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RESUMO 
 
 

Até pouco tempo os conhecimentos tradicionais associados à biodiversidade 
eram invisibilizados e considerados subalternos pela sociedade moderna. No 
entanto, devido ao seu potencial mercadológico, passou a ter grande importância 
para as indústrias de fármacos, cosméticos, sementes, etc, já que esses saberes 
aplicados pelas comunidades tradicionais e locais se tornaram atalhos para o 
desenvolvimento da biotecnologia, e propiciaram a economia de muito tempo e 
dinheiro em pesquisas. Como forma de regulamentar o acesso aos conhecimentos 
tradicionais a Convenção de Diversidade Biológica – CDB apresentou uma 
sistemática de negociações envolvendo o consentimento prévio das comunidades e 
a repartição de eventuais benefícios com as populações locais e tradicionais. No 
entanto, quando se trata dos direitos de propriedade intelectual sobre os produtos e 
processos oriundos do acesso a esses saberes, há um conflito entre os dispositivos 
da CDB e o Acordo Trips, tratado internacional que regulamenta os direitos sobre 
invenções e patentes. No Brasil, em decorrência das articulações internacionais 
sobre a temática, a questão foi disciplinada inicialmente pela Medida Provisória nº 
2.186-16 e referendada posteriormente pela recente Lei nº 13.123/2015, 
denominada de Marco Legal da Biodiversidade, que visa o estabelecimento dos 
marcos legais quanto ao uso comercial dos produtos oriundos dos conhecimentos 
tradicionais associados e a suposta repartição justa e equitativa dos benefícios 
derivados da sua exploração econômica. No entanto, o sistema jurídico brasileiro 
sofre inúmeras críticas, tanto por parte da comunidade acadêmica e empresarial, em 
razão do rigor imposto ao acesso aos conhecimentos e ao patrimônio genético; 
quanto por parte de ONGs, comunidades e povos tradicionais, que consideram 
existir um favorecimento acentuado dos interesses dos grandes grupos econômicos 
e uma tentativa de dominação neocolonialista, que vende a matéria-prima e compra 
o produto industrializado das potências industriais. Diante deste controvérsia, 
considerando a importante e grande interesse das comunidades e povos tradicionais 
sobre a temática, fundamentando-se em estudos decoloniais e foucaltianos, se 
investigou se o sistema jurídico brasileiro de proteção aos conhecimentos 
tradicionais associados à biodiversidade e a repartição de benefícios derivados do 
uso desses saberes reconhecem e incluem os povos e comunidades ou se ao 
contrário disso contribui paraa manutenção das práticas coloniais.  

 
Palavras-chave: Comunidades, Povos, Conhecimento tradicional, Propriedade 

intelectual, Decolonialidade. 



 

 

 
 

 

 

 

ABSTRACT 
 
 
Little by little, the traditional knowledge associated with biodiversity was invisible and 
regarded as subaltern by modern society. However, due to its market potential, it has 
become of great importance for the drug, cosmetic, seed, etc. industries, since these 
knowledges applied by traditional and local communities became shortcuts to the 
development of biotechnology, and led to the economy of Lots of time and money in 
surveys. As a means of regulating access to traditional knowledge, the Convention 
on Biological Diversity (CBD) presented a system of negotiations involving the prior 
consent of communities and the sharing of possible benefits with local and traditional 
populations. However, when it comes to intellectual property rights over products and 
processes arising from access to such knowledge, there is a conflict between the 
CBD provisions and the TRIPS Agreement, an international treaty regulating rights to 
inventions and patents. In Brazil, as a result of international articulations on the 
subject, the issue was initially disciplined by Provisional Measure No. 2.186-16 and 
later endorsed by the recent Law No. 13,123 / 2015, called the Law Biodiversity 
Framework, which aims to establish legal The commercial use of products derived 
from traditional associated knowledge and the supposed fair and equitable 
distribution of the benefits derived from their economic exploitation. However, the 
Brazilian legal system suffers from numerous criticisms from both the academic and 
business community, due to the rigor imposed on access to knowledge and genetic 
heritage; And on the part of NGOs, communities and traditional peoples, who 
consider that there is a marked favoring of the interests of the great economic groups 
and an attempt at neocolonialist domination, represented by the old colony that sells 
the raw material and buys the industrialized product of the industrial powers. In view 
of this controversy, considering the important and great interest of the communities 
and traditional peoples on the theme, based on decolonial and foucaltian studies, it is 
investigated whether the Brazilian legal system of protection of the traditional 
knowledge associated to biodiversity and the distribution of benefits derived from the 
Use of these knowledge recognize and include peoples and communities or whether 
it is a form of perpetuation of colonial practices. 
 
Keywords: Communities, Peoples, Traditional knowledge, Intellectual property, 
Decoloniality.
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INTRODUÇÃO 

 

 No período da exploração colonial, as comunidades locais dos territórios 

colonizados eram classificadas como ―primitivas‖, ―da natureza‖, ―bárbaros‖, e ao 

serem dominadas pelo julgo do colonizador acabaram silenciadas e despojadas dos 

direitos ligados à sua existência, organização social, interação com o meio ambiente, 

práticas religiosas, formas de produção de seus conhecimentos e exercício de sua 

cultura. 

Com o fim do período colonial e após vários anos de articulação e 

mobilização se estrutura como pauta dos movimentos sociais a luta pelo 

reconhecimento jurídico-formal dos denominados ―povos e comunidades 

tradicionais‖ como sujeitos de direitos. Na esteira dessa luta, alguns marcos legais 

foram sendo produzidos por agências multilateriais como ONU, UNESCO e OIT, 

bem como pela Constituição Federal de 1988 e pela legislação infraconstitucional 

brasileira. 

O rompimento da estrutura de poder criada pela administração colonial no 

período do colonialismo clássico e a luta pelo reconhecimento de direitos por esses 

grupos identitários perante a sociedade nacional possibilitou, mesmo que de forma 

parcial, o exercício da dignidade e diversidade cultural. Os direitos culturais, que 

durante muito tempo foram compreendidos sob a égide de uma sociedade unitária, 

passaram a ser concebidos sob uma perspectiva plural dos povos formadores do 

tecido social.  

Dentro desse quadro de multiplicidade cultural estão os conhecimentos 

tradicionais associados à biodiversidade, que são oriundos das práticas, crenças, 

costumes e observações referentes ao uso de vegetais, microorganismo ou animais 

que são fontes de informações genéticas.  

Em razão de seu grande potencial econômico, tais conhecimentos têm sido 

alvo da atuação de empresas, indústrias, corporações que se apropriam, patenteiam 

e exploram economicamente esses saberes, sem a autorização dos seus detentores 

e sem a repartição dos benefícios oriundos dessa expropriação. 

Frente aos inúmeros casos de patentes indevidas de produtos oriundos 

desses conhecimentos até então negligenciados e marginalizados, diversos grupos, 

instituições e organismos internacionais assumiram a militância em torno da 

necessidade de proteção dessa herança cultural, o que resultou na elaboração de 
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legislações no âmbito internacional e nacional sobre o tema. 

A Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB) é o mais importante acordo 

internacional sobre diversidade biológica e tem como pilares a conservação da 

diversidade biológica, a utilização sustentável de seus componentes e a repartição 

justa e equitativa dos benefícios derivados do uso dos recursos genéticos. Embora 

tenha sido produzida, essencialmente, como um compromisso por meio do qual os 

países permitem o acesso regulamentado a seus recursos genéticos em troca de 

transferência de tecnologia e a repartição de benefícios (CARNEIRO DA CUNHA, 

2009), de um modo geral a Convenção possibilitou a reinvindicação da participação 

das comunidades tradicionais nas discussões sobre o acesso aos seus 

conhecimentos e à repartição dos benefícios oriundos destes bens materiais e 

imateriais. 

No Brasil, em decorrência das articulações internacionais sobre a temática, a 

questão foi disciplinada inicialmente pela Medida Provisória nº 2.186-16 e 

referendada posteriormente pela recente Lei nº 13.123/2015, denominada de Marco 

Legal da Biodiversidade, que visa ao estabelecimento de regulamentos quanto ao 

uso comercial dos produtos oriundos dos conhecimentos tradicionais associados e a 

suposta repartição justa e equitativa dos benefícios derivados da sua exploração 

econômica. 

Porém, o sistema jurídico brasileiro referente à biodiversidade e aos 

conhecimentos tradicionais sempre sofreu inúmeras críticas, tanto por parte da 

comunidade acadêmica e empresarial, em razão do rigor imposto ao acesso aos 

conhecimentos e ao patrimônio genético; quanto por parte de ONGs, comunidades e 

povos tradicionais, que acreditam existir um favorecimento acentuado dos interesses 

dos grandes grupos econômicos e uma tentativa de manter a dominação 

colonialista, representada pela manutenção das relações de poder por meio de 

práticas coloniais. 

O direito em si, como artefato social, sempre foi um campo de embates e 

lutas, perpassado pelas relações de poder e saber, que normaliza situações sociais 

e desenvolve estratégias ora inclusivas, ora excludentes, de pessoas e objetos, a 

depender dos interesses sociais dominantes. Desse modo, considerando as 

discussões e o jogo de poder que permeiam a regulação do acesso aos 

conhecimentos tradicionais tanto no âmbito internacional quanto na seara nacional, 

a presente pesquisa buscou  investigar se o sistema jurídico brasileiro de proteção 
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aos conhecimentos tradicionais associados à biodiversidade e à repartição dos 

benefícios oriundos do uso desses saberes reconhece e inclui os povos e 

comunidades tradicionais, ou se trata-se de uma forma de manutenção das relações 

de poder existentes desde o período colonial clássico. 

Para alcançar tal desiderato, a pesquisa foi desenvolvida a partir de uma 

perspectiva ocidental de dignidade, reconhecimento e justiça sobre o sistema 

jurídico-normativo que disciplina a proteção aos conhecimentos tradicionais e à 

repartição justa e equitativa dos benefícios com os povos e comunidades 

tradicionais, partindo de conceitos de base sociológica e antropológica. Os estudos 

decoloniais serão utilizados como referencial teórico, a fim de analisar o discurso 

desenvolvimentista e protecionista voltados a esses grupos sociais culturalmente 

diferenciados e seus saberes. 

A perspectiva decolonial parte do pressuposto de que ―o fim do colonialismo 

enquanto relação política não acarretou o fim do colonialismo enquanto relação 

social, enquanto mentalidade e forma de sociabilidade autoritária e discriminatória‖ 

(SANTOS, 2004, p. 08), permanecendo, assim, na sociedade moderna, as 

estruturas de poder e saber que marginalizam os grupos sociais minoritários e seus 

conhecimentos.  

Partindo do pensamento de Michael Foucault, buscamos analisar os 

diferentes discursos que concorreram para a construção de sentido em relação à 

questão do reconhecimento dos saberes tradicionais e de como esses 

conhecimentos devem ser protegidos em favor dos interesses das comunidades que 

os produziram, reproduziram e os mantem vivos. Dentre esses discursos, 

privilegiaremos aqueles produzidos em função da proposição, discussão e 

aprovação do Marco Legal da Biodiversidade (Lei n. 13.123/15). No bojo da 

discussão desse marco legal, foram produzidos/realizados: duas audiências públicas 

no Senado Federal para discussão do Projeto de Lei (PL); moção de repúdio dos 

povos e comunidades tradicionais ao PL; carta de repúdio dos povos indígenas, 

comunidades tradicionais e agricultores familiares; e pedido de veto a alguns 

dispositivos da lei. 

 Além desses documentos nucleares, a pesquisa envolveu também a busca 

de informações e subsídios para a análise prentendida por meio de levantamento 

bibliográfico, realizado em livros, revistas especializadas e artigos, bem como 

documental, baseado em instrumentos normativos como Convenções e Acordos 
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internacionais, na Constituição Federal, na legislação infraconstitucional brasileira,  e 

nos diálogos em torno do projeto de lei que originou a Lei 12.123/15 travados nas 

audiências públicas realizadas no Senado Federal.  

Partimos da premissa de que a análise do sistema jurídico de proteção aos 

conhecimentos tradicionais associados à biodiversidade, no que tange ao 

reconhecimento e inclusão das comunidades e na repartição dos benefícios não 

pode ser realizada de forma isolada, abstraída de suas influências políticas, 

econômicas, culturais etc. 

A hipótese a ser verificada no presente estudo é a de que a regulamentação 

jurídica criada para proteger os conhecimentos tradicionais não considera os povos 

e comunidades tradicionais como sujeitos de direitos, na medida em que não 

contribui para a emancipação e exercício da cidadania por esses grupos sociais. E 

isto porque, as relações sociais, econômicas, científicas e políticas tal como 

regulamentadas pelo Marco Legal da Biodiversidade, consideram o povos e 

comunidades tradicionais apenas como mantenedores da biodiversidade e 

produtores de um conhecimento útil para a ciência, o que repete/estimula as 

estruturas de dominação colonial e resulta na pilhagem desses saberes por parte 

dos grandes grupos econômicos. 

Além disso, o reconhecimento atribuído aos povos e comunidades tradicionais 

é frágil, pois relativiza o exercício do sistema jurídico e da organização social desses 

grupos culturalmente diferenciados quando atingem os padrões morais, políticos ou 

os interesses da sociedade moderna ocidental. O próprio sistema jurídico-político 

dominante obriga as comunidades a se submeterem à sua autoridade social, bem 

como a formularem suas reivindicações nos termos de linguagem jurídica 

hegemônica para que tenham a chance de ser ouvidos.  Desse modo, há uma 

desconsideração do outro tradicional, que é obrigado a se enquadrar num padrão 

social diferente do seu, para ter instrumentos de luta e defesa de seus interesses. 

Dentre os objetivos da presente pesquisa elencamos: apresentar quem são 

esses povos e comunidades tradicionais; demonstrar as relações de poder 

estabelecidas por meio do interesse nos saberes tradicionais e nos conhecimentos 

científicos; expor a sistemática de proteção dos direitos de propriedade intelectual e 

sua incompatibilidade com o sistema de proteção aos saberes tradicionais; além do 

histórico de produção da legislação nacional sobre o tema estudado. 

A exposição do desenvolvimento da pesquisa e das discussões realizadas foi 
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estruturada em quatro capítulos. No primeiro capítulo, será apresentado o sujeito 

objeto da pesquisa, ou seja, os povos e comunidades tradicionais, a partir da 

construção conceitual antropológico-sociológica e jurídica, bem como a diversidade 

cultural e a construção histórica de um processo de subalternização dos povos e 

comunidades tradicionais as relações de poder incorporada na intersubjetividade 

dos grupos sociais minoritários. 

O segundo capítulo abordará as diferenças entre os conhecimentos científicos 

e os tradicionais, apresentará o histórico, definições e legislações sobre sistema de 

proteção à propriedade intelectual, bem como as relações de poder construídas 

através da regulamentação e utilização dos saberes associados à biodiversidade. 

Adentrando na análise dos documentos legais, o terceiro capítulo apresentará 

o processo histórico de edição da Convenção da Diversidade Biológica e da Medida 

Provisória nº 2.186-16/01, e a sistemática criada pelos dois instrumentos legais para 

o acesso e proteção ao patrimônio genético e aos conhecimentos tradicionais, bem 

como a inclusão dos seus detentores. 

No quarto e último capítulo será realizada a análise do processo de formação 

(trabalhos preparatórios) da Lei nº 13.123/15 (Marco Legal da Biodiversidade) - que 

atualmente disciplina a temática abordada na investigação –, a participação dos 

povos e comunidades tradicionais na sua edição e regulamentação visando a 

comparação entre os discursos da sociedade moderna hegemônica e dos grupos 

sociais minoritários, bem como a verificação se o enunciado prevalecente na lei 

permite o reconhecimento dessas comunidades. 
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CAPÍTULO I – POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS E AS RELAÇÕES 

ITERSUBJETIVAS DIANTE DA DIVERSIDADE CULTURAL 

 

1.1 - Povos e comunidades tradicionais 

 

Ao pretendermos investigar o reconhecimento dos povos e comunidades 

tradicionais no sistema jurídico de proteção aos conhecimentos tradicionais 

associados à biodiversidade, bem como na repartição dos benefícios obtidos por 

meio de patentes oriundas desses saberes, é primordial apresentarmos quem é o 

sujeito objeto da presente pesquisa. 

Para tanto, serão expostas duas vertentes da definição dos povos e 

comunidades tradicionais, quais sejam, a construção histórica do conceito 

antropológico, que nos permite distinguir quem são as comunidades tradicionais e 

não tradicionais; e o desenvolvimento do conceito jurídico formal, que impacta 

diretamente nos grupos sociais tradicionais, principalmente na afirmação e exclusão 

de direitos.  

A partir da análise dessas duas definições, será possível aprofundarmos nos demais 

pontos da investigação. 

 

1.1.1 - A construção do conceito antropológico 

 

Os embates, lutas e disputas pelo reconhecimento dos povos tradicionais 

como sujeitos de direitos remontam ao processo de constituição do Estado Nação 

no Brasil. Não é arriscado afirmar que a própria definição do que deveria ser 

entendido como sendo os integrantes desse grupo esteve (e ainda hoje está) no 

cerne de disputas políticas que não raro ignoram os interesses desses sujeitos, seja 

em favor do incremento do desenvolvimento econômico hegemônico, seja em favor 

da construção de alternativas a esse desenvolvimento. A produção acadêmica, 

nessa seara, não pode ser desvinculada dessas disputas.  

Juliana Santilli (2009) corroborando esta ideia defende, por exemplo, que o 

conceito de ―populações tradicionais‖ foi desenvolvido pelas ciências sociais e que, 

para melhor compreendê-lo, é fundamental recorrer aos conhecimentos produzidos 

por essas ciências.  
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Nesta perspectiva, adentramos à temática a partir das considerações de 

Diegues e Arruda (2000) sobre o termo ―populações indígenas‖. Segundo os 

autores, o termo é empregado, baseado no conceito de etnia, para designar 

populações que tem o reconhecimento de uma continuidade sociocultural, histórica e 

identitária desde antes do período da colonização. Essa percepção permite a 

distinção entre quem são as populações indígenas e as não-indígenas, apesar de 

existir um debate sobre índios aculturados. 

No entanto, o termo ―populações indígenas‖ não é bem aceito pelos 

integrantes desses grupos sociais, por entenderem que ele carregaria uma ideia 

homogeneizante e ter um caráter reducionista, que não contemplaria as diversas 

etnias, culturas, línguas e pensamentos. Dessa maneira, entendem que o mais 

adequado seria o emprego do termo ―povos indígenas‖. 

Manuela Carneiro e Mauro Cunha (2001) destacam que classificações como 

―índio‖, ―indígena‖, ―nativo‖, ―tribal‖ etc., que eram e ainda são utilizadas para 

designar os ―povos indígenas‖, são criações genéricas da metrópole e fruto do 

encontro colonial, mas que foram habitadas por gente de carne e osso que se 

apropriaram desses termos para a mobilização e luta por direitos. 

A discussão a respeito de quem é índio é antiga e evoluiu de um processo de 

emancipação indigenista dos anos 70 - que consistia na criação de um instrumento 

jurídico para discriminar quem era e quem não era índio, com o propósito de retirar 

do Estado a responsabilidade por tutelar os índios aculturados ou que não 

apresentavam os estigmas da indianidade (utilização de cocar de pena, urucum, 

arco e flecha) – para a busca pela reindianização pelos próprios povos indígenas 

que lutaram contra o projeto de emancipação.  

Como resultado dessa luta foi consagrado na Constituição Federal de 1988 a 

comunidade indígena como sujeitos coletivos de direitos coletivos, reconhecendo 

que a referência indígena não é um atributo individual, mas, sim, um movimento 

coletivo, pois só existem ―indivíduos indígenas porque eles são membros e 

comunidades indígenas e não o inverso‖ (VIVEIROS DE CASTRO, 2006, p.06).  

A partir desse reconhecimento, a discriminação sobre quem é ou não índio 

passou a ser atribuída pelo Estado à antropologia, que a partir das análises e 

campos de estudos, apresentaram características culturais que poderiam ser 

utilizadas para tal definição. Assim, os antropólogos atuam como se fossem peritos 

ou tribunais que decidem quem está inserido em determinada categoria, quando 



21 

 

 
 

 

 

 

deveria competir aos antropólogos apenas a criação de condições teóricas e 

políticas para que os povos interessados articulassem sua indianidade, pois 

somente às comunidades que se vêem como indígenas compete a resposta sobre 

quem é índio. 

No entanto, a definição conceitual antropológica, embora não fosse a vista 

pelos povos indígenas, foi ocupada por eles para ser utilizada como instrumento na 

luta por seus direitos.  

Com o surgimento de novas demandas e de novos grupos culturalmente 

diferenciados que não se incluíam ou se reconheciam como povos indígenas, houve 

uma disputa pelo reconhecimento de um universo mais amplo que aquele 

diretamente ligado especificamente aos povos indígenas. Nesta perspectiva é que 

se coloca a noção de Populações Tradicionais, tomadas como uma categoria de 

diferenciação que abarca identidades coletivas tradicionais que também possuem 

uma identidade histórica, uma continuidade sociocultural, que se relacionam de 

forma muito íntima com o território e o meio ambiente, mas que não são ou não se 

reconhecem como indígenas. Dentre esses grupos se colcam ―quilombolas, 

seringueiros, ribeirinhos, pescadores artesanais, quebradeiras de coco babaçu, 

castanheiros, faxinalenses, geraizeiros e piaçabeiros dentre outros‖ (ALMEIDA, 

2008, p.12).  

Esses grupos, como os povos indígenas, possuem suas identidades coletivas 

fundamentadas em direitos territoriais e numa ―autoconsciência cultural‖ 

(STEFANELLO; NOGUEIRA, 2012, p.228). Mas é importante ressaltar que a 

utilização desse tipo de categorização social não deve perder de vista que ela é fruto 

de uma disputa de sentido sobre as relações sociais e produzidas em situações de 

conflitos que tem lugar no interior das formações socias concretas. Como elementos 

de disputa não podem ser tomadas como estáticas ou acabadas. 

Manuela Carneiro e Mauro Cunha (2009) ressaltam que o emprego do termo 

―populações tradicionais‖ é propositalmente abrangente, mas esta abrangência não 

significa confusão conceitual. No entanto, expressões como ―povos indígenas‖, 

―tradicionais‖, ―tribais‖, ―comunidades locais‖, ―populações tradicionais‖ são muito 

utilizadas, sem um rigor epistemológico ou conceitual, para designar esses grupos 

culturalmente diferenciados, que possuem relações e modos de vida particulares.  

Exemplo dessa imprecisão conceitual é o fato de a Convenção sobre 

Diversidade Biológica utilizar os termos ―comunidades locais‖ e ―populações 
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indígenas‖ no mesmo sentido que ―povos indígenas‖ e ―tribais‖ previstos na 

Convenção nº 169, da OIT (que foi promulgada pelo Decreto nº 5.051/2004) para 

designar grupos cujas condições sociais, econômicas e culturais são distintas de 

outros setores da coletividade nacional. 

Os dois documentos legais apresentam como critério para definição dos 

grupos culturalmente diferenciados a ―consciência de sua identidade‖, ou seja, o 

autorreconhecimento em relação ao grupo que pertencem, assim como ―a 

autodeterminação cultural para conquista de direitos, especialmente os territoriais, 

intimamente ligados à provisão de necessidades físicas e culturais‖ 

(STEFANELLO; NOGUEIRA, 2012, p.233). 

Sobre esta questão, o antropólogo Almeida (2008, p. 65) defende que: ―desde 

que grupos sociais autodesignados como ‗populações indígenas‘ ou ‗comunidades 

locais‘ definam-se enquanto tal, devem ser ‗amparados‘ por esses dispositivos, que 

se aplicam aos grupos sociais indistintamente.‖ E acrescenta, ainda, que não há 

definição prévia de quem seriam esses grupos sociais, mas apenas instrumentos 

que permitem a esses sujeitos se definirem segundo sua consciência. 

Costa Filho argumenta que, no Brasil, esse autorreconhecimento tem sido 

realizado com base em quatro critérios: 

 

Critério etnorracial, como povos indígenas, ciganos, quilombolas e outros; 
pela ligação com algum bioma ou ecossistema específico, como povos 
do cerrado e da caatinga, por uma atividade laboral predominante que 
figura como marca identitária, como seringueiros, castanheiros e 
pescadores artesanais; e pelo tipo de ocupação e uso do território, como 
os retireiros do Araguaia e os vazanteiros (que vivem nas vazantes do rio 
São Francisco) (COSTA FILHO, 2015, p. 02/03). [Negrito no original]  

 

O mesmo autor ainda apresenta o critério relacionado aos ―motivos 

estritamente culturais‖ em que se enquadram os congadeiros, os maracatus, famílias 

circenses e outros, e destaca que não podemos ignorar a existência de grupos 

tradicionais com identidades múltiplas, as quais estão ―respaldadas pela 

ancestralidade de lugar e de sangue, por cosmologias, pela memória social, práticas 

e saberes tradicionais, sempre podendo ser acionada, individual ou coletivamente, a 

identidade mais oportuna, considerando-se circunstâncias histórico-conjunturais‖ 

(COSTA FILHO, 2015, p. 03). 

Por outro lado, Juliana Santilli (2009, p. 85) ao abordar o conceito de 

―populações tradicionais‖ afirma que sua definição está ―relacionada ao uso de 
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técnicas ambientais de baixo impacto, e a formas equitativas de organização social e 

representação‖. Para esta pesquisadora, as populações tradicionais também podem 

ser definidas em razão de sua relação com a natureza, de seus conhecimentos 

aprofundados sobre meio ambiente e seus ciclos e pela noção de território ou 

espaço aonde se reproduzem social e economicamente. 

Para apoiar seu entendimento, Santilli busca as considerações de Manuela 

Carneiro e Mauro de Almeida que explicitam essa abordagem, descrevendo a 

relação entre a população local e o meio ambiente. Os pesquisadores afirmam que: 

 

(...) a própria formulação do conceito de populações tradicionais está 
associado a um novo modelo de conservação (socioambiental), que 
considera a enorme diversidade cultural existente no Brasil, e as formas 
culturalmente diferenciadas de apropriação e utilização dos recursos 
naturais. Esse novo modelo vê as populações tradicionais como parceiros 
na conservação ambiental, legitimamente interessados em participar da 
concepção e gestão de políticas públicas socioambientais. Considera, 
ainda, que as populações que tradicionalmente vivem em um determinado 
território e desenvolvem técnicas e práticas sustentáveis de manejo de seus 
recursos naturais são as mais capacitadas e interessadas em promover a 
sua conservação, e não podem ser excluídos. (CUNHA; ALMEIDA, apud 
SANTILLI, 2009, p. 85-86). 

 

Avançando nessa esteira, Little, por sua vez, ressalta aspectos como ―a 

existência de regimes de propriedade comum, o sentido de pertencimento a um 

lugar, a procura de autonomia cultural e práticas adaptativas sustentáveis‖ (LITTLE, 

2002, p. 283).  

Diegues empreende um esforço no sentido de sintetizar os aspectos que 

deveriam ser observados na identificação de um grupo ou população como sendo 

tradicionais. De acordo com sua leitura seria possível definir uma determinada 

população tradicional a partir da observação de suas relações no que diz respeito a:  

 

a) dependência e até simbiose com a natureza, os ciclos naturais e os 
recursos naturais renováveis a partir dos quais se constrói um modo de 
vida; 
b) conhecimento aprofundado da natureza e de seus ciclos que se reflete na 
elaboração de estratégias de uso e de manejo dos recursos naturais. Esse 
conhecimento é transferido de geração em geração por via oral; 
c) noção de território ou espaço onde o grupo social se reproduz econômica 
e socialmente; 
d) moradia e ocupação desse território por várias gerações, ainda que 
alguns membros individuais possam ter-se deslocado para os centros 
urbanos e voltado para a terra de seus antepassados; 
e) importância das atividades de subsistência, ainda que a produção de 
mercadorias possa estar mais ou menos desenvolvida, o que implica uma 
relação com o mercado; 
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f) reduzida acumulação de capital; 
g) importância dada à unidade familiar, doméstica ou comunal e às relações 
de parentesco ou compadrio para o exercício das atividades econômicas, 
sociais e culturais; 
h) importância das simbologias, mitos e rituais associados à caça, à pesca e 
atividades extrativistas; 
i) a tecnologia utilizada é relativamente simples, de impacto limitado sobre 
meio ambiente. Há reduzida divisão técnica e social do trabalho, 
sobressaindo o artesanal, cujo produtor (e sua família) domina o processo 
de trabalho até o produto final; 
j) fraco poder político, que em geral reside com os grupos de poder dos 
centros urbanos; 
l) auto identificação ou identificação pelos outros de se pertencer a uma 
cultura distinta das outras. (DIEGUES, 2001, p. 87-88) 

 

Observa-se pelas características acima que as sociedades tradicionais se 

diferem profundamente das sociedades dominantes, pois estas, mesmo sem acesso 

às tecnologias, têm por objetivo a exploração do meio ambiente com técnicas de alto 

impacto ambiental, diferente daquelas que buscam o equilíbrio e a manutenção dos 

ecossistemas. Partindo de tais características, o mesmo autor define sociedades 

tradicionais como: 

 

Grupos humanos diferenciados sob o ponto de vista cultural, que 
reproduzem historicamente seu modo de vida, de forma mais ou menos 
isolada, com base na cooperação social e relações próprias com a 
natureza. Tal noção refere-se tanto a povos indígenas quanto a segmentos 
da população nacional, que desenvolveram modos particulares de 
existência, adaptados a nichos ecológicos específicos (DIEGUES; 
ARRUDA, 2000, p. 22). 

 

No entanto, mesmo diante da definição acima, Diegues e Arruda ressalvam 

que os conceitos fundamentados em características culturais ―tendem apresentar 

uma rigidez simplificadora que não permite visualizar as sociedades e culturas como 

fluxos socioculturais dinâmicos, em permanente estado de transformação‖ 

(DIEGUES; ARRUDA, 2000, p. 28). 

Outro aspecto relevante da discussão se refere ao termo ―tradição‖. Ressalva-

se que alguns cientistas sociais rejeitam o enquadramento desses grupos sociais na 

terminologia ―tradicional‖, em razão de ela ser utilizada, ―conforme critérios 

ocidentais de uma antropologia inadequada‖ (DIEGUES, 2000, p. 23), com o sentido 

de linearidade histórica, de hábito, de repetição de práticas, chegando até mesmo ao 

isolamento cultural. 

Little (2002) aponta que a opção por tal expressão gera certa dificuldade na 

sua utilização, em razão de sua polissemia e da forte tendência de associá-la com 
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concepções de imobilidade histórica e atraso econômico inerente a palavra 

―tradição‖. Mas, a partir dos conflitos e disputas das comunidades e povos em busca 

da ressignificação do sentido ―tradicional‖, atualmente, o termo está associado a 

mobilizações e reivindicações contemporâneas de direito (STEFANELLO; 

NOGUEIRA, 2012).   

Considerando que as definições e sentidos adotados são ferramentas úteis no 

processo de embate e conflito de interesses, tal disputa conceitual é importante aos 

povos e comunidades tradicionais por influenciar diretamente no sentido da 

construção do reconhecimento social desses sujeitos. 

Assim, a discussão em torno do sentido do termo ―tradicional‖ envolve uma 

disputa de enunciados, que a depender do conceito adotado inclui ou exclui os 

sujeitos tradicionais e produz determinadas formas de viver e agir (de forma estátigal 

ou com mobilidade social e cultural). Segundo Foucault (2008, p. 147) os 

enunciados são ―[...] coisas que se transmitem e se conservam, que têm um valor, e 

das quais procuramos nos apropriar; que repetimos, reproduzimos e transformamos, 

para as quais preparamos circuitos preestabelecidos [...]‖. Os enunciados, que são 

elementos de um discurso, marcam o que a disputa pela verdade em determinado 

tempo e espaço. 

No que concerne às comunidades e povos, considerando que o sujeito é 

produzido discursivamente em um determinado lugar e tempo, o enunciado tido 

como verdade acerca do termo tradicional pode, tanto gerar uma ideia de 

acomodação no tempo quanto um dinamismo e mobilidade contemporâneas, o que 

gera grande impacto na forma como esses sujeitos se vêem e são vistos pela 

sociedade hegemônica, bem como em suas reivindicações. 

Almeida (2008) assevera que o termo ―tradicional‖ foi deslocado no senso 

comum para, afastando-se do passado, se tornar mais próximo das demandas do 

presente. Assim, a noção de ‗tradicional‘ aqui empregada supera a vinculação 

histórica, de imobilidade e atraso, para associar-se a uma dinâmica de constante 

transformação. E isto, porque as sociedades tradicionais ―aparecem envolvidas no 

processo de construção do próprio ‗tradicional‘, entendendo que este ‗tradicional‘ é, 

portanto, socialmente construído‖ (STEFANELLO; NOGUEIRA, 2012, p. 234). 

Para Juliana Santilli (2009), em que pese as discussões em torno do sentido 

assumido pelo termo ―tradicional‖, o conceito desenvolvido pelas ciências sociais 

para designar povos indígenas e não indígenas tradicionais é relativamente bem 
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aceito pela sociedade hegemônica, que o incorporou no ordenamento jurídico. Já 

para as comunidades e povos tradicionais, o conceito adotado não corresponde ao 

que elas compreendem e definem como sendo povos indígenas e não indígenas. E 

mais, ele ainda inviabiliza os direitos de muitos grupos sociais que não estão 

incluídos pela definição. Porém, essa conceituação é útil nos campos de luta como 

instrumento para defesa de direitos e interesses dos grupos contemplados no 

conceito criado pelas ciências sociais. 

É importante destacar que ao longo dos anos, após vários conflitos e 

questionamento dos sujeitos tradicionais e de antropólogos quanto às definições 

utilizadas, a legislação brasileira substituiu o termo ―populações‖ por ―comunidades 

tradicionais‖, bem como a expressão ―populações indígenas‖ por ―povos 

tradicionais‖.  Mas os motivos dessa mudança e as considerações pertinentes serão 

trabalhadas no tópico seguinte. 

 

1.1.2 - A construção da definição jurídico-formal 

 

Em 1921, a Organização Internacional do Trabalho iniciou uma série de 

estudos sobre as condições de trabalho das ―populações indígenas‖, o que originou 

a Convenção nº 107, de 19572. Este documento legal tratava especificamente das 

―populações indígenas‖ e ―tribais‖, sobretudo de seus direitos a terra, às condições 

de trabalho, de saúde e educação. 

Neste documento internacional eram consideradas ―populações indígenas‖ 

aquelas descendentes de comunidades que ocupavam o território nacional na época 

da colonização e que, desenvolviam sua vida de forma mais próxima à organização 

social, econômica e cultural daquela época do que ―às instituições peculiares à 

nação a que pertencem‖ (art. 1º, inciso I, alínea ―b‖). Já os membros das 

―populações tribais‖ eram aqueles cujas ―condições sociais e econômicas 

correspondiam a um estágio menos adiantado que o atingido por outros setores da 

comunidade nacional e que se regiam por costumes e tradições que lhes eram 

peculiares por uma legislação especial‖ (art. 1º, inciso I, alínea ―a‖). 

                                                 
2
 Os estudos iniciais realizados pela OIT foram motivados pelos inúmeros questionamentos e das 

lutas dos povos indígenas contra a escravidão, condições insalubre de vida a qual eram submetidos e 
ao desrespeito à sua cultura. Essa mobilização indígena se tornou mais forte a medida que as, até 
então, colônias alcançavam a independência. 
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Em razão do seu caráter paternalista e de uma tendência integracionista, a 

Convenção nº 107 passou a ser criticada pelos povos aos quais era destinada que 

questionavam a denominação ―populações‖ (RAMOS; ABRAMO, 2011), o que levou 

à abertura de discussões, nos anos de 1988 e 1989, sobre a revisão do documento. 

As propostas revisoras resultaram na Convenção nº 169, sobre ―povos 

indígenas‖ e ―tribais‖. Essa legislação, que trouxe uma série de garantias e 

proteções a diversos direitos, além de se considerar o critério subjetivo da 

autoidentidade como forma de classificação desses grupos e de garantir a sua 

consulta e participação nas discussões sobre medidas que lhes atingiam, bem como 

a definição de suas próprias prioridades de desenvolvimento, adotou a nomenclatura 

―povos‖ como substituto de ―populações‖. 

Segundo Ramos e Abramo (2011) a distinção se deu em razão do termo 

―populações‖ denotar transitoriedade e contingencialidade, ou seja, algo mutável e 

indefinido, enquanto o vocábulo ―povos‖ caracteriza segmentos nacionais com 

organização próprias, cosmovisão específica e relação especial com o território em 

que habitam. Porém, a Convenção nº 169 designa tal expressão exclusivamente 

para o âmbito de suas competências internas, sem implicar em limitação às demais 

denominações contidas nos mais diversos instrumentos legais nacionais e 

internacionais.  

Após reivindicações de antropólogos, povos indígenas e ONGs no ano de 

2002, ou seja, passados 13 (treze) anos, o Brasil ratificou a Convenção nº 169 por 

meio do Decreto Legislativo nº 143.  

Outro documento normativo internacional de grande relevo para o tema 

abordado é a Convenção de Diversidade Biológica – CDB, cujo texto foi resultado da 

Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada 

em 1992, na cidade do Rio de Janeiro, e aprovada pelo Senado Federal através do 

Decreto Legislativo nº 02, de 1994. 

Este documento apresenta as expressões ―comunidades locais‖ e 

―populações indígenas‖ para designar ―grupos que possuem estilo de vida tradicional 

relevante à conservação e à utilização sustentável da diversidade biológica‖ (art. 8º, 

alínea ―j‖). Observa-se, aqui, que a definição apresentada se dá em função do 

caráter conservacionista dos grupos tradicionais. Ou seja, a importância social 

conferida a eles não se dá por serem seres humanos, mas sim por serem agentes 

da preservação ambiental. 
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No Brasil, antes da promulgação da Constituição Federal, os documentos 

legais identificavam o outro tradicional apenas como ―índio‖, havendo 

regulamentação da situação jurídica de índios, silvícolas e comunidades indígenas 

por meio do Estatuto do Índio (de 1973), desconsiderando-se a existência de outras 

formas de identidades socioculturais, como os seringueiros, quebradores de coco, 

quilombolas, ribeirinhos e outros. 

A Lei nº 6.001/73 (Estatuto do Índio) apresentou definições para ―índios‖ ou 

―silvícolas‖, assim como para ―comunidade indígena‖ ou ―grupo tribal‖. Os primeiros 

são considerados como ―aqueles de origem e ascendência pré-colombiana que se 

identifica e é identificado como pertencente a um grupo étnico cujas características 

culturais o distinguem da sociedade nacional‖ (art. 3º, inciso I). Já os últimos 

referem-se ao conjunto de famílias ou comunidades índias, que vivem em estado de 

completo isolamento em relação a outros setores da comunidade nacional, ou que 

―possuem contatos intermitentes ou permanentes, sem, contudo, estarem neles 

integrados‖ (art. 3º, inciso II). 

A Constituição de 1988 estabeleceu expressamente disposições sobre o 

reconhecimento de questões indígenas, tendo destinado um capítulo (Capítulo VIII) 

para as disposições sobre esses povos. Neste mesmo texto legal, ainda houve nos 

Atos e Disposições Transitórias o referenciamento sobre as comunidades 

remanescentes de quilombos, garantindo-se a propriedade sobre as terras ocupadas 

por esses grupos sociais (art. 68, ADCT). 

A legislação infraconstitucional, regulamentando as disposições da Carta 

Magna de 1988, definiu por meio do Decreto nº 4.887/03 como remanescentes de 

quilombos ―os de trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais 

específicas, com presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência à 

opressão histórica sofrida‖ (art. 2º). 

Mas os instrumentos normativos brasileiros não ficaram restritos às 

classificações de comunidades indígenas e quilombolas. A Portaria nº 22-N/92, do 

Ibama, que criou o Centro Nacional de Desenvolvimento Sustentado das 

Populações Tradicionais, utilizando a expressão ―populações tradicionais‖ as definiu 

como sendo ―aquelas que tradicional e culturalmente têm sua subsistência baseada 

no extrativismo de bens naturais‖. Para Juliana Santilli (2009), por se tratar de um 

instrumento administrativo, não se pode considerar essa conceituação como uma 

definição legal, mas ela reconhece que houve uma delimitação quanto ao campo de 
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atuação do referido Centro. 

Já na regulação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 

Natureza - SNUC, realizada pela Lei nº 9.985/00, a utilização do termo ―populações 

tradicionais‖ se deu no contexto de criação das unidades de conservação (UCs)3, 

que objetivou regular as questões envolvendo os grupos sociais tradicionalmente 

residentes nessas áreas, ―cuja subsistência baseia-se no extrativismo e, 

complementarmente, na agricultura de subsistência e na criação de animais 

extrativistas‖ (art. 18, da Lei nº 9.985/00), nos casos de reserva extrativista, ou nos 

casos de reserva de desenvolvimento sustentável para comunidades: 

 

 (...) cuja existência baseia-se em sistemas sustentáveis de exploração dos 
recursos naturais, desenvolvidos ao longo de gerações e adaptados às 
condições ecológicas locais e que desempenham um papel fundamental na 
proteção da natureza e na manutenção da diversidade biológica (art. 20, da 
Lei nº 9.985/00). 

 

A Lei do Snuc apresentava em seu art. 2º, inciso XV, a seguinte definição 

para ―populações tradicionais‖: 

 

Grupos humanos culturalmente diferenciados, vivendo há, no mínimo, três 
gerações em um determinado ecossistema, historicamente reproduzindo 
seu modo de vida, em estreita dependência do meio natural para sua 
subsistência e utilizando os recursos naturais de forma sustentável. 

 

Porém, tal conceito foi vetado em razão de sua abrangência, que poderia 

incluir qualquer população do Brasil e possibilitaria a sua utilização indevida. O veto 

foi defendido tanto por preservacionistas quanto por seringueiros da Amazônia, os 

quais consideravam a definição excessivamente restritiva, por exigir a permanência 

de três gerações (SANTILLI, 2009). 

No ano de 2001, foi editada a Medida Provisória nº 2.186-16 para 

regulamentar internamente os compromissos assumidos pelo país com a assinatura 

da Convenção de Diversidade Biológica no que tange ao acesso ao patrimônio 

genético e ao conhecimento tradicional associado. Neste documento legal foi 

                                                 
3
 Unidades de conservação são áreas com características naturais relevantes, legalmente instituídas 

pelo Poder Público e protegidas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis – IBAM, com o objetivo de conservação e limites definidos, sob regime especial de 
administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção ao patrimônio biológico existente 
(Art. 1º, inciso I, Lei nº 9.985/00). 
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utilizada a expressão ―comunidade local‖ como referência a ―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‖ (art. 7º, inciso III). 

Em 2004, após pressões de movimentos sociais, foi criado pelo governo 

federal a Comissão de Desenvolvimento Sustentável das Comunidades Tradicionais, 

com a finalidade de implementar uma política nacional dirigida para tais povos. 

Segundo Almeida (2008, p. 26-27) ―a expressão ‗comunidades‘, em sintonia com a 

ideia de ‗povos tradicionais‘ deslocou o termo ‗populações, reproduzindo uma 

discussão que ocorreu no âmbito da Organização Internacional do Trabalho (OIT)‖. 

Essa discussão ecoou pela Amazônia por meio de mobilizações dos chamados 

‗povos da floresta‘ ocorridas na mesma época. 

Três anos mais tarde, após a instituição da referida Comissão, foi instituída a 

Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades 

Tradicionais por meio do Decreto nº 6.040/07. Para efeitos de sua incidência o 

decreto presidencial, que tem por objetivo específico promover o desenvolvimento 

sustentável com ênfase no reconhecimento, fortalecimento e garantia de direitos 

(territoriais, culturais, sociais e ambientais), utilizou o termo ―povos e comunidades 

tradicionais‖ para designar os: 

 

Grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que 
possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam 
territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, 
social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, 
inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição; (art. 3º, Decreto 
nº 6.040/07). 

