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A presente tese analisará os principais conceitos da Medida Provisória 2.186-16 de 23 de agosto de 

2001 – que regula o acesso aos recursos genéticos e conhecimentos tradicionais associados, bem como a 
repartição dos benefícios derivados de seu uso - à luz da interpretação construída pelo órgão normativo e 

deliberativo criado pela própria Medida, o Conselho de Gestão do Patrimônio Genético (CGEN). Tal análise visa 
prover subsídios para o operador do Direito e apontar soluções úteis – reveladas pela hermenêutica, como via de 

conformação da matéria – a uma posterior releitura legislativa. 
 
 
1. Contextualização 
 

Desde a Convenção da Diversidade Biológica (CDB), em 1992, os recursos genéticos têm 
sido reconhecidos como bens sobre os quais incide a soberania do Estado em que estão 
situados. Dentre outros objetivos, essa Convenção tentou equiparar os países ricos em 
diversidade biológica (em geral, países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento) aos países 
detentores de tecnologia avançada2. Fez isso ao incentivar a elaboração, por cada um dos 
países signatários, de uma estrutura de regulação do acesso aos recursos genéticos e 
conhecimentos tradicionais associados que possibilitasse o gerenciamento da sua exploração 
econômica e uma repartição “mais justa” dos benefícios dela resultantes. 3 

No Brasil, apesar dos esforços iniciais envidados na elaboração de projetos de lei que 
fossem resultado da efetiva participação da sociedade civil, a matéria acabou sendo tratada 
por uma Medida Provisória, que após contínuas reedições, passou a viger permanentemente 
como a MP 2.186-16 de agosto de 2001. Tal fenômeno deve-se ao fato de o regime jurídico 
das medidas provisórias ter sido alterado pela Emenda Constitucional 32, de 11 de setembro 
de 2001, que, no seu artigo 2o, declara: “As medidas provisórias editadas em data anterior à 
da publicação desta emenda continuam em vigor até que medida provisória ulterior as 
revogue explicitamente ou até a deliberação definitiva do Congresso Nacional”.  

Naturalmente, a MP 2.186-16 trouxe consigo todos os déficits que se pode esperar de uma 
intervenção que visa atender uma demanda emergencial, mas, que perdura como única base 
legal de todo um aparato administrativo. As lacunas são várias, e de difícil resolução devido 
ao quase ineditismo das experiências de regulação dessa temática no direito comparado, e à 
diversidade de situações inspiradas pela realidade fática local. 

                                                 
1  Acadêmica de Direito do 6º período do Centro Universitário do Pará – CESUPA, onde é bolsista do 
Núcleo de Propriedade Intelectual (NUPI). 
2  BESUSAN, Nurit. “Breve histórico da regulamentação do acesso aos recursos genéticos no Brasil”, in 
LIMA, André, BESUSAN, Nurit. “Quem cala consente: subsídios para a proteção aos conhecimentos 
tradicionais”. André Lima e Nurit Bensusan (organizadores). Série Documentos do ISA; 8. São Paulo: Instituto 
Socioambiental, 2003, p. 9.  
3 “Pela primeira vez, um instrumento legal reconhece a importância do conhecimento tradicional – a 
riqueza dos conhecimentos, inovações e práticas de comunidades indígenas e locais que são relevantes para a 
conservação e uso sustentável da diversidade biológica (Artigos 8(j) e 10(c)especialmente)”. GROSS, 
JOHNSTON e BARBER, “A Convenção sobre Diversidade Biológica: Entendendo e Influenciando o Processo”, 
Instituto de Estudos Avançados da Universidade das Nações Unidas, 2006, p. 10-11. 



De toda forma, foi criada uma estrutura de governo capaz de exercer a atividade de 
controle e, ao mesmo tempo, sanar as deficiências e lacunas do texto da MP: o Conselho de 
Gestão do Patrimônio Genético (CGEN) e sua Secretaria Executiva, ambos integrados ao 
Departamento do Patrimônio Genético do Ministério do Meio Ambiente (DPG/MMA).  

Para o auxílio daqueles que precisam manusear a MP 2.186-16, tem sido mantida a 
possibilidade de um canal de comunicação direto com a Secretaria Executiva do CGEN 
através do Sistema de Atendimento a Consultas (Consultas Informais, via correio eletrônico, e 
Processos de Consulta) e das Visitas Técnicas ao Departamento do Patrimônio Genético. 4 
Cabe registrar que grande parte das informações a serem analisadas a seguir, foi colhida em 
um período de Visita Técnica ao Departamento do Patrimônio Genético. 5 

A presente tese tem por objetivo retratar um momento específico da aplicação da MP 
2.186-16 e lançar algumas críticas sobre ele. É relevante conhecê-lo posto que a partir do 
amadurecimento consignado nesse momento, erigir-se-á a próxima etapa de concretização da 
política de controle sobre os recursos genéticos e valorização dos conhecimentos tradicionais 
– seja mediante uma renovação hermenêutica da velha MP, seja com a edição de um diploma 
legal mais completo e mais “legítimo” em seu processo de formação.  

A fluidez legislativa que descansa no seio do Executivo, a exemplo da MP 2.186-16, pode 
ser encarada como expressão do fenômeno do ‘controle dos “side effects” ou das 
“externalitties”’, narrado por Mauro Cappelletti6 ao falar das Democracias de Direito. 
Características desse fenômeno são: o crescimento do aparato administrativo, a constante 
delegação legislativa e a emergência de Conselhos que têm, em seu entorno, uma nova arena 
pública de deliberação, uma nova via de participação popular. De fato, o Conselho de Gestão 
do Patrimônio Genético (CGEN) tem sido justamente isso, um órgão vital para a conformação 
de uma gestão estratégica dos recursos da sócio-biodiversidade brasileira e uma arena para a 
participação da sociedade civil.  

Porém, o Conselho ainda sofre com a falta de integração entre os Ministérios que o 
compõem e com a dificuldade de viabilizar a presença de parte dos interessados - povos 
indígenas, quilombolas e representantes de comunidades tradicionais - nas reuniões ordinárias 
do CGEN e nas reuniões das Câmaras Temáticas7, onde são discutidos temas passíveis de 
regulamentação pelo Conselho.  

