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Propriedade intelectual e biotecnologia: 
contexto internacional

1. Agreement on Trade-Related-Aspects of Intellectual

Property Rights – Trips;

2. Convenção Upov;

3. Convenção de Diversidade Biológica – CDB.



Bases legais no Brasil



Lei nº 6.938/81 – PNMA

Meio Ambiente: Conjunto que condições, leis, influências

e interações de ordem física, química e biológica, que

permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas (art.permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas (art.

3º, I).



CF 88

Art. 225: “Todos têm direito ao meio ambiente

ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e

essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder

Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo

para as presentes e futuras gerações”.



LEI DE DIREITOS AUTORAIS (LEI nº
9.610/1998

Art. 45: Obras de autores desconhecidos pertencem ao

domínio público,”ressalvada a proteção legal aosdomínio público,”ressalvada a proteção legal aos

conhecimentos étnicos e tradicionais”.



DECRETO nº 3.551/2000

Instituiu o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial,

dividindo o registro nos livros dos saberes, das celebrações,

das formas de expressão e dos lugares. Nos termos dodas formas de expressão e dos lugares. Nos termos do

decreto, no Livro de Registros dos Saberes devem ser

inscritos conhecimentos e modos de fazer enraizados no

cotidiano das comunidades.



DECRETO nº 3.551/2000

No Livro de Registro das Celebrações, serão inscritos rituais

e festas que marcam a vivência coletiva do trabalho, da

religiosidade, do entretenimento e de outras práticas da vidareligiosidade, do entretenimento e de outras práticas da vida

social; No Livro de Registro dos Lugares, serão inscritos

mercados, feiras, santuários, praças e demais espaços onde

se reproduzem práticas culturais coletivas.



Biodiversidade

Fonte: Google

Biodiversidade



Convenção sobre Diversidade 
Biológica – CDB (1992)

Utilização sustentável de seus componentes e a repartição

justa e equitativa dos benefícios derivados da utilização dos

recursos genéticos, mediante, inclusive, o acesso adequadorecursos genéticos, mediante, inclusive, o acesso adequado

aos recursos genéticos e a transferência adequada de

tecnologias pertinentes, levando em conta todos os direitos

sobre tais recursos e tecnologias, e mediante financiamento

adequado.



CDB (artigo 15) – Acesso a
Recursos Genéticos

1. Em reconhecimento dos direitos soberanos dos Estados

sobre seus recursos naturais, a autoridade para determinarsobre seus recursos naturais, a autoridade para determinar

o acesso a recursos genéticos pertence aos governos

nacionais e está sujeita à legislação nacional.



CDB (artigo 15) – Acesso a
Recursos Genéticos

2. O acesso aos 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.





O descumprimento do acordo Trips e de outros acordos

celebrados no âmbito da OMC está sujeito a processos e

outras sanções. A CDB não prevê mecanismos de sanção

para o descumprimento de seus preceitos (SANTILLI,para o descumprimento de seus preceitos (SANTILLI,

2005).



MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.186-
16 (2001)

Art. 1. Esta Medida Provisória dispõe sobre os bens, os

direitos e as obrigações relativos:

I - ao acesso a componente do patrimônio genéticoI - ao acesso a componente do patrimônio genético

existente no território nacional, na plataforma

continental e na zona econômica exclusiva para fins de

pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico ou

bioprospecção;



MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.186-16
(2001)

Art. 1. Esta Medida Provisória dispõe sobre os bens, os

direitos e as obrigações relativos:

II - ao acesso ao conhecimento tradicional associado aoII - ao acesso ao conhecimento tradicional associado ao

patrimônio genético, relevante à conservação da

diversidade biológica, à integridade do patrimônio

genético do País e à utilização de seus componentes;



MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.186-
16 (2001)

Art. 1. Esta Medida Provisória dispõe sobre os bens, os

direitos e as obrigações relativos:

III - à repartição justa e equitativa dos benefíciosIII - à repartição justa e equitativa dos benefícios

derivados da exploração de componente do patrimônio

genético e do conhecimento tradicional associado; e

IV - ao acesso à tecnologia e transferência de tecnologia

para a conservação e a utilização da diversidade

biológica.



MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.186-
16 (2001)

Art. 1. Esta Medida Provisória dispõe sobre os bens, os

direitos e as obrigações relativos:

§ 1º O acesso a componente do patrimônio genético para§ 1º O acesso a componente do patrimônio genético para

fins de pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico

ou bioprospecção far-se-á na forma desta Medida

Provisória (cont.)



MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.186-
16 (2001)

Art. 1. Esta Medida Provisória dispõe sobre os bens, os

direitos e as obrigações relativos:

§ 1º .... 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.



MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.186-
16 (2001)

Art. 1. Esta Medida Provisória dispõe sobre os bens, os

direitos e as obrigações relativos:

§ 2º O acesso a componente do patrimônio genético

existente na plataforma continental observará o disposto

na Lei nº 8.617, de 4 de janeiro de 1993.



Populações Tradicionais

Grupos humanos diferenciados sob o ponto de

vista cultural, que reproduzem historicamente

seu modo de vida, de forma mais ou menosseu modo de vida, de forma mais ou menos

isolada, com base na cooperação social e

relações próprias com a natureza (DIEGUES;

ARRUDA, 2001).



índios, caiçaras,

ribeirinhos

amazônicos,

sertanejos,

quilombolas

açorianos,

Fonte: Google

praieiros,

jangadeiros,

pantaneiros,

caboclos,

babaçueiros,

campeiros.



Conhecimento Tradicional

Conjunto de saberes e saber-fazer a

respeito do mundo natural e

sobrenatural, transmitido oralmente,

    

sobrenatural, transmitido oralmente,

de geração em geração (DIEGUES;

ARRUDA, 2001).



Bioprospecção: atividade 
exploratória que visa identificar 
componente do patrimônio 
genético e informação sobre 
conhecimento tradicional conhecimento tradicional 
associado, com potencial de uso 
comercial (CGEN, 2005).

Fonte: Google



Órgão de caráter deliberativo e normativo criado

pela MP no 2.186-16 no âmbito do Ministério do

Conselho de Gestão do
Patrimônio Genético - CGEN

pela MP no 2.186-16 no âmbito do Ministério do

Meio Ambiente, é integrado por representantes

de 19 órgãos e entidades da Administração

Pública Federal.



Regras para o Acesso Legal ao
Patrimônio Genético e Conhecimento
Tradicional Associado



Se o acesso ao patrimônio genético tiver por finalidade a realização de

pesquisa científica sem potencial de uso econômico e não envolver

acesso a conhecimento tradicional associado, quem autoriza é o

IBAMA Sede (http://www.ibama.gov.br)

Quem autoriza o quê?

IBAMA Sede (http://www.ibama.gov.br)



Se o acesso ao patrimônio genético tiver por finalidade a realização de

pesquisa com potencial de uso econômico, como bioprospecção ou

desenvolvimento tecnológico ou envolver acesso a conhecimento

Quem autoriza o quê?

tradicional associado para qualquer das três finalidades previstas na MP,

quem autoriza é o CGEN – Conselho de Gestão do Patrimônio Genético
(http://www.mma.gov.br/port/cgen)



IPHAN
DELIBERAÇÃO Nº 279, DE 20 DE SETEMBRO DE 2011

Art. 1o Credenciar o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional-

IPHAN, para autorizar instituições nacionais, públicas ou privadas, que

exerçam atividades de pesquisa e desenvolvimento nas áreas biológicas e

Quem autoriza o quê?

afins a acessar o conhecimento tradicional associado ao patrimônio

genético para fins de pesquisa científica.

Parágrafo único. O credenciamento a que se refere este artigo não inclui a

competência para autorizar o acesso ao patrimônio

Genético. http://portal.iphan.gov.br/



RETRATO DA MP 2.186-16: “ESTADO DA ARTE” DE 
SUA APLICAÇÃO TÉCNICO-JURÍDICA COMO 

SUBSÍDIO PARA O APERFEIÇOAMENTO 
LEGISLATIVO

Débora Borges PaivaDébora Borges Paiva

Acadêmica de Direito, bolsista do Núcleo de Propriedade
Intelectual (NUPI). A visita monitorada abrangeu o período de 03
de julho a 01 de agosto de 2006, em uma rotina de oito horas
diárias. Foi programado como atividade do projeto “Proteção da
Propriedade Intelectual na Amazônia e Uso Sustentável da
Biodiversidade e dos Conhecimentos Tradicionais” (Edital
TIB/CNPq).