 

Ainda discorrendo sobre a substituição da expressão ―população‖ por 

―comunidade‖, Almeida (apud STEFANELLO; NOGUEIRA, 2012) considera que 

essa mudança se deu em razão de o primeiro termo ter base em categorias 

estudadas pelas ciências biológicas e, consequentemente, estar ligado ao 

evolucionismo. Além disso, o vocábulo ―comunidade‖ comportaria melhor o status de 

sujeitos coletivos, se distanciaria do conceito de ―primitivo‖ e se aproximaria da 

categoria ―povos‖. 

Por sua vez, o vocábulo ―povos tradicionais‖, embora constitua outro termo 

para definir estas comunidades culturalmente diferenciadas, é empregado de modo 
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a designar as: 

 

Coletividades autóctones ou indígenas que buscam nessa palavra a 
contextualização da complexidade de suas sociedades, a fim de serem 
reconhecidas suas organizações sociais e suas práticas econômicas e 
culturais como identidade viva e capaz de conviver com o Estado 
(STEFANELLO; NOGUEIRA, 2012, p. 233). 

 

Assim, compreende-se que os termos ―povos‖ e ―comunidades tradicionais‖ 

são relativamente novos nos meios social, acadêmico e governamental, mas 

comportam diferenciações. Segundo Almeida (apud STEFANELLO; NOGUEIRA, 

2012) os ―povos tradicionais‖ são aqueles que têm vinculação com a terra em razão 

de serem os titulares tradicionais das regiões que habitam, inclusive com línguas 

próprias. Já as ―comunidades tradicionais‖ têm como requisito o caráter 

conservacionista para se afirmarem como grupo social e alcançarem direitos 

econômicos, culturais e sociais. 

―Comunidades‖ e ―Povos Tradicionais‖ são, portanto, definidos como: 

―categorias ocupadas por sujeitos políticos que estão dispostos a conferir-lhe 

substância, isto é, que estão dispostos a comprometer-se a uma série de práticas 

conservacionistas‖ (STEFANELLO; NOGUEIRA, 2012, p. 233). As definições e 

enquadramentos dos povos e comunidades tradicionais são campos de disputa de 

sentidos, disputas de poder, na medida em que enquadram esses grupos 

culturalmente diferenciados em posições e práticas sociais. 

A apropriação dessas definições (enunciados dentro de uma sistemática 

discursiva) tem implicações nas relações de forças e poder para a construção de 

subjetividades, rejeitando a ideia de um sujeito histórico universal-racional em que 

todas as diferenças convergem num único sistema de valores (FOUCAULT, 1987). 

A partir do conceito utilizado no Decreto nº 6.040/07, deve-se observar que a 

menção da terminologia ―culturalmente diferenciados‖ está imbricada ―nas 

especificidades das formas de ser, fazer e viver que esses povos e comunidades 

possuem‖ e que, por isso, são fatores importantes para o reconhecimento de 

direitos também especiais, buscando atender a realidade‖ (STEFANELLO; 

NOGUEIRA, 2012, p.229). Porém, ao se considerar que a interpretação de uma 

terminologia pode ser utilizada para diversos fins, dependendo do caso concreto, o 

termo ―culturalmente diferenciados‖ pode ser interpretado de modo a legitimar 
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interesses contrários aos reconhecimento de direitos dos povos e comunidades 

tradicionais.  

Em 2015, entrou em vigor o Marco Legal da Biodiversidade (Lei nº 

13.123/15), que em substituição à MP nº 2.2186-16, passou a regulamentar as 

disposições da CDB. Esse documento legal apresenta os termos ―comunidades 

tradicionais‖, com a mesma definição apresentada pelo Decreto nº 6.040/07, além 

das expressões ―populações indígenas‖ e ―agricultores tradicionais‖, sem, no 

entanto, definir quem se enquadra nesta última categoria. 

A partir das considerações até aqui esboçadas e que coadunam com as 

observações feitas por Little (2002) observa-se que o conceito atribuído a esses 

povos e comunidades é decorrente de muitos embates e questionamentos desses 

grupos sociais. E, embora não correspondam à imagem deles construída por eles 

mesmos, são incorporados como medidas estratégicas para a luta em prol de seus 

direitos e interesses.  

O certo é que os conceitos jurídicos e antropológicos de povos e 

comunidades tradicionais devem ser construídos a partir das discussões com as 

próprias comunidades organizadas, a fim de legitimar a fala desses grupos sociais 

e permitir que eles articulem sobre qual categoria que lhes representa, sem a 

submissão a uma definição ocidental. 

 

1.2  - Diversidade cultural, alteridade e Direitos Humanos 

 

Observa-se, a partir dos apontamentos feitos no tópico anterior, que o 

conceito antropológico, bem como as definições e jurídicas de povos e comunidades 

tradicionais estão em grande medida assentadas na noção de diversidade cultural e 

o autorreconhecimento (também denominado de autoidentificação). 

A primeira, a diversidade cultural, pode ser caracterizada por meio dos vários 

aspectos que particularizam os grupos sociais, como a linguagem, as crenças, a 

organização social e política, os costumes, as peculiaridades dos relacionamentos 

entre seus membros e de seus indivíduos com outros grupos, e que fundamentam a 

construção da identidade individual e coletiva dos diversos grupos sociais que 

formam a humanidade. Assim, pode-se dizer que o indivíduo é formado pelo meio 

cultural em que se encontra inserido e, em uma relação fortemente imbricada, o 

indivíduo participa do processo de construção da identidade coletiva do grupo social 
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a que pertence. 

Na percepção individual ou coletiva de identidade, a cultura exerce um papel 

fundamental na delimitação das diversas personalidades, padrões de conduta, 

valores, e nas características próprias de cada grupo humano. Logo, a cultura é algo 

construído a partir da simbiose e de trocas mútuas entre o indivíduo e todo o corpo 

social, sendo ―uma reação à forma como se constituem e se desenvolvem as 

relações sociais, econômicas e políticas em tempo e espaço determinados‖ 

(FLORES, 2004, p. 363). 

Roque de Barros Laraia considera que as culturas: 

 
(...) são sistemas que apresentam padrões comportamentais, transmitidos 
socialmente, de modo que todo processo de acumulação de 
conhecimentos, advindos das relações sociais e históricas geram cultura, 
que implica, diretamente, no ser humano, que é resultado do meio cultural 
em que foi socializado. (LARAIA, 2001, p. 45). 

 

O antropólogo ainda destaca que ―a cultura é como uma lente através da qual 

o homem vê o mundo.‖ Assim, ―homens de culturas diferentes usam lentes diversas 

e, portanto, têm visões desencontradas das coisas‖ (LARAIA, 2001, p. 35). Desse 

modo, essas diferentes visões de mundo baseadas na cultura de cada indivíduo 

pode gerar depreciações e interpretações equivocadas quanto aos comportamentos 

praticados por indivíduos de outra cultura e que estão fora dos padrões da 

comunidade do indivíduo observador, acarretando a discriminação de uma cultura 

em detrimento da outra, prática esta que é denominada de etnocentrismo. Nas 

palavras de Lévi-Strauss, ―recusa-se, admitir a própria diversidade cultural, 

preferindo repetir da cultura tudo o que esteja conforme à norma sob a qual se vive‖ 

(LÉVI-STRAUSS, 1976, p. 04). 

Considerando que as sociedades se apresentam como pluralidades culturais 

distintas entre si e frente aos efeitos danosos de prática etnocêntricas, que excluem 

e subalternizam grupos e pessoas em diferentes contextos e situações, tem se 

fortalecido um campo de luta contra essas práticas. Nesse sentido e fruto dessas 

movimentações, vem sendo construído um corpo normativo, nas esferas nacionais e 

também internacional, que reconhecem a importância da diversidade e a 

necessidade de assegurar o respeito à todas as formas de organização social e de 

formação do indivíduo em seu ambiente cultural. O respeito às diferenças étnicas e 

culturais está previsto expressamente em diversos documentos legais.  
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A Declaração Universal dos Direitos Humanos adotada pela Organização das 

Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948, fundamentada nos pilares da 

dignidade, inalienabilidade de direitos e liberdades do ser humano, postulou em seus 

artigos 22 e 27 o respeito ao exercício dos direitos culturais. Embora os termos da 

Declaração não tenham sido discutidos com as nações que eram colônias na época 

de sua criação (como países da África e Ásia que possuíam uma grande diversidade 

cultural entre seus povos) - com exceção da Índia que participou das discussões 

enquanto era colônia britânica - este instrumento normativo internacional, produzido 

em um contexto histórico de graves violações aos direitos, trouxe avanços 

significativos no que diz respeito ao reconhecimento de direitos aos seres humanos 

de modo geral. 

Em razão da disputa política sobre os fundamentos do desenvolvimento social 

(direitos liberais e direitos socialistas) pelos modelos de sociedade (oriental e 

ocidental) que estavam em disputa no período de produção da Declaração dos 

Direitos Humanos a Organização das Nações Unidas positivou dois pactos 

internacionais de direitos humanos: o Pacto Internacional dos Direitos Políticos e 

Civis e o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, os quais 

asseguram o desenvolvimento social, econômico e cultural dos povos.4 

Em 1989, a Convenção 169 da OIT reconheceu a autonomia cultural dos 

povos indígenas e estabeleceu ser responsabilidade estatal a sua proteção, em 

ação conjunta com a dos povos de que trata, respeitando as tradições e instituições 

desses grupos sociais.  

Em 2001, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e 

Cultura - UNESCO, com o objetivo de reafirmar sua preocupação com a preservação 

e o respeito à diversidade cultural, estruturou a Declaração Universal Sobre a 

Diversidade Cultural que, empenhada na plena realização dos direitos humanos e 

das liberdades fundamentais proclamados nos instrumentos normativos acima 

referidos, estabeleceu em seu artigo 4º que: 

 
A defesa da diversidade cultural é um imperativo ético, inseparável do 
respeito à dignidade humana. Ela implica o compromisso de respeitar os 
direitos humanos e as liberdades fundamentais, em particular os direitos 
das pessoas que pertencem a minorias e os dos povos autóctones.  

 

                                                 
4 Ambos os Pactos datam de 1966 e foram promulgados pelo Brasil em 1992. 
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De forma complementar, ainda na seara internacional, a Convenção sobre a 

Proteção e a Promoção da Diversidade das Expressões Culturais, de 2005, também 

oriunda da UNESCO, determina em seu artigo 5º, ―que as partes se comprometem a 

adotar medidas para a proteção e a promoção da diversidade das expressões 

culturais‖ (ALMEIDA, 2007, p. 20).  

Todas essas legislações internacionais são fruto de conflitos sociais dos 

povos indígenas e comunidades tradicionais pelo reconhecimento e exercício da 

cidadania. São resultados de tensões em razão das lutas pela definição mais 

legítima do significado de cultura tradicional e popular, de patrimônio cultural 

imaterial e de diversidade cultural. Esses embates são fruto da iniciativa desses 

grupos sociais em reclamar seus direitos e de deixarem de ser objeto de discussão 

para participarem do processo de produção da norma, de políticas públicas e de 

regulamentações que afentem seus interesses. Não existe nenhuma mudança de 

paradigma sem questionamento e embates sociais com os grupos interessados. 

No âmbito interno, a Constituição Federal de 1988, assegura em seus artigos 

215, 216 e 216-A, a proteção à diversidade cultural dos diversos grupos formadores 

da sociedade brasileira, assim como o respeito a suas formas de expressão e seus 

modos de criar, fazer e viver (ALMEIDA, 2007).  

Segundo Almeida, (2007, p. 21) as Convenções internacionais e a 

Constituição Federal ―incorporam um conceito de cultura que considera o conjunto 

de valores, representações e regulações de vida que orientam os diversos grupos 

sociais‖, ou seja, se considera a afirmação identitária do indivíduo e da coletividade.  

A identidade adotada por um ou vários sujeitos desempenha um papel 

fundamental na formação dos diversos grupos que compõem a sociedade, sendo 

que ela consiste numa somatória de marcas e características que individualizam o 

ser humano e o diferencia dos outros. Segundo Mannheim (apud MORAIS; BRAGA 

et al., 2016, p. 449) ―é o indivíduo que forma sua personalidade, mas também a 

recebe do meio, onde realiza sua interação social, e nesta relação bilateral ambos 

se desenvolvem e se modificam gradativamente.‖  

No contexto dos povos e comunidades tradicionais a identidade é um aspecto 

importante para a compreensão de sua formação e de sua organização social e 

política, assim como para o entendimento da construção do indivíduo tradicional. 

Segundo Costa Filho (2010, p. 01) a identidade de um grupo tradicional é a ―base 

para sua organização, sua relação com os demais grupos e sua ação política‖. 
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A construção social da identidade, que se fundamenta numa autoconsciência 

cultural, é denominada identidade étnica. Segundo Barth essa identidade é 

compreendida ―por meio de atos de um grupo com seus membros que se identificam 

a si mesmo e são identificados pelos outros‖. (BARTH apud STEFANELLO; 

NOGUEIRA, 2012, p. 231) 

No entanto, a identidade étnica não pode ser determinada apenas pelos 

caracteres antropomórficos ou práticas culturais peculiares, mas também, pela 

―autoidentificação do indivíduo perante o grupo e seu reconhecimento pelo grupo‖ 

(STEFANELLO; NOGUEIRA, 2012, p. 231). Portanto, ela se relaciona com o 

conceito de etnicidade, o que segundo OLIVEIRA (2000, p. 08): 

 
(...) envolve relações entre coletividade no interior de sociedades 
envolventes, dominantes, culturalmente hegemônicas e onde tais 
coletividades vivem a situação de minorias étnicas, ou, ainda, de 
nacionalidades inseridas no espaço de um Estado-nação. 

 

A definição de identidade étnica está associada às relações dentro de um 

sistema formado por várias identidades étnicas, ou seja, ―a identidade étnica de um 

povo resulta do diálogo com o diferente, um ‗jogo complexo‘ entre o ‗eu‘ e o ‗outro‘, 

entre o ‗próprio‘ e o ‗alienígena‘, entre identidade e alteridade‖ (ALBUQUERQUE, 

2003, p. 193). 

Essa intrincada interação social entre os diversos grupos identitários nos 

remete a importância da alteridade, ―visto que a afirmação de um grupo surge 

quando ele se depara com a diferença do outro‖ (STEFANELLO; NOGUEIRA, 2012, 

p. 232). Assim, após o processo de autoidentificação do indivíduo com o grupo e do 

reconhecimento desse grupo para com o indivíduo, ―surge a oposição perante outros 

grupos, para assim, reconhecerem sua própria identidade, estabelecendo a 

autoafirmação diferenciada em relação aos demais‖ (STEFANELLO; NOGUEIRA, 

2012, p. 232). 

Essa autoafirmação (também denominado autorreconhecimento), como 

mencionado anteriormente, foi o critério adotado por vários instrumentos legais para 

a definição dos povos e comunidades tradicionais. O reconhecer-se como 

pertencente a um grupo social particular é uma das características mais importantes 

para a emancipação desses grupos, já que possibilita a identificação individual com 

determinada cultura e a integração coletiva, principalmente para reivindicar o 

reconhecimento das formas diferenciadas de ser, viver e relacionar.  
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O exercício do autorreconhecimento está vinculado ao direito à identidade 

cultural e à dignidade da pessoa humana (princípio basilar dos direitos humanos), 

principalmente por ser pressuposto contra as práticas discriminatórias, e se 

fundamenta no reconhecimento do pluralismo, da diversidade e da interculturalidade. 

O autorreconhecimento é um critério legítimo de pertencimento que elimina o 

questionamento ou a disputa pela atribuição de identidades específicas e reconhece 

―que apenas os integrantes dos grupos interessados possuem autoridade para 

definir e expressar sua própria concepção de pertencimento identitário étnico e 

cultural‖ (MPF, 2014, p. 92), o que Almeida (2007) denomina de consciência de 

identidade. 

O autorreconhecimento/autoidentificação é fundamental para os direitos dos 

grupos tradicionais, pois implica no reconhecimento de sua autoidentificação sem a 

necessidade de chancela do Estado. Todavia, obriga ao ente estatal a adoção de 

políticas específicas que garantam o exercício pleno da diversidade étnica e cultural 

(MOREIRA; PIMENTEL, 2015).  

O reconhecimento da identidade cultural dos povos e comunidades 

tradicionais privilegia a dignidade humana dos indivíduos que os integram, bem 

como possibilita a autodeterminação individual e coletiva do grupo ou etnia em que 

está inserido. No entanto, é um caminho a ser percorrido, já que, embora se postule 

a autodeterminação, a sociedade hegemônica impede a organização política e 

jurídica das comunidades e povos tradicionais sem a submissão ao modelo padrão 

ocidental. 

A autodeterminação se constrói a partir da possibilidade de ser independente, 

de definir por si seu modelo de política, cultura, sociedade sem qualquer submissão 

à outra cultura hegemônica, não necessitando de tutela estatal alienígena enquanto 

povo e indivíduo. 

Segundo Souza Filho (2009), a autodeterminação dos povos assegura que os 

direitos culturais sejam garantidos, pois eles significam o respeito ao exercício das 

tradições e das diferenças dos povos e a caução de que o preconceito e as 

exclusões sejam amainados. 

No século XX, no contexto da descolonização que culminou com a derrocada 

do sistema colonial e com o surgimento de novos Estados a partir dos povos 

subjugados da África, Ásia e Oceania, houve um fortalecimento das discussões 

sobre a autodeterminação (ANJOS FILHO, 2013). 
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A Convenção 169 da OIT tem como marco teórico a autodeterminação dos 

sujeitos culturalmente diferenciados, superando o integracionismo que predominava 

na legislação anterior. Em seu texto, é assegurado o respeito às formas especiais de 

vida, bem como o direito de consulta desses grupos em todas as medida adotadas 

pelo Estado que possam afetá-los. Essa consulta deve englobrar desde avaliação de 

lesgislações e políticas públicas, passando pela sua elaboração e aplicação, com a 

finalidade de obter o consentimento dessas comunidades, que podem, inclusive, 

vetar as decisões do governo. 

Além disso, a Convenção assegura a autodeterminação ao estabelecer regras 

de convivência entre os costumes jurídicos internos de cada comunidade e o direito 

oficial do Estado, favorecendo o pluralismo jurídico, que se fundamenta ―nos 

poderes dos diversos sujeitos e grupos sociais por meio de um reconhecimento 

intercultural e não apenas na estatalidade do direito em elaborar a norma jurídica‖ 

(FAGUNDES; WOLKMER, 2011, p. 375). Dessa forma, a Convenção 169 ressalta a 

conservação da organização jurídica desses grupos na aplicação da legislação 

nacional, inclusive quanto à punições previstas, desde que não sejam atentatórias 

aos direitos fundamentais e humanos internacionais (arts. 8º e 9º). 

A Carta das Nações Unidas, por sua vez, faz referência explícita ao ―princípio 

da autodeterminação‖5 e a Declaração Sobre Concessão de Independência aos 

Países e Povos Coloniais de 1960 prevê expressamente o direito à 

autodeterminação6.  

Já no sistema internacional de proteção aos direitos humanos, que visa 

garantir o desenvolvimento humano global, a autodeterminação está prevista nos 

Pactos Internacionais de Direitos Humanos de 1966; nas Declarações da 

Assembleia Geral da ONU sobre o Direito ao Desenvolvimento e sobre os Direitos 

dos Povos Indígenas, além de outros documentos legais internacionais.  

No âmbito da Constituição Federal de 1988, o direito à autodeterminação foi 

consagrado no art. 4º, inciso III, bem como atribuído aos povos indígenas no art. 

                                                 
5
 Artigo 1º. Os propósitos das Nações unidas são: 

(...) 
2. Desenvolver relações amistosas entre as nações, baseadas no respeito ao princípio de igualdade 
de direitos e de autodeterminação dos povos, e tomar outras medidas apropriadas ao fortalecimento 
da paz universal; 
6
 Artigo 2º. Todos os povos têm o direito à autodeterminação; em virtude deste direito, podem 

determinar livremente o seu estatuto político e prosseguir livremente o seu desenvolvimento 
económico, social e cultural; 
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231, quando se reconheceu o direito a uma organização social própria, o que 

possibilitaria a manutenção dos seus costumes e práticas tradicionais, além da 

gestão do território que ocupam. 

Porém, em que pese esse reconhecimento formal da autodeterminação nos 

documentos internacionais e na legislação nacional, o exercício desse direito é 

limitado pelo Estado, pois se submete a uma avaliação de compatibilidade com os 

preceitos hegemônicos de poder. Não se vislumbra o exercício livre do estatuto 

político, do desenvolvimento econômico, social e cultural dos povos e comunidades 

tradicionais quanto há conflito de interesses com a sociedade ocidental. Exemplo 

disso são os conflitos em razão das demarcações de terras indígenas; a utilização 

de reservas indígenas para fins políticos ou comerciais, como a construção de 

usinas hidrelétricas, que culminam na retirada forçada de povos indígenas das terras 

tradicionalmente ocupadas; na aplicação da sanção penal do Estado às práticas 

indígenas tidas como criminosas. Nesses casos não há respeito à cultura, à 

organização social e política desse grupos identitários. 

O reconhecimento jurídico da diversidade cultural, da identidade étnica e da 

autodeterminação dos povos e comunidades tradicionais previsto na legislação, os 

transformou em sujeitos de direitos, ainda que em ―novos‖ como considera Almeida 

(2008), mas isto dentro de um padrão ocidental que utiliza essa categoria com a 

finalidade de servir aos interesses dominantes nas relações sociais de poder.  

O sujeito de direito é uma construção jurídica e uma das categorias principais 

do direito moderno, onde o indivíduo é colocado como o centro das relações e um 

instrumento importante para operacionalização do sistema jurídico. O nascimento 

com vida já confere ao sujeito a personalidade jurídica e o torna sujeito de direito. 

Porém, Almeida (2008) enfatiza que esse reconhecimento jurídico, embora seja 

comemorado por grupos militantes, deve ser analisado de forma cautelosa, haja 

vista a possibilidade de que esta transformação dos povos e comunidades 

tradicionais em sujeitos de direito pode ter a finalidade de se operar apenas trocas 

mercantis, como nos casos das patentes de produtos elaborados a partir dos 

conhecimentos tradicionais associados à biodiversidade,  

A abstração jurídica e a generalidade do sujeito apresentada pela legislação 

acabam ignorando a ―diversidade e as diferenças ontológicas da sociedade e dos 

indivíduos‖ (ALMEIDA, 2008, p. 68), o que acarreta a ineficácia prática dos seus 

dispositivos e uma objetificação dos sujeitos culturalmente diferenciados e 
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pertencentes a grupos sociais minoritários. 

A objetificação ―ocorre quando as relações humanas deixam de ser focadas 

nos sujeitos e passam a ser centralizadas nos objetos‖ (BAUDRILLARD, 2011, p. 

13). No caso dos povos e comunidades tradicionais o tratamento despendido a eles 

é no sentido de considera-los como mercadorias ou objetos à disposição da 

sociedade hegemônica, com finalidades próprias, como por exemplo, a preservação 

e o uso sustentável do meio ambiente, ou a utilização das práticas e saberes 

desenvolvidos por esses grupos. 

 

1.3 - Relações de poder e colonialidade  

 

As marcas deixadas pela colonização estão presentes na história do país, 

com fortes cicatrizes, como o exemplo do extermínio de várias etnias, seja pela 

morte de seus membros, seja pela morte da sua cultura. As práticas coloniais 

também atingem as comunidades tradicionais, por meio de discriminação e até 

perseguição em razão dos modos diferenciados de ser, fazer, viver e se relacionar 

com os outros, e com o meio ambiente. 

Em razão das lutas e dos movimentos sociais dos povos e comunidades 

tradicionais, houve o reconhecimento jurídico formal da diversidade cultural, da 

autodeterminação, bem como a atribuição à esses grupos sociais, através de todo o 

sistema normativo já apresentado, da categoria de sujeitos de direito. No entanto, 

questiona-se a efetividade dos dispositivos legais, ou seja, a quase inexistência de 

efeitos práticos aos titulares dos direitos previstos nas leis, tendo em vista a 

dificuldade de uma norma traduzir a complexidade da vida e as múltiplas 

possibilidades de relacionamentos humanos. 

Nesse sentido, Almeida (2008) afirma que a universalidade jurídica supera as 

múltiplas identidades do indivíduo e gera na prática um processo de exclusão 

desses sujeitos acobertados por esta suposta (ou teórica) universalização do direito 

e complementa arguindo que: 

 
Ao reduzir as complexidades das situações, simplificando as operações, o 
direito ignorou a diversidade e as diferenças ontológicas da sociedade e dos 
indivíduos. [...] No caso do ‗sujeito de direito‘, é possível afirmar que se trata 
de um indivíduo completamente deslocado da sua própria existência, pois o 
direito está preocupado em transformar o diferente em igual, isto é, em 
transformar a diversidade em ‗sujeito de direito‘ para que possa operar 
trocas mercantis (ALMEIDA, 2008, p. 67, grifo do autor). 
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Ao abordar a transformação dos povos e das comunidades tradicionais em 

sujeitos de direito, Almeida (2008) ainda destaca a imposição de novas maneiras de 

relacionar entre si e com a própria natureza, já que haveria uma tentativa de 

aproximação das práticas sociais desses grupos aos modelos jurídicos existentes, 

que não conseguem contemplar a particularidade das sociedades tradicionais. 

Assim, o indivíduo tradicional reconhecido como ―sujeito de direito‖ estaria deslocado 

de sua existência, pois o direito propiciaria a transformação do diferente em igual, ou 

seja, regularia o sujeito/coletividade tradicionais e as suas relações utilizando 

parâmetros ocidentais. 

Mas as análises e discussões em torno da regulamentação jurídica e das 

relações sociais que envolvem os grupos tradicionais em estudo não perpassam 

somente as questões inerentes ao seu reconhecimento como sujeito de direito. 

Antes, envolvem indagações sobre a perpetuação de práticas coloniais ocultas nas 

formas de organização social e regulamentação legal que produzem a chamada 

colonialidade do poder, do saber e do ser. 

Para muitos estudiosos que trabalham com a perspectiva pós-colonial, 

mesmo com o reconhecimento e a garantia formal do exercício de direitos a grupos 

tradicionais, ainda persiste um padrão global de conduta que hierarquiza e inferioriza 

os seres humanos, suas culturas, práticas e saberes, ou seja, as relações ainda 

seriam permeadas pela colonialidade, que segundo Aníbal Quijano (2009, p. 73) ―é 

um dos elementos constitutivos do padrão mundial do poder capitalista‖. 

Para o sociólogo peruano (2009) a colonialidade, que difere do colonialismo7, 

expressa a permanência de práticas excludentes e discriminatórias no período pós-

colonial, que inferioriza e torna invisíveis os grupos identitários e permitem a 

continuidade do processo de dominação e colonização através da colonialidade do 

poder. Sendo que a partir da análise das relações sociais no curso da história, desde 

o período colonial até os dias atuais, é possível perceber em que consiste essa 

colonialidade. 

Ao longo do processo histórico de exploração colonial, em razão das 

                                                 
7
 Quijano (2009) diferencia colonialismo e colonialidade, sendo colonialismo referente à situações 

coloniais impostas pela presença de uma administração colonial, como no período do colonialismo 
clássico. Já colonialidade terá o sentido de situações coloniais (opressão, subordinação, exploração 
etc.) na atualidade, em que o colonialismo clássico foi erradicado. 



42 

 

 
 

 

 

 

diferenças fenotípicas entre os conquistadores e os conquistados, foram produzidas 

pelas sociedades eurocêntricas novas identidades sociais como índios, negros e 

mestiços, o que originou a ideia de raça tal qual concebida na atualidade. Tais 

identidades foram associadas a hierarquias, papeis sociais e um padrão de 

dominação que persiste até o presente, ou seja, os termos raça e identidade racial 

foram estabelecidos como instrumentos de classificação social da população. 

A partir dessas novas identidades raciais, abrangendo também as identidades 

étnicas, houve uma reorganização social, onde cada grupo classificado ocupava um 

lugar diferente, via de regra, estabelecido pelos grupos dominantes. Essa nova 

sistemática foi reformulada em razão da desenvolvimento histórico-cultural, porém 

permaneceram as relações de poder e subordinação que mantiveram na periferia 

colonial as vítimas das relações racistas/etnicistas de poder (QUIJANO, 2005/2009). 

Assim, a colonialidade traduz-se na perpetuação desse modelo de dominação 

fundamentado pela classificação racial/étnica, na organização social e nas relações 

de poder, que se mantêm como fundamento de uma classe dominante no controle 

social, político, econômico, epistemológico etc. e que ―reconfigura transversalmente 

todas as restantes estruturas globais de poder‖ (GROSFOGUEL, 2009, p. 391/392).  

Essa complexa matriz de poder mantida na modernidade, que interliga a 

classificação social, a hierarquização de seres, a inferiorização das práticas e dos 

conhecimentos locais é referida por Quijano como colonialidade do poder. Para o 

sociólogo, a colonialidade do poder é: 

 
―(...) um conceito que dá conta de um dos elementos fundantes do atual 
padrão de poder, a classificação social básica e universal da população do 
planeta em torno da ideia de ―raça‖. Essa ideia e a classificação social e 
baseada nela (ou ―racista‖) foram originadas há 500 anos junto com 
América, Europa e o capitalismo. São a mais profunda e perdurável 
expressão da dominação colonial e foram impostas sobre toda a população 
do planeta no curso da expansão do colonialismo europeu. Desde então, no 
atual padrão mundial de poder, impregnam todas e cada uma das áreas de 
existência social e constituem a mais profunda e eficaz forma de dominação 
social, material e intersubjetiva, e são, por isso mesmo, a base 
intersubjetiva mais universal de dominação política dentro do atual padrão 
de poder‖ (QUIJANO, 2002, p. 04). 

 

Segundo a professora Luciana Ballestrin além de denunciar a continuidade 

das formas de dominação produzidas pelas culturas colonizadoras e pelas 

estruturas do sistema-mundo capitalista moderno/colonial, o conceito de 

colonialidade do poder atualiza e contemporiza ―processos que supostamente teriam 
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sido apagados, assimilados ou superados pela modernidade‖ (BALLESTRIN, 2013, 

p. 100). 

Desse modo, a força e a violência (requisitos de toda dominação) que eram 

exercidos de forma explícita no período colonial, se tornam na modernidade 

encobertos ―por estruturas institucionalizadas de autoridade coletiva ou pública e 

‗legitimadas‘ por ideologias constitutivas das relações intersubjetivas entre os vários 

setores de interesse e de identidade da população‖ (QUIJANO, 2002, p. 09). Para 

Quijano (2002) essas estruturas na contemporaneidade são conhecidas como 

Estado, pessoa jurídica ficcional que disciplina a organização social, política e 

econômica sob o mesmo signo colonial de outrora, mas com o uso de outros 

instrumentais de dominação.  

Por meio desse padrão de poder que domina os grupos minoritários, se 

produz uma relação de hierarquização dos grupos identitários, que acabam sendo 

considerados inferiores e excluídos do sistema-padrão, se tornando invisíveis ou 

mesmo sendo silenciados pela ausência de espaços para a interlocução, o que lhes 

remete à condição de subalternos. 

A escritora indiana Gayatri Chakravorty Spivak, ao trabalhar com as 

implicações da representação do sujeito pertencente às ex-colônicas na conjuntura 

do discurso ocidental, define o sujeito subalterno como pertencente ―às camadas 

mais baixas da sociedade constituídas pelos modos específicos de exclusão dos 

mercados, da representação política e legal, e da possibilidade de se tornarem 

membros plenos no estrato social dominante‖ (2010, p.12). 

A autora questiona a legitimidade de interlocutores representativos desses 

sujeitos e grupos periféricos, tendo em vista que eles têm condições de romper o 

silêncio imposto e argumentar e discutir sua forma de vida, organização social, 

cultura, política, produção de conhecimento etc. Mas ressalta que, o ―silêncio gerado 

pela condição de subalterno não se dá por este não querer falar, mas em razão das 

condições estruturais e políticas, ou seja, por lhe faltar um espaço de enunciação no 

qual ele poderá ser escutado‖ (VALENÇA, 2014, p. 12). 

A hierarquização e subalternização nega a diversidade, a alteridade e 

promove um imperialismo cultural e epistêmico que exclui tanto os seres humanos 

pertencentes a grupos minoritários/identitários, quanto a sua cultura, as suas 

práticas, seus saberes e suas formas de expressão. Sobre o impacto da 

colonialidade com as relações culturais e intersubjetivas, Anibal Quijano apresenta 



44 

 

 
 

 

 

 

as seguintes considerações: 

 
1) Em todas as sociedades onde a colonização implicou a destruição da 
estrutura societal, a população colonizada foi despojada dos seus saberes 
intelectuais e dos seus meios de expressão exteriorizantes ou objectivantes. 
Foram reduzidas à condição de indivíduos rurais e iletrados; 
2) Nas sociedades onde a colonização não conseguiu a total destruição 
societal, as heranças intelectual e estética visual não puderam ser 
destruídas. Mas foi imposta a hegemonia da perspectiva eurocêntrica nas 
relações intersubjetivas com os dominados. 
3) A longo prazo, em todo o mundo eurocentrado foi-se impondo a 
hegemonia do modo eurocêntrico de percepção e produção de 
conhecimento e numa parte muito ampla da população mundial o próprio 
imaginário foi, demonstradamente, colonizado. 
4) Last but not least, a hegemonia eurocêntrica na cultura do mundo 
capitalista implicou uma maneira mistificada de perspectiva da realidade, 
quer se trate do ‗centro‘, quer da ‗periferia colonial‘. Mas os seus efeitos 
sobre a última, no que concerne ao conhecimento e à ação, foram quase 
sempre historicamente conducentes a becos sem saída. A questão 
nacional, a questão da revolução, a questão da democracia são talvez dos 
exemplos mais emblemáticos (QUIJANO, 2009, p. 111/112). 

 

A partir das premissas apresentadas abre-se espaço para o problema da 

colonialidade do saber que aborda o tema na dimensão epistemológica e 

epistêmica. A colonialidade do saber apresenta a cultura, organização, crenças, 

costumes, língua e saberes dos grupos minoritários como inferior e subalterna. 

Nessa perspectiva, o conhecimento científico é o único verdadeiro, válido, e superior 

aos demais conhecimentos e saberes locais, independente do seu contexto de 

produção.  

Enquanto os conhecimentos diferenciados da ciência moderna ocidental são 

tidos por universal, os demais saberes são denominados de ―locais‖, ―periféricos‖, 

restritos às pessoas e aos locais de sua produção, sem nenhuma aplicação fora do 

seu lugar de origem (SANTOS, NUNES e MENESES, 2004), de modo que tudo 

aquilo que não se encaixa no paradigma científico é considerado como uma forma 

de ignorância. 

Segundo Ramon Grosfoguel (2009), a pretensa superioridade do saber 

europeu nas mais diversas áreas da vida foi um aspecto importante da colonialidade 

do poder, o que excluiu as diversas formas de conhecimento e de sua produção. A 

ideia de um saber único acaba silenciando e invisibilizando importantes práticas 

sociais baseadas em conhecimentos produzidos fora dos centros hegemônicos, 

como os campesinos, indígenas, quilombolas, populares, dentre outros, ou seja, 

saberes subalternos. 
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Ramon Grosfoguel afirma que os saberes subalternos são aqueles 

produzidos e situados na intersecção do tradicional e do moderno. O sociólogo 

destaca que: 

 
São formas de conhecimento híbridas e transculturais, não apenas no 
sentido tradicional de sincretismo, mas no sentido de ―armas milagrosas‖ de 
Aimé Césaire ou daquilo denominado cumplicidade subversiva (Grosfoguel, 
1996) contra o sistema (GROSFOGUEL, 2009, p. 405).  

 

Ou seja, são os conhecimentos não científicos, oriundos de práticas 

tradicionais e locais dos diversos grupos sociais, que embora desconsiderados, são 

importantes para a hibridização e mestiçagem de saberes, na busca pela resistência 

e subsistência perante as relações de poder colonial. Por sua vez Valença (2010) 

ressalta a necessidade de se ter cuidado ao conceituar o saber subalterno como 

sendo: 

 
(...) exclusivamente, senso comum, saber empírico, saber do cotidiano, para 
não se produzir uma visão fragmentada da realidade e contribuir para a 
intensificação de sua inferiorização no sistema epistemológico e social 
hierárquico que estamos inseridos (VALENÇA, 2010, p. 30). 

 

Constata-se, portanto, um contínuo processo de colonização que ao longo da 

história somente modificou os instrumentos de imposição do poder hegemônico e de 

subalternidade. Sendo que, na contemporaneidade, a prática de superlativar o 

conhecimento científico, em detrimento dos saberes e práticas denominadas 

subalternas, é uma das principais ferramentas nesse jogo de dominação e violência. 

No entanto, apesar das contínuas práticas que visam inferiorizar os conhecimentos 

denominados ―não científicos‖, o tema tem ganhado destaque nas sociedades 

hegemônicas em razão do seu grande potencial econômico. 

Frente às históricas lutas pelos espaços de poder, assim como pela 

necessidade de defesa da autonomia e dos interesses dos grupos minoritários, se 

evidencia a importância da análise das relações das comunidades e povos 

tradicionais com seus saberes, assim como as relações de poder e jogos de 

interesses na exploração econômica dos conhecimentos tradicionais pelos grupos 

dominantes.  
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CAPÍTULO II – PROPRIEDADE INTELECTUAL E CONHECIMENTOS 

TRADICIONAIS 

 

2.1 - Saberes/conhecimentos tradicionais e científicos 

 

A fim de compreendermos a sistemática das relações de poder dentro do 

contexto da presente investigação, é importante analisarmos as correlações 

estabelecidas entre os conhecimentos científicos e os saberes locais, também 

denominados tradicionais e rivais8. E isto porque, o conhecimento científico tem uma 

importância fundamental para a subalternização das minorias e de suas práticas e 

conhecimentos, o que interfere diretamente no exercício da cidadania e defesa de 

do patrimônio pelos povos e comunidades tradicionais. 

  

2.1.1 - Conhecimento científico: instrumento do colonialismo 

 

A partir dos debates epistemológicos9 ocorridos no século XVII10 na Europa, e 

após um longo e controverso processo de afirmação, a ciência foi consagrada como 

a única forma de conhecimento válido, passando a deter diversos privilégios 

epistemológicos, dentre eles o poder de transformar os critérios de validade do 

conhecimento em critérios de cientificidade do conhecimento, podendo definir não só 

o que seria ciência, mas, também, o que seria o conhecimento válido (SANTOS; 

MENESES; NUNES, 2005).  

O processo iniciado no século XVII com a rejeição da teologia e da filosofia 

como os únicos conhecimentos capazes de proclamar a verdade, e com o 

questionamento quanto à necessidade de provas advindas de estudos sobre a 

realidade empírica, permitiu que a ciência alcançasse ―uma posição dominante na 

hierarquia da produção de conhecimento‖ (WALLERSTEIN, 2004, p. 125), o que 

concedeu à ciência o status de conhecimento absoluto, único, hegemônico e 

                                                 
8
 Utiliza-se o adjetivo ―rivais‖ para se referir a todos os conhecimentos rejeitados pelo conhecimento 

científico hegemônico. 
9
 Estamos considerando o termo epistemologia na acepção empregada por Boaventura Souza 

Santos, ou seja, como toda noção ou ideia, refletida ou não, sobre as condições do que conta como 
conhecimento válido. (SANTOS, 2009, p. 07). 
10 Os debates desse período se referiam à racionalidade cartesiana, que considera a razão como a 
única via segura pela qual o conhecimento do mundo poderia ser obtido. 
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universal.  

O universalismo científico, herdado do Iluminismo e construído na 

modernidade, além de possuir um caráter abstrato, de negar a diversidade 

epistemológica existente e excluir de seu discurso as implicações existentes entre 

conhecimento e estratégias de poder, atribui ao conhecimento científico um caráter 

superior em relação a todos os demais conhecimentos – independente do contexto 

em que esses conhecimentos são produzidos – e formas de conhecer (CASTRO-

GOMES, 2005). 

O processo de consolidação das práticas e conhecimentos produzidos a partir 

da ciência moderna produz ao mesmo tempo o apagamento das oposições e 

maneira de fazer e pensar que não se enquadrassem na lógica estabelecida pela 

racionalidade científica dominante. Trata-se na avaliação de Boaventura Souza 

Santos de um longo processo de epistemicídio11. Consequentemente, muitos 

conhecimentos alternativos e experiências cognitivas humanas foram desperdiçadas 

ou destruídas, o que em certa medida contribuiu para ―a liquidação ou 

subalternização dos grupos sociais cujas práticas assentavam em tais 

conhecimentos‖ (SANTOS, 2005, p. 22). 

Desse modo, a dominação do colonialismo europeu que era praticada em 

nome de uma religião superior, passou a ser justificada, na modernidade, por uma 

capacidade superior de conhecer e transformar o mundo, fundamentada na ciência, 

o que a transformou numa forma legitimada de subjugar e subordinar os países e 

povos periféricos (SANTOS, 2005).  

A dominação colonial se estruturou a partir de vários elementos conjugados: 

domínio econômico, político e cultural, produzindo e mantendo a sociedade 

dominada como subalterna, incapaz, inferior. Nesse processo, a desqualificação do 

Outro como ser pensante se converte em ferramenta poderosa na manutenção e 

reprodução do sistema como um todo. A desqualificação do colonizado como capaz 

de produzir conhecimento é um elemento que produz não só a negação dos 

conhecimentos socialmente considerados válidos por essas sociedades 

sulbalternizadas, mas a negação da capacidade cognitiva do colonizado. O efeitos 

subalternizantes desse processo não cessaram com a independência política das 

                                                 
11

 Epistemicídio é um conceito que designa a morte de um conhecimento local perpetrada por uma 

ciência alienígena (SANTOS, 2009: 10). 
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colônias.  Este processo produziu e vem reiterando uma relação desigual de saber-

poder que reproduz o sentido e a racionalidade colonial – embora não tenhamos 

mais formalmente impérios coloniais – além de suprimir muitas formas próprias de 

saber dos povos e nações, relegando-os a espaços de subalternidade. Enfim, o 

sistema colonial resultou na produção e reprodução da compreensão eurocêntrica 

de mundo, bem como a produção da não-existência12 de grupos sociais e de seus 

conhecimentos diferenciados. 

 É importante compreender que a produção e validação de conhecimentos é 

sempre perpassada por relações e jogos de poder.  O estabelecimento e a vigência 

de verdades não podem ser dissociados de um determinando conjunto de interesses 

dominantes. Assim, o conhecimento científico é uma produção fundamentada nas 

relações de poder, nas condições políticas que permitem a formação dos sujeitos e 

dos domínios do saber válido. Nas palavras de Foucault: 

 

O conhecimento foi, portanto, inventado. Dizer que ele foi inventado é dizer 
que ele não tem origem. É dizer, de maneira mais precisa, por mais 
paradoxal que seja, que o conhecimento não está em absoluto inscrito na 
natureza humana. O conhecimento não constitui o mais antigo instinto do 
homem, ou inversamente, não há no comportamento humano, algo como 
um germe do conhecimento. [...] É porque os instintos se encontram, se 
batem e se chegam, finalmente, ao término de suas batalhas, a um 
compromisso, que algo se produz. Este algo é o conhecimento. 
(FOUCAULT, 2002, p. 16). 

 

 Considerando, pois, que a partir da racionalidade moderna o único 

conhecimento válido passou a ser aquele descrito pelo discurso científico e/ou que 

foi produzido nos marcos dessa racionalidade, é possível falar em hegemonia 

epistemológica da ciência. Hegemonia que se sustenta inclusive a partir da 

reiteração da lógica da não-existência, ou seja, aquela que ao mesmo tempo em que 

nega a diversidade de maneiras válidas de saber, conhecer e se apropriar do 

mundo, promove uma espécie de imperialismo epistemológico. Imperialismo este 

que está estruturado na manutenção do que se convencionou chamar monocultura 

do saber e do rigor do saber. Segundo Boaventura de Sousa Santos (2009, p. 787), 

a monocultura do saber e do rigor ―consiste na transformação da ciência moderna e 

da alta cultura em critérios únicos de verdade e de qualidade estética, 

                                                 
12

 O termo não-existência é utilizado por Boaventura de Sousa Santos no sentido de invisibilidade, 
marginalização e inexistência dos grupos sociais minoritários. 
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respectivamente‖. Tudo aquilo que não se encaixa no paradigma científico é 

declarado como inexistente, e essa não existência assume a forma de ignorância. 