A urgência do tema “acesso à biodiversidade e conhecimentos associados” é confirmada, 
também, pelos seguintes acontecimentos: (I) o relatório do Painel Intergovernamental sobre 
Mudanças Climáticas da ONU (IPCC) que anunciou o fim do primado dos combustíveis 
fósseis, a realidade do aquecimento global e seus efeitos apocalípticos, dentre os quais a 
diminuição progressiva da biodiversidade8; (II) a nova edição da Lista Vermelha publicada 
pela União Mundial para a Natureza (UICN) informando que, das 40.168 espécies animais e 

                                                 
4  Regulamento para Visitas Técnicas ao Departamento do Patrimônio Genético (DPG/MMA). 
Disponível em http://www.mma.gov.br/index.php?ido=conteudo.monta&idEstrutura=85&idConteudo=4748. 
Acesso em 02 de abril de 2007. 
5  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). 
6  CAPPELLETI, Mauro. “Juízes Legisladores?” Trad. De Carlos Alberto Álvaro de Oliveira. Porto 
Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor. Porto Alegre, 1993.  
7  As Câmaras Temáticas integram a estrutura do CGEN. Suas reuniões precedem as deliberações do 
Conselho a fim de amadurecer as discussões, buscar consensos e definir quais são as posições de desacordo. 
Suas discussões podem resultar na criação dos grupos de trabalho. 
8
  Jeremy Rifkin, no livro “O Século Biotecnológico” (São Paulo: MAKRON Books, 1999, p. 40), 

profetiza: “Nos próximos anos, o patrimônio genético do planeta, em constante redução, vai se tornar uma fonte 
crescente de valor monetário. Empresas multinacionanais e governos já exploram os continentes em busca do 
novo ‘ouro verde’, na esperança de localizar micróbios, plantas, animais e seres humanos com traços genéticos 
raros que possam ter potencial no mercado futuro”. 



vegetais avaliadas, 40% estão em risco de extinção9, (III) o lançamento recente, pelo Governo 
Federal, da Estratégia Nacional de Biodiversidade, e (IV) a mobilização da sociedade civil 
(ONGs, associações representativas de indígenas, quilombolas e outras comunidades 
tradicionais, instituições de pesquisa públicas e privadas) em torno da louvável iniciativa do 
Conselho de Gestão do Patrimônio Genético que foi a Consulta Pública N. 2, para discutir 
formas de repartição de benefícios nas situações em que há mais de uma comunidade 
detentora do mesmo conhecimento tradicional. 

Enfim, adentremos nos meandros da dissecação técnico-jurídica da MP 2.186-16, 
relembrando uma frase memorável do doutrinador lusitano João Baptista Machado, que muito 
bem ilustra, não só o contexto do tema escolhido, como também o espírito com que a presente 
tese vem a lume: “as urgências da vida apenas se compadecem com o provisório”. 10  
 
2. Acesso ao Patrimônio Genético (PG)11 
 

A expressão poderia ser traduzida como atividade de manipulação realizada sobre material 
biológico animal ou vegetal. Ao contrário do que, de início, pode-se imaginar, o acesso ao 
patrimônio genético (PG) não envolve necessariamente uma atividade sofisticada de estudo e 
manipulação do código genético de uma determinada espécie. O acesso ao PG pode estar 
configurado em atividades que, nos meios científicos, são tidas como metodologias simples e 
corriqueiras.  

O objeto da legislação, porém, não corresponde a qualquer tipo de acesso ao patrimônio 
genético, hipótese em que estariam incluídas situações para as quais a necessidade do controle 
administrativo não se verifica, por não restar caracterizado, a priori, risco de apropriação 
indevida sobre os resultados de um acesso.  

Declara a Medida Provisória 2.186-16 de 2001: 
 
“Art. 7o  Além dos conceitos e das definições constantes da Convenção sobre 
Diversidade Biológica, considera-se para os fins desta Medida Provisória: 
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.” 
 

Inicialmente, a redação da MP fez com que os conceitos de coleta e acesso se misturassem 
no texto, sem qualquer critério de distinção. Ao dizer que o acesso correspondia à “obtenção 
de amostra...”, toda coleta de material biológico parecia estar sob o escopo da legislação de 
acesso. Até que, buscando corrigir essa imprecisão textual e estabelecer uma diretriz para 
análise da ocorrência do acesso, o CGEN emitiu sua primeira Orientação Técnica. 

A Orientação Técnica Nº. 1, de 24 de Setembro de 2003 fixou o seguinte entendimento, 
“considerando a necessidade de se esclarecerem expressões cuja indeterminação” vinha 
“dificultando a exegese e aplicação” da Medida Provisória:  

 
“Art. 1º (...) entende-se por “obtenção de amostra de componente do patrimônio 
genético” a atividade realizada sobre o patrimônio genético com o objetivo de 
isolar, identificar ou utilizar informação de origem genética ou moléculas e 

                                                 
9  Disponível no site http://www.iucnredlist.org/info/tables/table1. Consultado em 18 de fevereiro de 
2007. 
10  “Introdução ao Direito e ao Discurso Legitimador”. 13ª Reimpressão. Coimbra: Livraria Almedina, 
2002, p. 5. 
11  Utilizaremos, a partir de agora, as siglas PG para patrimônio genético e CTA para conhecimento 
tradicional associado. 



substâncias provenientes do metabolismo dos seres vivos e de extratos obtidos 
destes organismos.” 

Com a Orientação Técnica Nº. 1, o conceito de acesso ficou restrito à obtenção de 
material biológico, seguida de atividade realizada sobre o PG com o objetivo de isolar, 
identificar12 ou utilizar: 

o Informação de origem genética: estudo do genoma e dos produtos do genoma; 
o Moléculas; 
o Substâncias provenientes do metabolismo dos seres vivos; 
o Substâncias provenientes de extratos obtidos dos organismos (utilizando o termo 

extrato para designar todos os produtos do metabolismo juntos). 
Dessa forma, sanou-se uma atecnia da MP, que não estabelecia distinção prática entre os 

conceitos de acesso e coleta de material biológico, ratificando o entendimento de que nem 
todas as atividades realizadas sobre um componente do patrimônio genético são consideradas 
“acesso”.  

Por sua vez, nem todas as atividades abarcadas pelo conceito de acesso ao patrimônio 
genético descrito na OT Nº1 irão precisar de autorização, mas tão somente as realizadas com 
uma das seguintes finalidades: pesquisa científica, bioprospecção e desenvolvimento 
tecnológico. Isso porque, do inciso IV da MP, depreende-se que a atividade de acesso não se 
baseia em um conceito eminentemente técnico e, sim, assenta-se sobre a observância 
cumulativa de uma “atividade física de acesso” ao patrimônio genético e de uma das três 
finalidades previstas na MP.  

A “atividade física de acesso”, portanto, tem como objeto todas as biomoléculas (DNA, 
proteína, lipídios, açúcares e todas as demais moléculas derivadas desses elementos básicos) 
pertencentes aos seres vivos da biodiversidade brasileira. Importante ressaltar que, para a 
espécie objeto do acesso estar caracterizada como patrimônio genético da biodiversidade 
brasileira, exige-se que ela seja nativa, originária do Brasil. Ou, se não for nativa, que tenha 
adquirido características próprias no Brasil. A definição do que, de fato, representa amostra 
do patrimônio genético brasileiro ficará, portanto, a cargo de um especialista. Este dirá se, a 
nível molecular e fenotípico, a espécie é nativa.  

