 
r: 
r: 
r: 
r 
r: 

r- 

r 
r 
r 
(' 

r 



r: 
r 
r: 
r 
r 
r· 
r: 
r: 
r: 

Seminário sobre Proteção aos Conhecimentos Tradicionais e Consentimento Prévio 
Fundamentado 

Organização: Instituto Socioambiental - ISA 
r: 
r- Data e local: 17 e 18 de setembro, na FINATEC, Fundação de Empreendimentos 

Científicos e Tecnológicos, Unb, Bloco H, Brasília-DF 

(' 17 DE SETEMBRO 
r 
(' 

Í' 

(' 

r 
r 
r 
r: 
(' 

14:00 h - Abertura 

- Nurit Bensusan - Coordenadora de Biodiversidade do ISA 

14:15 h - Alternativas para a Proteção aos Conhecimentos Tradicionais 

Presidente da mesa: 

- Gisela Alencar - Chefe da Consultoria Jurídica do MMA 

r Palestrantes: 

- Laymert Garcia- Professor do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da UNICAMP 

- Carlos Frederico Marés - Professor de Direito Socioambiental na PUC/PR e membro do 
Conselho Diretor do ISA 

(' 
De batedores: 

r 
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- Eduardo Viveiros de Castro - Professor do Museu Nacional - UFRJ 

- Bonifácio José Baniwa - COIAB~Yaknô 

16:00 h- Consentimento Prévio Fundamentado: Por quê? Como? 

Presidente da mesa: Tony Gross - Field - Foundations for Intemational Envirorunental Law 
and Development 

Palestrantes: 

- Ana Valéria Araújo - Sócia-fundadora do ISA e Diretora da Rainforest/US 

- Neide Aparecida Marcolino Ayres - INPI - Instituto Nacional de Propriedade Industrial 
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Debatedor: 

- André Lima - Coordenador do Programa Direito Socioambiental do ISA 

18 DE SETEMBRO 

9:00 h- Estudo de caso Embrapa e Krahô 

Presidente da mesa: 
- Escrawen Sompré - COIAB 

Palestras: 

- Embrapa e o trabalho com os Khraô - Terezinha Dias - Embrapa/Cenargen 

- Convênio Embrapa - Funai para acesso a conhecimentos tradicionais - Vilmar 
Guarani/Coordenador de Direitos Indígenas da Funai e Comissão Indígena de Propriedade 
Intelectual 

Debatedores: 

- Maximiliano Correa Menezes - FOIRN - Federação das Organizações Indígenas do Rio 
Negro 
- Laure Emperaire - Centro de Desenvolvimento Sustentável - UnB/ IRD 
- Eugênio Arcanjo - Consultor Parlamentar do Senado 

14:30 h- Mecanismos existentes e alternativas sobre consentimento prévio fundamentado e 
repartição de beneficios. 

Presidente da mesa 
- Cristina Azevedo - Assessora do Conselho Nacional do Patrimônio Genético/Ministério 
de Meio Ambiente 

Palestrantes: 

- Manuela Carneiro da Cunha - Antropóloga, professora da Universidade de Chicago e ex 
professora titular da USP 

- Sebastião Manchineri - Coordenador Geral da COICA - Coordenacion de las 
Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazonica 

De batedores 
- Beto Ricardo - Antropólogo - Coordenador do Programa Rio Negro/ISA 
- Juliana Santilli - Promotora de Justiça do Meio Ambiente no DF - Sócia-fundadora do 
ISA 

17:00 h- Encerramento 
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