 Como apontamos anteriormente, a construção dessa hegemonia 

epistemológica envolveu a criação de um Outro no contexto colonial, ―construído 

como um ser intrinsecamente desqualificado, um repositório de características 

inferiores em relação ao saber e poder ocidentais, e, por isso, disponível para ser 

usado e apropriado‖ (SANTOS, 2004, p. 28). Além da invenção do selvagem, como 

ser desprovido de saber e cultura, necessitou-se da imposição da ideia de que o 

progresso científico e tecnológico era fundamental para se atingir o cume do 

desenvolvimento, qual seja o patamar alcançado pelas nações ricas, alçadas à 

condição de modelos a serem seguidos, como exemplos do sucesso da civilização 

ocidental. 

A partir dessa alteridade colonial, houve a objetificação do outro tradicional, 

dos seus saberes, práticas e territórios, que serviram ao único fim de produzirem 

riqueza para as metrópoles através de sua exploração. Na contemporaneidade a 

racionalidade moderna ainda exerce com violência sua hegemonia civilizadora. 

Nesse exercício, ainda mais violento quando dirigido aos povos e comunidades 

tradicionais, continua se produzindo a destruição ou deslegitimação dos 

conhecimentos nativos e imposição dos conhecimentos a partir dos cânones 

considerados ―verdadeiros‖ para os marcos daquela racionalidade científica inerente 

ao pensamento moderno.  

 Levando em conta esse processo, Boaventura de Sousa Santos (2009, p. 23) 

afirma que ―o pensamento moderno ocidental é um pensamento abissal‖. No âmbito 

epistemológico, o pensamento abissal se funda na ―disputa epistemológica moderna 

entre as formas científicas e não-científicas de verdade‖ (SANTOS, 2009, p. 25). 

 Para Boaventura, a ―linha abissal‖ separa de um lado a ciência, a filosofia e 

teologia dos ―conhecimentos populares, leigos, plebeus, camponeses, ou indígenas‖, 

que são relegados para além do verdadeiro ou falso. No máximo, as ―crenças, 

opiniões, magia, idolatria, entendimentos intuitivos ou subjetivos‖ podem servir de 

matéria-prima para a ciência (SANTOS, 2009), e somente depois de validados pelo 

conhecimento científico é que podem se tornar relevantes. 

Nesse ponto merece destaque o surgimento, nas últimas décadas do século 
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XX, do modelo econômico informacional, global e em rede13, que se fundamenta na 

produção, aplicação e processamento de informações baseadas no conhecimento. 

Com isso, o saber foi transformado em produto final e, ao mesmo tempo, em matéria 

prima para a geração de novas informações e conhecimentos, ou seja, o 

conhecimento produzia produtos e bens, mas também era o próprio produto com 

valor comercial. 

 A partir da difusão da ideia da necessidade universal de progresso e 

desenvolvimento por meio da ciência e tecnologia, aspecto fundamental no processo 

de consolidação do desenvolvimento capitalista como novo paradigma a ser 

universalmente disseminado – principalmente nas ex-colônias, que nesse processo 

poderiam contar a com a ―ajuda‖ das ex metrópoles.  

A aliança ciência-tecnologia-capitalismo desembocou na transformação do 

conhecimento científico em mercadoria, ao mesmo tempo em que tornou a ciência 

moderna ponto de referência para a avaliação das culturas locais e dos sistemas de 

saberes produzindo uma associação entre ciência, saber válido e tecnolocia como 

elemento central para o alcance do desenvolvimento proposto e construído como 

promessa de caminho para a conquista da emancipação social.  

A partir desse processo estruturou-se também a noção de 

subdesenvolvimento das ex-colônias, e se incutiu a necessidade de aquisição do 

―manancial acumulado pelo Norte, exportado sob a forma de ‗transmissão de saber 

científico‘‖. (SANTOS, 2005, p. 32), ou seja, como observa Visvanathan (2003) 

houve a produção e difusão da ideia de que tais conhecimentos – produzidos a partir 

da aliança ciência-tecnologia – permitiriam aos outros povos alcançar progresso 

experimentado pelas antigas metrópoles, agora potências econômicas no mercado 

mundial. 

Frente à aliança estabelecida entre ciência e desenvolvimento como impulso 

para o desenvolvimento do capitalismo, o conhecimento científico passou a ser 

produzido sem a abstração e generalidade que lhes são característicos, e teve sua 

aplicação e capacidade de gerar tecnologias cada vez mais valorizadas em 

detrimento de seu valor intrínseco, ou seja, do conhecimento como um fim em si 

mesmo. Esse processo se tornou mais forte com as políticas neoliberais, 

                                                 
13

 A denominação ―informacional, global e em rede‖ à nova economia foi atribuída por Manuel 
Castells. 
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permanecendo vigente até os dias atuais. Basta observarmos que a maioria das 

propostas de políticas ou projetos de desenvolvimento acabam se vinculando em 

certa medida a esse clássico tripé: invenção, inovação e desenvolvimento. 

Segundo Shiv Visvanathan, os modelos de transferência de tecnologia e 

ciência é uma sequência de fases a partir dos três elementos supracitados, em que: 

 

A fase da invenção corresponde à conceituação de uma ideia científica e a 
sua possível tradução numa pequena amostra ou num produto. A inovação 
é o estágio seguinte de progressão, a comercialização da ideia, da fábrica-
piloto para o mercado. A difusão corresponde à disseminação do produto na 
sociedade. (VISVANATHAN, 2005, p. 170) 

 

Atualmente o desempenho tecnocientífico dos países é visto como fator 

crucial para o sucesso e, em especial, para que os Estados em desenvolvimento 

atinjam o patamar de nações consideradas como desenvolvidas. Internamente, esse 

modelo impacta sobremaneira as comunidades e povos tradicionais, na medida em 

que fomenta a objetificação das pessoas e a exploração desmedida e exaustiva de 

seus saberes, territórios e da biodiversidade, que são utilizados como insumos para 

o desenvolvimento científico-tecnológico. 

Nesse ponto, merece destaque a transformação da biodiversidade como fonte 

de matéria-prima associada aos conhecimentos e práticas locais dos grupos sociais 

marginalizados. Exemplo disso é a uso dos conhecimentos indígenas na descoberta 

de formas medicinais de tratamento às diversas doenças. 

―Para a ciência moderna, a profundidade do conhecimento local das plantas é 

avaliada pela utilidade destas, com especial destaque para as plantas medicinais‖ 

(SANTOS, 2005, p. 67). Aqui, retoma-se uma das características da colonialidade do 

saber já abordada, qual seja, o conhecimento prático local somente se torna 

relevante quando apropriado e transformado em saber científico. E, neste caso, 

após ser transformado e se tornar um objeto com valor, o conhecimento desloca-se 

da categoria de bem comum (que pode ser acessado diretamente pela comunidade) 

para a categoria de mercadoria, podendo, então ser privatizado. 

Quando se discute os vínculos entre ciência e mercado na perspectiva 

capitalista, ou seja, a ciência como mercadoria é preciso não perder de vista um 

componente importante desse processo que é a mercantilização de bens 

intelectuais. ―Os bens intelectuais são ideias, num sentido amplo, que inclui 

conhecimentos de vários tipos: invenções, criações artísticas, enfim, todas as 
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entidades abstratas, criadas pela mente humana‖ (OLIVEIRA, 2005, p. 85). Assim, 

os conhecimentos locais validados pela ciência e que tenham valor comercial, na 

qualidade de bens intelectuais, se transformam em mercadorias privadas e, como 

tais, são objetos de proteção pelo direito de propriedade intelectual, que 

compreendem patentes, direitos autorais, marcas e segredos comerciais, tema este 

que será aprofundado mais a frente neste trabalho. 

 O conhecimento científico e os modos de sua produção não estão 

equitativamente distribuídos na sociedade, o que resulta em privilégios extra 

cognitivos (sociais, políticos, culturais) para quem os detém. Assim, se mantém a 

dominação e a colonialidade do poder e do saber, bem como se levantam barreiras 

à construção da autonomia e à emancipação de grupos, povos cujos saberes são 

marginalizados. Corroborando com este entendimento, Boaventura de Sousa Santos 

considera que: 

 
[...] na atual reorganização global da economia capitalista assenta, entre 
outras coisas, na produção contínua e persistente de uma diferença 
epistemológica, que não reconhece a existência, em pé de igualdade, de 
outros saberes, e que por isso se constitui, de fato, em hierarquia 
epistemológica, geradora de marginalizações, silenciamentos, exclusões ou 
liquidações de outros conhecimentos. (SANTOS, 2005, p. 54). 

 

Desse modo, na produção e apropriação de conhecimentos validados como 

científicos estão imbrincadas estratégias de poder e dominação, dentre as quais 

está a imposição de uma explicação global do mundo que ao mesmo tempo que 

constrói a subaternização dos saberes marginalizados dificulta a complementaridade 

entre saberes (SANTOS, 2005). 

De fato, o conhecimento científico proporcionou às sociedades muitas 

contribuições de um modo geral, e não é possível realizar uma justiça cognitiva 

desconsiderando sua relevância e importância. Porém, é importante ressaltar que a 

sua universalidade e hegemonia não se sustentam perante a diversidade 

epistemológica existente, sendo necessária uma abertura para o diálogo com as 

demais formas de saber. 

 

2.1.2 - Conhecimentos tradicionais: saberes locais e rivais 

 

A colonialidade veio produzindo ao longo do tempo um processo de 
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marginalização de saberes alternativos, questionando e/ou não reconhecendo outras 

formas de conhecer, de produzir e transmitir experiências, que não inscritas nos 

marcos estabelecidos pela racionalidade científica moderna. (SANTOS, 2005).  

Conhecimento tradicional, conhecimento local, conhecimento indígena, ou 

mesmo etnociênia que foram até pouco tempo tratados com indiferença ou 

ignorados pela sociedade moderna, têm ganhado destaque nas últimas décadas. 

Destaque no sentido de que tem se constituído um discurso bastante matizado, cujo 

eixo, parece estar centrado em um esforço pelo reconhecimento dessas 

comunidades como grupos que possuem uma cultura rica e particular, sobretudo no 

que diz respeito às históricas relações entre meio ambiente e produção/reprodução 

da vida.  

Quando nos referimos à constituição de um discurso matizado envolvendo um 

esforço de valorização e reconhecimento dos conhecimentos tradicionais, é no 

sentido de chamar a atenção para o fato de que, ele tem mobilizado em sua 

produção, mas, sobretudo na sua operação (enunciados mobilizados 

estrategicamente em favor de um interesse determinado) agentes cujos interesses 

não estão, necessariamente, coadunados. É possível afirmar que na maioria das 

situações vividas por essas comunidades parte dos agentes que profere o mesmo 

discurso podem se colocar em arenas de lutas por vezes opostas.  

Na produção de discursos de valorização dos saberes e das práticas 

tradicionais de manejos da biodiversidade somam-se tanto as próprias comunidades 

que vão se organizando para enfrentar o processo de expropriação de seus 

conhecimentos e territórios, como ONGs nacionais e internacionais que vêem nessa 

valorização um instrumento de fortalecimentos de suas bandeiras políticas, nem 

sempre genuinamente comuns entre si e entre as comunidades; e também a 

academia, na medida em que ela toma essas comunidades como objeto/sujeito de 

estudos, dos quais muitas vezes derivam-se enunciados e estratégias discursivas, 

essas devidamente autorizadas pelo cânone científico, que vão se constituir em 

ferramentas de luta a serem apropriadas no processo de disputa de interesses 

divergentes.  

Se muitos e diferentes agentes participam da produção de enunciados e 

estratégias discursivas no sentido de dar relevo e reconhecimento ao que se 

convencionou chamar de conhecimentos tradicionais, esse relevo não é construído 

na mesma perspectiva. Esse aspecto é importante, pois em que pese não haver 
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muita diferença no que diz respeito aos enunciados discursivos em si, os interesses 

para os quais são orientados demarcam a difereça de perspectiva a partir da qual 

são enunciados, bem como o sentido do que almejam produzir. Em termos bastante 

amplos é possível afirmar que as estratégias discursivas se orientam entre dois 

polos quase opostos: de um lado se coloca aqueles que dirigem seus esforços para 

resistir ao processo de objetificação e sujeição inerentes à expansão/reprodução do 

capital e por outro lado aqueles que buscam promover e potencializar o 

desenvolvimento econômico. 

O primeiro polo se vincula aos diferentes movimentos de resistência que 

tiveram lugar no século XX. Somando-se a esses movimentos, inclusive, os 

movimentos nacionalistas da África, Ásia e América Latina, quando então se 

reacendeu os debates em torno do caráter e função da ciência e sobre o direito de 

diferentes formas de conhecimentos existirem sem serem marginalizadas ou 

subalternizadas pela ciência oficial.  Embora esse debate tenha perdido força com a 

independência das colônias e cedido lugar ao discurso desenvolvimentista 

(SANTOS, 2005), ele conseguiu trazer a questão para a arena de disputas. Mas, a 

redução dos debates não extinguiu a resistência existente. E a partir dessas 

experiências de resistência diferentes comunidades e povos têm empreendido 

esforços para reafirmarem suas identidades, buscar reconhecimento social de sua 

cultura e ao mesmo tempo resistirem ao processo de expropriação que tende não só 

a acompanhar o processo de valorização, mas sobretudo assumir novas formas e 

mecanismos. O pensamento decolonial decorre em certa medida, desse processo 

de resistência. 

 O segundo polo ganhou importância a partir do discurso desenvolvimentista e 

da produção da ciência como mercadoria, o que potencializou a transformação da 

natureza em recurso e da biodiversidade em fonte de matéria-prima. Nesse 

contexto, os povos tradicionais passaram a ser valorizados na medida em que 

poderiam fornecer possibilidades de acesso mais direto e eficiente aos recursos 

dessas biodiversidade via seus conhecimentos e práticas locais a eles associados.   

Nesta perspectiva é que ―os conhecimentos ‗nativos‘ ganharam legitimidade política 

e sua racionalidade econômica passou a não ser mais questionada, com o mesmo 

vigor que antes‖ (ALMEIDA, 2008, p. 90), podemos dizer que esses conhecimentos 

puderam agora ser ―valorizados‖, em duplo sentido do termo. 

Mas, afinal, o que vem a ser esses conhecimentos não científicos, 



55 

 

 
 

 

 

 

denominados de tradicionais, locais e até mesmo rivais? De modo geral, ―o 

conhecimento tradicional é definido como um conjunto de saberes e saber-fazer a 

respeito do mundo natural, sobrenatural, transmitido oralmente de geração em 

geração‖ (DIEGUES et al, 2000, p. 30). No entanto, vale ressaltar que, a oralidade 

não é a única e mais importante forma de transmissão desses saberes, pois eles 

estão atrelados à processos de transmissão por meio de articulações práticas. 

A colonialidade produziu, quase como consenso a ideia de que o 

―conhecimento local‖ subjaz a noção de que as pessoas que os detêm conhecem 

apenas um meio restrito e que sua aplicabilidade não existe fora do seu contexto. Do 

mesmo modo, o conceito de ―conhecimento tradicional‖ remete à ideia de um 

sistema estático, homogêneo, conservador e arcaico de pensamento, ―encobrindo o 

fato de que os grupos sociais renovam seus conhecimentos constantemente em 

função de novas experiências e de novos desafios postos por circunstâncias 

históricas novas‖ (SANTOS, 2005, p. 33). 

Ao contrário, esses conhecimentos abrangem sabedoria holística, 

interdisciplinar, práticas e experiências de grupos étnicos e comunidades locais. A 

noção de conhecimentos tradicionais não remete à estabilização de origem, 

compreendida como, a sua estagnação no tempo, mas, sim, à conjuntos duradouros 

de formas particulares de gerar conhecimentos, de modo que não são 

necessariamente antigos, pois tradicionais são seus procedimentos e não seus 

referentes (CARNEIRO, 2009). 

Existe uma dificuldade grande em se definir especificamente o que são os 

conhecimentos ―tradicionais‖, ―locais‖, ―não-científicos‖, ―rivais‖ etc., mas é possível 

apresentar suas características. Dessa maneira, esses saberes correspondem ao 

conjunto de conhecimentos e práticas explícitos ou implícitos, próprios de membros 

de uma cultura particular, baseados nas experiências passadas e na observação, 

transmitidos ao longo das gerações através da tradição oral, possuem natureza 

dinâmica, pois evoluem na medida em as necessidades das pessoas se alteram, e 

que geralmente constituem um atributo de um povo ou comunidade tradicional 

específico, que está atrelado a  um determinado contexto socioeconômico, cultural e 

religioso.  Ou seja, conhecimentos tradicionais: 

 

São conjuntos complexos que se apoiam na tradição, na observação e na 
utilização dos processos e recursos biológicos. Correspondem a 
concepções integrais da relação sociedade/natureza e exprimem-se e 
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sistematizam-se através de mitos, rituais, narrações de caráter oral e 
práticas relacionadas com sistemas de ordem ambiental e de saúde, com 
instituições regulamentos estabelecidos para lhe acender e para os aplicar, 
aprender e transmitir. A natureza é valorizada de forma diversa segundo as 
condições e situações que com ela interagem e através de formas de 
perceber, representar, usar e inter-relacionar-se com as entidades não-
humanas (ALONSO, 2005, p. 296). 

 

Este tipo de conhecimento ―contrasta com os conhecimentos cosmopolitas, 

derivados da experiência mundial, que combinam conhecimentos científicos, 

preferências econômicas e filosóficas ocidentais com as de outras culturas muito 

difundidas‖ (MUGABE apud GERMAN-CASTELLI, 2004, p. 79). Ademais, o 

conhecimento científico considera importante muito mais o sentido taxonômico das 

plantas e animais, do que sua significação cultural. 

 Para os fins da presente investigação, nossa ênfase ao nos referirmos à ideia 

de conhecimento tradicional será colocada no aspecto que marca o vínculo entre as 

práticas dessas comunidades ou povos nas suas relações com o meio ambiente em 

que vive, vínculo este de caráter mais direto e próximo se consideramos aqueles 

experimentados pela sociedade no geral. Este conhecimento passou a ser objeto de 

grande interesse e muitas investidas por parte de diferentes agentes econômicos a 

partir dos debates sobre as questões ambientais, debate este que jogou luz e 

reconfigurou o processo de lutas das comunidades e povos tradicionais contra a 

subalternização e negação de sua cultura. Essa reconfiguração ocorre no sentido de 

conferir, a partir dos debates envolvendo a postulação da necessária aliança entre 

desenvolvimento e sustentabilidade, uma nova centralidade nas práticas tradicionais 

de manejo e conservação da biodiversidade. 

A relevância atribuída ao conhecimento tradicional se deu a partir das 

discussões acerca da necessidade de se buscar práticas que ao mesmo tempo 

possibilitassem o desenvolvimento econômico e minimizassem a degradação 

ambiental decorrente dessas práticas.  Neste processo, aos poucos ocorre uma 

complicada identificação entre ―tradicional‖ e ―sustentável‖. Junto com a produção de 

estratégias discursivas que buscavam reconfigurar o sujeito tradicional como sujeito 

de direito, houve a construção de um sujeito ―tradicional‖ cuja principal virtude seria 

seu caráter de agente de conservação da biodiversidade. Tal reconfiguração tornou 

visível a luta desses grupos sociais contra a degradação ambiental promovida pelas 

práticas econômicas e a favor do uso sustentável e da preservação do meio 

ambiente. Consequentemente, as práticas e informações individuais e coletivas dos 
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povos e comunidades tradicionais ganharam destaque nesse cenário, tanto por seu 

baixo impacto ambiental quanto por seu possível valor econômico e contribuição 

para o desenvolvimento tecnocientífico.  

 A complicação advem do fato de que, a maneira como essa reconfiguração 

foi produzida, embora confira reconhecimento e valor aos conhecimentos 

tradicionais, não garante aos sujeitos desses conhecimentos o mesmo 

reconhecimento e valor. Dissocia-se produto e produtor.   

A descoberta, a preservação de uma gama de plantas medicinais, a 

elaboração de formulações voltadas para tratamentos médicos, as manipulações 

para o desenvolvimento sistemático da fauna e flora, bem como as práticas voltadas 

para a segurança alimentar, tornaram os conhecimentos tradicionais objeto de muito 

interesse para as companhias ocidentais e instituições de pesquisa, principalmente 

para serem utilizados como matéria-prima para a indústria de fármacos, medicina 

botânica, cosméticos, pesticidas e serviços médicos. 

A partir da relevância atribuída ao conhecimento tradicional associado à 

biodiversidade, diversos documentos legais passaram a disciplinar as questões 

inerentes à preservação e ao acesso desses saberes, além de apresentar suas 

características ou mesmo tentar definí-los. Essa regulação se deu em virtude da 

necessidade de conciliar o desenvolvimento econômico com a preservação 

ambiental, ou seja, para atender aos fins econômicos de produção e manutenção da 

matéria prima. 

A Agenda 21, relatório final da Conferência das Nações Unidas sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento, também denominada de Cúpula da Terra, realizada 

no Rio de Janeiro em 1992, ao apresentar o programa de desenvolvimento do 

século XXI, em seu capítulo 26, intitulado ―reconhecimento e fortalecimento do papel 

das populações indígenas e suas comunidades‖, traz o termo ―conhecimentos 

científicos tradicionais‖, referenciando-os ao lado de formulações mais habituais 

como ―práticas tradicionais de manejo de recursos‖.  

O foco da Rio-92 é a utilização dos recursos naturais de forma sustentável, de 

modo a não esgotar a matéria-prima e permitir a continuidade do avanço científico e 

econômico. Dentro desse discurso desenvolvimentista, os conhecimentos 

tradicionais integraram as práticas e técnicas voltadas à preservação ambiental e 

transformaram os povos e comunidades tradicionais em agentes protetores da 

biodiversidade, o que lhes atribui a condição de sujeitos de direitos. 
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A Convenção sobre Diversidade Biológica, que teve a abertura para a adesão 

dos países na Cúpula da Terra, regula o acesso aos recursos genéticos, garante a 

repartição de benefícios oriundos desse patrimônio e aborda os conhecimentos 

tradicionais como sendo aqueles referentes ―tanto aos recursos genéticos enquanto 

tais, quanto ao ‗manejo‘ sustentável dos sistemas ecológicos, ‗o chamado 

conhecimento ecológico sustentável‘‖ (CUNHA, 2009, p. 323). 

No âmbito nacional, a Medida Provisória 2186-16/2001, que regulamentava a 

CDB no país, conceituou em seu art. 7º, inciso II, conhecimento tradicional como 

aquele consistente à ―informação ou prática individual ou coletiva de comunidade 

indígena ou de comunidade local, com valor real ou potencial, associada ao 

patrimônio genético‖. O Marco Legal da Biodiversidade, Lei nº 13.123/15, substitutivo 

da MP 2186-16/2001, o define como ―informação ou prática de população indígena, 

comunidade tradicional ou agricultor tradicional sobre as propriedades ou usos 

diretos ou indiretos associada ao patrimônio genético‖ (art. 2º, inciso II). E ainda 

aborda o conhecimento tradicional de origem não identificável, como sendo aqueles 

em que não for possível vincular sua origem à pelo menos uma população indígena, 

comunidade ou agricultor tradicional (art. 2º, inciso III). 

Percebemos, ao analisar o esforço de conceituação de ―conhecimentos 

tradicionais‖, sobretudo para efeitos de sua proteção legal, que as ideias 

apresentadas não se afastam muito da compreensão geral acerca de qualquer outro 

conhecimento. Ou seja, para que um conhecimento mereça ser legalmente 

protegido ele precisa ter em si ou ser meio de construção de um valor econômico. 

Desta maneira, para a sua definição bastaria o contraste entre a autoria individual 

oriunda da cultura hegemônica e a coletividade no domínio da cultura e 

conhecimento coletivo pelas comunidades e povos tradicionais. Isto sinaliza a 

simplificação do dinamismo e da complexidade desses conhecimentos alternativos, 

como Manuela Carneiro exemplifica no trecho abaixo: 

 

Procura-se, por exemplo, ‗projetar‘, no sentido da geometria projetiva (que é 
também o sentido psicanalítico), os atributos do conhecimento tradicional 
sobre os do conhecimento científico, reduzindo-se a complexidade do 
conhecimento tradicional à do conhecimento científico: fecham-se 
deliberadamente os olhos para os aspectos que os diferenciam, na 
esperança de uma universalidade que os transcenda. Mas os pontos frágeis 
desses pressupostos são pragmaticamente desconsiderados no afã de se 
chegar a algum entendimento, mesmo que (sabidamente) o acordo sobre os 
termos não necessariamente traduza um entendimento compartilhado pelas 
partes. (CARNEIRO, 2009, p. 317) 
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Destaca-se, ainda, o fato de as disposições legais desconsiderarem as 

variações entre regimes específicos de conhecimentos, apresentando-os dentro de 

uma noção homogênea, que trata o conhecimento tradicional sumariamente no 

singular, como uma categoria definida em oposição ao conhecimento científico, sem 

contemplar a miríade de espécies incluídas sob o mesmo rótulo e sem considerar 

que existem semelhanças entre os dois sistemas de saberes, como por exemplo, o 

caráter cumulativo da criação de conhecimento, que permite sua construção e 

reformulação a partir da cognição já existente e da interação dos integrantes da 

comunidade (seja tradicional ou científica) com o ambiente que os rodeia como um 

todo, adaptando os conhecimentos às novas necessidades. 

Entretanto, existem diferenciações relevantes entre o pensamento científico 

moderno e os conhecimentos tradicionais, como o modo de sua difusão, sendo o 

primeiro comunicado por meio da escrita e o segundo, sobretudo pela oralidade. 

Desse modo, não se pode interpretar os saberes tradicionais dissociados do 

contexto cultural em que são gerados (DIEGUES et al, 2000).  

Outra diferença relevante é o entendimento construído quanto à 

biodiversidade. Enquanto que para a ciência moderna a biodiversidade é definida 

como uma variabilidade de recursos de materiais genéticos para a biotecnologia, 

bem como os conhecimentos sobre essa diversidade; para os sistemas de saberes 

tradicionais a natureza e os ecossistemas fazem parte de um conjunto de inter-

relações entre ―um conjunto de seres vivos que tem um valor de uso e um valor 

simbólico, integrado numa complexa cosmologia‖ (DIEGUES et al, 2000, p. 32), não 

se tratando de domínios autônomos e independentes. Trata-se, aqui, de dois 

sentidos construídos de acordo com os interesses de quem os defende e se 

favorece com eles. Esses enunciados disputam sentido e espaço nas relações 

sociais permeadas por embates de poder.  

No manejo de estratégias referentes ao sentido da biodiversidade, o que era 

considerado uma herança cultural pelas comunidades e povos tradicionais 

permaneceu como insumo perante a sociedade ocidental capitalista, em razão do 

discurso voltado ao desenvolvimento sustentável, que propôs capturar os valores de 

mercado da biodiversidade para assegurar sua conservação. ―Em particular, os 

empreendimentos de pesquisa biomédica e a biotecnologia aplicada à agricultura, 

tornaram-se os principais meios para alocar valores de mercado à biodiversidade‖ 
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(GERMAN-CASTELLI, 2004, p. 27). 

A utilização da biodiversidade e dos conhecimentos tradicionais associados 

como insumos ou matéria-prima para produzir mercadorias ou desenvolvimento 

econômico é denominado bioprospecção. Essa exploração da diversidade biológica 

por recursos genéticos ou bioquímicos de valor comercial demanda a repartição dos 

benefícios oriundos do acesso à biodiversidade e aos conhecimentos a ela 

associados com as comunidades e povos tradicionais. No entanto, por diversas 

vezes os saberes tradicionais são apropriados, adaptados e sujeitos ao sistema de 

proteção à propriedade intelectual por cientistas e indústrias, sem nenhuma 

compensação aos seus detentores e até mesmo, sem seu consentimento 

previamente informado, o que é denominado de biopirataria. 

Esse é um dos aspectos mais polêmicos desse modelo de desenvolvimento, 

que demandou mudança no sistema de propriedade intelectual imposto em escala 

global pela Organização Mundial do Comércio (OMC). O sistema internacional de 

regulamentação da propriedade intelectual exige que os países membros da OMC 

estabeleçam um regime interno com padrões mínimos de direitos sobre as 

inovações biotecnológicas, assim como dos organismos vivos e dos recursos 

genéticos. Diante dessa exigência, os países do Norte defendem os direitos de 

propriedade intelectual voltados para o desenvolvimento, a pesquisa e inovação, 

enquanto os países do Sul – geralmente os que dispõem de maior parte da 

biodiversidade – sustentam a necessidade de identificar mecanismos de propriedade 

intelectual que promovam a proteção dos conhecimentos tradicionais.  

Essa disputa ocorre em razão dos interesse dos países do Norte em explorar 

sem nenhuma contraprestação a biodiversidade e manter sua hegemonia 

econômico-financeira, e dos países do Sul que buscam proteger seu patrimônio 

genético e imaterial e obter benefícios da bioprospecção. No entanto, o caráter 

coletivo desses saberes tradicionais defendido pela perspectiva sulista contrasta 

com a privatização protegida pela propriedade intelectual desenvolvida no Norte, 

que individualiza a produção do saber e a exploração econômica imposta pelo 

modelo ocidental hegemônico em atendimento aos interesses de grandes grupos 

empresariais e países desenvolvidos. 

Os conhecimentos tradicionais compõem a cultura de uma pessoa ou de uma 

comunidade, assim, a pirataria desse saber ofende a dignidade e segurança social 

do grupo social que o detém, e, assim, viola os direitos humanos.  
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A ONU, por meio do Alto Comissariado para Direitos Humanos, em sua 

Resolução 2001/21, ao analisar a relação entre a propriedade intelectual e os 

direitos humanos ressalta a necessidade de se defender os saberes ancestrais 

contra a biopirataria (LOUREIRO DA SILVA, 2009). 

Embora a Assembleia Geral da ONU tenha aprovado, no ano de 2007, a 

Declaração sobre os Direitos dos Povos Indígenas, que prevê o direito desses povos 

controlarem seus saberes ancestrais e a propriedade intelectual sobre esse saber, o 

sistema jurídico e econômico da propriedade intelectual não contempla direitos 

coletivos e partilha de benefícios. O resultado disso é ―o roubo silencioso de séculos 

de conhecimentos dos países do Sul para os países do Norte‖ (GERMAN-

CASTELLI, 2004, p. 72), reconfigurando as formas de colonialismo e as práticas de 

subalternização na contemporaneidade. 

 

2.2 - Propriedade intelectual 

 

2.2.1 - Definições e histórico 

 

O sistema de propriedade intelectual decorre da necessidade de se criar um 

regime de apropriação dos resultados oriundos de inovações em tecnologias e de 

produtos baseados no conhecimento. Essa apropriação é realizada por meio de 

mecanismos de propriedade consistentes no ―direito de usar (servir-se, utilizar e 

excluir terceiros), usufruir (receber os frutos naturais e econômicos), dispor (transferir 

e alienar) e reaver (reivindicar de quem injustamente o detenha)‖ (MOREIRA, 2005, 

p. 42). 

―A propriedade intelectual é um ramo do direito que trata da propriedade dos 

bens imateriais ou incorpóreos resultantes da manifestação intelectual do ser 

humano‖ (INPI, 2008, p. 02-03). De acordo com a definição da Organização Mundial 

da Propriedade Intelectual - OMPI (WIPO em inglês) ela é constituída por duas 

grandes áreas: a) Propriedade Industrial que compreende os direitos referentes às 

patentes, marcas, desenho industrial, indicações geográficas e proteção de 

cultivares; b) Direito Autoral que se refere a obras literárias e artísticas, programas 

de computador e domínios da internet. 

Para os fins pretendidos pela presente investigação, apenas duas 

modalidades do campo propriedade intelectual nos interessa, quais sejam: as 
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patentes e a proteção de cultivares. 

A origem do termo patente remete ao período colonial, referindo-se na época 

às cartas patentes14 (do latim litterae patentes) e alvarás emitidos na Europa, no 

século VI, que eram documentos oficiais expedidos pelos monarcas europeus para 

conferir certos privilégios, direitos, postos ou títulos, e principalmente para a 

descoberta e conquista de terras estrangeiras, a favor da coroa. A primeira carta 

patente foi concedida, em 1492, a Cristóvão Colombo pela rainha Isabel de Castela 

e pelo rei Fernando de Aragão, o que originou os direitos de propriedade sobre as 

terras conquistadas. (SHIVA, 2005). 

Já a estrutura relativa às patentes de plantas e sementes (proteção de 

cultivares) origina-se nos anos 1930 nos Estados Unidos - EUA, quando a legislação 

de patentes foi alterada para permitir o patenteamento de novas variedades de 

plantas produzidas por meios assexuais (enxertos, incisão, divisão etc.). Somente 

em 1970, os EUA criaram proteção às variedades de plantas produzidas pela via 

sexual, ou seja, pelo plantio de sementes (BARBOSA, 2012). 

Em 1985, por meio de decisão do Instituto Norte Americano de Patentes e 

Marcas, proferida no caso Hibberd15, foi permitido o patenteamento da produção de 

plantas pelo regime geral das leis de patentes. Esta decisão redefiniu o conceito de 

plantas utilizando os mesmos critérios de definição de máquinas e produtos 

industriais e, a partir de então, surgiram diversas patentes relativas a plantas nos 

EUA (SHIVA, 2005). 

Na Europa, a partir da década de 1950, ―as necessidades específicas da 

indústria agrícola começaram a se impor aos princípios tradicionais da propriedade 

industrial, levando à criação de uma nova modalidade de direito exclusivo de 

reprodução‖ (BARBOSA, 2012, p. 06). Essa nova tendência foi concretizada em 

1961, com a criação da União Internacional para a Proteção de Novas Variedades 

                                                 
14

 O adjetivo ―patente‖ significa aberto e as patentes, originariamente, referiam-se às ―cartas patente‖ 
ou castas abertas. Eram ―abertas‖ por serem anunciadas publicamente e terem um selo real no seu 
interior e não no exterior (SHIVA, 2005, p. 320). 
15

 O caso Hibberd, ocorrido em 1985, envolvia o pedido de patente de uma variedade de milho e seus 
componentes. Os cientistas da empresa Molecular Genetics, liderados por K. Hibberd, haviam 
desenvolvido uma variedade de milho rica em triptofano (um aminoácido essencial para a nutrição 
humana), para o qual solicitaram uma patente que foi negada pelo examinador por entender que só 
poderia ser concedido o certificado de obtentor (conforme a Lei de Proteção às Variedades de 
Plantas) e não de utilidade. No entanto, o Conselho de Recursos (Board of Patent Appeals and 
Interferences) entendeu que era possível a concessão da patente por utilidade à varidade de milho 
(SANTILLI, 2009). 
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de Plantas (UPOV16), que se deu por meio da Convenção para a Proteção de Novas 

Variedades de Plantas.  

Este instrumento internacional, ainda vigente, tem por objetivo proteger os 

direitos de propriedade industrial de novas cultivares, ou seja, tem ―a missão de 

fomentar um sistema eficaz para a proteção das espécies vegetais, com a finalidade 

de promover o desenvolvimento de novas cultivares para o benefício de toda a 

sociedade‖ (UPOV apud BRUCH; VIEIRA; DEWES, 2015, p. 04).  

Para ser elegível de proteção, a variedade deve ser nova (não ter sido 

explorada comercialmente antes da proteção solicitada), distinta (deve distinguir-se 

das demais variedades conhecidas), uniforme (baixa variabilidade quando utilizara 

para plantio), estável (possibilidade de reprodução inalterável da variedade) e, por 

fim, deve ter denominação genérica.  

Tecendo considerações sobre a proteção de cultivares, Vandana Shiva (2005) 

afirma que o objetivo da UPOV é garantir direitos exclusivos aos criadores17 que 

desenvolvem novas variedades de plantas, ignorando os agricultores que 

possibilitaram as novas descobertas.  

Mas o desenvolvimento da atual sistema de direitos à propriedade intelectual 

é bem amplo e não se resume às regulações sobre patentes e proteção de 

cultivares. A discussão em torno de uma proteção internacional à propriedade 

intelectual tem sua origem ligada ao surgimento do sistema capitalista, quando 

autores de obras intelectuais ampliaram o conceito de propriedade para incorporar o 

ente incorpóreo que é o trabalho intelectual (VIANNA, 2006). Porém, o início da 

proteção aos bens incorpóreos que gerou a regulamentação do sistema vigente hoje 

remonta à antiguidade. 

Os processos, ou melhor, os meios disponíveis para a reprodução de ideias 

originais na Antiguidade e em parte da Idade Média, por si só já exerciam uma certa 

forma de controle da propriedade intelectual (embora o termo não fosse utilizado na 

época), pois o número de cópias era limitado pelo trabalho manual dos copistas 

(VIANNA, 2006). O mais antigo privilégio que se tem notícia referente à proteção de 

invenções, foi concedido na Idade Média em Bordeaux/França no ano de 1236, à 

Bonafusus de Sancta, Columbia e Companhia para que explorasse com 

                                                 
16

 Union Internationale pour la Protection des Obtentions Vegetales. 
17

 O termo ―criador‖ é utilizado pra se referir à profissional ou empresa que desenvolve novas 
variedades de plantas e sementes. 
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exclusividade os processos industriais de fabricação e pintura de têxteis, pelo prazo 

de 15 (quinze) anos (DURÃES; ANDRADE; TOGNETTI, 2013). 

Contudo, historiadores consideram que a primeira concessão dos direitos 

sobre uma invenção deu-se na cidade de Veneza no ano de 1416, quando houve o 

pedido de concessão de patente sobre a construção de 24 moinhos, os quais 

funcionavam com a utilização da força da água. Partindo disso, em 1474 aparece no 

Estatuto Veneziano, a primeira lei de patentes, que protegia a invenção e proibia sua 

reprodução sem o consentimento do inventor pelo prazo de 10 (dez) anos 

(DURÃES; ANDRADE; TOGNETTI, 2013). 

Somente em 1623 a Inglaterra legislou sobre essa área através do Estatuto 

dos Monopólios e Isenções, que previa preceitos penais, de multa e/ou confiscos em 

caso de seu descumprimento.  

Nos Estados Unidos da América, com a independência das Colônias 

Americanas, foi atribuído ao Congresso, já na versão originária da Constituição de 

1787, o poder de ―promover o progresso da ciência e utilidade das artes, por meio 

da garantia por tempo limitado aos autores e inventores do direito exclusivo de seus 

respectivos escritos e inovações‖. Em seguida, no ano de 1790, o Congresso 

americano aprovou a primeira lei em matéria de patentes, denominada ―Patent Act‖ 

(Ato de Patente).  

Diversas inovações foram apresentadas pelo Ato de Patente. Além do prazo 

temporário para a exploração do privilégio e a remessa ao domínio público da 

invenção após o período determinado, essa legislação trouxe, ainda, o 

reconhecimento ao direito de o inventor usufruir financeiramente do lucro de sua 

invenção.  

Na França, após a Revolução de 1789, a Licença de Invenção de 1791 

manteve os privilégios exclusivos decorrentes das descobertas e invenções. Essa lei 

inovou por conceder ao inventor o direito à propriedade e o seu gozo absoluto 

(posse, uso), pois no período pré-revolução, as autorizações de privilégios eram 

revogadas arbitrariamente dos inventores e revendidas (DURÃES; ANDRADE; 

TOGNETTI, 2013). 

O Brasil foi o quarto país a legislar sobre a matéria, por meio do Alvará de 28 

de abril de 1809, instituído com força de lei por de Dom João VI, no período em que 

a corte portuguesa se transferiu para o país. A primeira lei de patentes brasileira 

regulamentava apenas os inventos comercializados no país e determinava a 
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proteção direta àqueles que estabelecessem invenções nas artes ou de máquinas, 

agregando benefício à indústria ou às artes, com exclusividade pelo prazo de 14 

anos. Em 1882, Dom Pedro II regulamentou, pela lei nº 3.129, de forma mais 

abrangente a concessão de patentes no Império, instituindo, inclusive a cobrança 

pela patente, que até então era concedida gratuitamente. (MEDEIROS, 2015). 

Durante o século XIX, vários países regulamentaram a proteção e defesa dos 

direitos do inventor, porém, os governantes perceberam que não bastava cada país 

ter sua própria lei, pois a propriedade intelectual não conhecia fronteiras. A 

preocupação com a proteção internacional à propriedade intelectual emergiu em 

1873, a partir do manifesto realizado em Viena por expositores que se recusavam a 

participar de um Salão Internacional de Invenções por acreditarem que não havia 

meios que impedissem a apropriação de suas ideias por outros inventores, que 

poderiam comercializá-las com outros países e, assim, obter lucros (BELAS; 

BARROS, 2004). 

A partir deste fato, os países com maior interesse na discussão sobre 

patentes buscaram realizar encontros internacionais para discutir e regulamentar o 

tema. A primeira reunião conjunta aconteceu em Paris, em 1880, e após três anos 

de debates foi produzido o primeiro instrumento de proteção no âmbito internacional, 

a Convenção da União de Paris (CUP). Seu texto de 1883 tratava não somente de 

patentes de inventos, mas abordava também marcas de fábrica ou de comércio e de 

desenhos e modelos industriais. 

Esta Convenção, ainda vigente, é baseada em três princípios: ―a 

independência da concessão entre os países, o tratamento igual entre nacionais e 

estrangeiros e o direitos à prioridade para depositar o mesmo pedido em outros 

países signatários da Convenção‖ (BELAS; BARROS, 2004, p. 10). O problema 

deste acordo internacional era a inexistência de sanções a serem aplicadas ao país 

que não adotasse uma regulamentação interna compatível com as normas 

estabelecidas pela Convenção. Para solucionar esta questão foram propostas 

diversas atualizações, o que gerou sete revisões em seu texto. ―A última delas, à 

qual o Brasil aderiu integralmente em 1992, foi fechada em 14 de julho de 1961, em 

uma reunião em Estocolmo‖ (MEDEIROS, 2015, p. 16). 

Paralelamente aos debates sobre a proteção internacional da propriedade 

intelectual, que resultou na CUP, ocorreu também a Convenção de Berna, de 1886, 

que protege os direitos autorais entre nações soberanas. Esta Convenção foi fruto 
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dos trabalhos que resultaram na Associação Literária e Artística Internacional 

(Association Littéraire et Artistique Internationale em francês) de 1878, desenvolvida 

por insistência do escritor francês Victor Hugo. 

No século XX, houve uma proliferação de regimes internacionais disciplinando 

a proteção à propriedade intelectual, como o Tratado de Cooperação em Matéria de 

Patentes, de 1970, que permite o requerimento de proteção patentária simultânea 

em vários países, com o simples depósito de um único pedido; o Tratado de 

Budapeste de 1977, que regulamentou as patentes de microorganismos; o Acordo 

sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio 

(Acordo TRIPS, sigla de Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) de 

1994, que trata dos aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao 

comércio e; o Tratado sobre o Direito de Patentes (TDP), instituído em junho de 

2000 e em vigor desde 28 de abril de 2005. (BELAS e BARROS, 2004; DURÃES, 

ANDRADE e TOGNETTI, 2013; GERMAN-CASTELLI, 2004). 

Estes acordos foram acompanhados pela constituição de organizações 

internacionais. As Convenções de Paris e Berna deram lugar à criação de agências 

internacionais, que em 1893 se fusionaram dando lugar à Agência Internacional 

Unida para a Proteção da Propriedade Intelectual (BIRPI – sigla em francês). Esta 

agência foi substituída em 1967, via um tratado, pela Organização Mundial de 

Propriedade Intelectual (OMPI), que se tornou uma agência especializada das 

Nações Unidas. 

 

2.2.2 - Acordo TRIPS 

 

Um dos pilares do regime do comércio global e o instrumento internacional 

mais importante para a proteção da propriedade intelectual (e para o 

desenvolvimento da presente pesquisa) é o Agreement on Trade-Related Aspects of 

Intellectual Right, conhecido como Acordo TRIPS. Sua origem se vincula ao contexto 

de expansão do comércio internacional e de desenvolvimento técnico-científico 

fundamentado no conhecimento, que passou a ser um dos principais fatores de 

produção da economia mundial (ARAÚJO, 2010). 