Não são considerados como componentes do patrimônio genético da biodiversidade 
brasileira para efeitos da legislação de acesso estabelecida pela MP: 

o O ser humano (incluindo o sangue, o leite materno e outros fluidos orgânicos); 
o Animais domésticos; 
o Microorganismos patogênicos não endêmicos (esse é um tema ainda em discussão no 

CGEN); 
A análise acerca das atividades de acesso ao PG, geralmente, vai recair sobre os objetivos 

e metodologia descritos no projeto de pesquisa.  
Termos designativos de protocolos típicos de pesquisa, sem descrição detalhada do 

procedimento, apenas fornecem indícios do acesso; mas a real definição só é possível quando 
o pesquisador descreve a forma, o “como” irá realizar tais atividades. Por exemplo, a 
identificação taxonômica geralmente não envolve acesso. Porém, se houver previsão, na 
metodologia, de análise de caracteres moleculares, certamente estará caracterizado o acesso. 
Assim como uma análise biológica que, na maioria das vezes é considerada atividade de 
acesso, pode não o envolver, dependendo da técnica que será utilizada. Por exemplo, se lanço 
uma folha sobre uma cultura de bactérias para testar seu potencial antibacteriano. Não ocorre 
isolamento ou utilização de molécula, DNA ou produtos do DNA da espécie vegetal, logo não 
ocorre acesso. 
                                                 
12  No sentido de identificar com ferramentas moleculares, estudo cuja 1a. etapa é o isolamento de 
biomoléculas. Não se refere à identificação taxonômica clássica, por exemplo, através de chaves, onde é usada a 
planta inteira para uma análise de morfologia. 



Portanto, quando o pesquisador descreve sua metodologia somente através de expressões 
tais como “estudo etnobotânico”, “análise fisico-química”, “identificação taxonômica”, 
“análise biológica...”, será necessário solicitar o detalhamento da metodologia.  

A partir da análise de consultas já respondidas pela Secretaria Executiva do CGEN 13, é 
possível delinearmos um rol de atividades que têm sido interpretadas como acesso a 
patrimônio genético para fins de adequação à MP. 2.186-16. Uma lista taxativa, porém, 
acreditamos ser uma pretensão não realizável, diante da dinamicidade com que surgem novas 
técnicas de investigação científica e biotecnologia. 14 
 

Atividade Configura Acesso ao PG Não Configura Acesso ao PG 

ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA 
 

Medir massa, volume, umidade, 
cor, densidade etc. 

 X 
Geralmente não configura acesso 
porque não há o isolamento de 
substâncias. Mas, é possível fazer 
essa análise sobre uma molécula, 
o que configuraria acesso. 

 
 
 

ANÁLISE BIOLÓGICA 
Testar atividades biológicas 
como, por exemplo, efeito 
imunomodulador, efeito 
hipoglicemiante, efeito 

antimicrobiano etc. 

 
X 
 

Grande probabilidade de acesso; porém, 
é possível o surgimento de uma técnica 
que não dependa de isolamento de 
substâncias ou moléculas, como, por 
exemplo, lançar órgão vegetal em uma 
cultura para testar efeito 
antimicrobiano.  

 

 
Coleção de óleos, de resinas etc. 

 
X 
 

 

 
CONFECÇÃO DE EXSICATA 
A planta é seca e prensada numa 

estufa, para fins de estudo 
botânico. 

 X 
Pois a manipulação recai sobre o 
espécime inteiro ou sobre folha, 
tronco ou pedaços da raiz. 
 

OBTENÇÃO, ESTUDO e 
DESENVOLVIMENTO de 

EXTRATOS (para cosmético, 
medicamento etc.). O acesso 

pode ser decorrente inclusive da 
captura e análise de odores 

exalados por espécimes 
vegetais.   

 
X 

Exemplos: obtenção de ácidos graxos 
de um óleo ou a obtenção do próprio 

óleo, a fim de ser analisado. 

 

                                                 
13  A análise das consultas foi intermediada por Thomaz Toledo, da Secretaria Executiva do CGEN, que 
também esclareceu nossas eventuais dúvidas. 
14  O quadro exemplificativo acima, conta com informações fornecidas pela técnica da CTEC/ DPG, 
Viviane Souza.  



Atividade Configura Acesso ao PG Não Configura Acesso ao PG 

IDENTIFICAÇÃO 
TAXONÔMICA, 
MAPEAMENTO, 

COMPARAÇÃO de variedades 
de espécies. 

 
 
 
 

 IDENTIFICAÇÃO 
TAXONÔMICA, 
MAPEAMENTO, 

COMPARAÇÃO de variedades 
de espécies. 

 

 
 

X 
 

 ESTUDOS FILOGENÉTICOS15: 
identificação com ferramenta molecular 

 
 
 

 

X 
Fazer “chaves” de 
IDENTIFICAÇÃO 

TAXONÔMICA com análise, 
somente, de caracteres 
MORFOLÓGICOS, 

ANATÔMICOS e outros que 
NÃO necessitem de etapa de 
isolamento de moléculas ou 
substâncias provenientes do 

metabolismo dos organismos em 
estudo.  

Exemplo: observação a partir de 
folhas e ramos, do aspecto geral, 

consistência, cor, forma, 
superfície, tamanho e 

transparência das folhas, 
(histologia foliar) 

 
X 
 

IDENTIFICAÇÃO TAXONÔMICA16 
com análise de caracteres moleculares 

(taxonomia molecular) 
 

 
IDENTIFICAÇÃO 

MOLECULAR 

X 
Exemplo: análise feita através de 

cromatografia, visando a identificação 
de ésteres metílicos.   

 

 
ISOLAMENTO DE MICRO-

MOLÉCULAS 
 

 
X 

 

 
 
 
 
 

INVESTIGAÇÃO DE 
PRINCÍPIOS ATIVOS 

 

 
X 
 

 Todos os procedimentos que visem à 
execução desta atividade, como o 

isolamento de extratos para 
identificação de metabólitos 
secundários, o isolamento e 

identificação de bactérias, testes com 
extratos, ESTUDOS 

FARMACOGNÓSTICOS (testes 
analíticos de macro e micro elementos, 

ensaios farmacológicos em animais para 
testar determinado potencial da 

espécie). 