Não seria necessária a princípio a autorização do CGEN para uma

pesquisa que tivesse por fim estudar aspectos da cultura de um

Estudos passíveis de autorização pelo 
CGEN

povo tradicional (folclore, artefatos manuais, rituais, canto, música,

lendário) contanto que não estejam relacionados ao patrimônio

genético....



.....Não obstante, se o projeto previr ou se, porventura, ocorra a

coleta de informações que se relacionam com o patrimônio

genético, muito embora essas informações estejam insertas no

Estudos passíveis de autorização pelo
CGEN

genético, muito embora essas informações estejam insertas no

ideário cultural do povo ou comunidade e não sejam os focos da

pesquisa, dever-se-á reportar a realização ou a possibilidade do

acesso ao CTA à Secretaria Executiva do CGEN, para que ela indique

os procedimentos a serem adotados (PAIVA, 2006).



O acesso ocorrerá quando se investiga os usos das espécies locais.

Por exemplo, se em uma pesquisa sobre a experiência de manejo

Estudos passíveis de autorização pelo
CGEN

de uma comunidade, o pesquisador deseja saber a “ÉPOCA DE

CORTE” do açaí, possivelmente estará configurado o acesso ao CTA.



O mesmo não aconteceria se pretendesse apenas observar as

técnicas que os ribeirinhos desenvolveram para realizar a coleta do

açaí. Além disso, ao contrário dos que muitos pensam, o CGEN tem

Estudos passíveis de autorização pelo
CGEN

açaí. Além disso, ao contrário dos que muitos pensam, o CGEN tem

interpretado que a atividade do mateiro, isoladamente – no sentido

daquele que conduz o pesquisador até o local onde se encontra a

espécie almejada, já escolhida anteriormente como objeto da

pesquisa – não caracterizaria acesso ao CTA.



Há situações em que a determinação dos provedores/detentores

fica prejudicada, quando não, completamente impossibilitada. Por

Anuência Prévia e Repartição de
Benefícios quando há indeterminação
dos titulares de direito

fica prejudicada, quando não, completamente impossibilitada. Por

exemplo, o material biológico foi adquirido no comércio e o

conhecimento tradicional associado foi obtido na literatura ou é

compartilhado por um número de comunidades não passível de

determinação.



.... Em casos como esse, o proceder aconselhado pela Secretaria

Executiva do CGEN é de que o interessado protocole o pedido de

Anuência Prévia e Repartição de
Benefícios quando há indeterminação
dos titulares de direito

Executiva do CGEN é de que o interessado protocole o pedido de

regularização através do formulário adequado, anexando

justificativas acerca da dificuldade na consecução prática dos

requisitos da anuência prévia e repartição de benefícios. A partir

daí, o interessado deverá aguardar a manifestação do CGEN,

indicando o procedimento a ser adotado.



Têm sido consideradas como elementos

representativos do conhecimento tradicional

associado ao patrimônio genético brasileiro, as

Estudos passíveis de autorização 
pelo CGEN

informações sobre “usos” ou “modo de emprego da

flora e fauna regional” na:

ü Agricultura, Agricultura Familiar e Manejo;

üMedicina Popular;

ü Alimentação.



Em regra, pesquisas etnobotânicas e sobre etnoconservação

são caracterizadas como acesso ao CTA. Discutindo essa

temática no âmbito do CGEN, o MAPA, EMBRAPA e o MDIC

Estudos passíveis de autorização 
pelo CGEN

temática no âmbito do CGEN, o MAPA, EMBRAPA e o MDIC

sustentavam que o estudo das formas de cultivo,

desenvolvidas por uma determinada comunidade, não

configuraria acesso ao CTA. Prevaleceu na plenária do

Conselho, porém, entendimento diverso, em favor da

ocorrência do acesso.



üAplica-se apenas ao objetivo e atividade específicos;

üO interessado no acesso deve divulgar os riscos

efetivos e potenciais;

Consentimento prévio

üFormalizado por escrito (finalidades e usos; instituição

financiadora; data de início e duração; métodos de

coleta, área geográfica; informações sobre o tipo de

material e informações coletadas;



üPrevisão expressa de que compete à Justiça brasileira

dirimir conflitos oriundos da autorização de acesso;

üQuaisquer alterações e modificações deverá ser

Consentimento prévio

comunicada aos povos tradicionais, estarão sujeitas

novamente ao seu consentimento fundamentado.









“As urgências da vida apenas
se compadecem com o
provisório”.

João Baptista Machado doutrinador João Baptista Machado doutrinador 
lusitano
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