A partir desse contexto, o trabalho intelectual ganhou espaço e ocupou o 

centro de um sistema de geração de riqueza e crescimento econômico, seja por 

meio do desenvolvimento de forças produtivas, substituindo o trabalho físico, seja 
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por meio de sua produção como mercadoria. Uma das características do 

conhecimento como mercadoria é que ele estará disponível para novas utilizações, 

seja como processo produtivo físico ou acadêmicos, que busque gerar novos 

conhecimentos. No entanto, a apropriação das vantagens derivadas desta produção 

é privatizada por quem os explora e utilizada na produção de mercadorias passíveis 

de relações de mercado. 

O Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT) estabelecido em 1947, que até 

então previa algumas modalidades de propriedade intelectual, foi considerado 

insatisfatório, já que não dispunha de mecanismos que coibissem a pirataria de 

mercadorias e protegesse os direitos dos titulares, inventores e autores. Essa 

insatisfação cresceu ainda mais nos anos de 1980, sobretudo por parte dos países 

em desenvolvimento que se viam impedidos de acessar as tecnologias produzidas 

pelos países desenvolvidos. Por outro lado, os Estados Unidos reclamavam da 

violação de patentes em todo o mundo e pressionavam os demais países pela 

reforma integral do sistema normativo do comércio internacional. Tomou corpo, 

assim, a discussão em torno da necessidade de se elaborar uma regulamentação 

mais efetiva sobre propriedade intelectual no âmbito mundial. 

Uma alternativa que foi então se desenhado para administrar a questão girava 

em torno da criação de um instrumento internacional sobre propriedade intelectual 

que tivesse força legal para o seu cumprimento e previsse a aplicação de 

penalidades em caso de seu descumprimento (ARAÚJO, 2010). 

Nesta perspectiva, diversas discussões e negociações sobre as regras 

mundiais de comércio foram realizadas durante as rodadas do GATT, ―até que em 

1994, na rodada do Uruguai, criou-se a Organização Mundial do Comércio – OMC18 

e o documento internacional de proteção à propriedade intelectual: o TRIPS‖ 

(DURÃES, ANDRADE e TOGNETTI, 2013, p. 240), que segundo Nizete Araújo: 

 

Surgiu em um contexto de expansão do comércio internacional, de combate 
às práticas protecionistas e de transformação da sociedade industrial para a 
sociedade da informação com base no desenvolvimento tecnológico e 
científico, calcado no conhecimento que se transformou em um dos 

                                                 
18 A OMC (Word Trade Organization – WTO) é uma organização multilateral de regulamentação das 

relações comerciais internacionais. A partir da criação da OMC, as regras do comércio internacional 
se tornaram de responsabilidade deste único organismo. A OMC possui três órgãos de Conselho: 1) 
de mercadorias (GATT), 2) de serviços (GATS) e de propriedade intelectual (TRIPS) (DURÃES, 
ANDRADE e TOGNETTI, 2013, p. 240). 
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principais fatores de produção da nova economia mundial (ARAÚJO, 2010, 
p. 73). 

 

Esse tratado, administrado pela OMPI, uniformiza as ―regras relativas à 

propriedade intelectual de maneira a assegurar uma proteção satisfatória aos países 

membros‖ (DURÃES, ANDRADE e TOGNETTI, 2013, p. 240). Seu propósito não foi 

a criação de um sistema jurídico sobre a proteção à propriedade intelectuais, mas, 

sim, derrubar as individualidades jurídicas nacionais, visando a harmonização e 

homogeneização dos diversos sistemas existentes (BARBOSA, 2010), mediante um 

patamar mínimo de proteção a ser observado por todos os Membros. 

O Acordo TRIPS tem como objetivo, em tese, promover a inovação 

tecnológica e a transferência e difusão de tecnologia em benefício mútuo de 

produtores e usuários de conhecimento tecnológico, além de conduzir a um bem-

estar social e econômico e a um equilíbrio entre direitos e obrigações. (Art. 7º, 

Acordo TRIPS). Apresenta, ainda, como aspectos básicos para a sua 

implementação, a obrigatoriedade de incorporação pelas legislações nacionais das 

disposições nele estabelecidas e a liberdade de escolha quanto ao método de sua 

implantação nos regimes jurídicos nacionais (Art. 1º, Acordo TRIPS) 

O documento é constituído por um Preâmbulo e 73 artigos distribuídos em 

sete partes que cuidam dos seguintes temas: I – disposições gerais e princípios 

básicos; II – padrões relativos à existência, abrangência e exercício de direitos de 

propriedade intelectual; III – aplicação de normas de proteção dos direitos de 

propriedade intelectual; IV – obtenção e manutenção de direitos de propriedade 

intelectual e procedimentos inter partes conexos; V – prevenção e soluções de 

controvérsias; VI – arranjos transitórios; VII – arranjos institucionais: disposições 

finais.  

Em seu texto, o TRIPS traz como princípios basilares a Proteção Mínima, o 

Tratamento Nacional e a Nação mais Favorecida. Segundo o princípio da proteção 

mínima, os Estados membros não são obrigados a ampliar a proteção conferida pela 

legislação nacional além do exigido pelo Acordo, desde que as ampliações não 

contrariem as suas disposições. Por meio do princípio do tratamento nacional cada 

Estado membro é obrigado a conferir aos demais Membros o mesmo tratamento que 

ele outorga aos seus nacionais, com respeito à propriedade intelectual (Art. 3º, 

Acordo TRIPS). Por fim, o princípio da nação mais favorecida que estabelece que 

toda vantagem, favorecimento e privilégios concedidos a um país deve ser estendido 
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aos demais Estados membro (Art. 4º, Acordo TRIPS). 

German-Castelli (2004) destaca que o princípio do tratamento nacional, ao 

criar uma igualdade de condições, pode possibilitar a exploração do patrimônio 

cultural ou natural de países em desenvolvimento pelos países com maior 

capacidade tecnológica e financeira. E isto porque, o princípio em comento  

 

[...] pode ser considerado como uma das medidas nacionais de fomento ao 
comércio e desenvolvimento dos direitos de propriedade intelectual e, neste 
sentido, se aplicaria às solicitações de invenções baseadas em 
componentes da biodiversidade entre outras (GERMAN-CASTELLI, 2004, p. 
130). 

 

Como princípios gerais, o Acordo prevê que os países podem legislar, mesmo 

após a vigência do TRIPS, de modo a proteger a saúde e nutrição públicas e para 

promover o interesse público em setores de importância vital para seu 

desenvolvimento socioeconômico e tecnológico, mas com a ressalva de que tais 

medidas devem ser compatíveis com o disposto em seu texto (Art. 8º, Acordo 

TRIPS). 

―Um dos principais aspectos desse Acordo é que ele parte do princípio de que 

os direitos de propriedade intelectual são direitos privados, direitos dos cidadãos, de 

indivíduos, de empresas e de associações‖ (DURÃES, ANDRADE e TOGNETTI, 

2013, p. 241). Portanto, os mecanismos apresentados em seu texto se destinam a 

assegurar o exercício desses direitos pelos indivíduos e empresas. 

A partir da nova estrutura criada pelo TRIPS para a propriedade intelectual, 

que conta, inclusive, com um sistema de controle de seu cumprimento pela OMC, os 

países-membros iniciaram um processo de revisão e adequação de suas normas 

nacionais e, os que ainda não haviam sistematizados normas a respeito do tema, 

foram obrigados à fazê-lo após o advento do Acordo (ARAUJO, 2010). Nesse 

sentido, foi instituída no Brasil a Lei nº 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial), em 

substituição à Lei nº 5.772/71, que trouxe modificações importantes, principalmente 

ao destacar a proteção de produtos e processos dos setores farmacêuticos e de 

biotecnologia (BELAS; BARROS, 2004). Tal dispositivo legal é uma mera 

reprodução das principais determinações do Acordo TRIPS, motivo pelo qual não 

será objeto de aprofundamento no presente estudo. 

O tratado não apresenta uma definição rígida do que é propriedade intelectual 

(embora a OMC a defina como um ramo do direito que protege os bens intangíveis, 
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incorpóreos e imateriais oriundos da criação humana), mas apenas enumera as 

categorias de propriedade intelectual que são objeto de sua proteção: o direito do 

autor e direitos conexos, marcas, indicações geográficas, desenhos industriais, 

patentes, topografias de circuitos integrados, proteção de informação confidencial e 

controle de práticas de concorrência desleal em contratos de licenças. 

Como já mencionado anteriormente, as patentes e a proteção de cultivares 

são as espécies de propriedade intelectual que guardam relação mais próxima com 

os conhecimentos tradicionais e como tais serão objeto de análise da presente 

investigação. 

Na atualidade, as patentes referem-se a ―títulos de propriedade temporária, 

outorgados pelo Estado a criadores e inventores de novos produtos, processos ou 

aperfeiçoamentos que tenham aplicação industrial‖ (BELAS; BARROS, 2004, p. 11). 

Ela concede aos inventores e seus sucessores o direito de impedir que terceiros se 

apropriem e disponha de seus inventos sem a devida compensação financeira, por 

determinado período de tempo. Pode ser concedida nas modalidades patente de 

invenção (quanto se cria algo até então inexistente e útil na solução de algum 

problema) e modelo de utilidade (referente a um objeto certo e determinado com 

forma e disposição que resulte em melhoria funcional no seu uso ou funcionamento). 

Os requisitos para a concessão da patente são: novidade, inventividade e 

possiblidade de aplicação industrial. A invenção ou modelo de utilidade são 

considerados novos quando originais e não divulgados ao público de forma integral 

antes do pedido ou da concessão da patente. São considerados inventivos se 

constituírem um produto ou processo totalmente novo, que não tenham sido 

alcançados de maneira evidente ou óbvia, e que seja sem precedentes no mercado. 

E, por fim, são considerados suscetíveis de aplicação industrial se puder ser 

produzidos para a comercialização, por meio de produção em série, ou pelo menos 

aplicável a algum tipo de indústria. 

O art. 27, do Acordo TRIPS, que trata das patentes e das matérias passíveis 

de serem patenteadas, determina que todas as invenções, produtos e processos, 

em todos os campos tecnológicos podem ser objeto de patente, desde que seja 

nova, envolva passo inventivo, e com possibilidade de aplicação industrial. E mais, 

prevê que os direitos patentários serão usufruídos, sem discriminação quanto ao 

local de invenção, seu setor tecnológico e ao fato de serem bens importados ou 

localmente produzidos. Esse dispositivo legitima o patenteamento de produtos e 
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processos biotecnológicos direta ou indiretamente ligados com a exploração dos 

recursos biológicos (GERMAN-CASELLI, 2004). 

No entanto, à luz do Acordo, os países membros podem excluir as patentes 

de invenções que comprometam a ordem pública ou a moralidade, com a finalidade 

de proteger a vida ou saúde humana, animal, vegetal ou para evitar sérios prejuízos 

ao meio ambiente, mas ―desde que esta determinação não seja feita apenas por que 

a exploração é proibida por sua legislação‖ (TRIPS, art. 27.2). Ou seja, para esta 

exclusão ser válida pelo sistema de proteção aos direitos de propriedade intelectual, 

não basta haver a proibição na legislação interna de um país. É necessário a 

comprovação da ofensa ao ser humano e ao meio ambiente. 

Embora o art. 27.3(b) também preveja a possibilidade de exclusão das 

patentes de plantas e animais, o dispositivo exclui dessa vedação as patentes sobre 

microorganismos, processos não-biológicos ou microbiológicos. E mais, estipula a 

necessidade de proteção das variedades vegetais, a denominada proteção de 

cultivares. 

O artigo retromencionado apresenta consequência quase exclusiva para os 

países em desenvolvimento, pois em geral a maioria destes países não tinham 

regulamentações internas sobre a proteção de cultivares e excluíam de suas 

legislações o patenteamento de organismos vivos (GERMAN-CASELLI, 2004). 

Atualmente, as patentes de organismos vivos é um tema que tem 

desencadeado vários debates de âmbito mundial. E isto porque, no campo das 

ciências biológicas, houve um rápido crescimento da engenharia genética e da 

indústria de biotecnologia dos países desenvolvidos, o que demandou uma 

crescente necessidade de acesso aos recursos biológicos e genéticos dos países 

em desenvolvimento, aumentando, assim, as atividades de bioprospecção. A partir 

dessas atividades veio o problema da biopirataria, onde os conhecimentos 

tradicionais são utilizados para a busca por plantas e outros recursos biológicos com 

potencial comercial, sem qualquer autorização, seja do governo, ou dos povos e 

comunidades locais ou compensações financeiras. 

Do mesmo modo, as patentes sobre plantas ou cultivos agrícolas levantam a 

questão sobre a privatização de diversos cultivos agrícolas e alimentícios, além do 

consequente comprometimento da segurança alimentar e agrícola, o que acaba 

desembocando, inclusive, em questões éticas e morais. No sistema criado pelo 

Acordo TRIPS, os países-membros são obrigados a assegurar a proteção de 
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variedades de plantas e sementes através de três possibilidades: a utilização de um 

sistema de patente, a elaboração de um sistema especial de proteção pelos países 

signatários (regime sui generis) ou a combinação dos dois (GARCIA DOS SANTOS, 

2005). 

Após a entrada em vigor do Acordo, e fundamentado no direito de revisão 

previsto pelo seu art. 71.1, muitos países em desenvolvimento recomendaram a 

alteração do art. 27.3 (b), para evitar a biopirataria (SHIVA, 2005) e o patenteamento 

de formas de vida. No entanto, os EUA e países da Europa recusaram todas as 

propostas apresentadas sob o argumento de que a revisão deve ser restrita ao 

alcance de aplicação da cláusula e não de sua natureza substantiva (GERMAN-

CASELLI, 2004). 

O sistema de proteção à propriedade intelectual, nos moldes formulados pela 

OMPI, opera na esfera internacional com a finalidade de reiterar a ordem 

econômica, política e legal dos países do Norte, mantendo sua vantagem e 

dominação sobre países do Sul, bem como preservando o pensamento liberal com 

as bases das defesas de mercado e da própria ordem social assentada no mérito 

individual. As legislações criadas para proteger os direitos de propriedades 

imateriais favorecem os interesses das grandes empresas em detrimento do proveito 

da coletividade e promove a manutenção das relações de poder já estabelecidas e 

subalternização dos povos e comunidades dos países do Sul.  

 

2.3 - Relação entre propriedade intelectual e conhecimento tradicional 

 

Nos anos de 1970, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura – UNESCO tentou equacionar a proteção internacional aos 

conhecimentos tradicionais, no âmbito dos direitos autorais, junto aos órgãos da 

OMPI. Porém, encontrou como argumentos contrários à essa pretensão a 

impossibilidade de identificar a autoria desses conhecimentos, o que dificultaria sua 

exploração econômica e a cobrança de direitos, já que seria impossível definir sua 

titularidade. Ademais, não haveria como proteger o direito de propriedade quando 

ele é coletivo (ZANIRATO; RIBEIRO, 2007). 

Frente aos inúmeros impasses e discussões sobre o tema, principalmente 

após o advento do Acordo TRIPS e da Convenção de Diversidade Biológica, a OMC 

e a OMPI organizaram em 1997 o Fórum Mundial sobre a Proteção do Folclore, 
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onde foi proposta a elaboração conjunta de um instrumento normativo internacional 

relativo à proteção dos conhecimentos tradicionais. Por interpretar os saberes como 

folclore, a OMPI considerou inadequada a incidência do regime copyrights19 à 

proteção dos conhecimentos tradicionais.  

Em 2000, ainda considerando o conhecimento tradicional como um tema novo 

a ser definido, a OMPI instituiu o ―Comitê Intergovernamental sobre Propriedade 

Intelectual, Recursos Genéticos, Conhecimento Tradicional e Folclore, com a 

finalidade de estudar formas de regulamentar tal assunto‖ (BELAS; BARROS, 2004, 

p. 09). Esse Comitê ―é composto por 250 representantes de Estados, comunidades 

indígenas e tradicionais, além de diversas organizações governamentais e 

intergovernamentais, entre elas a UNESCO‖ (ZANIRATO; RIBEIRO, 2007, p. 52).  

A primeira reunião do Comitê aconteceu em abril de 2001 e as discussões se 

voltaram para os direitos de propriedade intelectual e direitos sui generis. Enquanto 

os primeiros seriam referentes à utilização da estrutura, do respaldo e da 

legitimidade do atual Sistema de Propriedade Intelectual, com as devidas 

adaptações nos mecanismos específicos de proteção, os últimos se relacionariam à 

criação de um Regime Internacional de Acesso e Repartição de Benefícios e 

mecanismos sui generis de proteção (BELAS; BARROS 2004). No entanto, os 

direitos emanados do acesso aos conhecimentos tradicionais não foram 

reconhecidos e, até o presente momento, não há uma legislação específica no que 

se refere à sua proteção. 

Os direitos de propriedade intelectual, tal como concebidos pelo Acordo 

TRIPS, não permitem a proteção aos conhecimentos tradicionais. Primeiro, porque 

estão focados na proteção aos direitos de propriedade individuais e privados, ao 

passo que esses conhecimentos são de caráter coletivo e comunitário. Segundo, 

porque só reconhecem a inovação e/ou o processo inovador a partir da perspectiva 

do capital/mercado, ou seja, quando geram lucros, e não quando satisfazem as 

necessidades sociais (SHIVA, 2001; GERMAN-CASTELLI, 2004). 

Outro ponto que inviabiliza a proteção dos conhecimentos tradicionais por 

meio do Acordo TRIPS é a proteção temporária da patente. No entanto, é válido 

ressaltar que muitas comunidades não buscam ―a proteção de um produto ou 

                                                 
19

 O copyright é o regime padrão de direito autoral, com a criação de monopólios, limitação de acesso 

ao código fonte e obstáculos à inovação. 
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processo fruto de seus conhecimentos, mas sim, a proteção defensiva para que 

seus conhecimentos não se tornem objeto de patente por terceiros‖ (AMARAL, 2014, 

p. 106-107). 

Mas a inadequação do atual sistema de propriedade intelectual para a 

proteção dos conhecimentos tradicionais não se limita a tais questões, tendo como 

base argumentos como: a) o não atendimento aos requisitos de patenteabilidade, já 

que o conhecimento tradicional é transmitido ao longo das gerações, o que ofende o 

princípio da novidade; b) a origem difusa dos conhecimentos, não sendo possível 

identificar a comunidade que detém sua autoria e, nem a extensão de sua difusão; c) 

a contradição quanto ao sistema de valores, considerando que a privatização dos 

conhecimentos tradicionais se choca com o sistema de valores de algumas 

comunidades, que tem como base o compartilhamento do saber e a sua transmissão 

ao longo das gerações; d) a dificuldade em identificar, dentro de uma comunidade, 

um interlocutor que seja qualificado para a realização de contratos, e que siga a 

lógica empresarial; e) a dificuldade referente à repartição de benefícios como a 

identificação de quem deve receber os recursos, a forma que devem ser repartidos, 

o impacto causado na comunidade pela percepção de recursos monetários e outros 

(BELAS; BARROS, 2004). 

Numa tentativa de conciliar os dispositivos do Acordo TRIPS com as 

disposições da CDB, visando garantir a repartição dos benefícios pelo acesso aos 

recursos genéticos e conhecimentos tradicionais e, ao mesmo tempo, dificultar a 

apropriação indevida desses conhecimentos, vários países em desenvolvimento 

solicitaram ao Conselho do TRIPS a reforma do art. 27.3-b20. Para tanto, foi 

apresentada uma proposta que trazia a obrigação de se identificar a origem do 

material genético ou a fonte do conhecimento tradicional utilizados na invenção, a 

comprovação da existência de conhecimento prévio do acesso pelas autoridades 

nacionais e a prova da repartição justa dos benefícios obtidos (as duas últimas 

propostas são oriundas de determinações da CDB quanto ao acesso aos 

                                                 
20

 Art. 27.3. Os Membros também podem considerar como não patenteáveis: 
(...) 
b) plantas e animais, exceto microorganismos e processos essencialmente biológicos para a 
produção de plantas ou animais, excetuando-se os processos não-biológicos e microbiológicos. Não 
obstante, os Membros concederão proteção a variedades vegetais, seja por meio de patentes, seja 
por meio de um sistema sui generis eficaz, seja por uma combinação de ambos. O disposto neste 
subparágrafo será revisto quatro anos após a entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC. 
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conhecimentos tradicionais e aos recursos genéticos). 

Essa proposta, apresentada na reunião da OMC em setembro de 2003, em 

Cancun, no entender de alguns países desenvolvidos, aumentaria os requisitos para 

a concessão de patentes, ―que segundo o Acordo TRIPS não devem passar de três 

condições: novidade, inventividade e aplicação industrial, sob pena dos países 

sofrerem sanções‖ (MOREIRA, 2005, p. 44). 

A discussão em torno das propostas de emenda ao Acordo TRIPS tem 

gerado conflitos entre os países do Sul (em desenvolvimento) e os países do Norte 

(desenvolvidos), sendo que os primeiros não têm obtido grande êxito nessa 

empreitada, mesmo havendo inúmeras discussões sobre a questão nos fóruns 

internacionais (SANTILLI, 2004). A dificuldade encontrada pelos países do Sul para 

implementar suas postulações se deve à colonialidade presente nas relações de 

poder e na manutenção da dominação pelos países do Norte que se dá com a 

subalternização dos grupos sociais, exploração da biodiversidade e dos 

conhecimentos tradicionais, imposição de um padrão de direitos pré-estabelecidos, 

sem qualquer discussão e que nem mesmo considera a viabilidade das propostas 

apresentadas pelos países do Sul.  . 

Frente aos poucos avanços concretos na proteção aos conhecimentos 

tradicionais e às dificuldades de adequação da matéria ao regime patentário 

internacional vigente, a adoção de um mecanismo sui generis de proteção tem sido 

defendida por alguns países do Sul e estudiosos do tema como a melhor alternativa, 

já que seria impossível conferir uma proteção jurídica a tais saberes a partir da 

lógica de quem obtém a patente e passa a deter o monopólio sobre a sua utilização. 

A expressão ―mecanismos sui generis” tem sido utilizada tanto por aqueles 

que defendem a adaptação do regime de patentes quanto pelos que defendem a 

criação de um regime jurídico distinto do sistema de propriedade intelectual 

(SANTILLI, 2004). No entanto, na presente investigação, o termo será utilizado para 

designar este novo modelo jurídico, que pretende basear-se nas concepções de 

pluralismo jurídico e no reconhecimento da diversidade jurídica existente nas 

sociedades tradicionais, decorrente de sua diversidade cultural.  

Esse regime sui generi engloba uma série de medidas que visam: 

 
O reconhecimento dos direitos das comunidades sobre suas próprias terras, 
cultura e conhecimentos; a valorização e o reconhecimento do saber 
tradicional enquanto ciência; a obrigação do consentimento prévio para 
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acessar tais conhecimentos; a inversão do ônus da prova em favor das 
comunidades tradicionais em ações judiciais de anulação de patentes de 
processos e produtos resultantes da utilização de seus conhecimentos; a 
garantia do livre intercâmbio de informações entre várias comunidades; o 
assessoramento jurídico às comunidades na formulação de contratos; o 
registro sistemático desses conhecimentos por meio de inventários, banco 
de dados e/ou de índices; e, em alguns casos, a restituição de bens 
espirituais, culturais e intelectuais retirados sem prévio consentimento e 
com a violação das leis, tradições e costumes dessas comunidades. 
(BELAS, 2004, p. 65). 

 

O regime sui generis visa o reconhecimento dos direitos intelectuais coletivos 

e a eliminação do monopólio e propriedade exclusivos sobre os conhecimentos 

tradicionais associados, criando um sistema que reflita os valores das comunidades 

e a forma como elas se relacionam com a biodiversidade. 

Utiliza-se o termo intelectual em razão da criatividade das comunidades 

tradicionais para a própria existência dos recursos biológicos, ou seja, em virtude da 

relação entre o componente tangível (território e recursos naturais) e o componente 

intangível (saberes das comunidades), em que um depende do outro para sua 

existência. Por outro lado, o termo propriedade é excluído do contexto de elaboração 

do sistema efetivo de proteção, pois a concepção de domínio exclusivo inexiste no 

contexto das comunidades tradicionais (MAIA, s.a.). 

Pioneiramente, os direitos intelectuais coletivos foram defendidos pela física 

ecofeminista Vandana Shiva, da Índia, pelo ambientalista Tewolde Egziabher, da 

Etiópia, e pelo advogado Gurdial Nijar da Malásia, em razão de terem constatado a 

tendência de valorização do regime de propriedade intelectual nos encontros 

internacionais, e terem percebido que os países ricos em biodiversidade não 

deveriam esperar uma moldura legal internacional para se enquadrarem, mas, sim, 

formular soluções novas em suas legislações nacionais, para defenderem sua 

riqueza cultural e biológica (SANTOS, 2005). 

Como proposta de um regime sui generis internacional, o advogado da 

organização não-governamental (ONG) Third World Network21 apresentou o 

Community Intellectual Rights Act22, que se fundamenta nas seguintes premissas 

                                                 
21

 A Third World Network (TWN) ou Rede do Terceiro Mundo (RTM) é um grupo transnacional de 
políticas alternativas e uma rede internacional de organizações que produz e difunde análises, 
propostas e ferramentas de informação relacionadas com a sustentabilidade ecológica, ao 
desenvolvimento e às relações Norte-Sul. Para mais informações:  http://www.twn.my/  
22

 Ato Comunitário de Direitos Intelectuais. Disponível em: 
http://www.farmersrights.org/pdf/asia/Philippines/Philippines-commrightsdraft01.pdf  

http://www.twn.my/
http://www.farmersrights.org/pdf/asia/Philippines/Philippines-commrightsdraft01.pdf
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para a estruturação do mencionado sistema:  

 

[...] a atribuição da condição de guardiãs às comunidades por suas 
inovações; a eliminação de direitos exclusivos de monopólio; o livre 
intercâmbio e a transmissão de informações entre as comunidades; o 
reconhecimento da cultura e das práticas das comunidades detentoras; o 
consentimento das comunidades sobre o uso de seus conhecimentos; o 
pagamento às comunidades guardiãs de uma quantia sobre os lucros 
gerados com a utilização do conhecimento; e a inversão do ônus da prova 
em favor das comunidades indígenas e locais quanto à titularidade do 
conhecimento (MAIA, s.a., p. 25) 

 

A luta pela construção de um aporte legal que garantisse a proteção de 

direitos intelectuais coletivos através de um regime sui generis, foi ganhando espaço 

e envolvendo a adesão de vários grupos (ou movimentos sociais organizados). 

Como fruto dessas lutas, foram apresentadas propostas de legislações nacionais23 e 

políticas públicas voltadas à proteção e regulamentação do acesso ao patrimônio 

genético e aos conhecimentos tradicionais. 

Em 2001, a proposta de criação de um sistema próprio de proteção aos 

conhecimentos tradicionais foi trazida ao Brasil nas discussões entre indígenas e 

suas organizações, o que culminou com a elaboração da Carta de São Luís do 

Maranhão, resultado do seminário A Sabedoria e a Ciência do Índio e a Propriedade 

Industrial promovido pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI (MAIA, 

s.a.). No mesmo sentido foi editado o Decreto nº 4.339/2002, que instituiu os 

princípios e diretrizes para o estabelecimento de uma Política Nacional da 

Biodiversidade e que contempla entre os seus objetivos, a implementação ―de um 

regime legal sui generis de proteção a direitos intelectuais coletivos relativos à 

biodiversidade‖ (art. 14.2.1, do Decreto 4.339/2002) de povos e comunidades 

tradicionais com sua ampla participação. 

Estudiosas como Juliana Santilli (2004) e Carla Bela (2004) consideram que 

alguns elementos são cruciais para a edificação do regime sui generis, como o 

reconhecimento da titularidade coletiva dos conhecimentos tradicionais, práticas e 

inovações; a permissão do livre intercâmbio de informações entre as próprias 

comunidades; o reconhecimento do pluralismo jurídico; a distinção entre os direitos 

intelectuais coletivos de conteúdo moral (que possibilitam a autorização ou negação 

das populações ao acesso a seus saberes; o consentimento prévio fundamentado) e 

                                                 
23

 Como o projeto de lei de biodiversidade da Colômbia e o projeto de lei n 306/95 do Brasil. 
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patrimonial; a repartição justa e equitativa de benefícios oriundos da utilização de 

seus saberes, independente de resultar em algum produto ou processo de uso 

econômico; a criação de um fundo de repartição de benefícios, para os casos em 

que seja impossível identificar a comunidade detentora do conhecimento utilizado; a 

criação de bancos de dados de conhecimento tradicional (MAIA, s.a.; SANTILLI, 

2004). 

A questão do registro e organização dos conhecimentos tradicionais em 

banco de dados têm originado debates quanto a sua utilidade. E isto porque, além 

de não ser uma condição para o exercício dos direitos intelectuais sobre os 

conhecimentos tradicionais, pode tornar acessíveis ao público as informações 

registradas, o que facilitaria a biopirataria, considerando que o simples acesso aos 

registros dispensaria o acesso por meio das comunidades e, consequentemente não 

haveria consentimento prévio e repartição de benefícios. 

Embora tais bancos de dados pudessem ser utilizados para examinar a 

novidade e atividade inventiva nos casos de anulação de patentes oriundas de 

apropriação indevida, as descrições dos saberes contidos nesses registros não 

seriam realizados com a mesma técnica utilizada para descrever os conhecimentos 

empregados na criação de um produto ou processo objeto de patente, o que 

dificultaria a caracterização do conhecimento prévio necessário para a anulação da 

novidade e revogação de uma patente.  

Carla Belas (2004) entende que a utilização dos bancos de dados é 

importante, não somente em razão da produção de provas quanto à origem do 

conhecimento, mas, também por favorecer a preservação da cultura de povos que 

têm perdido sua identidade por consequência dos sucessivos contatos com a 

sociedade hegemônica. 

Países como a Índia, Costa Rica, Peru e Venezuela têm adotado essa prática, 

sendo variável o formato utilizado para o arquivamento no banco de dados e o seu 

acesso. No Brasil, o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI) trabalha em 

conjunto com algumas comunidades indígenas a fim de criar um banco de dados de 

registro dos conhecimentos relacionados ao uso de plantas medicinais e demais 

recursos. Outro instrumento utilizado no país é o Registro de Bens Culturais de 

Natureza imaterial, estabelecido pelo decreto nº 3.3551/2000 e de responsabilidade 

do IPHAN, que permite a inscrição de conhecimentos e modos de fazer do cotidiano 

das comunidades tradicionais no livro denominado Registro de Saberes (BELAS, 
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2004). 

O certo é que, a proposta de regime sui generis de proteção visa atender aos 

objetivos previstos na Convenção de Diversidade Biológica, de modo a incluir os 

povos e comunidades tradicionais, realizando um trabalho de tradução24 entre a 

sistemática jurídica da sociedade hegemônica e a regulação social e cultural das 

comunidades interessadas. No entanto, não foi esta a opção de tutela adotada no 

Brasil, como se verá adiante. 

 

CAPÍTULO III – O SISTEMA INTERNACIONAL DE PROTEÇÃO AOS SABERES 

TRADICIONAIS E SUA ANTIGA REGULAMENTAÇÃO NO DIREITO BRASILEIRO 

 

No tópico anterior foram apresentadas as diferenças entre o conhecimento 

tradicional e científico, o histórico e definições da legislação que regula o sistema de 

proteção à propriedade intelectual, bem como expostas as relações de poder 

construídas através da regulamentação e utilização dos saberes associados à 

biodiversidade,  

No presente capítulo será apresentado o processo histórico de edição da 

Convenção da Diversidade Biológica e da Medida Provisória nº 2.186-16/01, bem 

como a forma criada por esses dois instrumentos legais para o acesso e proteção ao 

patrimônio genético e aos conhecimentos tradicionais juntamente. 

Com a finalidade de tornar mais didática a exposição, foi separado do 

processo histórico de formação dos instrumentos legais (internacional e nacional) os 

argumentos à favor e contrários a regulamentação até então existente, que serão 

apresentados juntamente com o sistema jurídico de proteção criado pelos 

documentos analisados. 

 

3.1 - Convenção de Diversidade Biológica 

 

A CDB – Conveção de Diversidade Biológica é considerada uma das mais 

                                                 
24

 A ―tradução‖ é a deonimação atribuída por Boaventura de Sousa Santos (2009) a um procedimento 
sociológico que permite a intereação e a recuperação de experiências cognitivas ocidentais e não-
ocidentais, as quais utilizam de linguagens, categorias e universos diferentes, que teoricamente não 
poderiam relacionar entre si. O trabalho do tradutor, através da interpretação de duas ou mais 
culturas, identificar preocupações isomórficas e as diferentes propostas e respostas oferecidas por 
cada uma, para buscar soluções contemplativas dos vários olhares existentes. 
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importantes convenções ambientais e representa o compromisso legal e mundial 

para a conservação e uso sustentável de todos os componentes da biodiversidade 

(SANTILLI, 2009), ao mesmo tempo em que busca respeitar a soberania de cada 

país sobre o patrimônio existente em seu território. 

A partir dos compromissos assumidos com sua ratificação, o Brasil 

regulamentou as regras de acesso aos componentes do patrimônio genético, a 

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

benefícios, assim como o acesso e a transferência de tecnologia para conservação 

sustentável da biodiversidade brasileira. 

Portanto, é fundamental abordarmos o antecedente histórico do surgimento 

da convenção e algumas disposições sobre o acesso aos conhecimentos 

tradicionais associados à biodiversidade para, a partir desse contexto, analisarmos 

os impactos da atual legislação. 

No entanto, para compreendermos esses impactos, há necessidade, ainda, 

de abordarmos os antecedentes históricos do surgimento da convenção e algumas 

das disposições sobre o acesso aos conhecimentos tradicionais associados à 

biodiversidade para, a partir desse contexto, analisarmos o objeto da presente 

pesquisa. 

 

3.1.1 - Histórico 

 

As origens da Convenção de Diversidade Biológica – CDB remontam ao 

surgimento das estratégias do ecodesenvolvimento e do desenvolvimento 

sustentável. Essas estratégias surgiram no contexto teórico político da globalização 

econômico-ecológica como manifestação contrária ao uso indiscriminado dos 

recursos naturais. 

A teoria econômica hegemônica na esfera mundial, predominantemente 

vinculada à racionalidade moderna incrementou sobremaneira processos de 

produção e desenvolvimento que levaram de forma acelerada à destruição ecológica 

e à degradação ambiental. Mas este mesmo processo fez emergir a consciência e o 

reconhecimento da natureza como suporte de todas as espécies de vida na Terra e 

também como elemento essencial no processo de produção em geral e como tal 

essencial à reprodução social. 

A crise ambiental ganhou destaque no final dos anos de 1960, mediante a 
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percepção por parte de uma parcela crescente da sociedade acerca da 

―irracionalidade ecológica dos padrões dominantes de produção e consumo, 

marcando os limites do crescimento econômico‖ (LEFF, 2006, p. 134). Nesse 

período, as projeções acerca da degradação ambiental e da escassez dos recursos 

naturais revelaram a extensão da ignorância dos agentes econômicos em relação 

aos aspectos ecológicos envolvidos no processo produtivo inerente ao modelo 

econômico vigente. Modelo este, caracterizado pelo ―desenvolvimento da razão 

tecnológica sobre a organização da natureza‖ (TAVARES; MELO, 2006, p.03). 

Dentro desse contexto de análise dos impactos ambientais causados pela 

exploração econômica, Georgescu-Roegen publicou, em 1971, o livro A lei da 

entropia e o processo econômico, onde apresentou a grande dicotomia entre os 

sistemas econômicos e os sistemas ecológicos, apontando para o inevitável 

esgotamento dos recursos naturais degradados indiscriminadamente pelo processo 

produtivo, o que consequentemente, limitaria o crescimento econômico e a 

expansão da produção. No entanto, as propostas apresentadas pelo matemático e 

economista para mudar o paradigma de análise econômica de crescimento foram 

ignoradas pelos economistas da época. 

Somente em 1972, com a publicação do livro Os limites do crescimento, de 

Meadows, que apresentou as consequências do crescimento populacional no mundo 

considerando a escassez de recursos naturais, é que houve a difusão, pela primeira 

vez, da visão crítica acerca da ideologia do ―crescimento sem limites‖, fazendo surgir 

um alarme ecológico quanto as limitações atinentes ao continuo desenvolvimento 

econômico e o crescimento demográfico no planeta (LEFF, 2006). 

Nesse período, ficou claro que o problema ambiental, embora apresentasse 

várias diferenças nacionais e regionais, era de cunho global e gerarva problemas 

cuja gestão não cabia a um único Estado, mas, envolvia uma discussão muito mais 

ampla do que até então vinha se fazendo.  A partir, então, da provocação feita pela 

Suécia acerca dos efeitos transfronteirissos da poluição que estavam afetando 

duramente a economia dos países escandinavos, as Nações Unidas convocam a 

primeira conferência mundial para discutir questões relativas à questão ambiental.  

Assim, foi realizada na capital da Suécia, Estocolmo, no ano de 1972, a Conferência 

das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, marco inicial das discussões 

acerca de estratégias supra nacionais, ou globais para o enfrentamento da 

degradação ambiental. 



82 

 

 
 

 

 

 

Nas palavras de Enrique Leff (2006, p. 135) naquele momento, ―foram 

apontados limites da racionalidade econômica e os desafios apresentados pela 

degradação ambiental ao projeto civilizatório da modernidade.‖ Na medida em que a 

conscientização e mobilização social em favor da busca de alternativas ao 

desenvolvimento econômico hegemônico foi se ampliando, várias propostas foram 

se desenhando no cenário de discussões, seja na esfera acadêmica, seja dos 

organismos nacionais e internacionais, governamentais ou não governamentais.  

Diante desses esforços e da crescente pressão dos setores organizados da 

sociedade civil, as discussões acerca da necessidade de se reorientar o modelo de 

desenvolvimento econômico diante do alargamento do fosso que separava 

economias desenvolvidadas das economias então chamadas de subdesenvolvidas, 

foram ganhado densidade. A crise econômica experimentada pela economia 

mundial durante a década de 1980 também contribui para alargar as discussões 

acerca dos limites do modelo então em curso. Nesse diapasão é que foi convocada 

a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Dessenvolvimento 

(CNUMAD), ou Rio-92, como ficou conhecida a conferência realizada na cidade do 

Rio de Janeiro.    

Foi no âmbito desta Conferência que as discussões acerca da 

necessidade/possibilidade de buscar meios eficazes para a construção de outro 

modelo de desenvolvimento, entendido como desenvolvimento sustentável, ganhou 

força. O eixo da construção desse modelo está centrado na ideia de que é possível 

e necessário conciliar os interesses econômicos e a preservação do meio ambiente. 

Ou seja, busca incorporar no processo produtivo a sustentabilidade ecológica como 

condição para a manutenção do processo econômico ao longo do tempo. 

Embora tenha sido a Rio-92 o espaço de pactuação da Convenção sobre 

Divesidade Biológica, principal documento acerca da proteção global da diversidade 

biológica, seu processo de elaboração antecedeu a realização da Conferência.  

Para harmonizar os textos das convenções já existentes sobre a diversidade 

biológica e consolidar as tentativas já em curso de mecanismos globais de proteção 

ambiental, o Conselho de Governo do Programa das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente (PNUMA) aprovou em 1987 a Decisão nº 14/26, tendo criado um Grupo de 

Trabalho ad hoc formado por especialistas em diversidade biológica para tal fim.  

Em 1989, a partir do relatório emitido pelos especialistas em biodiversidade 

do PNUMA e da Resolução nº 14/196 da ONU, foi estabelecido um novo Grupo de 
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Trabalho ad hoc a fim de negociar um instrumento legal internacional voltado para a 

conservação e uso sustentável da biodiversidade. Esse Grupo de Trabalho, 

posteriormente denominado de Comitê de Negociação Intergovernamental (INC), 

realizou cinco sessões de negociações que resultou no Ato Final de Nairóbi. Assim, 

em 22 de maio de 1992, em Nairóbi, cidade do Quênia, nascia a Conversão sobre 

Diversidade Biológica - CDB (ROMA; CORADIN, 2016). 

Inicialmente se pensou em elaborar um tratado que consolidasse os princípios 

e normas de outras convenções que disciplinavam o tema. No entanto, em virtude 

da complexidade dos temas referentes à biodiversidade, optou-se pela construção 

de um documento quadro, que apresentasse as diretrizes básicas a serem seguidas 

pelos países-membros, quando da regulação interna do tema e pela regulamentação 

dos órgãos criados pela própria convenção (LOUREIRO DA SILVA, 2009). 

Quando de sua elaboração, também foi considerada a manifesta 

desigualdade no globo, já que os países do Norte eram mais desenvolvidos 

teconolgicamente que os países do Sul, embora estes possuíssem uma 

biodiversidade muito mais ampla que aqueles. Assim, a CDB seria o instrumento 

que equilibraria a relação entre a exploração tecnológica pelo Norte da 

biodiversidade do Sul (JACOB, 2011). 

Aberta para a assinatura dos países durante a Rio-92, a CDB, só entrou em 

vigor no dia 29 de dezembro de 1993, data esta correspondente ao marco teporal de 

―noventa dias após o depósito do 30º instrumento de ratificação, aceitação, 

aprovação ou adesão dos países, que ocorreu no dia 30 de setembro de 1993, com 

o depósito dos documentos de ratificação da Mongólia‖ (ROMA; CORADIN, 2016, p. 

256). 

O Brasil foi o primeiro signatário da CDB, tendo o Congresso Nacional 

realizado sua ratificação em 03 de fevereiro de 1994, ou seja, quase 02 (dois) anos 

após sua assinatura, e promulgada pelo Decreto nº 2.519, em março de 1998. 

Com a finalidade de manter a rica diversidade de vida presente no planeta, a 

CDB tem como objetivos a conservação da biodiversidade, a utilização sustentável 

de seus componentes e a repartição justa e equitativa dos benefícios derivados da 

utilização dos recursos genéticos. O texto base é formado por 42 artigos e dois 

anexos onde se explicita a importância do desenvolvimetno da pesquisa científica e 
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do uso sustentável dos recursos naturais. Atualmente, o acordo internacional conta 

com 195 países mais a União Europeia25 como partes. 

Antes da Convenção sobre Diversidade Biológica – CDB, a biodiversidade era 

considerada um patrimônio comum da humanidade, servindo a toda a sociedade 

global. Com o seu advento, houve o reconhecimento legal da soberania dos países 

quanto aos seus recursos genéticos e o direito a receber benefícios derivados do 

uso dos componentes da biodiversidade e dos conhecimentos tradicionais 

originados em seus territórios.  

Embora tenha sido pensada, essencialmente, como um compromisso por 

meio do qual os países permitem o acesso regulamentado a seus recursos 

genéticos em troca de transferência de tecnologia e a repartição de benefícios de 

um modo geral (CARNEIRO DA CUNHA, 2009), a CDB possibilitou em tese a 

reinvindicação da participação das comunidades tradicionais nas discussões sobre o 

acesso aos seus conhecimentos e à repartição dos benefícios oriundos destes bens 

materiais e imateriais. 

No entanto, em seu próprio texto (art. 16.5) a CDB adverte explicitamente que 

o direito de propriedade intelectual pode interferir na sua implementação e, portanto, 

seria necessária a cooperação de acordos com a legislação nacional e internacional 

para que a propriedade intelectual não se oponha aos objetivos da convecção. Vale 

registrar que a CDB estabelece apenas compromissos gerais aos Estados 

signatários e não possui força impositiva, além de apresentar contradições com 

outras convenções e documentos internacionais, como o Tratado de Aspectos de 

Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio - o Acordo TRIPS, principalmente 

no que tange à transferência de biotecnologias aos países, bem como à divisão dos 

benefícios e lucros. 