 

Melhoramento Genético, na 
forma de cruzamento de plantas: 
inserção do pólen de uma planta 

em outra a fim de criar nova 
planta 

 
 

  
 

 X 

                                                 
15  Atividade descaracterizada como acesso ao PG, na forma da Resolução 21 (Art.1º, I) do CGEN. Sobre 
o assunto, ver o próximo tópico.  
16

  A taxonomia molecular pode estar descaracterizada como acesso se for realizada no âmbito das 
pesquisas elencadas na Resolução 21 do CGEN. 



Atividade Configura Acesso ao PG Não Configura Acesso ao PG 

 
 

SÍNTESE QUÍMICA DE 
COMPOSTOS 

X 
Se a obtenção da molécula inicial for 

baseada no estudo de moléculas 
biológicas isoladas de plantas nativas ou 
se a metodologia da pesquisa incluir a 
comparação das moléculas sintetizadas 

com as naturais.  

X 
Se as informações prévias para a 

realização da síntese foram 
obtidas da literatura, sem que se 

possa determinar a origem do 
material biológico. 

A análise de solo estará sob o escopo da MP somente quando envolver acesso ao PG do 
material microbiano, vegetal ou animal presente no mesmo, não configurando acesso a análise 
fitoquímica do solo. 

O acesso ao PG para fins de diagnóstico ainda está em discussão pelo CGEN. Porém, até 
o momento, tem se entendido da seguinte forma: 

 
ACESSO AO PG 

Diagnóstico (desenvolvimento de novo método) SIM 
 

Diagnóstico 
(comparação de métodos que envolvam acesso) 

 

 
Possivelmente, ocorrerá o enquadramento. 

 

Diagnóstico laboratorial (protocolo padrão) NÃO 
Suponha-se que uma pesquisa visa comparar métodos sorológicos e moleculares para o 

diagnóstico de determinada doença endêmica. Fará os testes utilizando sangue humano e 
lisados bacterianos. Os métodos de diagnósticos já são amplamente conhecidos e estudados.  
Obrigatoriamente, o enquadramento sob a legislação passará pelas seguintes ponderações e 
questionamentos: 

o A pesquisa fará a comparação de diagnósticos a partir do sangue humano. O acesso ao 
PG não ocorre em função de sangue humano; 

o No entanto, poderia ser cogitado o acesso devido à manipulação do agente biológico 
causador da doença. A princípio, a resposta estaria relacionada à discussão acerca da 
qualidade desse agente como microorganismo patogênico endêmico do território 
brasileiro, já que a inclusão desses microorganismos como parte do patrimônio 
genético brasileiro deveria se basear no critério do endemismo. Porém, na prática, 
mesmo os microorganismos patogênicos endêmicos não são, às vezes, encarados 
como objeto de acesso; 

o Ainda que restasse firmado o acesso ao PG decorrente do uso do agente biológico 
causador da doença, poderia ser que a necessidade de regularização não fosse patente. 
O diagnóstico que envolve acesso ao PG ainda está em discussão no âmbito do 
CGEN. O entendimento majoritário tende para a noção de que apenas a pesquisa cujo 
objetivo seja o desenvolvimento e/ou teste de um novo método de diagnóstico, e que 
necessite realizar o acesso, sofreria incidência da MP. Por outro lado, há quem 
sustente que, a despeito de os testes serem tipos de protocolo padrão para diagnóstico, 
poderiam ser entendidos como acesso porque vão utilizar um microorganismo 
patogênico endêmico do território brasileiro. 

 
2.1. Desregulamentação do acesso: 

 
A 42ª Reunião Ordinária do CGEN representou um marco na construção do conceito de 

acesso ao patrimônio genético. Nessa reunião, coube ao IBAMA relatar uma proposta de 
descaracterização de diagnósticos, pesquisas de sistemática e filogenia como acesso ao PG. A 
proposta contou com o apoio da SBPC e das sociedades brasileiras de odontologia, zoologia e 
microbiologia, que a aclamaram como meio para restringir o conceito amplo de acesso trazido 



pela MP, e “desburocratizar” a pesquisa básica. Após a deliberação do Conselho, a proposta 
ficou consubstanciada na forma da Resolução N. 21 do CGEN, que exclui da incidência da 
MP nº 2.186-16 as seguintes pesquisas:  

Art. 1º, I - as pesquisas que visem elucidar a história evolutiva de uma espécie ou 
de grupo taxonômico a partir da identificação de espécie ou espécimes, da 
avaliação de relações de parentesco, da avaliação da diversidade genética da 
população ou das relações dos seres vivos entre si ou com o meio ambiente; 

      II - os testes de filiação, técnicas de sexagem e análises de cariótipo que 
visem a identificação de uma espécie ou espécime; 

      III - as pesquisas epidemiológicas ou aquelas que visem a identificação de 
agentes etiológicos de doenças, assim como a medição da concentração de 
substâncias conhecidas cujas quantidades, no organismo, indiquem doença ou 
estado fisiológico; 

      IV - as pesquisas que visem a formação de coleções de ADN, tecidos, 
germoplasma, sangue ou soro. 

A razão invocada para a descaracterização é a de que uma expressiva monta das 
autorizações para acesso ao PG com finalidade científica, emitida pelo IBAMA desde o seu 
credenciamento, corresponde a pesquisas que acessam ao PG “incidentalmente”, como um 
instrumento, ou “circunstancialidade”. As metodologias e não os objetivos de tais pesquisas é 
que determinam a ocorrência do acesso. Nesses casos, o acesso se apresentaria tão somente, 
como uma ferramenta. Na ocasião, o representante do IBAMA comentou ainda que, “a 
despeito do potencial de uso comercial de qualquer pesquisa”, tal medida viria em socorro das 
“pesquisas sem objetivos comerciais”, que “não têm aplicação imediata”, mitigando a 
burocracia incidente sobre pesquisas que aumentam o conhecimento sobre a biodiversidade 
brasileira, mas que não apresentam fins econômicos e que, portanto, não seriam objeto da 
“principal preocupação da MP, que é a repartição de benefícios”. Como exemplos dessa 
categoria de pesquisa, conselheiros citaram os estudos genéticos voltados para a ecologia e 
preservação, pesquisas de microbiologia (cujas ferramentas coincidem com as da 
bioprospecção) e de vigilância epidemiológica (impossível de ser realizada sem ferramentas 
biomoleculares).   