Em compasso com a CDB, várias instituições da ONU, organizações não 

governamentais, movimentos de comunidades tradicionais e outros assumiram 

ativamente as discussões em torno do acesso aos conhecimentos tradicionais 

associados à biodiversidade e produziram intensa atividade em torno do tema, o que 

contribuiu bastante para a edição de legislações de âmbito nacional 

regulamentadora de tais questões. 

No Brasil, essas discussões geraram a edição uma regulamentação por meio 

                                                 
25

 Informação disponível em www.cbd.int Acesso em 26 jul 2017. 

http://www.cbd.int/
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de medida provisória, que é um instrumento com força de lei, adotado pelo 

Presidente da República, em casos de relevância e urgência. 

 

3.2  - O processo de elaboração da Medida Provisoria nº 2.186/01 

 

No contexto brasileiro, a primeira tentativa de regulamentar o acesso aos 

recursos genéticos e aos conhecimentos tradicionais associados à biodiversidade 

decorreu de uma iniciativa da senadora Marina Silva, que apresentou ao Senado 

Federal o projeto de Lei nº 306/95, após recolher contribuições de ONGs brasileiras 

e colombianas. 

O projeto apresentado era um convite à participação de toda a sociedade civil 

e, para tanto, foram realizadas audiências públicas sobre o tema em Brasília, 

Manaus e São Paulo.  Partindo da previsão constitucional de preservação ambiental, 

o projeto afirmava que as medidas adotadas para conservação do meio ambiente 

deveriam seguir oito princípios: 

 

A soberania sobre os recursos; participação das comunidades locais e dos 
povos indígenas nas decisões; participação nacional e local nos benefícios 
decorrentes do acesso; prioridade para empreendimentos realizados em 
território nacional; promoção e apoio às distintas formas de geração de 
conhecimentos e tecnologias; proteção e incentivo à diversidade cultural, 
valorizando os conhecimentos, inovações e práticas das comunidades 
locais; biossegurança; garantia dos direitos individuais e coletivos sobre os 
conhecimentos associados à biodiversidade. (GARCIA DOS SANTOS, 
2006, p. 151) 

 

A proposta da senadora Marina Silva demonstrava uma grande preocupação 

com a sociobiodiversidade e submetia o interesse econômico aos três pilares da 

CDB: conservação, uso sustentável e repartição de benefícios advindos do uso dos 

recursos genéticos e dos conhecimentos tradicionais. Em seu capítulo destinado aos 

conhecimentos tradicionais, apresentava a noção de direitos coletivos de 

propriedade intelectual, bem como destacava a necessidade de proteção específica 

aos saberes dos povos indígenas e comunidades locais. No entanto, em 1997, o 

senador Osmar Dias reformulou substancialmente o projeto de lei nº 306/95, 

deslocando a ênfase do socioambientalismo para os interesses econômicos quanto 

ao acesso aos recursos genéticos e ao conhecimento tradicional associado. 

A nova proposta, além de considerar os recursos genéticos como bens 

públicos da União, o que gerou grande controvérsia, reduziu a proteção aos saberes 
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tradicionais associados à compensação justa e equitativa dos benefícios. Além 

disso, determinou que o direito de propriedade intelectual dos produtos e processos 

relativos aos conhecimentos tradicionais associados a recursos genéticos somente 

seriam reconhecidos caso o acesso tivesse ocorrido dentro dos parâmetros da lei 

(GARCIA DOS SANTOS, 2006). 

Esse projeto até chegou a ser aprovado pelo Senado em 1998, na forma de 

substitutivo do projeto 306/95, mas parou na Câmara dos Deputados como PL 

4.842/98 (GONÇALVES DE ANDRADE; MOSSRI; NADER, 2013). No mesmo ano, o 

deputado Jacques Wagner apresentou o projeto de lei nº 4.579/98, que continha 

algumas diferenças importantes como a definição dos recursos genéticos como bens 

de interesse público, o reconhecimento do usufruto exclusivo da biodiversidade 

pelas comunidades indígenas e locais, bem como do direito de recusarem o acesso 

aos recursos e aos seus conhecimentos caso entendessem que isto poderia 

ameaçar a integridade de seu patrimônio. 

Paralelamente a essas discussões no Congresso Nacional, o governo 

elaborava a portas fechadas a sua proposta de lei, visando o aperfeiçoamento do 

projeto de lei do Senado nº 306/95, que foi enviado ao Congresso em 20 de agosto 

de 1998. O texto oriundo da Presidência da República foi elaborado através de um 

Grupo Interministerial de Acesso aos Recursos Genéticos (GIARG) composto por 

representantes de vários ministérios e supervisionado pela Casa Civil. 

O projeto do Executivo acompanhava uma proposta de emenda constitucional 

que pretendia transformar a biodiversidade em patrimônio genético da União, para 

que assim o Estado pudesse preservar a diversidade ambiental e fiscalizar as 

entidades dedicadas à pesquisa que utilizasse material genético. 

Após anos de discussões no Congresso Nacional, sem nenhum resultado 

prático, estourou no ano 2000 o escândalo de bioprospecção envolvendo a 

Organização Social (O.S.) BioAmazônica, que foi criada pelo governo brasileiro para 

implementar o Probem – Programa de Ecologia Molecular para o Uso Sustentável 

da Biodiversidade da Amazônia, e a multinacional suíça Novartis, em razão de um 

acordo multilateral de bioprospecção. 

Segundo esse acordo de cooperação a BioAmazônica concederia à Novartis 

o acesso e uso exclusivo de organismos genéticos vegetais vivos pertencentes ao 

território amazônico, por meio de coletas, identificação, classificação e 

caracterização das cepas e componentes químicos dos microorganismos, sendo 
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permitido o envio do material coletado, bem como de amostras do solo amazônico 

para a matriz da empresa, situada na Suíça.  

Dentro desta concessão, que seria perpétua e exclusiva, estariam, ainda, os 

direitos de conceder sublicenças para produzir, usar e vender produtos contendo o 

composto ou derivado, além dos direitos de patentes sobre todas as invenções 

relativas aos compostos derivados de microorganismos retirados da Amazônia. À 

BioAmazônia caberia apenas o recebimento do percentual de 1% de royalties sobre 

o composto novo com a produção de 10 mil cepas de fungos e bactérias, durante o 

período de dez anos (PEDRO, 2011). 

Tal acordo se tornou um escândalo na medida em que se conhecia os termos 

da parceria divulgados inclusive na grande mídia, tendo sido considerados lesivos 

por pesquisadores e pelos povos e comunidades tradicionais. O então presidente da 

Fundação Butantan, Isaías Raw, escreveu um artigo de grande repercussão 

resumindo as razões do inconformismo com o referido acordo de cooperação. 

Salientando que o maior valor da biodiversidade são seus microorganismos, Raw 

demonstrou surpresa quanto ao recebimento de até R$ 1 milhão pela BioAmazonica 

para o envio de compostos biológicos à NOVARTIS, já que este valor não seria 

suficiente sequer para manter a estrutura do escritório da O.S. em São Paulo 

(GARCIA DOS SANTOS, 2006). 

Outro aspecto que causou espanto e questionamentos foi o 

desconhecimento, por parte do representante do governo no Conselho de 

Administração da BioAmazônica, quanto aos termos do acordo de cooperação. A 

própria Secretária de Coordenação da Amazônia do Ministério do Meio Ambiente, 

Mary Allegretti, integrante do Conselho de Administração da BIOAMAZÔNIA, afirmou 

que a O.S. não tinha autorização para realizar acordos e contratos de bioprospecção 

com bioindústrias (PEDRO, 2011). Uma das principais polêmicas envolvendo o 

acordo de cooperação era a ―venda barata do acesso à matéria-prima genética para 

a indústria biotecnológica‖ (GARCIA DOS SANTOS, 2006, p. 159) 

Diante da grande oposição, a matéria foi apresentada ao Ministério Público 

Federal por meio de solicitação da senadora Marina Silva, a fim de que se 

investigasse a legalidade do acordo firmado e o anulasse, tendo em vista a ausência 

de legitimidade da BioAmazônica para celebrá-lo e por ter sido firmado sem o 

conhecimento prévio do Ministério do Meio Ambiente. 

Nesse mesmo período, outros contratos de bioprospecção vieram a público 
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como o firmado em julho de 1999 entre a Glaxo Welcome e a Extracta Moléculas 

Naturais S.A., criada dentro da Fundação Bio Rio, incubadora de biotecnologia do 

Rio de Janeiro. Esse acordo firmava a colaboração da Extracta para a triagem de 

materiais derivados de fontes naturais a fim de se localizar moléculas singulares da 

biodiversidade. 

Como resposta aos escândalos referentes à bioprospecção, o Executivo 

editou uma medida provisória preparada pela Casa Civil da Presidência da 

República, inspirada no projeto de lei governamental enviado ao Congresso em 

1988, que tinha por finalidade convalidar o acordo feito pela Novartis, segundo os 

opositores de seu texto.  

A referida regulamenação, lançada pelo governo em junho de 2000 como 

Medida Provisória nº 2.052, provocou protestos por parte dos povos e comunidades 

tradicionais que denunciaram o caráter antidemocrático da regulamentação, o 

atropelo do Congresso Nacional e da sociedade de modo geral, bem como a 

insegurança jurídica em razão da possibilidade de alterações em seu texto a cada 

reedição. Os representantes da indústria e empresas investidoras em pesquisa e 

desenvolvimento também insurgiram contra a MP, em razão da rígida e demorada 

burocracia que impingia alto custo de transação à tentativa de bioprospecção. 

A Medida Provisória 2.052/2000 determinava que o acesso à biodiversidade 

para fins de pesquisa, bioprospecção e desenvolvimento tecnológico deveria cumprir 

as regras estabelecidas naquele instrumento legal, dentre elas solicitação prévia de 

autorização da União; autorização de um conselho interministerial (que não existia) 

para pesquisas com recursos genéticos; realização prévia de contrato de repartição 

de benefícios antes do acesso a conhecimentos tradicionais, mesmo sem saber se 

haveria exploração econômica de produto ou processo desenvolvido a partir desse 

acesso. Além disso, previa o perdão à biopirataria praticada antes da sua vigência e 

a possibilidade de ingresso em terras indígenas, sem a autorização dos seus 

titulares, para acessar a biodiversidade em casos de relevante interesse público. 

A redação originária da Constituição Federal de 1988, no que tange à edição 

e regulamentação das medidas provisórias, determinava que o Congresso Nacional 

transformasse esse instrumento jurídico em lei pelo no prazo de 30 (trinta) dias a 

contar de sua vigência. Caso não houvesse sua convalidação em lei nesse prazo, a 

MP poderia ser reeditada pelo Executivo reiniciando este prazo de 30 dias a partir de 

cada reedição. 
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 Utilizando da prerrogativa constitucional e ignorando os protestos quanto aos 

pontos polêmicos, o Executivo reeditou mensalmente a MP nº 2.052/2000 até sua 

revogação pela MP nº 2.126-7, de 27 de dezembro de 2000. No entanto, mesmo 

diante dos inúmeros protestos quanto aos pontos polêmicos, não houve qualquer 

alteração no texto da MP até abril de 2001. 

Na décima primeira edição da MP nº 2.126-11/2001 é que houve alteração no 

texto legal, tendo sido criado o conselho interministerial, previsto desde a primeira 

edição da MP. Este conselho, denominado Conselho de Gestão do Patrimônio 

Genético (CGen) e atuante no âmbito do Ministério do Meio Ambiente, foi criado com 

o caráter deliberativo e normativo, e seria composto de representantes dos órgãos e 

das entidades da Administração Pública Federal que detinham competência sobre 

as diversas ações de acesso e exploração da biodiversidade e dos conhecimentos 

tradicionais.  

A criação do CGen se deu após pressão das indústrias e instituições de 

pesquisa e desenvolivimento, que tinham o acesso aos conhecimentos tradicionais e 

à biodiversidade inviabilizados pela ausência de regulamentação dos dispositivos da 

MP vigente e pela inexistência do órgão responsável pela da bioprospecção. Depois 

de sua criação, mesmo com a revogação da MP 2.126 pela Medida Provisória nº 

2.186, em 28 de junho de 2001, nenhuma outra alteração foi realizada no texto, 

embora ainda permanecesse o descontentamento dos setores industriais, de 

pesquisa e das comunidades e povos tradicionais quanto à regulamentação vigente. 

Com o advento da Emenda Constitucional (EC) nº 32/2001 em setembro de 

2001, as MPs publicadas antes desta data não puderam mais ser reeditadas, 

devendo permanecer tal como estavam até sua apreciação definitiva pelo 

Congresso Nacional (FERREIRA; SAMPAIO, 2013). Assim permaneceu em vigência 

a Medida Provisória nº 2.186-16, de 23 de agosto de 2001, sendo esta o marco legal 

brasileiro sobre o acesso ao patrimônio genético e aos conhecimentos tradicionais 

associados, vigente até o advento da Lei nº 13.123/15. 

As inúmeras reedições das medidas provisórias não atenderam aos 

interesses dos setores da indústria e instituições de pesquisa que buscavam a 

desburocratização do acesso e exploração da biodiversidade e o rompimento do 

rigor imposto pelas penalidades previstas do texto da MP, e nem dos povos e 

comunidades tradicionais que além de lutarem pela inclusão no processo de 

elaboração e discussão sobre o acesso aos recursos genéticos e conhecimentos 
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tradicionais, buscavam o uso sustentável da natureza, o respeito ao seu 

consentimento prévio previsto na CDB e a compensação justa pela exploração de 

seu patrimônio imaterial. 

Frente à crescente pressão do governo para a definição de um novo marco 

legal e dos fortes interesses econômicos e desenvolvimentistas que permeavam a 

disputa pelo acesso e o controle da biodiversidade, o Executivo passou a emitir 

decretos regulamentando vários dispositivos da MP n. 2.186-16. 

O mais importante desses decretos para a presente pesquisa é Decreto nº 

3.945/01 que, dispôs ―sobre os diferentes tipos de autorização de acesso e de 

remessa, os documentos e procedimentos necessários à sua obtenção, bem como o 

credenciamento de instituição fiel depositária.‖ (FERREIRA; SAMPAIO, 2013, p. 42), 

com a finalidade de instrumentalizar para as indústrias e empresas de pesquisas e 

desenvolvimento o processo administrativo de concessão de autorização e de 

acesso à biosiversidade. Além disso, ignorando as mobilizações e embates dos 

povos e comunidades tradicionais para serem ouvidos nas deliberações referentes 

acesso ao patrimônio genético e aos conhecimentos a eles associados, o decreto 

manteve a composição do CGEN apenas com representantes da administração 

pública. 

O alijamento dos povos e comunidades tradicioniais da composição do CGen 

revelam uma interdição da fala desses grupos e a sua sujeição à condição de 

subalternos, sobretudo pelo fato deste órgão poder emitir pareceres e deliberações 

nas disputas de interesses entre o capital mercantil, representado pelas indústrias, e 

as sociedades tradicionais, podendo arguementar e decidir como se esses povos e 

comunidades não tivessem condições de fazê-los por si mesmos. 

Somente em 2003, quando a senadora Marina Silva assumiu o Ministério do 

Meio Ambiente, é que houve uma articulação política em prol da abertura do CGen 

para membros que não fossem integrantes do governo, com o fundamento de que 

isso traria mais transparência e legitimidade às atividades do órgão colegiado. Como 

resultado dessa articulação, se permitiu a participação da sociedade no CGen por 

meio da figura do membro ―convidado permanente‖, que embora tivesse direito a 

voz, não tinha direito a voto.  

No entanto, essa abertura não foi suficiente para permitir a participação ampla 

e efetiva das comunidades e povos tradicionais, que sofreram forte oposição à sua 

participação e inclusive chegaram a ter seus posicionamentos ignorados. Exemplo 
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disso ocorreu em reunião na qual os representantes de comunidades tradicionais se 

recusaram a aceitar o estabelecimento de procedimentos facilitados para a 

realização de pesquisas em suas terras, sob o fundamento de que a lei não permitia 

essa possibilidade. Alguns conselheiros tentaram convencer as comunidades 

presentes a anuírem com a proposta, com a alegação de que a posição contrária 

desestimularia os pesquisadores e acarretaria perdas para as própias comunidades. 

Porém, por se manterem firmes em seu posicionamento os representantes 

comunitários foram desconsiderados pelo CGen, tendo sido questionado o nível de 

representatividade das organizações alí presentes e deliberado pela notificação da 

FUNAI, Ministério Púbico e Fundação Cultural  Palmares para que apresentassem 

uma lista identificando quais as  organizações que efetivamente representavam 

aqueles seguimentos sociais (LOUREIRO DA SILVA, 2009). 

O questionamento sobre a representatividade dos povos e comunidades 

tradicionais na reunião do CGen e sobre a legitimidade de estarem ali, quando não 

houve o mesmo questionamento voltado para os demais outros participantes (como 

os voltados para a indústria e instituições de pesquisa), demonstra que esses grupos 

culturalmente diferenciados não são reconhecidos como ―autorizados‖ a falar e a 

decidir sobre questões que lhes afetam e que são de seu interesse. Embora essas 

sociedades queiram defender seus direitos, só podem fazê-lo por meio de quem 

estaria autorizado falar por elas, no caso a FUNAI, o MP e a Fundação Palmares. 

Ou seja, elas não podiam participar diretamente, mas somente por meio de órgãos e 

entidades criadas para falar por elas.  Trata-se de uma reiteração da interdição de 

fala, um dos aspectos da subalternidade que historicamente tem sido reproduzida 

pelo exercício da colonialidade do poder. 

Os representantes dos Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(MAPA), da Ciência e Tecnologia (MCT) e da Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária (Embrapa) chegaram a apresentar uma proposta de extinção da figura 

do membro convidado sob o argumento de que a presença de povos indígenas e 

tradicionais nas reuniões do CGEN constrangia e inibia os conselheiros na defesa 

de suas posições. Além disso, a legislação então vigente sobre o assunto, a Medida 

Provisória (MP) 2.186-16/01, não previa a participação da sociedade no colegiado.  

Como resposta a essa tentativa de exclusão foi apresentada uma Moção de 

Protesto assinada por representantes de organizações e povos do Brasil e de outros 

países (Peru, Moçambique, Costa Rica, Colômbia, Estados Unidos, Malásia e 
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Panamá). Esse protesto questionava a falta de democracia e o autoritarismo com 

que a política de acesso, repartição de benefícios e proteção aos conhecimentos 

tradicionais vinha sendo conduzida pelo governo, e apontava a torpeza e 

obscuridade dos órgãos e ministérios que compunham o CGen na tentativa de 

fazerem políticas as escuras, como se houvesse algo a esconder da sociedade. 

Além da oposição à participação das comunidades e povos tradicionais nas 

reuniões do CGen, havia uma conflito dentro do governo, uma disputa de agenda 

entre os ministérios integrantes do órgão, pois cada um considerava ter competência 

exclusiva para decidir sobre questões que envolviam assuntos de seus interesse, 

como por exemplo, o acesso aos recursos genéticos que seria matéria do Ministério 

do Meio Ambiente (MMA), as questões envolvendo o desenvolvimento tecnológico 

por meio do acesso à biodiversidade que seria matéria do Ministério da Ciência e 

Tecnologia (MCT), ou mesmo as que refletem na produção agrícola, que são de 

interesse do Ministério da Agricultura (MAPA). 

O mesmo grupo ministerial (MMA, MCT e MDIC) envolvido na proposta de 

acabar com a figura do ―convidado permanente‖ no CGen,  estava em disputa com o 

MMA por conta do Anteprojeto de Lei (APL) sobre o acesso aos recursos genéticos 

e a proteção aos conhecimentos tradicionais, que encontrava-se parado na Casa 

Civil da Presidência da República e aguardando ser enviado ao Congresso Nacional. 

Assim, de um lado se tinha a disputa pela pasta do Meio Ambiente, que conduzia a 

defesa dos direitos dos povos tradicionais e de outro, a tentativa do MAPA, MCT e 

MDIC de flexibilizar a legislação e facilitar ao máximo o acesso de empresas e 

pesquisadores aos conhecimentos e recursos naturais desses povos.  

Percebe-se, aqui, que os interesses das indústrias e empresas multinacionais 

que buscam acessar a biodiversidade e os conhecimentos a ela associados se 

confundem com os interesses daqueles que ocupam o aparelho estatal e estão lá 

para defender o grande capital. 

Como reflexo do caráter extremamente contratualista e privatista das 

atividades que envolviam (e envolvem) o acesso aos recursos genéticos e 

conhecimentos tradicionais diversas alterações foram feitas na MP nº 2.186-16 por 

meio de regulamentos editados para atender as demandas voltadas à pesquisa, 

desenvolvimento científico e econômico. 

A Resolução nº 08/2003, editada pelo CGen, que autorizava o acesso a 

componente genético sem a anuência prévia nos casos em que considerasse existir 



93 

 

 
 

 

 

 

relevante interesse público é um exemplo do atendimento a interesses determinados 

por quem tem poder econômico e financeiro (as empreas, multinacionais, 

instituições de pesquisa, indústrias), já que foi formulada em atendimento às 

inúmeras reclamações de cientistas quanto à dificuldade em obter o consentimento 

das comunidades e povos tradicionais. 

 

Outra regulamentação, também criadas para dinamizar o processo de 

autorização e acesso aos recursos naturais e conhecimentos, foi a atribuição de 

responsabilidade ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual – INPI para 

concessão da propriedade intelectual a produtos ou ao processo de produção 

derivados do acesso à biodiversidade e aos conhecimentos tradicionais, 

condicionada ao cumprimento de todas as determinações da MP nº 2.186-16, dentre 

elas a necessidade do consentimento prévio e informado das comunidades 

envolvidas (art. 2.16) e os termos do acesso e da repartição de benefícios (art. 02, 

24, 25, 27 e 28). 

Para os casos de coleta de material genético ou acesso a conhecimento 

tradicional que não estivesse ligado à bioprospecção, mas que envolvesse pessoa 

jurídica estrangeira, haveria a necessidade de autorização do órgão responsável 

pela polícia nacional de pesquisa científica e tecnológica (Art. 12), no caso o CNPQ. 

De modo geral, a MP nº 2.186-16 não atendiam aos interesses das 

instituições de pesquisa e indústria (como laboratórios de medicamentos e indústrias 

químicas e de biotecnologia) e nem das ONGs e comunidades tradicionais (povos 

indígenas, quilombolas, seringueiros dentre outros). Enquanto aqueles criticavam os 

dispositivos da MP 2.186-11, sob a alegação de que existia uma burocracia 

excessiva, exigências rígidas, complexas, morosas quanto ao acesso à 

biodiversidade e aos conhecimentos tradicionais, e que tais medidas não geravam 

benefício nenhum, já que não assegurava a preservação dos recursos naturais, não 

propiciava a justa repartição dos benefícios e impedia o desenvolvimento e a 

inovação do País; estes eram contrários à forma eminentemente contratualista como 

o acesso e o uso da biodiversidade havia sido regulamentado e a dificultade imposta 

ao diálogo com o Executivo sobre o processo de elaboração da Medida Provisória e 

sua regulamentação.  

Embora houvesse consenso dos diversos setores envolvidos e interessados 

na temática (pesquisadores, instituições de pesquisa, comunidades locais e 
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tradicionais, empresas de bioprospecção etc) quanto a necessidade de revisão da 

Medida Provisória nº 2.186-11, a forma de sua construção e sua vigência atendeu 

aos interesses de quem detinha capital em detrimento dos grupos tradicionais que 

possuem íntima relação com a biodiversidade e com os seus conhecimentos. 

Permaneceu, assim, uma lógica colonial voltada à exploração desmedida dos 

recursos naturais e à dominação de sujeitos tidos por inferiores sujeitados a 

condição de subalternos, incapazes de falarem por sí e de defenderem seus direitos, 

somente estando autorizados a fazê-lo por meio da tutela de órgãos e entidades 

estatais que nem sempre atuam em favor dos interesses dos povos e comunidades 

tradicionais. 

 

3.3 - A proteção aos saberes tradicionais  

 

O tema conhecimentos tradicionais associados à biodiversidade surgiu nos 

instrumentos internacionais ambientais a partir da Declaração de Estocolmo, onde 

se reconheceu o papel dos povos originários e das comunidades locais, em que 

pese essa Declaração não ter mencionado qualquer forma de tutela e proteção dos 

direitos decorrentes desse reconhecimento.  

Em 1987, o discurso sobre conhecimento tradicional associado foi tratado por 

meio do Relatório Brundtland, encomendado pela ONU, que afirmou no parágrafo 

46, de sua introdução a necessidade de especial atenção aos povos indígenas e 

tribais frente às ameaças do desenvolvimento econômico as formas de vida e de 

manejo dessas sociedades. (CUNHA, 2009b). 

Um dos resultados institucionais desse relatório e de sua discussão pela 

Assembleia Geral das Nações Unidas foi a convocação da Conferência das Nações 

Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (Rio 92, Cúpula da Terra) para 

se discutir a composição de uma Agenda de desenvolvimento sustentável que 

superasse os efeitos da exploração inconsciente da meio ambiente.  

O relatório oficial dessa conferência, chamado de Agenda 21, compôs um 

programa de desenvolvimento sustentável, e apresentou um capítulo (capítulo 26) 

para tratar do reconhecimento e fortalecimento do papel de povos indígenas e de 

suas comunidade. Ao detalhar as bases para o reconhecimento e fortalecimento dos 

povos indígenas e tradicionais, a Agenda 21 aborda os conhecimentos e práticas 

tradicionais de manejo de recursos como importantes instrumentos para a 
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conservação da biodiversidade e o desenvolvimento sustentável. No entanto, 

embora tenha previstos múltiplos aspectos e recomendações para garantiar aos 

povos indígenas e comunidades tradicionais o controle sobre suas terras, direitos 

intelectuais e cultura, o documento não previu, ao contrário da CDB, a repartição de 

benefícios decorrentes do acesso aos conhecimentos tradicionais. 

A CDB, elaborada partir das discussões voltadas ao desenvolvimento 

sustentável e manutenção do desenvolvimento científico e econômico e cuja adesão 

foi aberta na Rio 92, teve como principal propósito regular o acesso aos recursos 

genéticos e gar antir a repartição de benefícios que deles se originassem. Em suas 

diretrizes básicas destacou a relevância dos conhecimentos tradicionais para a 

preservação da biodiversidade, a necessidade de proteção desse conhecimentos e 

da repartição dos benefícios oriundos do seu acesso. 

Segundo Manoela Carneiro da Cunha (2009b), a primeira e mais importante 

consequência da Convenção de Diversidade Biológica para os saberes tradicionais 

foi a redefinição da relação entre pessoas e conhecimentos. No texto da CDB fala-se 

em ―detentores‖ e não em ―proprietários‖ de saberes tradicionais, assim como se fala 

em ―soberania‖ e não em ―domínio‖ ou ―propriedade‖ dos Estados nacionais sobre os 

recursos genéticos. A adoção dessas nomenclaturas (enunciados discursivos 

segundo Foucault) demonstra a tentativa de se criar um sistema que refletisse a 

visão das comunidades e povos tradicionais, que nunca conceberam a 

biodiversidade e seus conhecimentos sob o aspecto individualista e privado. E isto 

em oposição à visão, até então vigente, de que a biodiversidade era um patrimônio 

da humanidade, podendo ser explorada indiscriminadamente por qualquer instituição 

e país, sendo os direitos de propriedade intelectual sobre as invenções derivadas 

dessa exploração totalmente privatizados. 

Porém, apesar dessas precauções no texto da CDB, as efetivas transações 

envolvendo o consentimento prévio ou a repartição dos benefícios oriundos do 

acesso aos conhecimentos tradicionais pruduziram uma relação de propriedade 

entre os seus detentores e os seus conhecimentos. O discurso da Convenção criou 

uma propriedade (os conhecimentos) e um proprietário (os detentores desses 

saberes), conceitos estes que foram apropriados pelos povos e comunidades 

tradicionais em sua interface com a sociedade ocidental e que gerou novos 

desdobramentos, como as lutas em torno da efetivação da autorização de acesso e 

dos meios de repartição de benefícios.   
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A CDB, reconhecendo a estreita e tradicional dependência de recursos 

biológicos de muitas comunidades locais e populações indígenas com estilos de vida 

tradicionais, estabelece a repartição equitativa dos benefícios derivados da utilização 

dos conhecimento tradicionais (parágrafo 12, do seu preâmbulo26), bem como prevê 

o intercâmbio de informações, resultados de pesquisas técnicas, científicas, de 

conhecimentos especializados e conhecimentos tradicionais pertinentes à utilização 

sustentável da diversidade biológica (artigo 17, parágrafo 2º27). No entanto, é no art. 

8º, alínea ―j‖, que a questão dos conhecimentos tradicionais é abordada de forma 

mais específica. 

Em seu artigo 8º, alínea ―j‖28, a Convenção da Diversidade Biológica 

determina o respeito, a preservação e a manutenção do conhecimento, inovações e 

práticas das comunidades locais e populações indígenas, a promoção da 

participação dos ―detentores‖ desse conhecimento, bem como o encorajamento da 

repartição dos benefícios oriundos da utilização desses saberes.  

Quando o artigo 8º, ―j‖, da CDB, estabelece a obrigatoriedade de proteção dos 

saberes tradicionais e lança às comunidades e povos que possuem conhecimentos, 

práticas e inovações tradicionais o desafio de ingressarem em terrenos 

desconhecidos, apresenta duas opções a) a sujeição ao sistema de proteção à 

propriedade intelectual desenvolvida para outros tipos de inovações individuais e 

industriais; b) o estabelecimento de um regime que proteja o contexto de produção 

desses saberes baseado no direito interno desses povos e comunidades (ALONSO, 

2005). Trata-se de um conflito entre a sujeição a tipo jurídicos impostos e a defesa 

de sua autodeterminação e da sua base cultural (XABA, 2003). 

                                                 
26

 Preâmbulo, § 12º, CDB - Reconhecendo a estreita e tradicional dependência de recursos biológicos 
de muitas comunidades locais e populações indígenas com estilos de vida tradicionais, e que é 
desejável repartir eqùitativamente os benefícios derivados da utilização do conhecimento tradicional, 
de inovações e de práticas relevantes à conservação da diversidade biológica e à utilização 
sustentável de seus componentes; 
27

 Art. 17, § 2º, CDB - Esse intercâmbio de Informações deve incluir o intercâmbio dos resultados de 
pesquisas técnicas, científicas, e sócio-econômicas, como também Informações sobre programas de 
treinamento e de pesquisa, conhecimento especializado, conhecimento indígena e tradicional como 
tais e associados às tecnologias a que se refere o § 1 do art. 16. Deve também, quando possível, 
incluir a repatriação das Informações. 
28

 Art. 8º. Cada Parte Contratante deve, na medida do possível e conforme o caso: 
j) Em conformidade com sua legislação nacional, respeitar, preservar e manter o conhecimento, 
inovações e práticas das comunidades locais e populações indígenas com estilo 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 eqùitativa dos benefícios oriundos da utilização desse 
conhecimento, inovações e práticas; 
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Todo o contexto histórico de produção da legislação e do seu conteúdo até 

agora demonstrado manifesta o caráter de articulação entre os interesses voltados 

ao acesso aos conhecimentos tradicionais e a conservação da biodiversidade para 

fins mercadológicos, e atesta a desconsideração às lutas dos grupos étnicos pelo 

respeito ao seu estilo de vida. Diante do novo contexto de soberania dos recursos 

naturais, que deixaram de ser considerados patrimônio da humanidade, houve um 

afã em encontrar proprietários de tais recursos, o que conferiu um estatuto de sujeito 

individual de direitos aos povos indígenas e comunidades tradicionais, equiparando-

os ao sujeito ocidental. Porém, esse enquadramento jurídico desconsidera a luta que 

essas mesmas comunidades e povos travaram para serem reconhecidas como 

sociedades diferentes da sociedade nacional.  

Assim, pode-se concluir que, embora a CDB reconheça os direitos de 

exclusividade das comunidades e povos tradicionais quanto aos seus 

conhecimentos, não sendo permitido o seu acesso sem a devida autorização, ela 

cria uma série de direitos acomodados à lógica dominante de mercado, provocando 

distorções do esforço coletivo pela defesa dos interesses dos grupos culturalmente 

diferenciados. Ademais, às sociedades tradicionais não foi permitido o 

questionamento sobre os meios de proteção de seu patrimônio intelectual, ou 

mesmo consultado se os sistemas de anuência prévia e repartição de benefícios 

atendiam a seus interesses para o compartilhamento da cultura, prática e inovações 

tradicionais. Em que pese as lutas por visibilidade e pela defesa de sua forma de 

vida, tradição, cultura etc, os interesses dos povos tradicionais voltados não foram 

totalmente abrangidos pelos regulamentos criados, embora possam ser 

considerados conquistas importantes.  

No texto final da CDB reconheceu-se a soberania dos países sobre sua 

biodiversidade. A tentativa foi evitar o livre acesso aos recursos biogenéticos e aos 

conhecimentos tradicionais pela indústria e empresas de pesquisas biotecnológicas, 

tentando fechar brechas à continuidade do processo de apropriação indevida que ao 

longo do tempo foi a regra em relação a esses recursos e conhecimentos. As 

comunidades locais e tradicionais foram historicamente alijadas da justa e equitativa 

repartição de benefícios decorrentes do acesso a esse patrimônio.   

Ao fim, a CDB deixa aos Estados-membros a faculdade de regulamentar tal 

acesso, bem como a contrapartida às comunidades quanto à utilização de seus 

saberes.  Mesmo com os limites dos avanços ali conseguidos em favor dos 
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interesses das comunidades e povos tradicionais, ao menos restou estabelecido o 

entendimento jurídico até então inédito, a caracterização dos conhecimentos 

tradicionais como patrimônio intelectual produzido por meio de práticas, rituais e 

técnicas de manejo vinculadas à determinadas culturas e vinculadas à extreita 

relação das sociedades tradicionais com seu território e a biodiversidade. Esse 

reconhecimento trouxe visibilidade aos seus detentores e contribuíram para o 

fortalecimento das lutas em torno dos direitos das comunidades.  

Mas quando se analisa os instrumentos disponíveis para obrigar o 

cumprimento dos preceitos estabelecidos internacionalmente quanto à proteção do 

patrimônio imaterial, percebe-se que a CDB é um documento frágil, na medida em 

que apresenta apenas diretrizes e objetivos a serem perseguidos pelos Estados 

signatários, sem nenhum caráter impositivo. Em oposição à Convenção, o Acordo 

Trips dispõe de medidas coercitivas e punitivas contra a violação de suas previsões, 

no âmbito da Organização Mundial do Comércio, que sobrepõe os interesses das 

empresas e do mercado (na esfera do capital) aos interesses dos povos e 

comunidades tradicionais, utilizando discursos sobre o bem comum e interesse da 

humanidade. Trata-se de mecanismos utilizados pela racionalidade moderna para 

reproduzir a subalternização e manter o poder decisório e regulatório nas mãos de 

quem tem capital. 

Reflexo dessa sobreposição de interesses é a demora dos países signatários 

da Conveção em regulamentar seu texto no âmbito da legislação interna, para 

assegurar juridicamente a proteção aos conhecimentos tradicionais contra a 

apropriação indébita e para garantir às comunidades locais e tradicionais a 

repartição de lucros e benefícios oriundos da exploração de seus saberes. Este é o 

caso do Brasil que, como signatário da CDB desde a sua ratificação pelo Congresso 

Nacional em 1994, se obrigou a regulamentar internamente os dispositivos 

referentes ao acesso aos recursos biogenéticos e aos conhecimentos tradicionais, 

mas o fez apressadamente por meio da Medida Provisória, em resposta ao 

escândalo do acordo de bioprospecção com a Novartis, já mencionado 

anteriormente. 

No que tange à proteção aos conhecimentos tradicionais, a Medida Provisória 

nº 2.186-16, adotada pelo Executivo federal, previa a possibilidade de as 

comunidades indígenas e locais decidirem sobre o uso de seus saberes associados 

ao patrimônio genético. No entanto, estabelecia também que tal proteção não 
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poderia afetar, prejudicar ou limitar qualquer outra forma de direitos relativos à 

propriedade intelectual, bem como dispensava a anuência prévia em casos de 

relevante interesse público. Essas previsões legais implicavam na relativização e 

submissão do sistema de proteção previsto aos interesses dominantes do capital. 

Não bastasse essa incongruência, a MP também deixava totalmente livre o 

patenteamento dos conhecimentos das comunidades e povos tradicionais, uma vez 

que para a concessão de direitos de propriedade intelectual sobre processo ou 

produto obtido a partir de saberes associados à biodiversidade era exigido apenas a 

informação sobre a origem do material e conhecimento coletado (GARCIA DOS 

SANTOS, 2006). 

A MP 2.186-16, com suas várias reedições, trouxera diversas alterações à 

sistemática de proteção dos saberes tradicionais, porém, manteve algumas 

determinações e várias lacunas do texto anterior. 

De início, a tutela jurídica conferida pela medida provisória aos 

conhecimentos tradicionais associados à biodiversidade assegurou aos ―detentores 

o direito de ter indicada a sua origem em qualquer uso que se faça desse 

conhecimento‖ (BATISTA, 2005, p. 58), sendo facultado o direito de negar tal 

acesso. No entanto, não foi criado nenhum instrumento para efetivar esse direito.  

Outro aspecto que foi amplamente questionado pelos povos tradicionais 

(indígenas, quilombolas, extrativistas, faxinaleses etc) e ONGs (como o Instituto 

Socioambiental, Memorial Chico Mendes, Rede de comunidades pantaneiras) foi a 

adoção do termo ―anuência prévia‖ em detrimento do ―consentimento prévio 

informado‖ previsto na CDB, o que gerou muitas discussões, tendo em vista que tal 

nomenclatura (―anuência prévia‖) não tinha o mesmo peso político e acúmulo de 

discussão que o termo adotado pela convenção, além do fato de que a ausência de 

sua definição legal permitiria diversas possibilidades e interpretações subjetivas 

(BATISTA, 2005). 

Com relação a repartição dos benefícios resultantes da exploração de produto 

ou processo advindo do acesso ao conhecimento tradicional associado, a medida 

determinou sua divisão de forma justa e equitativa entre as partes contratantes, 

tendo estipulado, dentre as formas de repartição: a divisão de lucros; o pagamento 

de royalties; o acesso e transferência de tecnologias; o licenciamento, livre de ônus 

de produtos e processos; e a capacitação de recursos humanos (art. 25, MP nº 

2.186-16). 
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Quanto ao acesso aos conhecimentos tradicionais, a medida provisória não 

estabeleceu nenhum tipo de descrição acerca das atividades que caracterizassem 

ou definissem o que se deveria entender por coleta de informações, cabendo ao 

CGen a deliberação sobre o tema na análise dos pedidos de autorização. Esse 

órgão considerava como elementos representativos do acesso ao conhecimento 

tradicional associado, ―as informações sobre ‗usos‘ ou ‗modo de emprego da flora e 

fauna regional‘ na agricultura, agricultura familiar e manejo; medicina popular e 

alimentação‖ (PAIVA, 2007, p. 555). Em regra, as pesquisas etnobotânicas e sobre 

etnoconservação eram caracterizadas como acesso ao conhecimento tradicional. 

 Para a regulação do acesso para fins de bioprospecção era necessária a 

assinatura prévia de um contrato de repartição de benefício antes do início das 

pesquisas. A partir do Decreto nº 6.159/07 foi possibilitado a assinatura deste 

contrato em momento posterior, desde que antes do desenvolvimento de qualquer 

produto com valor comercial ou mesmo do pedido de patente. Desse modo, seria 

possível projetar quais os reais benefícios poderiam ser extraídos dessa relação 

entre pesquisadores e comunidades locais e tradicionais. Ou seja, os contratos 

somente seriam elaborados caso houvesse a possibilidade de exploração 

econômica de uma produção oriunda do acesso aos conhecimentos. Por outro lado, 

as pesquisas apresentadas com fins puramente científicos estariam dispensadas 

dessa burocracia e poderia fazer seu registro online e receber a autorização de 

acesso de um órgão ―credenciado‖ como Ibama, ICMBio, Iphan e CNPq, para os 

quais o CGEN havia terceirizado essa competência. O efeito prático que se 

vislumbra dessa previsão, é a utilização dos resultados dessas pesquisas científicas 

como instrumentos para a geração posterior de conhecimentos e produtos com valor 

mercadológico, sem que isso implique a necessidade de repartição de benefícios. 

 Embora o texto da MP nº 2.186-16 estabelecesse um regime de acesso 

consubstanciado por contratos entre provedores e usuários desses saberes, não 

contemplava as inúmeras situações em que os conhecimentos tradicionais são 

compartilhados por diversos povos e comunidades tradicionais. Desse modo, o 

exercício de direitos por alguns grupos sociais detentores desses saberes poderiam 

restringir os direitos de outros que também compartilhasse do mesmo conhecimento, 

o que geraria uma repartição de benefícios injusta e, até mesmo, uma disputa entre 

as diversas comunidades. 

Como forma de solucionar tal questão, diversas comunidades e organizações 
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defenderam que a repartição de benefícios ocorresse de forma coletiva, por meio da 

criação de um fundo de arrecadação, que promovesse a redistribuição por regiões 

ecológicas e etnográficas geridos pelas próprias comunidades (SANTILLI, 2013). 

Entre as lacunas da MP nº 2.186-16 encontrava-se a proteção apenas ao 

conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético brasileiro, o que excluía 

a sua incidência em casos de associação com planta exótica. Não foi previsto 

nenhuma diferenciação ou conceituação sobre o que seria espécie nativa ou exótica, 

ficando sob responsabilidade do CGen analisar a questão quando avaliasse os 

pedidos de autorização de acesso (PAIVA, 2007).  

O âmbito da competência do CGen não incluía a autorização para o acesso a 

aspectos culturais de um povo tradicional ou comunidade local, contanto que não se 

relacione com o patrimônio genético. Para os casos em que os estudos e pesquisas 

em torno do folclore, rituais, música etc. acessem os saberes relacionados à 

biogenética, a situação deveria ser reportada ao conselho, que indicaria a melhor 

maneira de acesso e os procedimentos a serem adotados. 

Do mesmo modo, não era conferida proteção aos conhecimentos tradicionais 

nos casos em que o acesso fosse decorrente de estudos, pesquisas, documentários 

já realizados e divulgados, caracterizando como ―domínio público‖. Assim, por 

exemplo, para a realização de um documentário sobre determinada comunidade 

tradicional/local, que divulgasse informações sobre usos ou modo de emprego da 

flora e fauna regional não seria necessário qualquer autorização do CGen. No 

entanto, essas informações poderiam ser utilizadas para fins de bioprospecção sem 

a necessidade do consentimento prévio e da repartição de benefícios. 

A MP nº 2.186-16 não reconhece, ainda, os direitos à proteção dos 

conhecimentos de agricultores e comunidades rurais, ―os quais são responsáveis 

pela manutenção da agrobiodiversidade e pela subsistência de grande parcela da 

humanidade‖ (BENSUSAN, 2003, p. 13).  

A série de violações de direitos e desconsideração dos interesses das 

comunidades e povos tradicionais contidas no texto da MP nº 2.186-16, associada à 

marginalização parte significativa desses grupos sociais no processo de discussão e 

regulamentação da MP, compuseram um processo de produção e reiteração de 

exclusão desses grupos sociais em relação ao patrimônio genético e aos 

conhecimentos tradicionais. Resta verificar se esse processo permaneceu vigente 

na elaboração do atual sistema jurídico brasileiro que regulamente o tema, o que 
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será trabalhado no próximo capítulo.  

 

CAPÍTULO IV - RECONHECIMENTO NO SISTEMA JURÍDICO BRASILEIRO DE 

PROTEÇÃO AOS SABERES TRADICIONAIS 

 

Em busca da resposta ao problema apresentado nesta investigação será 

utilizada a análise do discurso quanto aos trabalhos preparatórios do Marco Legal da 

Biodiversidade – Lei nº 13.123/15. 

O objetivo desse capítulo é analisar como se deu o processo de construção 

da norma criada para substituir a Medida Provisória nº 2.186-16, bem como a 

participação das comunidades e povos tradicionais nas discussões estabelecidas 

em torno da construção do novo marco legal. 

 

4.1 - Antecedente histórico à elaboração do PL: anteprojeto de lei  

 

Inicialmente, será apresentado, o histórico do anteprojeto de lei que 

antecedeu o Marco Legal da Biodiversidade, a fim de que se possa compreender 

como se deu o processo de construção e os discursos envolvidos na sua 

elaboração. 

Em março de 2003, após assumir o Ministério do Meio Ambiente, a Senadora 

Marina Silva iniciou uma mobilização para adequação das disposições da MP nº 

2.186-16, que era permeada por inúmeros conflitos de interesses da sociedade 

brasileira de modo geral. Os argumentos em torno da reformulação da MP giravam 

em torno da necessidade de um sistema de gestão do patrimônio genético e dos 

CTAs menos burocrático, que possibilitasse a exploração sustentável desses 

recursos, bem como garantisse a participação de representantes da sociedade na 

composição do Conselho. Além disso, havia a necessidade de se ter uma legislação 

aprovada pelo Congresso Nacional, composto por representantes legislativos do 

povo, para tratar do tema. 

Logo no início de seu mandado, a Ministra realizou um seminário para definir 

a melhor maneira de reformular a legislação relacionada ao acesso à biodiversidade 

e conhecimentos tradicionais, uma vez que havia uma clara percepção, por parte de 

todos os segmentos afetados pelo tema, da não adequação do escopo da MP e da 

necessidade de revisão do arcabouço legal. Nesse evento, ficou decidido que o 
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melhor caminho seria a elaboração de um novo projeto de lei (GODINHO; 

MACHADO, 2011). 

Como reflexo do processo político instaurado para discussão do tema, foi 

criada a Câmara Técnica Legislativa do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético 

(CGen) com o fim de discutir as propostas de uma nova legislação e na busca por 

soluções para as pendências e pontos de tensão existentes ao longo da instauração 

do Conselho. Essa câmara coordenou a elaboração do novo projeto de lei sobre o 

acesso aos recursos genéticos e conhecimentos tradicionais associados com o 

objetivo de substituir a Medida Provisória nº 2.186-16 e regulamentar o Tratado 

Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para a Alimentação e a Agricultura 

(BATISTA, 2005). 

A articulação dessa reformulação foi realizada com órgãos do governo, 

empresas de pesquisa, indústrias, ONGs formadas por comunidades e povos 

tradicionais, dentre eles a Associação Brasileira de Antropologia (ABA), o Ministério 

Público Federal (MPF), a Associação Brasileira de Organizações Não-

Governamentais (Abong) representada por integrantes do Programa de Política e 

Direito Socioambiental (PPDS) do Instituto Socioambiental (ISA), a Sociedade 

Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) e o Conselho Empresarial para o 

Desenvolvimento Sustentável (CEBDS). No entanto, Henry Novion e Fernando 

Mathias (2007), do Instituto Socioambiental, denunciam que embora tenha sido um 

processo em tese aberto, muitas limitações foram impostas à participação da 

sociedade, dentre elas a sua divulgação insuficiente e inexistência de apoio 

financeiro para viabilizar a participação de mais interessados. 

As limitações de acesso amplo da sociedade, mais incisivas no caso das 

comunidades e povos tradicionais, foram utilizadas provavelmente num esforço de 

ampliar as correlações de força em favor dessas populações por meio de sujeitos ou 

agentes autorizados a falarem por essas populações, defendendo seus interesses 

nas arenas de disputa. Trata-se de uma operação da racionalidade moderna 

utilizada na produção de estratégias de reiteração do domínio do capital, bem como 

a manutenção de um processo de subalternização das sociedades tradicionais.  

A proposta de regulamentação do anteprojeto quanto relação à proteção dos 

conhecimentos tradicionais associados à biodiversidade era voltada: a) ao 

tratamento equitativo dos conhecimentos tradicionais aos da ciência ocidental; 

reconhecendo esses saberes e como um sistema possuidor de seus próprios 
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fundamentos científicos e epistemológicos; b) ao direito dos povos indígenas, 

comunidades locais e quilombolas de negarem o acesso aos seus conhecimentos e 

a recursos genéticos localizados em seus territórios, seja para fins de pesquisa, 

bioprospecção ou desenvolvimento tecnológico; c) ao estimulo à políticas públicas 

voltadas à valorização, preservação e manutenção dos conhecimentos tradicionais 

associados; d) à autorização do CGen para o acesso aos conhecimentos 

tradicionais e a repartição de benefícios quando a pesquisa devolvida tivesse fins 

lucrativos; e) ao consentimento prévio e informado das comunidades e povos 

tradicionais para o acesso e todas as alterações  e modificações das atividades 

desenvolvidas, que deveria ser encaminhado ao CGen; f) à definição de comunidade 

local como aquela cujo modo de vida e reprodução social se encontrasse ligada à 

biodiversidade e à produção de conhecimentos tradicionais (Anteprojeto de Lei de 

2003). 

No início de 2004, o anteprojeto de lei (APL) foi enviado pelo Ministério do 

Meio Ambiente à Casa Civil, onde se iniciaram novos debates acerca de seus 

dispositivos. As discussões foram restritas aos ministérios interessados na 

regulamentação (Ministério do Meio Ambiente, da Ciência e Tecnologia, da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, do Comércio Exterior etc). O governo 

realizou ainda, por meio da Casa Civil, várias consultas a representantes do setor 

acadêmico - Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) e Academia 

Brasileira de Ciências (ABC), no entanto, não se reuniu com os povos e 

comunidades tradicionais que tinham seus direitos afetados pela nova proposta de 

regulamentação (NOVION; MATHIAS, 2007). 

Mais uma vez, se negligenciava os direitos dos povos e comunidades 

tradicionais a serem consultados prévia e adequadamente sobre quaisquer questões 

que afetassem seus interesses. Permanecendo no lado oprimido das relações de 

poder, esses grupos eram sujeitados à condição de sujeitos subalternos, ou seja, 

sem direito à voz, carecendo necessariamente de representantes que para 

defenderem seus direitos e interesses em razão da sua condição de silenciados. 

Uma das grandes lutas das sociedades tradicionais é pela libertação de sua 

condição de subalterno, a fim de que assuma plenamente o protagonismo nas 

discussões sobre os assuntos que lhe afetem. 

Em maio de 2007, 77 organizações de povos e comunidades tradicionais 

juntamente com organizações não-governamentais e redes, fóruns e articulações 
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nacionais da sociedade protocolaram na Casa Civil, enviaram com cópia a todos os 

ministérios interessados e ao Presidente da República, um pedido de audiência com 

a finalidade de estabelecer um processo amplo e participativo para a discussão da 

nova proposta29.  Esse pedido nunca foi respondido e a solicitação teve seu 

paradeiro desconhecido pelos representantes do governo, pois não correspondia 

aos interesses de mercado e de capital defendidos pela maioria dos órgãos do 

governo. 

No mês de novembro do mesmo ano foi organizado pela Assessoria e 

Serviços a Projetos em Agricultura Alternativa (AS-PTA), Instituto Socioambiental e 

Terra de Direitos, um seminário que contou com a participação de diversas ONGs, 

representantes da FUNAI, dos Ministérios da Cultura, Meio Ambiente, Relações 

Exteriores, da Casa Civil e de povos e comunidades tradicionais e locais. A 

finalidade do debate foi cobrar do governo explicações sobre a forma como estava 

sendo discutido a regulamentação do tema e questionar como seriam garantidos os 

direitos dos povos indígenas e comunidades locais.  

Durante o evento, o representante da Casa Civil propôs a realização de uma 

consulta pública por correspondência, o que gerou grante revolta entre os membros 

da sociedade ali presentes. Foi exigido que o governo atribuísse às comunidades de 

modo geral o mesmo tratamento concedido aos setores da sociedade científica que 

foram exaustivamente consultados ao longo da tramitação do anteprojeto. Os 

participantes do seminário defendiam a realização de audiências públicas, com a 

participação das comunidades locais, indígenas, agricultores familiares das 

diferentes regiões do país, a fim de debater o conteúdo do anteprojeto, que regulava 

desde os direitos das populações tradicionais ao uso de seus recursos e 

conhecimentos até as relações estabelecidas entre elas e as empresas, além da 

aplicação dos recuros oriundos dessa relação, temas estes de grande complexidade 

(NOVION; MATHIAS, 2007). 

Mesmo diante do inconformismo quanto ao método de consulta pública 

proposto pelo governo, foi disponibilizado o envio de sugestões e críticas por meio 

da internet ou por correspondência. Os mecanismos disponibilizados 

(correspondência e internet) mantiveram a forma pouco participativa da sociedade 

                                                 
29

 Informação obtida por meio de notícia publicada no portal eletrônico do Instituto Socioambiental 
disponível em: https://site-antigo.socioambiental.org/nsa/detalhe?id=2573 Acesso em 12 de jun 2017. 

https://site-antigo.socioambiental.org/nsa/detalhe?id=2573
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civil, movimentos sociais, povos indígenas e comunidades locais diretamente 

afetados pela lei, já que muitos desses grupos sociais sequer tinham acesso aos 

meios de comunicação disponibilizados como ferramentas para a consulta.  

E mais, a forma disponibilizada pelo governo brasileiro para colher opiniões e 

os procedimentos utilizados para discutir o projeto de lei contrariou frontal e 

diretamente o que estava disposto na Convenção de Diversidade Biológica (CDB) e 

na Convenção 169 da OIT em relação à questão. Ambos os documentos obrigam 

aos Estados a consultar previamente os povos tradicionais e comunidades locais 

quanto à formulação de políticas públicas que afetem seus recursos, territórios, 

modos de vida e conhecimentos.  

O curto espaço de tempo da consulta, que seria de 28 de novembro de 2007 

a 28 de fevereiro de 2008, também foi motivo de protestos, o que ensejou sua 

prorrogação até julho do mesmo ano (GODINHO; MACHADO, 2011). Após o término 

do prazo, a Casa Civil analisou os dados apresentados e os consolidou em 2008. No 

entanto, o anteprojeto não foi encaminhado ao Congresso Nacional para votação, 

mas sim, retirado da Casa Civil pelo Minstério do Meio Ambiente.  

A justificativa dessa retirada foi a necessidade de elaboração de um novo 

texto, fundamentado nas propostas apresentadas através da consulta pública. No 

entanto, é um indicativo da reordenação na arena de disputa, ou seja, da reanálise 

dos interesses a ser legitimados, a partir da conveniência dos órgãos do governo, 

dentre eles o Ministério do Meio Ambiente que na época já contava com a chefia do 

Ministro Carlos Minc. 

Em 2009, foram encaminhados dois anteprojetos de lei à Casa Civil. Um 

elaborado pelos Ministérios do Meio Ambiente e da Ciência e Tecnologia e outro 

elaborado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, porém, não 

foram analisados. Provavelmente em razão das disputas entre os próprios 

ministérios envolvidos, que buscavam sobrepor seus entendimentos e 

regulamentações a quaisquer questões que afetassem seus interesses.  

 A tentativa de regulamentação do tema demonstrou o estabelecimento de 

correlações de forças entre os sujeitos atingidos pelo acesso aos conhecimentos e 

recursos genéticos, e isto em razão desse patrimônio ser instrumento nas relações 

de poder. Esse processo é decorrente de um histórico de dominação e 

silenciamento, que permeiam as relações entre os diferentes grupos que compõem 

a sociedade moderna.  
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Resta analisar como se deu os embates e discussões em torno do Projeto de 

Lei nº 7.735/2014, a fim de verificar as resistências contra esse sistema de 

subalternização. 

 

4.2 - Processo de Tramitação do Projeto de Lei 

 

4.2.1 – Tramitação da Câmara dos Deputados: PL nº 7.735/14 

 

Em 2014, a então presidenta Dilma Rousseff encaminhou à Câmara dos 

Deputados o texto final de um anteprojeto de lei construído pelo Ministério do Meio 

Ambiente após cerca de três anos de coleta de sugestões e audiências públicas 

realizadas com entidades e representantes da indústria, academia e comunidades 

tradicionais. No entanto, o texto apresentado foi alvo de grande polêmica e críticas 

quanto ao seu conteúdo e à forma de sua construção.  

Segundo vários movimentos sociais e organizações30, o texto havia sido 

elaborado pelo governo em conjunto com ruralistas e o lobby de indústrias de 

medicamentos, cosméticos e higiene e em atendimento aos interesses desses 

detentores de capital. Havia manifesta exclusão dos povos e comunidades 

tradicionais do campo da discussão e restrição de diversos direitos, como a 

permissão de repartição de benefícios não monetários, anistia de penalidades 

aplicadas a acessos indevidos antes da vigência da lei e a isenção da repartição de 

benefícios econômicos de produtos produtos desenvolvidos com base em acesso a 

conhecimentos tradicionais realizados antes de junho de 2000. 

Esse texto se tornou o Projeto de Lei (PL) nº 7.735/201431 e tinha como 

objetivo regulamentar o art. 225, da Constituição Federal, especificamente o inciso 

II, do § 1º, que estatuia o dever do Poder Público preservar a diversidade e o 

patrimônio genético e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação 

do material genético, além de atender ao postulado do seu § 4º, que  tutelou os 

biomas nacionais e determinou o seu uso dos recursos naturais com cumprimento 

                                                 
30

 Como a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a Coordenação das Comunidades Tradicionais 
Caiçaras; a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, o 
Instituto Sociambiental e a Pastoral Anglicana da Terra. 
31

 Projeto de Lei nº 7.735/2014 disponível em: 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1262635&filename=PL+773
5/2014 Acesso em 30 jun 2017. 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1262635&filename=PL+7735/2014
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1262635&filename=PL+7735/2014
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da lei e de condições que assegurassem a preservação do meio ambiente. O projeto 

de lei era voltado, ainda, à proteção e o acesso ao conhecimento tradicional 

associado, à disposição sobre a repartição de benefícios para conservação e uso 

sustentável da biodiversidade, bem como se destinava a revogar a Medida 

Provisória nº 2.186-16/2001. 

A então presidenta, utilizando da prerrogativa concedida pelo art. 64, § 1º32, 

da Constitução Federal, solicitou urgência constitucional para a tramitação do 

Projeto de Lei, o que impôs à Câmara dos Deputados (CD) e ao Senado Federal 

(SF) a apreciação da matéria no prazo suscessivo de 45 (quarenta e cinco) dias 

cada um, sob pena de obstrução da pauta de cada uma das casas do Congresso 

Nacional.  

A urgência solicitada foi justificada pelo interesse na aprovação de um regime 

que agilizasse a pesquisa com a biodiversidade, o desenvolvimento científico e a 

troca de tecnologias. No entanto, tratou-se de uma estratégia do Executivo Federal 

para obrigar o Congresso Nacional a apreciar e votar um projeto de lei que não era 

de interesse da maioria de seus integrantes, mas que poderia trancar a pauta das 

matérias que realmente interessava a uns (ou mesmo despertar o interesse, como 

mais uma ficha de barganha, de outros). 

O apanhado de temas problemáticos do sistema legal vigente na época do PL 

e demonstrados até aqui, confirmam a urgência de uma solução para o atraso de 

mais de 15 (quinze) anos na produção de uma lei que regulamentasse 

adequadamente o acesso aos recursos genéticos e conhecimentos tradicionais 

brasileiros, com soberania, direitos e justiça. Mas o regime de urgência, solicitado 

em meio à campanha eleitoral, crise da Petrobrás e insondáveis contas fiscais, 

trouxe apenas uma tramitação apressada e sem profundas discussões sobre o texto 

proposto, justamente em razão dos interesses voltados à manutenção da redação 

                                                 
32

 Art. 64. A discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do Presidente da República, do 

Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores terão início na Câmara dos Deputados. 
§ 1º - O Presidente da República poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua 
iniciativa. 
§ 2º Se, no caso do § 1º, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal não se manifestarem sobre a 
proposição, cada qual sucessivamente, em até quarenta e cinco dias, sobrestar-se-ão todas as 
demais deliberações legislativas da respectiva Casa, com exceção das que tenham prazo 
constitucional determinado, até que se ultime a votação. 
§ 3º A apreciação das emendas do Senado Federal pela Câmara dos Deputados far-se-á no prazo de 
dez dias, observado quanto ao mais o disposto no parágrafo anterior. 
§ 4º Os prazos do § 2º não correm nos períodos de recesso do Congresso Nacional, nem se aplicam 
aos projetos de código. 
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proposta e à desobstrução da pauta da Câmara e do Senado. 

Diante da complexidade e do interesse de vários seguimentos na temática 

abordada, a Câmara dos Deputados teve que distribuir o PL para mais de três 

comissões33, o que demandou a criação de uma Comissão Especial para a 

apreciação da matéria, conforme previsão do art. 34, inciso II34, do regimento interno 

da Câmara.  

Após a criação dessa comissão, a Secretaria de Relações Institucionais – 

encaminhou à Câmara dos Deputados uma Nota Técnica (NT) elaborada pelo Grupo 

de Trabalho Conhecimentos Tradicionais da 6ª Câmara de Coordenação e Revisão 

do Ministério Público Federal – MPF acerca do PL n. 7735/2014. Esta nota concluiu 

que o modo como tramitava o projeto de lei violava frontalmente o direito à consulta 

prévia e adequada dos povos e comunidades tradicionais, na medida em que até 

aquele momento, não havia sido viabilizada e instrumentalizada a participação 

desses grupos sociais no processo de elaboração do novo marco jurídico nacional.  

Segundo a NT, a participação das comunidades e povos tradicionais na 

elaboração do novo marco legal que envolvia regras sobre o gozo de seus direitos 

decorria não somente do fato de serem eles titulares dos direitos a serem afetados 

pela norma legal, mas também em razão do direito de serem consultados prévia e 

adequadamente sobre todas as questões que envolvem seus interesses, conforme 

previsão da Convenção 169, da OIT. Desse modo, competia ao Estado criar meios 

para os quais esses povos pudessem participar livremente, não apenas na fase de 

execução de um projeto, mas necessariamente nas fases de estudo, planejamento, 

execução e avaliação final. E isto para se tornar possível a avaliação sobre os 

impactos social, espiritual, cultural e ambiental da implementação das atividades 

planejadas.  

Na visão do Grupo de Trabalho Conhecimentos Tradicionais do MPF, o 

Estado brasileiro estava negociando livremente os direitos dos povos e comunidades 

                                                 
33

 O PL foi distribuído para as Comissões de Direitos Humanos e Minorias; Relações Exteriores e de 
Defesa Nacional Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio; Trabalho, de Administração e 
Serviço Público; Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática; Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável. 
34

 Art. 34. As Comissões Especiais serão constituídas para dar parecer sobre: 
(...) 
II - proposições que versarem matéria de competência de mais de três Comissões que devam 
pronunciar-se quanto ao mérito, por iniciativa do Presidente da Câmara, ou a requerimento de Líder 
ou de Presidente de Comissão interessada. 



110 

 

 
 

 

 

 

tradicionais sem franquear aos detentores dos conhecimentos tradicionais a consulta 

prévia e adequada para que pudessem efetivamente tutelar seus próprios direitos e 

interesses.  

Além disso, as normas contidas no referido projeto deixavam de proteger 

adequadamente os direitos humanos fundamentais dos povos indígenas e 

comunidades tradicionais, na medida em que previa a limitação no percentual de 1% 

à repartição de benefícios, que poderia ser reduzido para 0,1% pelos órgãos do 

Governo Federal; permitia a possibilidade de repartição de benefícios não 

monetários por escolha dos usuários da biodiversidade; postergava a composição 

do CGen para regulamento que seria expedido posteriormente; excluía as 

penalidades anteriormente existentes para os casos de biopirataria e concedia 

anistia para os acessos realizados sem a autorização do CGen.   

Para o MPF, assim como para as comunidades e povos tradicionais, a 

aprovação do PL da forma como se encontrava seria um retrocesso aos direitos já 

conquistados pelos grupos tradicionais e poderia acarretar a responsabilização 

futura do Estado brasileiro perante os órgãos e tribunais de direitos humanos. 

Incorporada a Nota Técnica do MPF ao processo de tramitação do PL nº 

7.735/2014 e encerrado o prazo de 45 dias da publicação do projeto (vencido em 11 

de agosto de 2014) foram apresentadas 166 emendas na CD. 

Por ter excedido o prazo de 45 dias para tramitação do PL houve o 

trancamento de pauta na Câmara dos Deputados. Assim, a emergência para retirar 

o sobrestamento imposto pela CF impediu a Comissão Especial de se reunir para 

avaliar o texto do projeto de lei, o que acarretou a análise das 166 propostas de 

emendas pelo Plenário, transformado em Comissão Geral para debater Projeto de 

Lei nº 7.735 de 2014. Este fato tornou complexa a votação tendo em vista que as 

matérias levadas à apreciação não foram devidamente instruídas e não contaram 

com maiores discussões, principalmente com os interessados na regulamentação, já 

que não foram promovidas audiências públicas para debate do tema (TÁVORA, 

2015). 

Dentre as propostas de emendas apresentadas consta: a composição 

paritária do CGen por setores governamental, empresarial, acadêmico e o terceiro 

setor; a inaplicabilidade da legislação ao acesso à biodiversidade e conhecimentos 

tradicionais para fins de atividades agrícolas e pecuárias; a forma de repartição dos 

benefícios oriundos do acesso aos recursos genéticos do país; a possibilidade de 



111 

 

 
 

 

 

 

redução do valor da repartição de benefícios monetários oriundos desse acesso; a 

transferência de tecnologia; a inclusão da pesquisa com produção de sementes e 

melhoramento de raças na tutela do novo marco regulatório, dentre outros temas 

basicamente restritos ao caráter utilitarista da biodiversidade.35 

Em 04 de fevereiro de 2015, o projeto foi levado à votação no Plenário da 

Câmara dos Deputados, tendo sido apresentado pelo Deputado ruralista Alceu 

Moreira (PMDB-RS), relator do PL nº 7.735, um parecer favorável à aprovação da 

proposta na forma de um substitutivo ao PL, que era oriundo de articulações com 

instituições representativas do setor privado, em especial o agropecuário e industrial. 

A proposta do deputado pretendia facilitar o acesso de pesquisadores e indústrias 

aos recursos genéticos e conhecimentos tradicionais associados à biodiversidade e 

à agrobiodiversidade. 

Em 09 de fevereiro de 2015, após mais de sete meses de trancamento de 

pauta do plenário, o Plenário da Câmara analisou o substitutivo do PL e apresentou 

mais 53 (cinquenta e três) emendas. As propostas se referiam, em suma, à 

substituição do termo ―populações indígenas‖ por ―povos indígenas‖; a fiscalização 

do acesso à biodiversidade e conhecimentos a ela associados pelos Ministérios da 

Justiça e da Indústria e Comércio; exclusão da lista de classificação de produtos 

para repartição de benefícios e a definição dos critérios de repartição de benefícios 

não monetários pelo Executivo; a composição do CGen por representantes de povos 

indígenas e comunidades tradicionais; a modificação do conceito de agricultor 

tradicional, a fim de contemplar todos os agricultores que utilizassem variedades 

tradicionais; dentre outros. 

 Por meio de um acordo costurado pelo presidente da Câmara Eduardo 

Cunha (PMDB-RJ) para facilitar a aprovação de projetos de interesse dos ruralistas 

em troca do apoio à sua eleição e para desobstruir a pauta, foi permitida a votação 

do texto principal do substitutivo, sem a análise das 14 emendas apresentadas como 

destaques36 pelos deputados, que seriam discutidas no dia seguinte.  

Os destaques versavam sobre a utilização do termo ―povos tradicionais‖; a 

                                                 
35

 As emendas apresentadas podem ser consultadas no seguinte domínio: 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_emendas;jsessionid=EA4C8565873DED6763212D0
F3CA331D4.proposicoesWeb1?idProposicao=619150&subst=0 Acesso em 15 de julho de 2017. 
36

 Destaques são pedidos feitos por deputados ou líderes de partido para votar, de forma separada, 
emenda ou parte do texto. A votação ocorre após a aprovação do texto principal. 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_emendas;jsessionid=EA4C8565873DED6763212D0F3CA331D4.proposicoesWeb1?idProposicao=619150&subst=0
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_emendas;jsessionid=EA4C8565873DED6763212D0F3CA331D4.proposicoesWeb1?idProposicao=619150&subst=0
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substituição da lista de produtos que poderia incidir a repartição de benefícios para 

uma lista de produtos isentos; a oitiva dos órgãos de representação dos povos 

indígenas e comunidades tradicionais na celebração de acordos setoriais; a inclusão 

do agricultor familiar como agricultor tradicional; a reinclusão no texto do perdão de 

multas aplicadas antes antes da nova lei, em razão ao descumprimento das regras 

de acesso e, por fim, a retirada dos dispositivo que excluía da repartição de 

benefícios os recursos genéticos e conhecimentos tradicionais sobre espécies 

ingressantes no País até a data de vigência da nova lei. 

Em votação por bloco37, foi aprovado na íntegra o substitutivo do Projeto de 

Lei (PL) 7.735/2014 do deputado ruralista Alceu Moreira, com rejeição de todas as 

emendas não destacadas. Segundo o texto aprovado, as comunidades só teriam 

direito à compensação se seus conhecimentos fossem elementos principais na 

agregação de valor do produto desenvolvido a partir do seu acesso, a exclusão das 

penalidades aplicadas anteriormente à vigência da lei, e a repartição de benefícios 

somente para produtos incluídos em uma lista que seria elaborada por alguns 

ministérios. Além disso, produtos desenvolvidos com base em acesso a 

conhecimentos tradicionais realizados antes de junho de 2000 estariam isentos de 

repartir benefícios com essas populações. 

A bancada ruralista da CD comemorou a aprovação do substitutivo, que 

previa a isenção dos produtos rurais do pagamento de royalties pelo uso de 

sementes de espécies exóticas e de commodities introduzidas no País, como soja, 

milho e arroz. Apenas PT, PSOL, PCdoB e PV votaram contra o substitutivo.  

Deputados como Ivan Valente (PSOL-SP), Chico Alencar (PSOL-RJ), Sarney 

Filho (PV-MA) e Alessandro Molon (PT-RJ) denunciaram que representantes de 

povos indígenas e tradicionais não haviam sido ouvidos na elaboração do projeto, 

mas em defesa o deputado Alceu Moreira alegou que a Fundação Nacional do Índio 

(FUNAI), que era a representante dos índios, havia sido ouvida e que integrantes de 

populações tradicionais também tinham sido consultados. Em sua fala, questionou:  

 

Que tipo de discussão queriam? Que eu fosse fazer uma assembleia geral 
no meio de uma tribo? E o que tiraria dali? Nós imaginamos que o grau de 
representação naquela mesa [de negociação] era suficiente e responsável 
para representar quem devia estar lá? (Deputado Alceu Moraira – PMDB-

                                                 
37

 Votação realizada pelo bloco de partidos que compõem a Câmara dos Deputados, e não por cada 
deputado individualmente. 
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RS, 2015). 

 

Pela fala destacada acima, percebe a concepção de que os povos e 

comunidades tradicionais são agentes selvagens, incapazes de expressarem por si 

seus entendimentos sobre determinados temas e de demandarem em favor de seus 

direitos e interesses. A legitimidade para defesa de argumentos voltados à essas 

comunidades é atribuída à instituições representativas e não aos próprios sujeitos de 

direitos. 

Nas negociações realizadas três anos antes da apresentação do PL pelo 

Executivo, a FUNAI defendeu propostas favoráveis aos detendores do conhecimento 

tradicional, mas, em geral, foi voto vencido. O texto original encaminhado pelo 

governo à CD foi elaborado pelo Ministério do Meio Ambiente e contou com o apoio 

do agronegócio e das indústrias farmacêuticas e de cosméticos. Na relatoria e nas 

votações em plenário, o deputado Alceu Moreira recebeu assessoria da Associação 

Grupo FarmaBrasil, uma das principais representantes do setor de fármacos. 

(BRAGA DE SOUSA, 2015). 

Em 10 de fevereiro de 2015 o Plenário da Câmara finalizou a votação das 

emendas ao substitutivo do relator Deputado Alceu Moreira, cujo texto havia sido 

aprovado no dia anterior.38  As votações dos destaques foram feitas por aclamação, 

ou seja, com os parlamentares indicando seu voto levantando ou mantendo o braço 

abaixado. Das 14 propostas de alteração apresentadas (destaques) no dia anterior, 

foi aprovada somente a anistia de empresas multadas antes da entrada em vigor da 

nova lei por infrações no acesso aos recursos genéticos e CTAs. Seguindo 

determinação do governo, que atendia aos interesses da indústria e de ruralistas, o 

PT voltou atrás na orientação de voto contra a proposta depois de ela ter sido 

registrada no painel do plenário.  

Após a conclusão dos trabalhos na Câmara dos Deputados, a proposição foi 

encaminhada ao Senado, aonde se tornou o Projeto de Lei da Câmara (PLC) nº 2, 

de 2015. 

 

4.2.2 – Tramitação no Senado Federal: PLC nº 02 de 2015 
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Após a aprovação do projeto de lei pela Câmara dos Deputados, os povos 

indígenas, comunidades tradicionais e agricultores familiares, incorformados com o 

tratamento recebido pelo governo, enviaram ao Ministério do Meio Ambiente uma 

carta de repúdio ao Projeto de Lei 7735/2014 (PLC 02/2015), contendo as principais 

reivindicações levantadas na discussão dos grupos.  

Este documento foi lido e entregue num encontro em Brasília, realizado nos 

dias 26 e 27 de fevereiro de 2015, que contou com a presença do secretário 

executivo do MMA, Francisco Gaetani e do assessor jurídico da Terra de Direitos, 

André Dallagnol, além de outros prepresentantes do próprio MMA e de povos 

tradicionais, indígenas e pequenos agricultores. O encontro foi resultado as intensas 

mobilizações das comunidades e povos tradicionais que questionavam a sua 

exclusão do processo de construção e debate do novo marco legal. 

Nesse evento, os representantes de povos tradicionais, indígenas e pequenos 

agricultores afetados pelo Projeto de Lei questionaram a proposta apresentada, que 

além de ter sido elaborada sem a sua consulta discussão, previa novas regras para 

o acesso ao patrimônio genético e aos conhecimentos tradicionais no país e permitia 

a sua exploração sem controle de empresas nacionais e internacionais. 

 Os representantes do MMA defenderam o Projeto de Lei, mas abriram a 

possibilidade de que os presentes manifestassem os principais pontos que 

gostariam de ter alterado no PL. No entanto, apesar da aparente abertura de 

diálogo, no dia anterior ao encontro, a então ministra do MMA, Isabela Teixeira, 

havia pedido ao presidente do Senado urgência na aprovação do PL. O presidente 

do Senado Renan Calheiros garantiu à Ministra que não pouparia esforços para 

aprovar o Marco da Biodiversidade dentro do regime de urgência. A intenção era a 

provação dentro do prazo de 45 dias, a fim de não haver trancamento de pauta e 

mudanças significativas do texto aprovado pela CD. 

No Senado Federal o texto foi direcionado inicialmente a três comissões: 

Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), Assuntos Econômicos (CAE) e Meio 

Ambiente (CMA). Em virtude da aprovação dos requerimentos de autoriza dos 

Senadores Flexa Ribeiro e Acir Gurgacz a matéria passou também ao exame das 

comissões de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (CCT) e 

Agricultura e Reforma Agrária (CRA), já que atraia o interesse desses setores.  

Segundo o regimento interno do Senado, os projetos de lei de iniciativa do 
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Executivo e sob o regime de urgência, deveriam ser analisados simultaneamente 

pelas comissões competentes, cabendo somente à Comissão de Constituição de 

Justiça o recebimento de emendas propostas, no parzo único de cinco dias úteis 

(art. 375, inciso I, do RISF).  

No total, foram apresentadas 174 (cento e setenta e quatro) emendas pelos 

Senadores, as quais regatavam os conteúdos de algumas emendas rejeitadas na 

Câmara dos Deputados e representavam os interesses em disputa entre os 

detentores dos saberes e seus usuários.  

As propostas de emenda eram voltadas para: a substituição do termo 

―populações indígenas‖ por ―povos indígenas‖, tema também debatido na CD; a 

retirada da condição de ―elemento de principal agregação de valor‖ atribuída ao 

patrimônio genético e CTA na definição de produto acabado, utilizada para fins de 

repartição de benefício; a reformulação da definição do atestado de regularidade de 

acesso, uma vez que o PLC não previa formas de controle e fiscalização do acesso 

pelo Poder Público; o esgotamento dos meios de identificação da origem do CTA, 

para isenção do consentimento prévio e informado; a inclusão do agricultor familiar 

na definição de agricultor tradicional, fazendo remissão à Lei nº 11.326/06 que 

dispõe sobre a agricultura familiar. 

E mais, o reconhecimento dos CTAs por meio de registros audiovisuais e 

buscas na internet; a desvinculação do PL à Lei de Proteção de Cultivares e ao 

Sistema Nacional de Sementes e Mudas; a exclusão da isenção de repartição de 

benefícios nos casos de transferência, licenciamento e permissão de direitos de 

propriedade intelectual, que dispensaria uma grande parcela de possibilidades de 

repartição, já que são nessas operações que advem o grande capital financeiro; a 

substituição de lista de produtos sobre os quais incidiria a repartição de benefícos 

por um rol de produtos isentos; a determinação de repartição de benefícios 

decorrentes da exploração econômica de produto oriundo de acesso a CTA e 

patrimônio genético antes de junho de 2000; a atribuição exclusiva do Executivo 

para regulamentar a repartição de benefícios na modalidade não monetária; assim 

como a supressão da remissão das multas aplicadas pelo acesso irregular na 

vigência da MP n 2.186-11, 

Após grande insatisfação dos grupos mais atingidos pelo projeto de lei (PLC 

nº 02/2015), foram realizadas de duas audiências públicas para o debate sobre o 

texto e propostas de emendas apresentadas. A primeira foi realizada em 17 de 
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março de 2015 somente com a participação dos órgãos do governo que participaram 

da elaboração da minuta do PL. A segunda aconteceu no dia seguinte, 18 de março, 

e contou com a participação dos representantes das áreas de pequisa, de indústrias, 

de indígenas, comunidades quilombolas e outras comunidades tradicionais.  

Os participantes da primeira audiência pública eram representantes do 

Ministério do Meio Ambiente (MMA); do Ministério da Defesa (MD); da Secretaria de 

Inovação do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC); 

da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Cooperativismo; do Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (MDA); Ministério da Ciência Tecnologia e Inovação 

(MCTI) e Ministério de Estado da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade 

Racial, único órgão presente representando as comunidades tradicionais, no caso, 

os grupos quilombolas e povos e comunidades de natureza africana. 

Nessa reunião, embora todos reconhecessem que o PL era um avanço, 

principalmente quanto à desburocraticação do acesso à biodiversidade e aos 

conhecimentos tradicionais associados, os órgãos do governo apresentaram 

divergências acerca de dispositivos do Projeto de Lei.  

O representante do MD questionou a permissão de pesquisas desenvolvidas 

no exterior por pessoas jurídicas estrangeiras, sem a vinculação à instituições 

nacionais, argumentando que haveria a possiblidade de pesquisa realizadas no 

extrangeiro, por meio de simples remessa de material genético, comprometendo a 

transferência de tecnologia e melhoria na capacitação dos pesquisadores nacionais. 

Já o MDA ressaltou a questão da inclusão do agricultor familiar na definição de 

agricultor tradicional trabalhada pelo PL, já que possibitaria a remissão aos 

regamento jurídico vigente (Lei nº 11.326/2006) que abarcava a política nacional da 

agricultura familiar. Defendeu, ainda, a substituição a lista de produtos sujeitos à 

repartição de benefícios por uma lista de protudos isentos. Os senadores Telmário 

Mota, relator da CCT, e João Capiberibe se insurgiram contra a exclusão dos povos 

e comunidades tradicionais do processo de discussão do projeto de lei, bem como 

contra as isenções e perdões de multas, a dispensa de repartições de benefícios 

gerados pelo acesso ao patrimônio genético realizado antes de junho de 2000. 

Como contrargumento aos questionamentos propostos, o MDIC defendeu que a 

proposta do marco legal não era resolver todos os problemas existentes, mas que se 

pretendia construir mecanismos para o aprimoramento de sua aplicação após a 

aprovação do projeto de lei. 
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A partir das falas dos representantes dos ministérios na primeira reunião, 

percebeu-se a existência de uma grande articulação com os setores de pesquisa, 

comércio e indústria de cosméticos, higiene pessoal, limpeza, fármacos e com o 

setor do agronegócio. O próprio integrante do SF, Senador João Capiberibe, 

reconheceu que embora tivessem ocorrido diversas reuniões com os segumentos 

industriais de cosméticos e de fármacos, não houve esse mesmo tipo de reunião e 

de preocupação com os povos indígenas e com as comunidades tradicionais. Em 

seu discurso, ao defender a participação efetiva desses grupos, o Senador fez a 

seguinte consideração: 

 

Temos um histórico de segregação, de exclusão social absurdo. Um projeto 
de lei que ouve só o andar de cima da economia aumenta a exclusão. Se eu 
estou enganado, me digam os interlocutores que participaram da feitura 
desse projeto de lei.  (...) Estamos famosos de produzir leis que não pegam. 
Então, vamos trabalhar aqui porque, do jeito que está essa lei, dificilmente 
vai pegar. (Senador João Capiberibe, 1ª Audiência Pública para discussão 
do PLC nº 02/2015 ocorrida em 17/05/2015). 

 

Em resposta ao posicionamento do Senador João Capiberibe, o secretário 

Executivo do MMA Francisco Gaetani e o Senador Jorge Viana asseveraram que o 

tema do PL vinha sendo discutido há 20 (vinte) anos entres os vários setores da 

sociedade. Além disso, o projeto apresentado continha 25 (vinte e cinco) dispositivos 

que dependiam de regulamentação posterior, por meio de decreto e, se assumia o 

compromisso de que, no momento de elaboração dessas regulamentações, o 

Senado Federal faria um esforço de discutir e escutar de forma qualificada os 

movimentos sociais, as comunidades e povos tradicionais. Ressaltaram, ainda, que 

a urgência constitucional em que o PL tramitava seria o impecílio para discussões 

mais demoradas sobre a temática. No entanto, essa urgência não foi impecílio para 

as articulações feitas com os setores da indústria, pesquisa e agronegócio. 

Diante das divergências apontadas pelos representantes dos Ministérios, os 

Senadores e presidentes das comissões decidiram realizar uma nova audiência 

pública, no dia 24 de março de 2015, para discutirem somente os pontos conflitantes 

apresentados na reunião do dia 17 de março. 

A segunda audiência pública, realizada no dia 18 de março, contou com a 

participação de representantes da Embrapa; da FUNAI; da Confederação Nacional 

da Indústria; do Grupo Farma Brasil; do Museu Paraense Emílio Goeldi; do Instituto 

Nacional de Pesquisas da Amazônia; da Confederação Nacional da Agricultura; da 
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Fundação Oswaldo Cruz; do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional; da Entidade de Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (EAPIB); da 

Comissão Nacional do Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades 

Tradicionais; do Conselho Nacional de Extrativistas; do Movimento dos Pequenos 

Agricultores Via Campesina; do Instituto Socioambiental (ISA) e do Coordenador 

Nacional da Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas. 

Nesta reunião, foi demonstrado o contentamento dos setores de indústria, 

pesquisa e agricultura quanto à desburocratização do processo de obtenção de 

autorização de acesso e de bioprospecção, bem como o inconformismo de diversos 

movimentos e representantes dos povos e comunidades tradicionais quanto aos 

dispositivos do PL que: inviabilizava a negativa de acesso aos conhecimentos 

tradicionais; dispensava o consentimento livre e prévio nos casos de acesso 

voltados à agricultura; previa a repartição de benefícios apenas de produtos 

acabados e contidos numa lista de classificação, excluindo os produtos 

intermediários e as mercadorias não contempladas pela lista; isentava a repartição 

de benefícios oriundo de acessos ocorridos antes de 2000 e estabelecia um teto 

para essa repartição. Além disso, questionou-se a exclusão dos povos e 

comunidades tradicionais do processo de elaboração e discussão do projeto de lei.  

No discurso da representante da Funai, Maíra Smith, proferido na Audiência 

Pública do dia dia 18 de março, foi destacado que o órgão repudiava o processo 

pelo qual havia sido construído o novo marco legal, sem qualquer participação das 

comunidades indígenas e que, o segmento não considerava aquela audiência 

pública como um processo de consulta livre e informava, como o pressuposto na 

Convenção 169 da OIT e na CDB. Do mesmo modo, os representantes da Via 

Campesina, do ISA e da EAPIB comunicaram seu descontentamento quanto ao 

modelo de produção e discussão do PLC, como demonstrado nas falas 

colacionadas a seguir.  

 

Nós parabenizamos o Senado por este momento; repudiamos o processo 
de condução desse debate, porque nós não participamos do processo de 
construção desse texto. Estamos nos sentindo alijados nesse processo de 
tramitação aqui no Senado. [...] O que esperamos? O que pode acontecer é 
que nós não vamos fazer parte do processo de regulamentação. Não há 
nenhuma garantia. E nós somos os afetados. 
Então, Senadores, há uma quebra de confiança continuada das 
organização sociais, dos movimentos sociais, dos povos indígenas, das 
comunidades tradicionais e da nossa parte camponesa para com o Estado 
brasileiro, com este Governo (Marciano Tolêdo, representante da Via 
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Campesina) 
 

Pode-se perceber aqui, na audiência pública de ontem e na primeira parte 
da manhã de hoje, uma série de falas no sentido de que há consenso em 
torno desse projeto de lei. É claro que há consenso, evidente que há 
consenso nesse projeto de lei entre os setores empresariais envolvidos e o 
Governo Federal. 
Primeiro, porque esse projeto de lei foi construído por essa tal coalizão 
empresarial pela biodiversidade e foi acatado e debatido dentro de diversos 
ministérios, como já foi dito aqui, com a exclusão dos povos e comunidades 
tradicionais que são o elo mais fraco dessa relação sobre a qual dispõe o 
projeto de lei. 
É claro que, além de uma violação moral desses setores empresariais que, 
em suas publicidades, não se cansam de falar da sua responsabilidade 
socioambiental, isso representa uma violação à legislação brasileira. Como 
já foi dito aqui, a Convenção nº 169, da OIT, ratificada e em vigor no Brasil, 
determina a oitiva desses povos naqueles projetos que possam afetar os 
seus direitos, além, é claro, da Constituição Federal (Maurício Guetta, 
representante do Instituto Socioambiental). 
 

Mas, agora, eu quero dizer que não vou agradecer mais por estar aqui, 
porque eu, sinceramente, estou me sentindo lesada, estou me sentindo 
usada por estar aqui na reunião nesta Comissão hoje, porque a gente vê 
que a reunião que está acontecendo para tratar do tema nessas comissões 
são apenas pró-forma, apenas para poder dizer que escutaram a gente. 
Aqui já foi dito por alguns que falaram anteriormente que há consensos, que 
não vão ser permitidas mudanças no texto, e se há mudança, não há 
mudança no mérito (Sônia Guajajara, representante da Apib). 

 

As falas acima comprovam a insurgência dos povos e comunidades 

tradicionais contra o processo de exclusão a que foram submetidos, bem como a 

desconsideração das suas articulações feitas ao longo da tramitação do PL, já que 

não lhes foi concedida a legitimidade discursiva, ou seja, a possibilidade de falar, ser 

ouvido e ter seus discursos considerados. 

Por outro lado, através da fala de diversos representantes do setor industrial, 

comprovou-se, mais uma vez, a articulação com o governo e o contentamento deste 

segmento quanto ao texto do PL.  