 
3. Do Acesso ao Conhecimento Tradicional Associado (CTA) 
 

A definição de CTA é exposta na MP 2.286-16 mediante os seguintes termos: 
“Art. 7o, 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;” 
 

Por sua vez, as comunidades locais são definidas como: 
“Art. 7o, 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;” 

Apenas o conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético brasileiro pode ser 
objeto de acesso. Se o conhecimento tradicional estiver associado à planta exótica, não será 
protegido pelos dispositivos da MP. A grande questão que surge, neste momento, é a da 
determinação do limiar entre o que é espécie nacional e o que é exótica ou a partir de quando 
uma espécie tida como exótica, adquire características no solo nacional a tal ponto que possa 
ser considerada como nativa. Enquanto não se criam critérios para a análise do que é nacional 
ou não, a resposta para essa questão fica a cargo de pareceres técnicos. Se a comunidade 
tradicional já cultiva por gerações uma espécie originalmente exótica, essa será considerada 
uma variedade crioula. Estará sob o escopo da MP por ter adquirido características próprias 
advindas do cultivo tradicional em solo brasileiro. Exemplos de variedades crioulas são: a 



mandioca amarela e o milho krahô.  
Por outro lado, são indiferentes ao conceito de CTA, questionamentos acerca da origem 

da comunidade tradicional ou do povo indígena – se brasileira ou não, e se esses povos 
existem também em outros países – uma vez que se adota o critério físico. A etnia indígena 
Machineri é de origem estrangeira, mas reside em território brasileiro; logo, seu CTA estará 
protegido pela legislação de acesso. 

Não seria necessária autorização do CGEN para uma pesquisa que tivesse por fim estudar 
aspectos da cultura de um povo tradicional (folclore, artefatos manuais, rituais, canto, música, 
lendário) contanto que não estejam relacionados ao patrimônio genético. Advirta-se, portanto: 
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 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. 

Assim como acontece no caso do acesso ao patrimônio genético, a MP não estabeleceu 
um rol exemplificativo das atividades de coleta de informação que caracterizariam o acesso ao 
CTA. Novamente, temos de recorrer aos últimos posicionamentos do Conselho (quando da 
análise de pedidos de autorização), para que possamos delinear algumas diretrizes úteis à 
definição do acesso ao CTA no caso concreto. Têm sido consideradas como elementos 
representativos do conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético brasileiro, as 
informações sobre “usos” ou “modo de emprego da flora e fauna regional” na: 

o Agricultura, Agricultura Familiar e Manejo; 
o Medicina Popular; 
o Alimentação. 
Nos campos acima, o acesso ocorrerá quando se investiga os usos das espécies locais. Por 

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

 Em regra, pesquisas etnobotânicas e sobre etnoconservação são caracterizadas como 
acesso ao CTA. Discutindo essa temática no âmbito do CGEN, os Ministérios da Agricultura 
(MAPA), a EMBRAPA e o Ministério de Desenvolvimento e Comércio (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. 

A análise da coordenação técnica do CGEN para fins de aferição do acesso ao CTA se 
fixará no detalhamento da metodologia e não nos objetivos do projeto. Recairá, 
primeiramente, sobre “como” o pesquisador vai obter informações: se vai filmar, vai aplicar 
questionário ou apenas proceder à observação das práticas da comunidade. Muitas das vezes, 
o pesquisador cita apenas a metodologia que utilizará, referencia o nome da técnica – como 
“Caminhando na Floresta”, “Bola de Neve” e “Diagnóstico Rural Participativo” – mas não 
explica “em quê” a técnica consiste. Nesses casos, a Secretaria Executiva pede uma descrição 
detalhada da metodologia. Caso o projeto preveja aplicação de questionários, ela pedirá que o 
pesquisador envie a descrição do conteúdo inquisitório, ou seja, o tipo de questionário que irá 
aplicar nas entrevistas, quem vai entrevistar etc. Necessário também, para fins de solicitação 
de acesso, é o esclarecimento acerca do meio de fixação das informações obtidas. 



De toda forma, a análise dos aspectos acima visa o mais essencial, que é perceber a 
natureza das informações intercambiadas mediante o contato efetuado pelo pesquisador com a 
comunidade.  
  Novamente, assim como no caso do acesso ao PG, além do enquadramento técnico, há 
que se verificar uma das finalidades de que cuida a MP. Por exemplo, a produção de 
documentário não é pesquisa científica, não precisando de autorização. Poder-se-ia cogitar, 
em decorrência de outros diplomas e atos normativos (como a Convenção 169 da OIT e a 
Resolução 196/96 do CNS) a assinatura de um termo com o consentimento da comunidade e 
o compromisso de referenciar a fonte do conhecimento tradicional ou CTA. 

Note-se também: para efeitos de caracterização do acesso ao CTA (bem como 
recolhimento dos termos de anuência prévia e da celebração do contrato de utilização e 
repartição de benefícios) “entende-se que qualquer conhecimento tradicional associado ao 
patrimônio genético poderá ser de titularidade da comunidade, ainda que apenas um 
indivíduo, membro dessa comunidade, detenha esse conhecimento” (Parágrafo único do Art. 
9o da MP 2.186-16/2001).  

O acesso ao CTA pode se dar também mediante fonte secundária ou indireta, quando as 
informações sobre o conhecimento tradicional provêm da literatura científica, panfletos e 
manuais de medicina popular..., ou seja, estão sob o chamado “domínio público”, fazendo 
uma analogia á lógica da Propriedade Intelectual (ressaltando, porém, que esta é uma lógica 
bastante diferente daquela que envolve os CTAs). O tratamento a ser adotado nesses casos 
representa, atualmente, uma das mais tormentosas lacunas deixadas pela MP. Uma 
interpretação seria a de que, quanto ao CTA obtido de literatura científica, o autor do artigo 
original é que deveria regularizar o acesso já realizado em pesquisa anterior. Porém, com 
freqüência, o acesso indireto ao CTA provém de literatura que registra práticas de 
conhecimento tradicional já assimiladas por comunidades tipicamente urbanas. Abaixo, 
falaremos sobre qual tem sido a orientação da Secretaria Executiva do CGEN para o regular 
prosseguimento de pesquisas que utilizem o CTA de fonte secundária.     

 
4. Finalidades do Acesso 
 

Como já destacado anteriormente, o controle administrativo não recairá sobre qualquer 
tipo de atividade de acesso, mas somente sobre o acesso realizado com uma das finalidades 
prevista na MP 2.186-16, quais sejam: pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico ou 
bioprospecção.  

A título de ilustração, podemos citar o caso de uma consulta formal ao CGEN sobre o 
enquadramento de projeto que iria avaliar a qualidade físico-química e microbiológica da 
própolis produzida artesanalmente em determinada localidade, a fim de contribuir com a 
padronização da qualidade dessa produção. A pesquisa teria como parâmetro, instruções 
normativas do Ministério da Agricultura para avaliação de identidade e qualidade de produtos 
apícolas. A metodologia previa atividades como a determinação do teor de ceras e avaliação 
da qualidade microbiológica. Essas atividades, normalmente, configuram um acesso ao PG. E, 
a princípio, poder-se-ia identificar a finalidade de “pesquisa científica” no projeto. 

O CGEN, porém, entendeu que o projeto não atendia a nenhuma das finalidades previstas 
pela MP (pesquisa científica, bioprospecção e desenvolvimento tecnológico). Justifique-se: 
estando o procedimento descriminado na Instrução do MAPA, a pesquisa não apresentaria o 
elemento “investigação”; não buscaria descobrir algo em específico, nem aplicar nova 
metodologia para o fim a que se propõe. Como o objetivo era avaliar a qualidade de uma 
substância com base em normas administrativas, ou seja, proceder a testes usando uma 
metodologia já empregada para esse fim, a pesquisa, apesar de realizar acesso ao PG, não 
estaria sob o escopo da MP. 



O caractere básico que distingue a “pesquisa científica” das demais finalidades é a 
observância, nessas últimas, do “potencial de uso econômico”.  

A diferença entre bioprospecção e desenvolvimento tecnológico é que o último visa 
alcançar um produto final - novo ou aprimorado a partir de um produto já existente. O 
desenvolvimento tecnológico apresenta um objetivo mais imediato e definido, enquanto a 
bioprospecção ainda está no estágio de investigação. Com ela, busca-se identificar alguma 
característica do PG que seja passível de exploração econômica e não, necessariamente, um 
produto final será colocado no mercado. 

A Orientação Técnica N.5, de 15 de dezembro de 2005 trata do desenvolvimento 
tecnológica em relação às atividades de melhoramento genético vegetal, estabelecendo que 
essa finalidade somente seja aferida quando a pesquisa visa à obtenção de cultivares: 

“Art. 1º, III - desenvolvimento tecnológico: melhoramento genético vegetal com 
seleção para a obtenção de nova cultivar com perspectiva de uso comercial, a 
partir da multiplicação de sementes, genéticas e/ou básicas, ou mudas, conforme 
definição constante na legislação especifica.” 

Na prática, a caracterização da finalidade “desenvolvimento tecnológico” versus pesquisa 
científica e bioprospecção, é bastante tranqüila. Pode ser polêmica, no entanto, a cognição das 
finalidades “bioprospecção” e “pesquisa científica”, especialmente se o critério usado for 
apenas o decorrente dos recursos terminológicos da MP, que traduz como diferença básica 
entre uma e outra o “potencial de uso comercial”.  

O conceito de bioprospecção é estabelecido na própria MP: 
“Art, 7o, VII. bioprospecção: "atividade exploratória que visa identificar 
componente do patrimônio genético e informação sobre conhecimento tradicional 
associado, com potencial de uso comercial" 

Alguns entendem que o potencial de uso comercial está relacionado com as pretensões de 
utilização dos resultados pelo pesquisador ou instituição. Sob esse ponto de vista, a finalidade 
de biopropeccão seria aferida a partir da declaração acerca dos resultados e intenções de uso. 
Por exemplo, seria analisado se o interessado tem em vista uma patente - de processo ou de 
uma substância isolada para determinado uso - ou outro tipo de cessão de direitos sobre os 
resultados. Nesse raciocínio, a atividade exploratória que investigue princípios ativos ou tipos 
de atividade biológica, tão somente para publicação acadêmica, não caracterizaria 
bioprospecção.  

A outra linha interpretativa entende que a bioprospecção relaciona-se com o fato de a 
atividade exploratória, por si só, apresentar potencial de uso econômico. E o uso econômico 
não precisa, necessariamente, ser da parte do pesquisador/instituição que realiza o acesso. O 
fato é que a atividade gerará informações que poderão ser usadas futuramente para fins 
econômicos. 

A Secretaria Executiva do CGEN tem adotado esse último posicionamento para responder 
as consultas que lhe são encaminhadas. A caracterização de bioprospecção, portanto, não se 
relacionará com o “animus” do pesquisador em utilizar comercialmente os resultados, uma 
vez que os resultados comerciáveis podem nem mesmo existir. Para a caracterização da 
bioprospecção, não seria necessário nem a previsão do alcance de resultados comercializáveis 
(seja quanto ao conteúdo dos resultados ou de sua corporificação em uma das espécies de 
produtos da pesquisa), nem a aferição, ao término da pesquisa, de quaisquer resultados.  

A Secretaria tem procurado estabelecer critérios que completem o significado da 
expressão “potencial de uso comercial”. A tendência é a consolidação de um conceito 
complementar, eminentemente técnico, que tenha por base o histórico das metodologias e 
testes já considerados pelo CGEN como bioprospecção. Esse conceito construído sobre a 
atividade de acesso “em si mesma” e sobre a capacidade de uso comercial inerente a certas 
categorias de metodologia exploratória intensificará a dinamicidade de reformulação 
periódica do próprio conceito, pari passo à inovação técnico-científica. 



Essa interpretação impõe ao administrado, porém, ônus que entendemos como 
desproporcional, dado que uma pesquisa básica (até mesmo para fins de iniciação científica 
ou TCC) ficará, em razão de sua metodologia, absorvida pelo conceito de bioprospecção. 
Necessitará assim, conforme exige a MP, da celebração prévia de um Contrato de Utilização e 
Repartição de Benefícios (CURB). Tal requisito poderá intimidar pesquisadores de 
universidades públicas e privadas e institutos públicos de pesquisa. 

Essa crítica estende-se inclusive aos casos em que há interesse manifesto de exploração 
comercial pelo interessado na bioprospecção. Se exigida a celebração prévia de um contrato 
de repartição de benefícios, como o faz a MP, corre-se o risco de que todos os esforços para a 
celebração do contrato sejam desperdiçados se a investigação não obtiver os resultados 
esperados. A celebração do CURB antes do alcance dos resultados da bioprospecção 
impossibilita o estabelecimento do conteúdo real de cláusulas obrigatórias que a própria MP 
estabelece (art. 28 da MP 2.186-16). Impossibilita, também, a discussão acerca das cláusulas 
que podem tornar aquele contrato um instrumento de repartição de benefícios “justa e 
eqüitativa”, como preconiza a CDB e a própria MP. Por esses motivos, cremos estar diante de 
um dispositivo que merece aperfeiçoamento: o CURB só deveria ser exigível, nos casos de 
bioprospecção, após a verificação de resultados passíveis de comercialização. Essa parece ser 
a inclinação do projeto de lei que, atualmente, tramita na Casa Civil. 
 