 

A gente está aqui à disposição. A CNI trabalhou muito a favor desse projeto. 
A gente acha que mesmo que... Todo projeto tem a oportunidade de ser 
melhorado, de ter corrigidas algumas coisas, mas, num processo de 
negociação, esse é um projeto que atende. Talvez a gente possa corrigir 
algumas falhas não de mérito, mas que possam estar incomodando, vamos 
dizer assim, que não estão atendendo aos pleitos de alguns setores, para 
que a gente consiga ter uma lei que seja efetiva e que seja boa para o Brasil 
[...] (Elisa Romano Dezolt, representante da Confederação Nacional da 
Indústria) 
 

Essa Coalização pela Biodiversidade tem trabalhado conjuntamente há 
mais de três anos. (...) Então a gente deu, de fato, início a esse processo de 
interlocução, fazendo justamente uma aproximação junto ao Governo, 



120 

 

 
 

 

 

 

fazendo pleito de uma reforma dessa legislação que afetava tantos 
interesses, mas, mais do que isso, pela oportunidade que essa situação 
crítica gerada pelas autuações criou para que, de fato, as indústrias se 
engajassem num processo para revisão de um marco regulatório que se 
mostra de extrema relevância para o nosso País. (Adriana Diaféria, vice-
presidente executiva do Grupo FarmaBrasil). 

 

Os discursos acima justificam a defesa do conteúdo do projeto de lei fazendo 

referência ao interesse do País, sem mencionar os interesses privados do setor da 

indústria e de fármacos. Como atividade discursiva, o argumento utilizado é voltado 

para a formação de opiniões a favor de um processo que traria benefícios ao País e 

a todos os brasileiros.  

As falas destacadas demonstram que o que está em disputa na construção da 

legislação é a maneira como as relações de poder operam sobre os sujeitos. Ou 

seja, a norma, mediada pela articulação das palavras, exclui e inclui os diferentes 

sujeitos na disputa de interesses voltados, de um lado para a desburocratização do 

acesso ao patrimônio genético e intelectual, e de outro lado para a proteção do 

patrimônio cultural e defesa contra a sua expropriação pela racionalidade moderna. 

Enquanto o governo, o setor industrial e científico produzem enunciados de 

inclusão dos sujeitos tradicionais e de desenvolvimento sustentável, com normas 

que atendem aos interesses dessas categorias, os povos e comunidades 

tradicionais denunciam um processo de exclusão e segregação, de violação de 

direitos historicamente conquistados. 

O próprio contexto social de votação da norma, qual seja, a urgência 

constitucional em que o PL tramitou, pode ser interpretada como uma prática voltada 

à limitação do campo de discussão e luta acerca dos direitos das sociedades 

tradicionais. Mas essa prática também atingiu os interesses na própria comunidade 

atendida pelo PL, na medida em que a necessidade de votação do texto limitou o 

campo de debate entre os próprios agentes do governo, resultando no cancelamento 

do pedido de audiência pública designada para o dia 24 de março de 2015, a fim de 

que se discutissem somente os pontos conflitantes do PLC. 

O senador Jorge Viana se comprometeu nesta audiência, a receber os 

representantes dos segmentos que se sentiam marginalizados para conversar 

particularmente sobre os pontos conflitantes do PL. 

Ao final da audiência pública, a representante da Entidade de Articulação dos 

Povos Indígenas do Brasil – APIB, Sônia Guajajara entregou à mesa de discussão, 
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uma moção de repúdio dos povos indígenas, povos de comunidades tradicionais e 

agricultores familiares aos setores empresariais envolvidos na elaboração e 

tramitação do projeto de lei que, segundo eles, vendia e destruía a biodiversidade 

nacional. 

As duas audiências públicas demonstraram a existência de desentendimentos 

tanto entre os órgãos do governo quanto em relação aos representantes da 

sociedade civil, no que tange à desburocratização do acesso e exploração 

econômica dos recursos genéticos e conhecimentos tradicionais e à garantia e 

respeito aos direitos de repartição de benefícios e autorização prévia. As 

divergências apresentadas foram sintetizadas em cinco pontos pelo Senador Jorge 

Viana, relator na Comissão do Meio Ambiente, as quais necessitavam ser levadas 

para votação. Esses cinco destaques tratavam de três assuntos: o uso da expressão 

―povos indígenas‖ ao invés de ―populações tradicionais‖, uma mudança na insenção 

de repartição de benefícios oriundos da exploração da biodiversidade e 

conhecimentos tradicionais e a alteração na definição de ―produto acabado‖. 

Em 01 de abril de 2015, foi realizado, por iniciativa do senador João 

Capiberibe, o seminário ―Marco Legal da Biodiversidade: patrimônio, direitos ou 

mercadoria?‖, a fim de discutir o PLC nº 02/2015. O seminário contou com a 

participação de diversos setores interessados na regulamentação do acesso ao 

patrimônio genético brasileiro e aos conhecimentos tradicionais a ele associado.  

Nas discussões nesse seminário, as comunidades e povos tradicionais, assim 

como organizações e institutos ligados à preservação da biodiversidade 

argumentaram que, embora reconhecessem a importância do diálogo promovido por 

meio do evento, a discussão sobre o tema se dava de forma tardia e insufiente.  

Encaminhado o Plenário a votação do PLC nº 02 foi realizada em três 

momentos: o primeiro em 08 de abril de 2015, quando se aprovou de forma global o 

parecer do Senador Jorge Viana, da Comissão do Meio Ambiente; o segundo no dia 

14 de abril de 2015 e o terceiro no dia seguinte (15 de abil de 2015), onde foram 

votados em separado os cinco destaques. 

Das 174 (cento e setenta e quatro) emendas apresentadas somente 23 (vinte 

e três) foram aprovadas, trazendo como principais mudanças: a exclusão do 

dispositivo que permitida à empresa estrangeira acessar o patrimônio genético ou 

receber amostra desse patrimônio genético sem associação com instituição 

nacional; a previsão de oitiva dos órgão de defesa e dos próprios povos indígenas e 
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comunidades tradicionais, nos casos de acesso a CTA de origem não identificável e 

na celebração de acordo setorial; a inclusão do agricultor familiar no conceito de 

agricultor tradicional. 

As emendas aprovadas previam, ainda, a criação do centro de assistência 

para promoção e apoio dos povos e comunidades tradicionais; a exclusão da 

remissão Lei de Proteção de Cultivares (Lei nº 9.456, de 1997) e ao Sistema 

Nacional de Sementes e Mudas (Lei nº 10.711, de 2003) no que se refere ao uso e à 

venda de produtos pelos povos e comunidades tradicionais e agricultores; a fixação 

de competência do MAPA e Ibama para fiscalização das infrações. 

No que tange à repartição de benefícios as emendas aprovadas 

determinavam: a previsão de repartição de benefícios nos casos em que o CTA 

fosse um dos elementos de agregação de valor ao produto, e não o elemento 

principal ou determinante como constava na redação anterior; a fixação de 

competência do Poder Executivo para elaborar a Lista de Classificação de 

Repartição de Benefícios e a definição das formas de repartição de benefícios na 

modalidade não monetária; a isenção nos casos de acesso por empresas de 

pequeno porte, microempreendedores individuais e cooperativas de agricultores 

tradicionais, bem como à exploração para fins agrícolas de material reprodutivo  de 

espécia introdutiza no País até a entrada em vigor da lei; e a isenção da repartição 

de benefícios aos casos de exploração econômica realizada antes de 29 de junho de 

2000. 

Em seguida, o texto final39 do PLC nº 02/2015 aprovado pelo Senado Federal 

foi encaminhado à Câmara dos Deputados para deliberação quanto às alterações 

realizadas. A CD tinha o prazo de 10 (dez) dias, a partir do recebimento, para 

apreciar as emendas. 

Na CD foram rejeitadas as 11 (onze) emendas aprovadas pelo SF, as quais: 

retiravam o adjetivo ―principais‖ do conceito de protudo acabado; substituía o termo 

―populações indígenas‖ por ―povos indígenas‖; excluía a isenção da repartição de 

benefícios aos acessos anteriores a 29 de junho de 2000; substituía a expressão 

―agricultor tradicional‖ por ―agricultores familiares e indígenas‖; determinava a oitiva 

obrigatória de comunidades e povos tradicionais nos casos de acesso a CTA de 

                                                 
39

 Texto oficial enviado pelo Senado Federal à Câmara dos Deputados pode ser consultado no 
domínio https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=3452206&disposition=inline  

https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=3452206&disposition=inline
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origem não identificável; excluía a remissão Lei de Proteção de Cultivares (Lei nº 

9.456, de 1997); e a fixava de competência do MAPA e Ibama para fiscalização das 

infrações. 

As 12 (doze) emendas aprovadas versavam sobre a implementação dos 

tratados internacionais sobre patrimônio genético ou conhecimento tradicional 

associado pela lei em votação; as definições de autorização de acesso ou remessa, 

de acordo setorial, de agricultor tradicional; a necessidade de anuência do Conselho 

de Defesa Nacional no acesso ao patrimônio genético e conhecimento tradicional 

em área indispensável à segurança nacional e a anuência da autoridade marítima 

quando o acesso se desse em águas jurisdicionais brasileiras, na plataforma 

continental e na zona econômica exclusiva; o estabelecimento, pela União, da Lista 

de Classificação de Repartição de Benefícios; a disciplina pelo Poder Executivo das 

formas de repartição de benefícios da modalidade não monetária, nos casos de 

acesso ao patrimônio genético; a possibilidade de celebração de acordos de 

repartição de benefícios com a União nos casos de acesso ao conhecimento 

tradicional ou à biodiversidade de origem não identificável; e a inaplicabilidade da 

repartição de benefícios prevista no protocolo de Nagoia à exploração econômica 

para fins agrícolas e de material reprodutivo de espécies introduzidas no país antes 

da entrada em vigor do Tratado.40 

Por fim, o texto final foi encaminhado para avaliação da Presidenta da 

República, que vetou quatro matérias: 1) Entrave burocrático para utilização de 

patrimônio genético ou conhecimento tradicional associado; 2) vigência para 

repartição de benefícios; 3) Participação do Poder Executivo na repartição não 

monetária; 4) competência para fiscalização da utilização do patrimônio genético e 

do conhecimento tradicional associado. 

Nos dias anteriores à sanção da lei, a Casa Civil recebeu representantes da 

Confederação Nacional da Indústria (CNI) para conversar sobre os vetos, mas 

recusou-se a receber agricultores familiares, povos indígenas e tradicionais. A Casa 

Civil era a responsável por recolher as sugestões de veto dos ministérios envolvidos, 

encaminhá-los à presidenta e assessorá-la na decisão final sobre o texto a ser 

sancionado 

                                                 
40

 O Brasil assinou o Protocolo de Nagoya em 02 de fevereiro de 2011, mas até o presente momento 
não ratificou o documento. 
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Os vetos foram mantidos pelo Senado Federal e pela Câmara dos Deputados, 

restando aprovado o texto da Lei nº 13.123/2015. 

A polêmica acerca da exclusão dos povos e comunidades tradicionais na 

elaboração da nova lei foi negada pela então ministra do Meio Ambiente, Izabella 

Teixeira, que assegurou a participação de todos os setores interessados na 

regulamentação do Marco Legal da Biodiversidade, a depender do tema: ―Não 

necessariamente todos os itens vão envolver todos os interlocutores‖ concluiu 

(BRAGA DE SOUSA, 2015) 

O contexto de participação das comunidades e povos tradicionais na 

discussão do PL manteve uma mecânica que sujeita esses grupos sociais à 

condição de subalternos, favorecendo o aumento de suas forças no campo da 

conservação da biodiversidade e produção de conhecimentos (visando os termos 

econômicos de utilidade), mas diminuindo seu poder no no campo político. 

As comunidades e povos tradicionais deixaram claro que, para elas, depois 

de longos anos discutindo o tema, as questões inerentes ao acesso aos 

conhecimentos tradicionais associados à biodiversidade, que eram essenciais e 

inegociáveis para elas, passaram a ser tratados como favores concedidos, e não 

como direitos adquiridos. (BENSUSAN, 2015). 

 

4.3 - As discussões em torno do texto do Projeto de Lei 

 

Como já exposto, os povos e comunidades tradicionais, por diversas vezes 

manifestaram seu descontentamento quanto à forma que o PLC nº 02/2015 foi 

construído, ou seja, sem sua participação nas discussões e sob a imposição de um 

regime de urgência na tramitação. Mas as questões de conflito referentes ao projeto 

de lei se estendia a diversos dispositivos que, em sua visão, anistiavam as 

irregularidades e violações históricas, excluía o Poder Público de realizar qualquer 

fiscalização sobre as atividades de acesso e exploração econômica e não 

assegurava o respeito e a efetivação de seus direitos garantidos legal e 

constitucionalmente. 

Segundo os grupos tradicionais, compostos por quilombolas, indígenas, 

catadores de coco, seringueiros, agricultores locais, os principais pontos que 

apresentavam inconsistências e violavam direitos adquiridos após muita luta e 

disputa se referia ao acesso à biodiversidade e aos conhecimentos tradicionais, à 
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repartição de benefícios e às definições apresentadas no texto do PL.41 

Em relação ao primeiro ponto, qual seja, o acesso ao patrimônio genético e 

aos conhecimentos tradicionais, os conflitos se deram por várias questões. Dentre 

elas o fato de o PL deixar de prever e inviabilizar a negativa do consentimento prévio 

dos povos e comunidades tradicionais, nos casos de acesso a CTA de origem não 

identificada, bem como atribuía à União o critério de autorizar os acessos em áreas 

de interesse estratégica de defesa do estado nacional.  

Outro ponto de tensão era a flexibilização da comprovação do consentimento, 

em detrimento de conhecimentos coletivos, que poderia ser feito por assinatura de 

mero termo, registro audiovisual ou parecer de órgão oficial competente. A tentativa 

era, desburocratizar ao máximo a obtenção de consentimento para viabilizar o 

desenvolvimento de pesquisas. 

A permissão de que empresas nacionais e internacionais explorassem a 

biodiversidade e conhecimentos, sem controle e fiscalização, era outro ponto de 

conflito, na medida em que seria possível fazer a remessa para o exterior de 

amostras de patrimônio genético e a exploração econômica de produto acabado ou 

material reprodutivo oriundo de acesso ao patrimônio genético ou ao conhecimento 

tradicional, sem qualquer supervisão do país. Este ponto também causou 

descontentamento entre os representantes das indústrias e de empresas de 

pesquisas, por ser possível o acesso por empresa estrangeira sem a vinculação a 

instituições brasileiras, o que dificultaria a troca de tecnologias. 

Percebe-se a sobreposição dos interesses dos detentores dos CTAs pela 

tentativa de superar os entraves e lacunas que dificultavam o acesso à 

biodiversidade e promover o desenvolvimento técnico-científico. Havia manifesta 

deslegitimação dos interesses dos povos e comunidades tradicionais, que eram 

vistos apenas como agentes na conservação da biodiversidade. 

No que tante à repartição de benefícios o PL previa que apenas os produtos 

acabados poderiam ser objeto dessa repartição, excluindo, assim, os produtos 

intermediários, o que restringia a repartição de benefícios com as comunidades e 

                                                 
41

 As informações apresentadas foram retiradas dos manifestos contrários ao projeto de lei feito pelos 
povos e comunidades tradicionais, bem como às falas dos representantes da FUNAI, da Comissão 
Nacional de Movimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, dos povos quilombolas 
dentre outros nas audiências públicas realizadas no Senado Federal, cuja transcrição encontra-se 
disponível em anexo e no link:  
www.senado.leg.br/atividade/rotinas/materia/getDocumento.asp?t=163002 Acesso em 12 jun 2017. 

http://www.senado.leg.br/atividade/rotinas/materia/getDocumento.asp?t=163002
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povos tradicionais. A justificativa para a manutenção dessa previão foi que, os elos 

primários das cadeias produtivas não agregavam nenhum tipo de valor à geração da 

matéria prima para consumo e representava apenas 1% por cento da receita líquida 

do produto, o que tornaria dispendiosa a repartição de benefícios nesses casos. 

Assim, considerando que o produto que vai ao mercado é o que tem agregação de 

valor o correto, seria incidir a da repartição de benefício somente quanto ao produto 

acabado. Além disso, no valor estipulado para o produto final estariam inclusos os 

valores dos produtos intermediários, sendo que a repartição na parte final incluiria 

todo o processo de produção com instrumentos intermediários. 

A repartição dos benefícios apenas nos casos em que o patrimônio genético 

ou conhecimento tradicional fossem elementos principais de agregação de valor ao 

produto, assim como a isenção da repartição aos acessos anteriores ao ano 2000 e 

condicionamento de repartição aos produtos contidos numa lista de classificação 

que seria elaborada por Ministérios também foram pontos conflitantes. Essas 

permissões facilitavam a expropriação diversidade biológica e dos saberes a ela 

associados, servindo aos interesses pelos detentores de capital financeiro, que 

atribuíam a esse patrimônio o caráter de mera matéria prima e mercadoria. 

Essa Lista de Classificação foi considerada extremamente prejudicial pelos 

povos e comunidades tradicionais, já que dependeria de regulamentação posterior, o 

que permitira a exploração sem a devida repartição de benefícios enquanto a lista 

não fosse produzida. Como solução, as comunidades apresentaram a proposta de 

ser realizada uma lista negativa, ou seja, que contivesse os produtos que não seriam 

passíveis de repartição de benefícios. Os argumentos contrários à esta solução 

asseguravam que a lista seria produzida tão logo o PL fosse aprovado e que sua 

elaboração contaria com a participação de diversos setores da sociadede. 

A desburocratização no acesos aos recursos genéticos e CTAs deixava a 

critério exclusivo das empresas exploradoras a modalidade de repartição de 

benefícios nos casos de acessos aos conhecimentos tradicionais e recursos 

biogenéticos de origem não identificável, assim como insentava microempresas, 

empresas de pequeno porte e micro empreendedores individuais de repartir os 

benefícios e excluía da repartição de benefícios a exploração econômica relacionada 

à alimentação e agricultura. 

A prerrogativa de escolha da repartição de benefícios monetária ou não 

monetária por parte do usuário permitiria tanto a escolha do modelo de repartição 



127 

 

 
 

 

 

 

quanto do beneficiário, o que contrariaria toda a sistemática do direito à repartição 

de benefícios. 

A anistia concedida pelo projeto de lei, teve como justificativa a necessidade 

de se regularizar as das atividades irregulares. Porém, não se diferenciou quais 

atividades e quais empresas buscaram a legalidade e que, por problema de 

burocracia não conseguiram, daquelas empresas que operaram intencionalmente na 

ilegalidade. Já as isenções concedidas aos acessos anteriores ao ano de 2000 se 

justificavam por não ter, na época, nenhuma norma interna que dispusesse sobre 

regras de acesso e repartição de benefícios. A norma não poderia ser criada com 

efeitos retroativos.  

No que tange às definições apresentadas no texto do PL, houve intenso 

debate. Os representantes dos povos e comunidades tradicionais alegavam que,  

além de terem sido adotadas à revelia dos detentores dos conhecimentos 

tradicionais, substituía o termo ―povos‖ por ―população‖ ao se referir aos indígenas; 

substituía o termo ―agricultor familiar‖ por ―agricultor tradicional‖, em afronta à Lei nº 

11.326/06; descaracterizavaa a definição de ―sementes crioulas‖ contida na Lei nº 

10.711/09 e deixava de prever que o atestado de regularidade de acesso fosse 

prévio e com debates participativos sobre seus termos e início de atividades.  

A questão da nomemclatura ―populações indígenas‖ utilizada em substituição 

à ―povos indígenas‖ causou grande revolta, tendo em vista a consolidação do termo 

na legislação, inclusive na Convenção 169 da OIT, o que pressupunha a condição 

de sujeitos de direitos aos povos indígenas e impunha sua consulta e participação 

em todo processo político que os afetassem.  

A modificação do termo empregado foi objeto de emendas tanto na Câmara 

quanto no Senado, justificadas em razão da expressão povos indígenas reconhecer 

a existência de diversas etnias, com línguas e cosmovisões próprias que estão na 

origem da biodiversidade. Outrossim, do ponto de vista antropológico, ―população‖ 

seria uma palavra utilizada para fins de estatística em ciências biológicas que, por 

ser reducionista, não seria adequado para referir aos povos indígenas. No entanto, 

as propostas de alteração foram vetadas nas duas casas sob o argumento de que já 

o Supremo Tribunal Federal havia consolidado o termo ―população indígena‖ como o 

mais apropriado, em detrimento da designação ―povos‖. 

Quanto à definição de ―sementes crioulas‖ o inconformismo se deu em virtude 

de não serem utilizados critérios científicos e marcadores moleculares para o seu 
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reconhecimento como crioula, bastando a utilização dos critérios discricionários 

previstos na Lei de Sementes e Lei de Cultivares, o que dependendo do interesse de 

que fizesse essa classificação excluiria da repartição de benefícios os benefícios 

oriundos desse acesso. 

Em defesa ao projeto, os representantes do governo e da classe industrial 

argumentaram que a simplificação das regras para o acesso ao patrimônio genético 

visava facilitar a transformação do patrimônio natural em riqueza nacional, o que 

geraria benefícios para aqueles que detêm o conhecimento tradicional e permitiria a 

exploração dessa riqueza de forma sustentável. 

 Essa facilitação ao acesso se deu com a proposta do PL de substituir as três 

autorizações anteriormente exigidas pelo CGen por um simples cadastro feito pela 

própria instituição de pesquisa ou indústria. Além disso, a autorização de acesso 

concedida pelo CGen seria substituída por uma simples notificação do órgão, com 

indicação da modalidade de repartição de benefícios escolhida, de opção da 

instituição, e apresentação do contrato de repartição de benefícios, nos casos de 

acesso ao patrimônio genético isoladamente, e do contrato do termo de anuência 

prévia com as comunidades, nos casos de acesso aos conhecimentos tradicionais. 

Esse procedimento tornaria ágil a concessão de autorizações para o acesso. 

Para os defensores do PL as regras claras para a repartição de benefícios 

trouxeram segurança jurídica, na medida em que apresentaram os percentuais fixos 

de repartição, bem como indica quem são os beneficiários: a União nos casos de 

acesso ao patrimônio genético e as comunidades detendores do conhecimento, nos 

casos de acesso aos conhecimentos tradicionais. 

Quanto ao teto de 1% (um por cento) para a repartição de benefícios, foi 

defendido que essa limitação se daria no acesso ao patrimônio genético e que a 

base percentual única estabelecida tornava economicamente viável a 

bioprospecção. Nos casos de acesso ao CTA, haveria uma negociação própria com 

os detentores desses saberes e não haveria limitação de percentual. Porém, nada 

garantia que não houvesse uma extensão desse percentual nos contratos oriundos 

do acesso aos saberes.  

Em resposta à falta de efetiva participação dos povos e comunidades 

tradicionais sobre o processo legislativo e o texto do projeto de lei, foi argumentado 

que elas teriam participação no CGen, órgão responsável pela regulamentação e 

aplicação da norma. 
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Já quanto ao conteúdo do projeto de lei, foi defendido que o conceito de 

agricultor tradicional apresentado no PL englobaria o agricultor familiar, assim como 

a definição de ―semente crioula‖ ou ―variedade crioula‖ já incluiria o caráter científico 

e genético; a isenção aos acessos e exploração econômica realizadas antes do ano 

2000 visava conferir segurança jurídica, já que não seria razoável exigir a 

retroatividade da legislação, para casos em que, na época, não existia uma 

regulamentação definida. 

Após a discussão dos pontos conflitantes e análise das propostas de 

emendas pelo Senado Federal, foi mantida a expressão ―populações indígenas‖; 

assim como a repartição de benefícios exclusivamente vinculada aos produtos 

acabacos, no entanto, deixou de ser exigido que o conhecimento tradicional ou 

patrimônio genético fosse o ―elemento principal de agregação de valor‖, constando 

apenas como ―elemento de agregação de valor‖. Foi modificada, ainda, a isenção da 

repartição de benefícios oriundos do acesso e da exploração econômica ocorridos 

antes de 2000, fazendo constar somente para os casos de produtos desenvolvidos 

antes da edição da MP. 

Após a votação do PLC no Senado Federal, houve o retorno do texto à 

Câmara dos Deputados, que avaliou as emendas apresentadas pelo SF e 

posteriormente, remeteu o texto para sanção da Presidente da República. 

O texto final manteve a isenção de benefícios dos produtos derivados do 

acesso ao patrimônio genético e conhecimento tradicional antes de 2000; a exclusão 

do conhecimento tradicional de origem identificável da possibilidade de acordo 

setorial destinado a reduzir o percentual do valor da repartição de benefícios de 

produtos oriundos de acesso a recurso genético ou conhecimento tradicional de 

origem não identificada, bem como a desobrigação de consulta dos órgãos oficiais 

de defesa dos povos e comunidades tradicionais nesses acordos setoriais; a 

destinação pelas empresas usuárias da repartição de benefícios nos casos de 

acesso a patrimônio genético na modalidade não monetária; a exclusão do IBAMA 

para fiscalizar o acesso e exploração dos recursos genéticos e conhecimentos 

tradicionais junto com o Ministério da Agricultura. Além disso, foi excluída do projeto 

a previsão de criação de um centro de assistência para os povos indígenas, 

comunidades tradicionais e agricultores familiares, para assessorá-los quanto ao 

acesso aos conhecimentos tradicionais.  

Dentre os argumentos apresentados, houve o acolhimento de algumas 
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reivindicações. Na sanção da lei pela presidenta Dilma Roussef, houve o veto a 

cinco dispositivos da redação aprovada pelo Congresso Nacional.  

Foram vetados os artigos que isentava a repartição de benefícios os produtos 

derivados de acesso anterior ao ano 2000, que retirava a possibilidade de as 

empresas escolherem, com exclusividade, o destinatário final da repartição de 

benefícios não monetários nos casos de acesso aos recursos genéticos; e que 

garantia ao IBAMA a fiscalização do acesso e exploração ao patrimônio genético, 

evitando a atuação exclusiva do Ministério da Agricultura para as atividades 

agrícolas. 

Os dados históricos e discursivos apresentados demonstram que a tentativa 

de inclusão dos povos e comunidades tradicionais na discussão do projeto de lei e 

na futura implementação da lei (compromisso assumido pelo Senado Federal e pelo 

Ministério do Meio Ambiente) reafirmou mecanismos de dominação por meio de 

práticas institucionais fundamentadas na concepção do outro tradicional como 

selvagem, incapaz de decidir por si, ou mesmo como objeto útil a um interesse 

dominante. 

A norma jurídica (projeto de lei) construída em torno de verdades postas, 

referendada pela cientificidade de seu conteúdo e autoridade dos seus sujeitos 

produtores, não concede legitimidade discursiva aos grupos tradicionais, na medida 

em que desconsidera e exclui esses sujeitos e seus saberes, pensamentos e 

opiniões acerca dos mecanismos de regulamentação.  



131 

 

 
 

 

 

 

CONCLUSÃO 

 

O direito ao meio ambiente equilibrado e à sadia qualidade de vida, assim 

como os conhecimentos tradicionais associados como elementos da diversidade 

cultural, integram o sistema de direito humanos, principalmente tomando-se por 

base a temática da preservação da diversidade biológica. Desse modo, discutir o 

sistema de proteção aos saberes locais e tradicionais dos diversos grupos sociais 

culturalmente diferenciados do padrão global ocidental hegemônico tem grande 

significado, já que além do valor econômico, ele é fundamental para o 

desenvolvimento humano local.  

A proteção aos ritos, práticas e costumes construídos e vividos em 

determinado território e em determinada comunidade possibilita a perpetuação da 

tradição de um povo em face das interferências de comunidades externas, e 

favorece a construção da identidade cultural, na medida em que evita a 

fragmentação cultural. 

Partindo desses pressupostos, a pesquisa desenvolvida questionou a 

existência de reconhecimento dos povos e comunidades tradicionais o sistema 

jurídico brasileiro de proteção aos seus conhecimentos. 

De início, podemos verificar que, a análise conjunta dos estudos teóricos com 

a sistemática de construção do Marco Civil da Biodiversidade permitiu demonstrar 

que os povos e comunidades tradicionais tidos antes, como sujeitos deslegitimados, 

agora lutam por espaço tanto geográfico, cultural quanto na área jurídica. 

Os estudos sobre o processo histórico de construção das normas jurídicas 

que afetam esses povos e comunidades demonstram como são construídas as 

verdades e materialidades jurídicas. Do mesmo modo, nos apresenta o processo de 

construção da imagem ocidental hegemônica desses grupos culturalmente 

diferenciados, e dos direitos a eles outorgados, que ora os inclui, ora os exclui, 

estabelecendo critérios de classificações, ícones e materialidade.  

Evidencia-se o alegado, de plano, com a conceituação de povos e 

comunidades tradicionais apresentada pela legislação, que além de ser um 

mecanismo de classificação social, acaba engessando e cristalizando definições que 

não conseguem traduzir as complexidades da vida humana e que não contemplam e 

incluem muitas formas societárias de convivência. Ou seja, ao mesmo tempo em 

que tenta colocar esses seres humanos ―em molduras desenhadas pelo 
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ordenamento jurídico‖ (STEFANELLO; NOGUEIRA, 2012) para lhes permitirem 

gozar de determinados direitos, criam hierarquias sociais e excluem alguns 

segmentos invisibilizados. 

Tudo isso veicula a colonialidade de poder e saber, reafirmando as relações 

Norte/Sul, tanto em nível internacional como interno no Estado. 

A adoção dos estudos decoloniais e foucaultianos deixou claro que a 

construção da norma está imbricada no exercício de poderes. Os tratados e leis 

nacionais produzem discursos e narrativas que incluem e excluem os indivíduos e 

coletividades, de acordo com os interesses dominantes, estabelecendo uma 

dinâmica em que nem todos podem falar tudo em qualquer espaço. 

Os conceitos de colonialidade do poder, monocultura do saber, biopolítica nos 

permitem vislumbrar as relações de poder coloniais que constrói as verdades, a 

valorização do conhecimento científico em detrimento do saber tradicional, a 

organização social e os campos de observação e enquadramento dos povos e 

comunidades tradicionais. 

Exemplo disso é a apresentação da ciência moderna como única detentora da 

verdade, que nada mais é do que uma forma de perpetuação do poder e dominação 

coloniais, ou seja, o conhecimento científico se tornou um instrumento da 

colonialidade, sendo justificado pela capacidade superior de conhecer e modificar o 

mundo. Do mesmo modo, o estabelecimento de relações de poder pela norma 

jurídica, tenta enquadrar esses grupos culturalmente diferenciados em um padrão 

onde sua valorização só se daria caso fossem produtivos ou servissem a algum 

interesse dominante. Essa é uma prática do biopoder, que destaca ou invisibiliza as 

categorias populacionais de acordo com sua utilidade. 

Desse modo, a preocupação na proteção de suas culturas se de seus 

conhecimentos se daria apenas para a conservação da biodiversidade e exploração 

econômica. Tornando esses sujeitos de direitos apenas garantidores e produtores 

de insumos e produtos de alto valor mercadológico. 

O aparente cenário de reconhecimento e empoderamento dos povos e 

comunidades tradicionais oculta a imposição de um padrão de conduta que se 

aproxima do modelo ocidental eurocêntrico e ignora as particularidades das 

múltiplas identidades existentes, o que acaba perpetuando as exclusões, 

preconceitos, violências, dominação e expropriação de seus conhecimento 

praticadas no período colonial. 
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A proposta de regulamentação do acesso aos conhecimentos tradicionais 

associados à biodiversidade o faz para que sua utilização se dê dentro dos 

parâmetros fixados (autorização prévia e repartição de lucros) pelo modelo 

capitalista ocidental, visando o desenvolvimento científico e a conservação da 

biodiversidade, sem considerar a sobrevivência das formas de vida, do patrimônio 

cultural e intelectual das comunidades e povos tradicionais.  

Todos os discursos apresentados pelos defensores do projeto de lei tinham 

com argumento o desenvolvimento econômico, industrial e científico por meio do 

acesso facilitado à riqueza da biodiversidade e dos conhecimentos tradicionais. Tais 

argumentos demonstram a consideração desses recursos (materiais e imateriais) 

como matéria-prima e não como patrimônio natural. A proposta apresentada ignorou 

que, para os povos e comunidades a biodiversidade não gera riqueza, mas é a 

própria riqueza e tem uma relação estreita com suas crenças, ritos e práticas. Assim, 

a lógica do desenvolvimento sustentável visa apenas a conservação da 

biodiversidade para manter o crescimento econômico e não a manutenção da 

natureza por ser substancial para a nossa sobrevivência, assim como das culturas 

que as nossas etnias têm. 

No que tange à participação nos trabalhos preparatórios do Marco Civil da 

Biodiversidade, percebe-se a inexistência de reconhecimento quanto aos povos e 

comunidades tradicionais na medida em que esses grupos são obrigados a formular 

suas reivindicações numa linguagem de direito dominante, para terem a 

oportunidade de serem ouvidos e, eventualmente atendidos. Exemplo disso foram 

os meios de consulta disponibilizados para se discutir o projeto de lei do CGen, 

quais seja, correspondência e internet, quando muitas comunidades e povos 

tradicionais sequer tem acesso a esses recursos de comunicação. Do mesmo modo, 

têm-se as audiências públicas sobre o PLC nº 02/2015, que foram realizadas em 

Brasília, local central, mas distante do território desses povos e comunidades, que 

vivem em locais geograficamente distantes da capital do país e, até mesmo, de 

forma isolada. Tal realidade dificultou e inviabilizou a presença de mais 

representantes dessas sociedades. 

As alternativas oferecidas a esses grupos sociais foram os direitos à 

propriedade intelectual coletiva ou um regime de domínimo público desse 

patrimônio, o que obriga às comunidades e povos tradicionais a adequação dos 

seus regimes de organização e regulamentação interna em leitos de Procusto. 
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Ninguém os indagou acerca do seu interesse em ―vender‖ seus conhecimentos, até 

porque, para esses povos e comunidades tal patrimônio ão tem valor ou preço. 

Para os povos indígenas, populações e comunidades tradicionais os seus 

sabres são ilimitados e tem significado, de modo que não podem ser compreendidos 

serapadamente da cultura, das práticas, das crenças, do clima, do ambiente em que 

são gerados e aprimorados. A preocupação existente com os conhecimentos 

tradicionais é exclusivamente econômica e mercantilista, e ignora a sua estreita 

relação com a identidade cultural de cada detentor. Isto não tem valor e deve ser 

reconhecido pela legislação e pelos processos de construção das políticas públicas 

Ficou assim, para atingir seus objetivos, esses grupos sociais devem se 

conformar com as regulamentações da comunidade dominante em vez de contestá-

las, e operar com seus conhecimentos e culturas do modo como são vistos pela 

sociedade hegemônica, práticas estas oriundas do biopoder e biopolítica dos grupos 

dominantes. 

Na verdade, toda a investigação proposta comprova a hipótese de que não 

houve reconhecimento no sistema jurídico brasileiro de proteção aos conhecimentos 

tradicionais, pois os direitos das comunidades e povos tradicionais nunca estiveram 

no centro das discussões do Brasil, assim como dos países megadiversos, mas, sim, 

o interesse aos recursos biogenéticios e aos seus conhecimentos, o que levou à 

abordagem sobre os direitos desses grupos sociais.  

Em que pese as legislações internacionais (Conveção 169 da OIT e CDB) e 

nacionais (inclusive a Constituição Federal) afirmarem ser tarefa estatal a consulta 

sempre que as ações governamentais atingirem questões de interesse dos povos e 

comunidades tradicionais, percebeu-se a lesão a esses direito na discussão do PL 

nº 02/2015, e isto pelo próprio Estado.  

A situação de construção do projeto de lei demonstrou o desequilíbrio em 

relação aos interesses atendidos e não atendidos. Evidenciaram-se, com a exclusão 

dos detentores dos saberes tradicionais do campo de discussão, os fins da 

elaboração da lei e a quem seria destinada, tornando-se perceptíveis a 

compatibilidade entre as antigas relações metrópole/colônia e as novas 

configurações entre subjetividades centrais e periféricas. 

O fato é que, os povos e comunidade tradicionais não são contrários ao 

desenvolvimento econômico, tecnológico e científico do país. Mas querem ser 

consultados de todo o processo de construção e implementação de normas que 



135 

 

 
 

 

 

 

regulem o acesso aos seus conhecimentos. Não querem apenas o direito 

constitucional e originário de serem povos e comunidades tradicionais e de serem 

tratados como tais, mas o exercício do direito de opinarem e de terem seus 

argumentos considerados, analisados e acolhidos, bem como de impedir o avanço 

de medidas que contrariem seus interesses. 

Se o direito sempre procurou regulamentar e aperfeiçoar as relações 

mercantis ente sujeitos, tidos como iguais, o procedimento de regulamentação do 

acesso aos conhecimentos tradicional deve ter como pressuposto que ele pertence 

aos povos e comunidades que são seus detentores, os quais têm o direito de dispor 

à sua maneira, medida e interesse, cabendo ao Estado somente a proteção dessa 

relação, que evidentemente se encontra de forma desequilibrada. Deixar de fazer 

essa leitura conjugada implica em tratar indistintamente todo conhecimento como 

passível de ser apropriado ou mesmo, pensá-lo, juntamente com seus detentores, 

unicamente por sua utilidade e necessidade. (ALMEIDA, 2007). 
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ANEXO I - NOTAS TAQUIGRÁFICAS (1ª REUNIÃO CONJUNTA CRA/CCT/CMA) 



 

 

 

(Texto com revisão.) 
 

O SR. PRESIDENTE (Otto Alencar. Bloco Maioria/PSD - BA) – 
Havendo número regimental, declaro aberta a 1ª Reunião Conjunta das Comissões 
Permanentes, sendo a 3ª Reunião da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor, Fiscalização e Controle, a 3ª Reunião da Comissão de Ciência, 
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, e a 5ª Reunião da Comissão de 
Agricultura e Reforma Agrária, todas da 1ª Sessão Legislativa da 55ª Legislatura do 
Senado Federal, que se realiza nesta data, 17 de março. 

Antes de iniciarmos os trabalhos, submeto à apreciação do Plenário a 
dispensa da leitura e a aprovação das atas das últimas reuniões da CMA, CCT e 
CRA. 

Os Srs. Senadores e as Srªs Senadoras que concordam permaneçam 
como se encontram. (Pausa.) 

Aprovadas. 
As atas estão aprovadas e serão publicadas no Diário do Senado 

Federal, juntamente com as respectivas notas taquigráficas. 
Iniciando os trabalhos da reunião conjunta, que é realizada em 

atendimento aos Requerimentos  nº 4-CMA; nºs 1 e 5-CCT; e nºs 5, 8 e 12-CRA, 
todos de 2015, abrimos a primeira das duas audiências públicas destinadas a instruir 
o Projeto de Lei da Câmara nº 2, de 2015, conhecido como Marco Civil da 
Biodiversidade e de Acesso ao Patrimônio Genético, sendo que, amanhã, nós 
teremos audiência pública começando às 8h, indo até às 10h, e, depois, outra de 
10h às 12h, ou mais tempo, se for necessário. 

Previamente, coube-nos compor a Mesa de expositores e temos a 
honra de convidar, com muita alegria, a única Ministra presente, a Ministra Nilma 
Lino Gomes, Ministra de Estado da Secretaria de Políticas de Promoção da 
Igualdade Racial. 

Por favor. (Palmas.) 
O Exmº Sr. Francisco Gaetani, secretário executivo do Ministério do 

Meio Ambiente, que representa a Ministra Izabella Teixeira, que não pôde 
comparecer por um outro compromisso pré-agendado. (Palmas.) 

O Capitão-de-Mar-e-Guerra Paulo Cézar Garcia Brandão, assessor de 
assuntos setoriais da Subchefia de Organização Americana do Estado Maior 
Conjunto das Forças Armadas, representando o Ministro Jaques Wagner. (Palmas.) 

O Sr. Rafael de Sá Marques, diretor de tecnologias inovadoras da 
Secretaria de Inovação do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior, representando o Ministro Armando Monteiro. (Palmas.) 

O Sr. Hélcio Botelho, secretário substituto da Secretaria de 
Desenvolvimento Rural e Cooperativismo, representando a Ministra Kátia Abreu. 
(Palmas.) 

Informo que contaremos com o serviço de interatividade do Senado 
Federal, para participação popular pelos cidadãos que estão assistindo, ao vivo, pelo 
Portal e-Cidadania, no endereço www.senado.leg.br/ecidadania, ou pela TV Senado. 

As participações também poderão ser feitas Alô Senado, no número 
0800-612211, além das redes sociais (Twitter e Facebook), possibilitando assim ao 
cidadão que envie comentários ou perguntas, que serão repassadas aos nossos 
convidados. 

Convido o Sr. Marco Aurélio Pavarino, assessor do Ministério do 
Movimento Agrário, representando o  Ministro Patrus Ananis. (Palmas.) 



 

 

 
 

 

 

 

Convido o Sr. Paulo Sérgio Lacerda Beirão para tomar assento na 
primeira fila, porque não há mais lugar à mesa. 

Os comentários e perguntas sofrerão uma triagem conforme definido 
nos termos de uso do portal, não com base na qualidade do comentário ou no mérito 
da pergunta, mas sim quanto ao cumprimento de regras de respeito e urbanidade, 
bem como de conexão com a finalidade do debate. 

Nada mais adequado possa a sociedade opinar numa discussão como 
essa, em torno da proposta que estabelecerá um novo cenário legal e regulatório 
para o acesso à biodiversidade e o patrimônio genético nacionais. 

A proposta, que se iniciou por proposta encaminhada pela Presidência 
da República à Câmara dos Deputados, onde tramitou sob o número de Projeto de 
Lei 7.735, de 2014, chegou recentemente a esta Casa e foi tombada sob o número 
de Projeto de Lei da Câmara 2, de 2015. 

É importante informarmos, previamente, que a matéria tramita sob o 
regime de urgência constitucional, e daí a celeridade imposta para as discussões e 
deliberações em torno da proposição, motivo pelo qual realizaremos duas 
audiências, hoje e amanhã, e contaremos com um número relativamente grande de 
expositores. 

Para a audiência de hoje, conforme Mesa já composta, foram 
convidados sete ministérios, que encaminharam seus representantes para 
apresentarem a esses colegiados de Senadores e Senadoras as suas posições 
quanto à matéria, e muito nos honra a presença da Ministra de Estado da SEPPIR, 
Nilma Lino Gomes, que certamente abrilhantará os nossos debates. 

Já para a audiência de amanhã, que terá início às 8h, contaremos com 
16 expositores, entre órgãos de governo, entidades privadas e da sociedade civil 
organizada. Por isso a reunião será dividida em duas partes, de forma a podermos 
estabelecer um bom debate para todos. 

O tema em comento, que numa primeira análise nos traz unicamente a 
conotação da ciência e da pesquisa, abrange questões muito mais profundas e 
complexas, daí a pluralidade de entidades e especialidades aqui postas. Por isso 
mesmo deve-se franquear o debate e a palavra a todas as partes interessadas. E é 
o que nós vamos fazer aqui. 

As diversas opiniões, por vezes conflitantes, são essenciais para que 
possamos nós, Senadores e Senadoras, das três Comissões, assim como as 
demais comissões por onde tramita simultaneamente a matéria, termos acesso a 
visões divergentes, o que é fundamental. 

Poderemos então nos posicionar de forma embasada sobre a 
proposta, e produzir um texto que venha a sanear, pelo menos naquilo que for 
possível, os anseios da sociedade e de todas as partes envolvidas. 

Destaco aqui o compromisso do Senado Federal, que mesmo ante um 
projeto que chega no início da Legislatura, e que tramita em regime de urgência 
constitucional, com prazos curtos e céleres, se dedica, como é sua atribuição, a 
estudar e melhor compreender a matéria, e por isso realizamos essas duas 
audiências em prazo tão curto e com grande número de expositores. 

Teremos ricas discussões, e os Relatores do projeto na CMA, na CCT 
e na CRA, que ora participam das audiências, assim como a CCJ e CAE, que 
certamente nos acompanham, terão um bom trabalho pela frente. 

Passaremos, então, às exposições pelos convidados e, ao final, às 
Srªs e aos Srs. Senadores presentes, na ordem de inscrição, com prioridade aos 
requerentes das audiências públicas. Durante o curso da audiência, esta 



 

 

 
 

 

 

 

Presidência também poderá fazer intervenções, assim como apresentar comentários 
e questionamentos enviados pelos cidadãos que nos assistem. 

Obedecendo à hierarquia, passo a palavra, então, com muita alegria – 
e agradecendo outra vez –, à Ministra Nilma Lino Gomes, da Seppir. V. Exª dispõe 
de 10 min., como é regimental. 