5. Aplicação dos procedimentos exigidos na MP 2.186-16 para o regular 
desenvolvimento da pesquisa no Brasil 

5.1. Necessidade do Controle Administrativo: 
As pesquisas realizadas sobre recursos biológicos - que podem partir ou utilizar 

conhecimentos tradicionais como base de investigação e indicador de eficácia – 
eventualmente, geram uma interface entre dois sistemas jurídicos, o de acesso à “matéria-
prima” e o da propriedade intelectual, sendo a premissa deste último, a concessão temporária 
de monopólio sobre conhecimentos e informações. Acontece que o status jurídico do 
patrimônio genético era de “bem comum da humanidade, de livre acesso por qualquer pessoa 
e para qualquer finalidade” 17 e o conhecimento tradicional não contava com nenhum tipo de 
proteção jurídica. Assim, a indústria da biotecnologia tinha a possibilidade de livre acesso à 
matéria-prima e às informações compartilhadas entre povos e comunidades tradicionais e, por 
outro lado, mediante os institutos da propriedade intelectual, tinha a possibilidade de restringir 
o acesso às informações geradas em suas pesquisas.  

Até que surge a CDB. Essa convenção realiza uma substancial modificação na relação 
entre esses dois ambientes jurídicos. Primeiramente, reconhece a soberania dos Estados sobre 
o patrimônio genético situado em seus territórios e, depois, fixa como objetivos dos países 
signatários: (I) a conservação da biodiversidade, (II) seu uso sustentável e (III) a repartição de 
benefícios decorrentes desse uso. 18 A partir de então, a repartição com o provedor do 
componente do patrimônio genético e o detentor do conhecimento tradicional acessados deve 
incluir os benefícios advindos dos direitos de propriedade intelectual. O monopólio sobre os 
resultados da pesquisa poderia ser alcançado; porém, apenas, se o pressuposto da repartição 
de benefícios fosse cumprido na extensão da cadeia produtiva.  

Então, para fins de garantir o direito à repartição de benefícios, é sentida a necessidade do 
controle administrativo sobre a atividade de desenvolvimento científico e tecnológico no País. 
Por sua vez, a justificativa mediata de tal controle reside na crença de que o “consentimento 
                                                 
17  NOVION, Henry e BAPTISTA, Fernando Mathias. “O certificado de procedência legal no Brasil: 
estado da arte da implementação da legislação”. Documentos de investigación. Iniciativa para la prevención de la 
biopirateria. Instituto Socioambiental (ISA). Ano 2, Nº.5, Março 2006, p. 1-2.  
18  PINHEIRO, Victor. “Subsídios para a proteção da biodiversidade e do conhecimento tradicional”, 
Revista da ABPI, nº. 74 – Jan./Fev. de 2005, Rio de Janeiro, Organização ABPI, p. 40 – 42. 



prévio informado” dos países de origem dos recursos genéticos e a “repartição de benefícios” 
são mecanismos capazes de mitigar os efeitos do desequilíbrio político-econômico dos países 
desenvolvidos e em desenvolvimento em relação aos desenvolvidos. 19 

A MP 2.186-16 instrumentalizou a “repartição de benefícios” ao exigir a celebração de 
contratos, contendo cláusulas obrigatórias sobre propriedade intelectual, como requisito para a 
concessão de autorizações de acesso para fins de bioprospecção e desenvolvimento 
tecnológico. O interessado em um pedido de patente deve demonstrar ao órgão patentário 
(INPI) a observância da lei – que se traduz na autorização expedida pelo CGEN – e informar a 
origem do material genético e do conhecimento tradicional acessado. “O Brasil elegeu o 
certificado de procedência legal (que inclui a declaração de origem) como mecanismo de 
rastreamento para repartição benefícios”.20    
  

5.2. Procedimento administrativo para regularização de pesquisas 
Há seis tipos básicos de autorização que são previstos na MP. Elas serão combinadas 

quando ocorrer acesso tanto ao Patrimônio Genético (PG) quanto ao conhecimento tradicional 
associado (CTA): (I) Autorização de acesso ao PG para fins de pesquisa científica; (II) 
Autorização de acesso ao PG para fins de bioprospecção; (III) Autorização de acesso ao PG 
para fins desenvolvimento tecnológico; (IV) Autorização de acesso ao CTA para fins de 
pesquisa científica; (V) Autorização de acesso ao CTA para fins de desenvolvimento 
tecnológico; (VI) Autorização de acesso ao CTA para fins de bioprospecção. 

A autorização de acesso ao PG para fins de pesquisa científica possui, também, uma 
modalidade especial para Portfólio de Pesquisas. Como a finalidade é científica, o 
pesquisador fica isento da exigência de celebração de um contrato de repartição de benefícios, 
posto que não haja previsão de exploração comercial dos resultados. Ambas são emitidas pelo 
IBAMA, credenciado mediante a Deliberação Nº. 40 do CGEN. Porém, se ocorrer acesso 
também ao CTA, ainda que a finalidade seja científica, o órgão competente para autorizar é o 
próprio CGEN.  

Apesar de não previstas na MP, a práxis impôs a adoção de duas outras modalidades 
de autorização. Essas modalidades devem ser incluídas na legislação que porventura substituir 
a Medida. São elas: a Autorização Especial para Extratotecas (para os casos de constituição de 
coleção biológica, quando a própria atividade de constituição já envolve acesso ao PG) e a 
autorização especial para bioprospecção. A demanda por tais modalidades é ilustrada pelo 
caso da autorização concedida a uma empresa brasileira cujo objetivo era a constituição de 
uma coleção de extratos que seria, posteriormente, disponibilizada para atividades de 
bioprospecção.  
  

5.3. Soluções construídas a partir da aplicação casuística da MP 2.186-16 21 

5.3.1.Autorizações 
Um acesso não autorizado ao PG ou CTA pode ser regularizado juntamente com um novo 

pedido de acesso, desde que o provedor do PG e/ou o detentor do CTA seja o mesmo. 
Nos casos em que a pesquisa necessita tanto de uma autorização de coleta (órgão 

competente é o IBAMA) como de uma autorização de acesso ao PG para fins não científicos 

                                                 
19  SANTILLI, Juliana. “Socioambientalismo e novos direitos”. São Paulo: Peirópolis, 2005, p. 199. 
20  NOVION, Henry e BAPTISTA, Fernando Mathias. Op.cit. p.2. 
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  Tópico subsidiado por informações colhidas durante reuniões de rotina da coordenação técnica (CTEC) 
da Secretaria Executiva do CGEN, ocorridas em julho de 2006. As reuniões foram presididas pela gerente 
técnica Cristina Azevedo. O tópico é resultado, também, da análise de consultas informais respondidas pela 
Secretaria Executiva, no período de dezembro de 2005 a junho de 2006. O ideal é que o tópico seja estudado em 
complementação ao conteúdo das cartilhas disponibilizadas nos sítios do IBAMA e do CGEN, podendo se útil 
àqueles que tenham a necessidade de manusear a MP 2.186-16/2001 para aplicação em casos concretos.  



ou para acesso ao CTA com qualquer finalidade, a articulação dos órgãos competentes para a 
emissão das duas autorizações acontece da seguinte forma: o IBAMA encaminha ao CGEN a 
autorização de coleta, cujo envio ao interessado fica condicionado à emissão de autorização 
do CGEN.  

A autorização precisa ter uma finalidade específica a ser esclarecida em cada pedido, pois 
não se concede autorização para finalidades genéricas nem se pode determinar que todos os 
pedidos de autorização, depositados por certo interessado, terão sempre uma mesma 
finalidade. 

Para realização do acesso ao CTA de povo indígena é necessário contatar a FUNAI. 
Obviamente, se a pesquisa tem a anuência dos índios, a FUNAI não irá se opor à entrada. 
Porém, nas terras indígenas, o TAP só será válido se o órgão indigenista for ouvido. 
 

5.3.2. Contrato de Uso e Repartição de Benefícios (CURB) 
Nos casos em que o objeto do acesso é CTA compartilhado por várias comunidades 

representadas por apenas uma associação, recomenda-se que o laudo esclareça a forma de 
constituição formal ou informal desse tipo de representação. 

Se a pesquisa resulta de parceria, o CURB acabará sendo influenciado pelos termos de 
cooperação entre as instituições parceiras. Por isso, é importante anexá-los ao pedido de 
autorização de acesso, para que as cláusulas, em especial aquelas com potencial de 
condicionar a repartição de benefícios, sejam sopesadas quando da análise do CGEN.  Se os 
parceiros forem estrangeiros, todos têm que assinar o CURB, sendo necessária, também, a 
apresentação das cartas-convite. 

 
5.3.3. Anuência Prévia e Repartição de Benefícios quando há indeterminação dos titulares 

de direito  
No molde clássico de autorização de acesso para fins de bioprospecção e desenvolvimento 

tecnológico é necessário o recolhimento das anuências dos provedores do material biológico e 
do conhecimento tradicional (ou seja, um termo no qual eles declaram que consentem com a 
realização da pesquisa), bem como a assinatura de um contrato de repartição de benefícios.  

No entanto, há situações em que a determinação dos provedores/detentores 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 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. 22 Provavelmente, o processo de 
autorização será suspenso e a pesquisa poderá prosseguir 

normalmente, até que a matéria esteja regulamentada.  

                                                 
22

  Em sede de consulta informal respondida pela Secretaria, de 08/04/06, somos informados que: “(...) O 
fato de se obter o material biológico, que será objeto do acesso, no comércio, não é motivo para dispensa da 
necessidade de autorização, tampouco da obrigação de repartição de benefícios, ainda que o requerente encontre 
dificuldades de identificar o provedor do material biológico a partir de sua condição “in situ”, o qual tem direito 
à repartição de benefício” (...) ”para se garantir a regularidade das atividades desempenhadas no projeto, seria 
importante a formalização da solicitação de autorização, acompanhada das justificativas para as dificuldades 
encontradas para o completo atendimento das previsões legais, assunto sobre o qual o CGEN ser manifestará, 
indicando o procedimento a ser atendido“. 
 



Após a Consulta Pública N. 2 do CGEN, a regulamentação parece estar próxima. Uma das 
soluções, já suscitada em projeto de Decreto que tramitava na Casa Civil, consiste em 
substituir a figura do contratante “indeterminado” – nos casos de acesso ao CTA de fonte 
secundária e demais casos de impossibilidade de determinação e contato com as comunidades 
detentoras do CTA e com os provedores das amostras do PG – pela figura da União. Por 
exemplo, no lugar das inúmeras comunidades que compartilham um determinado uso 
tradicional, o interessado no acesso deverá celebrar um contrato para repartição de benefícios 
com a União, que destinará os valores a um Fundo governamental voltado para a preservação 
e desenvolvimento sustentável das comunidades tradicionais brasileiras.  

 
5.3.4. Termo de Anuência Prévia (TAP) 
As formas de representação da comunidade não são rígidas. O importante é que 

documentos (como estatutos, atas de reunião...) ou provas fixadas em mídia, confirmando a 
legitimidade do representante, sejam anexados ao TAP.  

Quando a comunidade não tem representação legitimamente constituída poderá 
convencionar-se um representante. Mas, a forma de eleição deve ser descrita em um relatório, 
que deve ser anexado ao TAP. A comprovação da veracidade de tal representação pode ser 
feita mediante a coleta de assinatura (escrita ou digital) dos membros da comunidade ou 
mediante gravações de vídeo ou fotos. Nas UCs, a representação cabe ao Conselho Gestor da 
unidade; porém, o CGEN tem solicitado, além do TAP emitido pelo Conselho Gestor, a coleta 
de um TAP para cada comunidade residente na UC, na forma de termo individual. 

Alguns dos defeitos comuns no TAP são: ausência de laudo; o interessado no acesso não 
se identifica no corpo do TAP; as potencialidades da pesquisa não são esclarecidas. 
 
6. Conclusões Articuladas 
  

1. Um projeto de lei ou decreto que se proponha a aperfeiçoar a sistemática do tema terá 
de resolver os seguintes impasses: (I) o que é espécie nativa e o nível de adaptação de 
uma espécie exótica capaz de conferir a ela o atributo de espécie nativa e (II) em que 
situações o diagnóstico de doenças será considerado acesso; 

2. Terá, também, que dispor sobre a emissão de autorizações de acesso e a repartição de 
benefícios nos casos em que a determinação individual ou coletiva dos titulares de 
direito estiver prejudicada (por exemplo, material genético adquirido no comércio e 
conhecimento tradicional obtido de fonte secundária ou literatura); 

3. Tema urgente é o de “como deve ser realizada” a repartição de benefícios quando o 
conhecimento tradicional, objeto do acesso, é compartilhado por várias comunidades e 
nos casos de comunidades que são representadas por mais de uma Associação ou 
Entidade Governamental;  

4. Uma linha interpretativa que tende a se consolidar é a de que a caracterização da 
“bioprospecção” não se relaciona com o “animus” do pesquisador em utilizar 
comercialmente os resultados, que podem nem mesmo vir a existir. Antes, relaciona-
se com o fato de a atividade exploratória, de “per si”, ter potencial de uso econômico; 

5. Quando não for possível a identificação e determinação do provedor do patrimônio 
genético e dos detentores do conhecimento tradicional associado, o interessado no 
acesso deve protocolar, ainda assim, um pedido de autorização ao CGEN, informando 
essas peculiaridades, e aguardar o posicionamento desse Conselho.    