A SRª NILMA LINO GOMES – Bom dia a todas e a todos. 
Gostaria de iniciar a minha fala dizendo da grande satisfação de estar 

aqui presente, neste momento. Para a Seppir, Secretaria de Políticas de Promoção 
da Igualdade Racial, esse é um tema extremamente significativo, extremamente 
relevante. Agradeço à Casa pelo cuidado e pelo zelo da discussão sobre a 
biodiversidade e também sobre o nosso patrimônio genético. 

Também inicio agradecendo imensamente o convite do Senador Otto 
Alencar e a sua gentileza ao me convidar para participar aqui neste momento 
representando não só a nossa Secretaria como os povos e comunidades que a 
Seppir cuida como Secretaria com status de Ministério. Também quero agradecer ao 
Senador Paulo Rocha, que apresentou duas emendas de inclusão que dizem 
respeito à Seppir. Quero agradecê-los imensamente.   

Quero cumprimentar os meus colegas da Mesa, representando os 
outros Ministérios. 

Acho que, primeiramente, seria interessante que a Casa entendesse o 
objetivo da Seppir. É uma secretaria de políticas de promoção da igualdade racial 
com status de Ministério do Governo Federal. O nosso objetivo principal é construir 
uma articulação e políticas fazendo uma articulação dentro do próprio Governo 
Federal e fora, com os movimentos sociais, no sentido de garantir a promoção da 
igualdade racial.   

O Brasil é um país que tem na sua Constituição Federal o crime de 
racismo, que foi uma conquista dos movimentos sociais. O racismo hoje é um crime 
inafiançável e imprescritível, e isso tem desencadeado uma série de ações e leis do 
Estado brasileiro no sentido de garantir cada vez mais o direito das populações 
negras no Brasil, os direitos constitucionais, os direitos econômicos, os direitos 
sociais. O Brasil dá um passo à frente, considerando também outros países da 
América Latina, quando institui, como um Ministério dentro do Estado, uma Pasta 
para cuidar dessas questões. 

Sabemos também que o Brasil é um país extremamente diverso, com 
uma intensa diversidade cultural e étnica, e isso nos dá um diferencial diante dos 
outros países do mundo, mas sabemos também que vivemos históricos de 
desigualdades e de discriminações. Então, um país com uma intensa população 
negra, mais de 50% da sua população, também tem que lidar com formas de 
proteger essa população de um fenômeno que é global, o racismo. 

Mas por que, então, a presença da Seppir pensando o tema do marco 
legal da biodiversidade? 

Gostaria de chamar a atenção das senhoras e dos senhores para um 
dos povos, um dos públicos que a Seppir cuida, que são os povos e as comunidades 
quilombolas, assim como os povos e comunidades tradicionais de natureza africana. 
A Seppir é organizada em três Secretarias e uma delas é uma secretaria que 
justamente cuida de políticas e articula políticas dentro do Governo Federal. Ela tem 
uma escuta para os movimentos sociais, os movimentos quilombolas e dos povos e 
comunidades de natureza africana. Escutando as suas demandas, a Seppir, na 
nossa responsabilidade de Ministério, tem que conseguir alcançar formas de garantir 
os direitos desses povos, dessas comunidades. O tema da biodiversidade, do 



 

 

 
 

 

 

 

patrimônio genético toca de forma muito incisiva sobre esses dois públicos dos quais 
cuidamos: os povos quilombolas e as comunidades tradicionais de matriz africana. 

Dando alguns destaques para as senhores e os senhores, esses povos 
e essas comunidades possuem conhecimentos e técnicas tradicionais. São 
possuidores ou detentores, digamos assim, de conhecimentos que, 
lamentavelmente, podem ser usurpados se o Estado assim não os acolher, não os 
proteger. Por isso, a importância da biodiversidade atinge esses dois públicos com 
os quais a Seppir trabalha. 

São comunidades, em sua grande maioria, muito pobres, com poucos 
recursos financeiros e que, com todas as lutas que se vêm desenvolvendo ao longo 
da história do Brasil, são guardiãs do direito à sua própria terra, à sua memória, à 
sua ancestralidade, aos seus conhecimentos. Esses conhecimentos muitos de nós 
usamos no nosso cotidiano, mas muitas vezes nem sabemos quem são os seus 
guardiões na nossa sociedade: conhecimento das ervas, dos chás, das formas de 
curar através de recursos naturais que possuímos no Brasil com a nossa grande 
diversidade, e isso desde os tempos coloniais. Lamentavelmente, a escravidão foi 
uma forma de usufruir da mão de obra de trabalho de povos e comunidades 
africanas escravizadas no Brasil. 

Mas esses povos e essas comunidades, tanto os quilombolas quanto 
os povos tradicionais de matriz africana, são povos de lutas e se organizam 
politicamente na sociedade brasileira. São várias formas de órgãos de 
representação que dialogam com a Seppir, dialogam também com outros Ministérios 
presentes nesta Mesa, e, dentro desse diálogo, há uma grande preocupação com a 
proteção da biodiversidade, com a proteção dos seus conhecimentos. Por isso, a 
discussão que o Senado desencadeia aqui bem como  o nosso Projeto nº 2, de 
2015, são importantes para a Seppir e para esses povos. 

Nesse sentido, eu gostaria de solicitar, do Senado, apoio. A Seppir 
solicita do Senado, dos Senadores, apoio para a aprovação de duas emendas muito 
importantes, de inclusão, que foram apresentadas pelo Senador Paulo Rocha. Eu 
gostaria de destacá-las: uma é a emenda de inclusão, que inclui a Secretaria de 
Políticas de Promoção de Igualdade Racial no art. 17 § 9º.  Eu gostaria, com a 
licença dos senhores e das senhoras, de ler esse artigo, para que compreendam a 
importância da emenda de inclusão apresentada pelo Senador. Diz o seguinte: 

 
 § 9º  A repartição de benefícios referente aos produtos 
acabados ocorrerá exclusivamente sobre os produtos previstos 
na Lista de Classificação de Repartição de Benefícios, definida 
em ato conjunto pelo Ministério do Meio Ambiente, Ministério 
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e Ministério 
da Ciência, Tecnologia e Inovação, com base na Nomenclatura 
Comum do Mercosul (NCM), conforme regulamento.  
 

A nossa solicitação de aprovação dessa emenda é devido ao fato de 
que, tendo em vista o objetivo da Pasta, da Seppir, de promoção da igualdade racial, 
e, entre dos nossos trabalhos de promoção da igualdade racial, estão incluídos os 
quilombolas e povos e comunidades tradicionais, apesar de a Seppir participar de 
todo o processo de discussão, seria muito importante para essa Pasta essa 
aprovação porque poderemos também dar nossa contribuição ao Senado. Das 
discussões que ocorrerão na execução da lei, gostaríamos de participar ativamente, 
junto com os outros Ministérios, nesse momento. 



 

 

 
 

 

 

 

A outra emenda de inclusão, para a qual também solicito apoio dos 
Senadores e Senadoras, é que, dada a importância e dadas as características das 
nossas comunidades quilombolas, dentro do que se está discutindo, desse marco 
legal da biodiversidade e questões do patrimônio genético, que também a própria 
palavra "quilombola" apareça no texto, logo após a expressão "indígenas", que 
percorre todo o texto da lei. É uma solicitação para a aprovação da emenda de 
inclusão, porque não só participando, a Seppir poderá também contribuir com mais 
informações, com mais debates e mais diálogos. Assim, esse povos serão 
visivelmente expressos no teor da lei que estamos discutindo aqui. 

Existe uma discussão muito interessante feita pelo sociólogo 
Boaventura de Sousa Santos, em um de seus textos chamados "Sociologia das 
Ausências e Emergências", que eu gostaria de compartilhar com os senhores e 
senhoras porque diz respeito a algumas coisas que estamos discutindo aqui. Ele vai 
chamar atenção para o fato de que alguns temas – ele está discutindo com a teoria 
sociológica, com a teoria geral, mas podemos trazer para a discussão dos 
movimentos sociais e das lutas por direitos no Brasil – na própria teoria sociológica, 
acabam não aparecendo, acaba não ganhando visibilidade. 

Então, fica a pergunta é: por que será que eles não ganham 
visibilidade? Por que será que parece que eles estão subentendidos no que a 
própria teoria sociológica diz? E eu diria, no caso aqui, porque a inclusão da 
expressão "quilombola" juntamente com as demais, ou ainda, porque essa 
invisibilidade não é casual, mas, muitas vezes, ativamente produzida. Isso não 
significa que as pessoas estão mal intencionadas, de forma alguma; muitas vezes, 
significa que, dado o apagamento histórico nas relações de poder que certos grupos 
e povos sofreram, a própria visibilidade deles, trazida com outros sujeitos sociais, 
mostra a nossa posição, como Estado brasileiro, de corrigir desigualdades, de 
garantir direitos. 

Então, eu diria que a presença da expressão aqui, a solicitação, é de 
que essa invisibilidade não se repita no caso dos quilombolas, dentro de uma 
discussão tão importante como a que estamos fazendo agora, e que tem a ver com 
os quilombolas e com os povos e comunidades tradicionais de matriz africana. E, aí, 
nas reflexões do sociólogo Boaventura de Sousa Santos, está expresso que essa 
sociologia para procurar ausências também tem como par uma outra proposta 
sociológica, que é a de produzir emergências. 

Então, o Estado de direito, o Estado democrático faz emergir e dar 
visibilidade a povos, sujeitos, temas que, historicamente, lutam por encontrar 
espaços na luta por direitos que nós tanto construímos e pela qual, eu sei, esta Casa 
zela. 

O meu tempo terminou? 
O SR. PRESIDENTE (Otto Alencar. Bloco Maioria/PSD - BA) – V. Exª 

ainda dispõe de mais dois minutos. 
A SRª NILMA LINO GOMES – Então, eu gostaria de finalizar a minha 

fala reforçando, para esta Casa, primeiro, o agradecimento pela oportunidade de 
estar aqui; reforçando, ainda, que a SEPPIR já vem tentando participar e discutir o 
tema aqui colocado e que é muito importante que nós possamos estar incluídos 
visivelmente, tanto a Secretaria quanto os povos quilombolas, no texto da lei, porque 
nós sabemos que podemos trazer contribuições interessantes, inclusive como 
escuta do que esses povos e comunidades têm a dizer para o Brasil e também para 
o Senado. 



 

 

 
 

 

 

 

Gostaria de agradecer imensamente e me coloco à disposição para 
eventuais perguntas. 

Muito obrigada. 
O SR. PRESIDENTE (Otto Alencar. Bloco Maioria/PSD - BA) – Com o 

término da exposição da Ministra, pediria ao Secretário da Mesa que dê 
conhecimento aos Relatores das emendas propostas pelo Senador Paulo Rocha. 

Passo a palavra ao Exmº Sr. Francisco Gaetani, Secretário Executivo 
do Ministério do Meio Ambiente, por 10 minutos. 

O SR. FRANCISCO GAETANI – Bom dia a todos e todas! 
Eu queria agradecer, em nome da Ministra Izabella Teixeira, o convite 

para estar aqui presente discutindo com os senhores e senhoras essa proposta, que 
é preciosa para o Ministério do Meio Ambiente. Assim, é com muita satisfação que 
estamos aqui hoje para discutir o projeto. 

Queria agradecer, particularmente, o convite do Senado Otto Alencar, 
Presidente da Comissão de Meio Ambiente, uma vez que esta é uma agenda 
estratégica para o País, uma agenda de interesse de todos os envolvidos para que a 
gente possa transforma o fato de o Brasil ser "G1" em biodiversidade em uma 
realidade concreta, em uma realidade que produza riqueza para o Brasil e que 
assegure repartição de benefícios aos envolvidos nessa condição. 

O fato de nós termos as maiores reservas de biodiversidade do mundo, 
de termos as maiores reservas de água doce do mundo, de termos as maiores 
reservas de florestas tropicais do mundo tornam o Brasil um país único; agora, nós 
precisamos transformar essa patrimônio natural em riqueza nacional, em empregos, 
em benefícios para aqueles que detêm esse conhecimento, de modo a podermos 
explorar essa riqueza de forma sustentável. Esse projeto vai nessa direção. 

As principais preocupações do Ministério do Meio Ambiente nesse 
projeto envolvem atualizar, melhorar, aprimorar uma legislação que data do início do 
século; uma legislação que surgiu como medida provisória, mas que, a despeito de 
suas boa intenções, não viabilizou um marco regulatório adequado para a 
exploração da biodiversidade brasileira. 

Nós temos, hoje, a preocupação de viabilizar uma legislação que tenha 
aderência. Nós precisamos acabar com a tradição, no Brasil, de termos leis que 
pegam e leis que não pegam; leis que são cumpríveis e leis que não são cumpríveis. 
A legislação que nós estamos propondo procura equacionar essa situação. 

Por quê? Porque a legislação atual é uma legislação cuja 
operacionalidade se tornou inviável. É uma legislação que, por um lado, criminaliza a 
bioprospecção e, por outro, inviabiliza repartição de benefícios. É uma legislação 
que não atende ao interesse do País. É uma legislação que foi forjada no contexto 
de uma preocupação muito grande com o combate à biopirataria, mas que, por outro 
lado, inviabilizou a exploração do nosso patrimônio genético de forma sustentável. 

Entre os principais princípios dessa legislação, a gente queria destacar 
alguns. 

Primeiro, a gente prevê, propõe uma legislação que tenha aderência, 
que seja operacionalizável. 

Segundo, que ela incentive o acesso à nossa biodiversidade e à 
bioprospecção. 

Aqui, eu queria abrir um parêntese. A bioprospecção, por si, não gera 
benefícios. A inovação se dá quando há comercialização da pesquisa, de modo que 
ela se mostre rentável. Mas o setor produtivo, melhor do que ninguém, sabe que 



 

 

 
 

 

 

 

muitos investimentos em pesquisa e desenvolvimento não, necessariamente, 
resultam em bens comercializáveis. 

Terceiro, focar na garantia da rastreabilidade. Por quê? Porque é a 
rastreabilidade que vai assegurar aos detentores do conhecimento tradicional a 
repartição do benefício numa fase posterior. 

Nós propomos também regimes de repartição de benefícios que sejam 
sustentáveis e personalizáveis, que não sejam idealizáveis, mas que , pelo contrário, 
sejam passíveis de serem concretamente colocados em prática. 

A legislação reconhece a contribuição dos povos indígenas, das 
comunidades tradicionais e dos povos quilombolas para a resistência da 
biodiversidade. Eles são os grandes guardiões, os grandes preservadores dessa 
riqueza nacional e precisam, no caso da exploração desse conhecimento tradicional, 
ter os seus benefícios repartidos de forma adequada. Nós precisamos assegurar 
que esses benefícios e esses direitos sejam respeitados de forma institucional pelo 
Estado brasileiro. 

Algumas preocupações nós achamos importante destacar. 
Primeira, redução dos custos de transação de modo a não 

comprometer a competitividade de setores-chave da economia brasileira. 
Segundo, remeter para as normas infralegais o que for possível. 
Esse projeto trata de uma legislação complexa, uma legislação 

inovadora, que não há em muitos países do mundo para o Brasil poder mirar. Nós 
precisamos trabalhar com a perspectiva de que muita coisa vai depender de 
regulamentação posterior, de modo que a gente possa aprimorar e refinar essa 
legislação através de instrumentos infralegais. 

Terceiro, evitar enrijecer a legislação. 
Incerteza jurídica não significa uma legislação detalhada. Combater a 

incerteza jurídica significa propor uma legislação que seja aderente, mas que seja 
passível de aplicação e, eventualmente, aprimoramento. Se nós enrijecemos a 
legislação, ela, rapidamente, se descola da realidade. 

Quarto, trabalhar para que a gente possa aprimorar essa legislação ao 
longo do tempo, seja no aspecto infralegal, seja no aspecto de eventuais 
modificações legais posteriores. 

Foi construído um clima de negociação nesse processo, uma 
negociação que, na verdade, foi uma legislação trabalhosa, uma legislação custosa, 
por todos os envolvidos. Esse processo levou a uma situação em que muitos de nós 
aspirávamos mais em relação ao conteúdo dessa proposta, mas tivemos que 
negociar os nossos interesses no âmbito do Governo, junto à sociedade, junto ao 
setor privado, no âmbito da Câmara, de modo que chegamos hoje a um projeto que 
é fruto de uma trajetória de muita discussão, e achamos que a gente tem que 
trabalhar para que a gente possa viabilizar uma legislação que reflita 
adequadamente o interesse da sociedade brasileira. 

Em relação ao setor privado, eu gostaria de destacar também que a 
legislação nacional é o principal anteparo do País nas suas negociações 
internacionais. O que isto quer dizer? Quando nós falamos da legislação de Nagoya, 
do Protocolo de Nagoya, que o Brasil assinou, mas ainda não ratificou, quando 
falamos do Tirfa, nosso projeto relacionado ao Tratado de Recursos Fitogenéticos 
para Alimentação e Agricultura, assinado também pelo Brasil, nós estamos falando 
de legislações que têm na sua legislação nacional o seu grande escudo, o seu 
grande instrumento protetor nas transações internacionais. 



 

 

 
 

 

 

 

Nós procuramos, então, buscar elaborar uma proposta em 
consonância, consistente com essas legislações. Buscamos, também, na proposta, 
criar regras de transição para o estabelecimento de arranjos institucionais para um 
novo formato de exploração do patrimônio genético. Nós entendemos que a situação 
atual não atende ao interesse do País. Nós temos 15 anos de funcionamento de 
uma legislação, mas, se nós observarmos o que está acontecendo, veremos que, 
além de não termos pesquisas de desenvolvimento em relação à nossa 
biodiversidade, além de não termos repartição de benefício, nós temos uma situação 
onde, do universo de multas até hoje aplicadas pelo Ibama, apenas 0,098 delas 
foram efetivamente pagas. Houve uma judicialização disso, de modo que nós temos 
um marco regulatório que não é aderente à realidade brasileira. 

Em relação à pesquisa, precisamos criar mecanismos para incentivar a 
pesquisa de desenvolvimento que não sejam inibidos pela legislação. Temos 
discutido com o Ministério da Ciência e Tecnologia como fazê-lo. Pretendemos 
avaliar as formas de incentivar esse trabalho. 

Uma das iniciativas em discussão refere-se a estimular pesquisa de 
desenvolvimento também nas unidades de conservação, que são os maiores 
depositários da biodiversidade brasileira, os chamados hot spots, as áreas mais 
preciosas, os santuários do ponto de vista da biodiversidade do País estão 
localizados em unidade de conservação na Amazônia. E nós procuramos explorar 
essa biodiversidade de forma sustentável e adequada. Precisamos que a 
bioprospecção seja estimulada com custos reduzidos e que as universidades, as 
empresas e os institutos de pesquisa se engajem nesse processo de construção do 
interesse nacional. 

Na área da agropecuária e da pesquisa, precisamos destacar o papel 
das feiras, das coleções e da desoneração das atividades relacionadas à pesquisa e 
ao desenvolvimento, necessários para que possamos avaliar eventualmente a 
possibilidade de comercialização do resultado desse investimento. 

Finalmente, em relação à questão da repartição de benefício, cabe 
destacar que a pedra de chave, para que esse processo se dê de forma adequada, 
é a rastreabilidade. Não há como haver bioprospecção, sem que se identifique a 
origem desse conhecimento, em particular no que diz respeito ao conhecimento 
tradicional. 

Estou consciente de que temos, no Brasil, um alto potencial de 
exploração econômica de forma sustentada relacionada ao conhecimento tradicional 
sociável. Este conhecimento, detido por famílias, comunidades, populações 
quilombolas, polos indígenas, comunidades tradicionais, ao longo do tempo, já vem 
sendo, de alguma forma, explorado, mas não necessariamente da forma adequada. 

Muitas vezes, a repartição de benefícios que temos em mente, que 
consideramos justa, não está sendo observada, e precisamos criar mecanismos 
para que isso se dê de forma adequada. 

O projeto deseja mecanismos que criam um ambiente de confiança, 
para que se facilite o acesso ao conhecimento tradicional associado, através do 
mecanismo de pesquisa e desenvolvimento, que garanta rastreabilidade e propicie 
repartição de benefício de forma adequada. 

Essa reforma regulatória prevê também, nos casos de não ser possível 
apropriar a origem do conhecimento, a instituição de um fundo de uma política 
nacional de repartição, onde esse conhecimento seja difuso, mas não seja possível 
identificar a propriedade original desse conhecimento. 



 

 

 
 

 

 

 

Essas regras de repartição e regularização são atrativas e estão em 
consonância com a legislação internacional. Estamos propondo também o 
funcionamento de um conselho patrimônio genético mais dinâmico, baseado em 
cadastros, em estrita sintonia com a área de ciência e tecnologia do País, para que 
possamos incentivar a pesquisa de desenvolvimento, ao mesmo tempo em que 
asseguramos a repartição de benefício da forma mais estruturada. 

É um projeto novo. É um projeto inovador. É um projeto que visa a 
simplificação do acesso. É um projeto que visa assegurar as condições de justiça e 
de repartição de benefícios aos detentores de conhecimento tradicional associado. É 
um projeto passível de melhorias, de aprimoramentos no presente, no futuro, mas 
cria condições, para que o Brasil possa efetivamente assegurar a exploração de sua 
biodiversidade de forma sustentável no interesse de toda a sociedade brasileira. 

Temos consciência de que não é um projeto dos sonhos de ninguém, 
mas é fruto de muita negociação, de muita conversa, que agora chega ao Senado 
para a sua consideração. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Otto Alencar. Bloco Maioria/PSD - BA) – 

Agradeço ao Dr. Francisco. 
Queria registrar a presença da Senadora Ana Amélia, Presidente da 

Comissão de Agricultura; do Senador Donizeti Nogueira, que está conosco; bem 
como dos Senadores Douglas Cintra, Jorge Viana, Lasier Martins, da Senadora 
Lídice da Mata e dos Senadores Waldemir Moka, Humberto Costa e Cristovam 
Buarque, Presidente também da Comissão de Ciência e Tecnologia. 

Passo a palavra ao Capitão-de-Mar-e-Guerra Paulo Cézar Garcia 
Brandão, que representa o Ministro da Defesa Jaques Wagner. 

O SR. PAULO CÉZAR GARCIA BRANDÃO – Exmo Sr. Senador Otto 
Alencar, Presidente da CMA, Exma Senadora Ana Amélia, Presidente da CRA, Exmo 
Sr. Senador Cristovam Buarque, Presidente da CCT, Exmos Srs. Senadores,  Exma 
Senhora Ministra Nilma Lino Gomes, MM. Sr. Secretário Executivo do Conselho do 
Ministério do Meio Ambiente, demais representantes da Mesa, senhoras e senhores 
representantes dos demais ministérios, órgãos, institutos de pesquisa, 
representantes de organizações da sociedade civil, é com muita satisfação que 
fomos convidados para colocar a nossa visão sobre o Marco Legal da 
Biodiversidade. Eu vou me ater àqueles tópicos que nos são mais caros para a 
defesa nacional.  

A Política Nacional de Defesa identifica que a questão ambiental 
permanece sendo uma das preocupações da humanidade e que países detentores 
de grande biodiversidade, enormes reservas de recursos naturais, imensas áreas 
para serem incorporadas ao sistema produtivo, como é o caso brasileiro, podem 
tornar-se objeto de interesse nacional nem sempre claros. 

Na ótica da defesa nacional, o acesso ao patrimônio genético, à 
proteção e o acesso ao conhecimento tradicional associado, repartição de benefícios 
e o acesso à tecnologia e à transferência de tecnologia para a sua conservação e 
utilização elevam o conhecimento e o aproveitamento da biodiversidade no território 
nacional, contribuem para que o País possa dedicar-se ao seu próprio 
desenvolvimento e progresso e fortalecem o apoio às ações estratégicas voltadas 
para a efetiva ação do Estado no desenvolvimento socioeconômico, visando à 
defesa das riquezas naturais e do meio ambiente. 

Dessa forma, ficam atendidos os preceitos da Política Nacional de 
Defesa especialmente no que se refere à adoção de medidas para a melhoria das 



 

 

 
 

 

 

 

condições de vida das comunidades tradicionais indígenas e quilombolas 
beneficiadas, para a fixação das populações na faixa de fronteira e para a 
salvaguarda dos interesses marítimos nacional. 

A Medida Provisória nº 2.186 dispõe sobre o acesso do patrimônio 
genético, sobre a proteção e o acesso a conhecimento tradicional associado e sobre 
a repartição de benefício. Conforme disposto naquela medida provisória, quando a 
pesquisa científica envolve a participação de estrangeiros, a sua autorização é feita 
pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e o assunto é 
regido pelos dispositivos constantes do Decreto 98.830, de 1990, ou pelo Decreto 
96.000, de 1988, quando a realização de pesquisas de investigação científicas são 
realizadas na plataforma continental e nas águas sob jurisdição brasileira. 

Em todas as hipóteses acima, a autorização da pesquisa que envolve 
a participação de estrangeiro impõe a necessidade de que haja, na atual medida 
provisória, a coparticipação e a corresponsabilidade de instituição brasileira de 
elevado e reconhecido conceito técnico e científico; a autorização do comando da 
Marinha, autoridade marítima quando a pesquisa se der em águas jurisdicionais 
brasileiras, na plataforma continental e na zona econômica exclusiva; o 
assentimento prévio do Conselho de Defesa Nacional quando o acesso ocorrer na 
faixa de fronteira; e a autorização dada pelo Conselho de Gestão do Patrimônio 
Genético onde o MD tem assento quando tratar-se de pesquisa para fins de 
bioprospecção ou desenvolvimento tecnológico. 

Ressalta-se que a argumentação utilizada por setores do Poder 
Executivo, inclusive por parte do Ministério da Defesa e pela Academia do Brasil, no 
sentido de se contrapor às críticas quanto à presença de estrangeiros nas pesquisas 
realizadas com o componente do patrimônio genético brasileiro, seja no Brasil ou no 
exterior, exaltava os ganhos de conhecimento e de tecnologia obtidos pelos 
pesquisadores nacionais em decorrência das cláusulas contratuais obrigatórias de 
cooperação e compartilhamento de informações. Portanto, consideram-se 
adequadas as medidas dispostas na legislação atual quanto às cautelas necessárias 
para o combate à biopirataria diante da presença de estrangeiros nas pesquisas 
realizadas em Território nacional, observados os ganhos obtidos pelos nacionais 
quando da presença de pesquisadores estrangeiros associados a instituições 
públicas nacionais. 

Após seis anos de negociação, o Protocolo de Nagoya, adotado em 
2010, promove e fortalece o terceiro princípio da Convenção sobre a Diversidade 
Biológica, sobre acesso a recursos genéticos e repartição justa e equitativa de 
benefícios advindos da utilização daqueles recursos. Ao procurar estabelecer uma 
base para maior segurança e transparência legal, tanto para os fornecedores quanto 
para os usuários de recursos genéticos, o protocolo traz inovações significativas, o 
que inclui o apoio ao cumprimento da legislação nacional. Tendo entrado em vigor 
em 2012, o Protocolo de Nagoya ainda não foi ratificado pelos países com 
significativo avanço tecnológico e expressiva produção agrícola. O Congresso 
Nacional ainda não concluiu sua apreciação sobre aquele novo regime internacional 
de caráter vinculante. 

O Projeto de Lei nº 7.735, de 2015, de autoria do Poder Executivo e 
seu substitutivo vão ao encontro do que prevê o Protocolo de Nagoya, ao consolidar 
as propostas dos Ministérios do Meio Ambiente, Ciência, Tecnologia e Inovação, 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio e incorporar algumas sugestões de largo 
espectro do setor agrícola brasileiro, possui o mérito de buscar aproveitar as 
experiências adquiridas ao longo dos 14 anos de vigência da medida provisória. 



 

 

 
 

 

 

 

Contudo, a iniciativa do novo marco legal sobre o tema inova em alguns aspectos 
que são caros ao Ministério da Defesa. 

No que tange à defesa da soberania, as ações estratégicas voltadas 
para a efetiva ação do Estado no desenvolvimento socioeconômico e ao mínimo 
grau de controle e fiscalização sobre o Território nacional em eventos relacionados 
às pesquisas. Em primeiro lugar, cabe destacar que, como previsto na Constituição 
brasileira, textos como aqueles referidos aos tratados internacionais, em que o Brasil 
seja signatário, não podem orientar as atividades realizadas nos limites do Território 
nacional, enquanto aqueles tratados ou decisões de reuniões de países-membros 
não forem aprovados pelo Congresso Nacional e promulgados pelo Poder 
Executivo. 

Textos desse teor são encontrados em três artigos. Sugere-se 
acrescentar a expressão "e promulgado pelo Poder Executivo" após a referências 
aos tratados que o país seja signatário. Ademais, o caput do art. 45 deverá prever 
que as atividades realizadas sobre patrimônio genético deverão ser efetuadas em 
conformidade com esta lei e não com as condições definidas em acordos 
internacionais, dos quais o País é signatário. Da mesma forma, no art. 47, sugere-se 
suprimir a expressão "previstas em acordos internacionais".  

O segundo aspecto de interesse da defesa refere-se às ações 
estratégicas voltadas para efetiva ação do Estado no desenvolvimento. Nesse 
contexto, ao prever que atividades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico 
podem ser realizadas por pessoas jurídicas sediadas no exterior, não associadas à 
instituição nacional, como no art. 13, a proposta cria oportunidade de que empresas 
estrangeiras possam pesquisar o patrimônio genético brasileiro a partir de remessas 
efetuadas ao exterior por meio de um simples cadastro anteriormente efetuado, não 
proporcionando qualquer avanço que contribua para a melhoria da capacitação de 
nossos pesquisadores ou para qualquer possibilidade de transferência de tecnologia 
– um dos preceitos básicos da Convenção sobre Diversidade Biológica. 

Recentemente o MD manifestou-se ao Conselho de Defesa Nacional 
favoravelmente à realização de importante pesquisa para combate à praga da 
agricultura e uma ação conjunta da Embrapa Florestas com o Museu Nacional de 
Basel, na Suíça, quando o prestigiado museu estrangeiro custeará as passagens, 
hospedagens e alimentações do pesquisador brasileiro para a Suíça nas três etapas 
de pesquisa até o final de 2016. 

E é esse modelo que nós achamos importante que seja seguido e 
obrigatório em lei. 

Por fim, quanto à necessidade de realizar um grau mínimo de controle 
e fiscalização sobre Território Nacional e que envolve consultas a vários órgãos de 
Estado que não fazem parte do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, 
sugere-se  suprimir a  expressão "a critério da União" para que seja obtida a 
anuência prévia do Conselho de Defesa Nacional e da autoridade marítima, como 
previsto no caput do art. 13, haja vista tratar-se de instituições que têm suas 
responsabilidades nacionais, respectivamente sobre a faixa de fronteira e sobre as 
águas jurisdicionais brasileiras, e que não podem ter o exercício de suas atribuições 
constitucionais  e legais condicionadas unicamente a pareceres exarados no âmbito 
de um Ministério ou de conselhos de gestão ou de convenções internacionais 
quaisquer que sejam. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Otto Alencar. Bloco Maioria/PSD - BA) – Pois 

não. 



 

 

 
 

 

 

 

Queria registrar a presença dos Senadores João Capiberibe, Omar 
Aziz, Ivo Cassol, Paulo Rocha e Eduardo Amorim. 

Passo a palavra ao Sr. Rafael de Sá Marques, representante do 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. 

O SR. RAFAEL DE SÁ MARQUES – Bom dia. 
Gostaria de agradecer, em nome do Ministro Armando Monteiro, do 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, o convite desta 
Comissão para que nós possamos detalhar um pouco mais e falar da importância 
desse PL. 

Queria agradecer também a disponibilidade de todos os presentes e 
agradecer aos Senadores e cumprimentar os colegas da mesa. 

Vou tentar ser um pouco mais breve tendo em vista os que me 
antecederam e, especialmente, o Secretário Francisco Gaetani, que está 
representando a Ministra Izabella, que fez um detalhamento bem abrangente da 
legislação nova. Vou me ater a alguns pontos que acho mais importantes, 
especialmente do ponto de vista dos setores produtivos. 

Nós temos uma legislação, a MP 2.186 de 2001, que, entre outras 
coisas, trava o desenvolvimento tecnológico brasileiro no que se refere à pesquisa 
sobre biodiversidade, trava o desenvolvimento econômico de setores produtivos 
importantes da indústria nacional, do setor produtivo relacionado à agricultura. 
Inclusive, se a gente puder considerar também um outro setor produtivo muito 
importante, relacionado às comunidades tradicionais, também são setores 
produtivos. 

Hoje, vou dar um dado que muita gente acha... Quando a gente fala 
que a legislação é ruim, é péssima, que todo mundo fala mal dela, basta ver que 
existe até uma expressão – se os senhores não conhecem – entre as empresas que 
fazem P&D, especialmente as empresas que usam o patrimônio genético no Brasil e 
que tentam respeitar a legislação, em cujos centros de P&D há uma expressão que 
é "Cegen free". Ou seja, esse que é o produto bom, porque não dá dor de cabeça, 
não tem burocracia, não passa por uma série de processos que tem inseguranças 
jurídicas. Então, essa é uma MP, uma legislação muito ruim. 

Temos um número importante para dar, para não ficar somente na 
avaliação de impressões. Em 15 anos da legislação, tivemos 110 contratos. Significa 
que 110 contratos de repartição de benefícios em 15 anos foram feitos, um com 
comunidade indígena. Então, essa MP existente hoje, além de prejudicar a 
academia e a indústria, também prejudica as comunidades tradicionais e os povos 
indígenas. 

Em um país que tem, talvez, a sexta economia do mundo, uma 
economia diversificada, um país que tem uma academia que é a 13ª em publicações 
científicas no mundo, que tem um potencial de conhecimento científico, que tem 
instituições respeitadas no mundo inteiro; um país que tem uma grande 
biodiversidade a ser explorada; um país que tem conhecimentos tradicionais 
riquíssimos, a gente falar de 110 contratos de repartição de benefício é um 
desperdício, é quase um insulto ao nosso povo, à nossa população e à capacidade, 
que se poderia ter em termos de geração de renda, de empregos, de 
desenvolvimento econômico, de tudo isso. 

As soluções que tentamos trazer, que o governo tentou construir nesse 
PL, o Chico Gaetani detalhou um pouco. Eu queria reforçar algumas delas, alguns 
princípios que nos nortearam nesse debate, que é complexo. A legislação, apesar 
de ter alguns princípios de fácil compreensão, como os que vou mencionar agora, 



 

 

 
 

 

 

 

desce a níveis de detalhes que, às vezes, dificultam o entendimento de como essas 
coisas vão se materializar. Agora, é preciso entender também que não vamos 
resolver tudo em legislação. Existe um grande número de previsões de 
regulamentação nesse processo. A nossa ideia é que, a partir da aprovação desse 
PL e a solução desse problema histórico que temos, possamos montar de uma 
maneira mais estruturada as consultas públicas que nos darão condição de 
aprimorar o marco legal no que se refere aos decretos, para efetivar a legislação. 

O MDIC sempre se norteou, dentro desse processo negociador, nos 
últimos dois anos que vimos tentando reencaminhar essa discussão – é um debate 
antigo; há outras pessoas participando dessa tentativa de aprimoramento da 
legislação há mais de dez anos – pela desburocratização, porque hoje é, realmente, 
para quem conhece o processo, inequívoca a dificuldade gerada pela burocratização 
desse processo. 

Vou dar um exemplo simples. Um pesquisador, às vezes um 
mestrando, para fazer sua pesquisa, que não está, a princípio, gerando valor 
econômico, mas aumentando o conhecimento que a sociedade brasileira tem sobre 
seu próprio patrimônio, está sujeito a ter que aguardar, hoje, uma autorização de 
outro órgão que é o Cegen. Ele não pode simplesmente dar início à pesquisa. E se 
ele não tiver conhecimento da legislação e der início, está sujeito a multa. 

Então, hoje, nós temos pesquisadores, ICTs (Institutos de Ciência e 
Tecnologia) ligados a universidades ou a empresas públicas como a Embrapa; 
temos centros de P&D de empresas que estão sendo multados, muitas vezes, 
simplesmente porque estão pesquisando, querendo aumentar o nosso 
conhecimento sobre o nosso patrimônio. 

Desburocratização é um ponto importante. 
Agilidade nos processos. Mudar o conceito da legislação atual que a 

MP tem, que é uma legislação de controle, que surgiu muito a partir de casos de 
biopirataria, no início dos anos 2000, e que acabou nos privando do 
desenvolvimento tecnológico em cima dessa biodiversidade, para uma legislação de 
incentivo ao uso. Nós queremos que os nossos pesquisadores pesquisem isso. Eles 
são bons, produtivos, mas não podem pesquisar isso! Então, mudar o foco da 
legislação do controle para o incentivo ao uso, com responsabilidade, com 
rastreabilidade, com os mecanismos de que o Estado precisa para fazer cumprir a 
lei, para fiscalizar os usuários. 

Segurança jurídica é outro ponto muito importante. A legislação, 
apesar de ter um foco muito grande em controle, tem vários pontos que geram 
insegurança jurídica. Então, esse PL visa a resolver isso também. E é a busca por 
uma regra de transição, de regularização que permita que todos esses atores que 
hoje são repelidos da construção de uma economia baseada em patrimônio genético 
e conhecimento tradicional associado, busquem se integrar, busquem participar, 
desenvolver essa economia. 

Nós temos plena convicção de que o Brasil tem um grande potencial 
para desenvolver uma economia forte, baseada em patrimônio genético e 
conhecimento tradicional associado, mas, para isso, é preciso respeitar os direitos 
de todos os atores envolvidos. E eu acho que um dos principais problemas que nós 
temos hoje para alcançar o consenso é que todos os atores envolvidos ou aqueles 
que podem estar tomando conhecimento mais cedo ou mais tarde desse processo, 
cada um tem um projeto de lei ideal na sua cabeça. Mas o processo democrático é 
justamente esse exercício de encontrar o mínimo múltiplo comum. 



 

 

 
 

 

 

 

A nossa experiência mostra a dificuldade que nós tivemos, nas várias 
oitivas que o Ministério do Desenvolvimento fez, para conversar com os diversos 
setores produtivos relacionados, o quanto foi difícil para esses setores, para as 
próprias empresas entre si, encontrarem o entendimento. E depois, quando a gente 
agregou também ao debate tanto as indústrias relacionadas à área de cosméticos, 
higiene pessoal, limpeza, fármacos com o setor do agronegócio, quando esses dois 
se sentaram juntos para participar – e isso foi uma coisa que ajudou o governo a 
chegar a obter, digamos assim, uma apreensão da realidade e dos posicionamentos 
desse setor produtivo, quando eles se organizaram para se manifestar e 
apresentaram ao Governo também suas preocupações –, a informação que nós 
temos é de que eles tiveram muita dificuldade em encontrar o consenso entre eles, o 
que dirá depois, quando o governo tiver, e teve, de fazer o exercício de contemplar 
também os interesses de todos os demais atores! E, aí, digamos, não é o foco da 
atuação do MDIC, mas a gente sabe que foi feito um trabalho muito grande, muito 
forte, um esforço muito grande para garantir também que as comunidades 
tradicionais, os povos indígenas e a academia se sentissem contemplados pelo PL. 

Se um dos atores não se sentir contemplado, a coisa não funciona. Se 
as comunidades tradicionais e os povos indígenas, que detêm o conhecimento 
tradicional, não se sentirem seguros por uma legislação que trate do tema, eles não 
terão incentivo para compartilhar esse conhecimento com as empresas ou com a 
academia. 

Então, para concluir, o apelo que nós do Ministério do 
Desenvolvimento estamos fazendo ao Senado Federal, neste momento, é que, em 
vez de ficarmos, talvez, digamos, tentando construir o PL ideal, nós entendamos a 
urgência da solução desse problema – e por isso ele veio em urgência 
constitucional. 

Isso não quer dizer que a gente não possa continuar o debate de uma 
forma mais detalhada e descer na discussão disso, mas, principalmente por essa 
dificuldade do consenso e uma falsa polarização que acabou sendo construída, eu 
acho, criou-se uma ideia, que na nossa opinião é falsa, de que há uma polarização 
entre usuários e provedores. Isso não é verdade! A academia e as empresas não 
são opositores, não estão num lado polarizado em relação aos provedores de 
conhecimento tradicional – muito pelo contrário! 

Todos nós só temos a ganhar com uma legislação mais moderna e que 
supere essa dificuldade que fez com que nós, em 15 anos, viéssemos a ter apenas 
110 contratos; que nós possamos ter muito mais contratos! E só com a geração de 
desenvolvimento tecnológico e de novos produtos nós vamos ter a repartição do 
benefício. 

O incrível é que, na legislação atual, a gente tenha previsão, inclusive, 
de repartição de benefício antes até de a gente saber se aquela pesquisa que um 
pesquisador está desenvolvendo vai gerar um produto ou não. Uma empresa, 
quando começa um processo de P&D, desenvolve dezenas de pesquisas que 
podem ou não gerar, às vezes, um produto. Se esse produto acontecer, sim, haverá 
repartição de benefício. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Otto Alencar. Bloco Maioria/PSD - BA) – Passo a 

palavra agora ao Dr. Marco Aurélio Pavarino, assessor do Ministério do 
Desenvolvimento Agrário. 

O SR. MARCO AURÉLIO PAVARINO – Bom dia a todos e todas. 



 

 

 
 

 

 

 

Inicialmente eu trago o agradecimento do Ministério Patrus Ananias, 
que infelizmente não pôde estar presente por um compromisso já agendado na 
cidade do Rio de Janeiro. 

Queria dar um bom dia a todos os ilustres Senadores e Senadoras, em 
especial ao Senador Otto Alencar, e agradecer, em nome do Ministro Patrus, o 
convite para esta audiência pública, de fundamental, extrema importância, ao nosso 
ver, tendo em vista a exiguidade do prazo que os Senadores e as Senadoras terão 
para analisar toda essa proposta e, também, para votar, ao que parece, daqui a uns 
20 dias ou algo em torno disso. 

Queria cumprimentar a Ministra Nilma e, em seu nome, cumprimentar 
todos os demais colegas de governo. 

Eu queria, aproveitando que os colegas que me antecederam já deram 
um histórico e um panorama mais abrangente, trazer aos Senadores e às 
Senadoras alguns subsídios em relação a alguns pontos específicos de 
preocupação do Ministério do Desenvolvimento Agrário em relação à proposta que 
está sendo analisada por este Congresso. Acho que é um espaço importante e é 
importante que os Senadores e as Senadoras tenham também esse subsídio, pelo 
menos, da parte que concerne ao Ministério do Desenvolvimento Agrário. Lembro 
que estes pontos que irei abordar já foram objetos de algumas emendas que, 
inclusive, foram apresentadas na Câmara dos Deputados, emendas essas 
consensuadas, a maioria, pelo governo. 

O primeiro ponto.. Eu acho que o Congresso Nacional materializa 
conquistas do povo brasileiro. As leis que são estabelecidas são conquistas do povo 
brasileiro de vários setores. Uma das conquistas que a gente pode apontar, que foi 
materializada por esta Casa e pela Câmara dos Deputados também, foi a Lei nº 
11.326/2006, que trata da política da agricultura familiar e define o conceito de 
agricultura familiar. Essa legislação traz uma série de conceitos que definem que o 
agricultor familiar, segundo algumas regras, se estabelece no atendimento dessas 
regras. 

Essa nova proposição, trazida no âmbito desse projeto de lei, traz um 
conceito diferente desse; traz o conceito de agricultor tradicional. No conceito de 
agricultor tradicional está, claro, embutido o conceito de agricultor familiar, mas é um 
ponto que nós entendemos que deve ser visto com bastante detalhamento pelos 
Senadores e pelas Senadoras no momento em que a gente tem uma lei que 
consegue abarcar toda a política nacional da agricultura familiar já estabelecida em 
uma legislação e que poderia, sim, ser um conceito trazido na legislação, 
diferentemente do que a gente tem hoje estabelecido nessa proposta. 

Outro ponto diz respeito ao conceito do que vem a ser uma variedade 
crioula, uma variedade tradicional local. Em palavras mais simples: uma semente 
crioula. Nós temos hoje... E é disso que trata essa lei. Lá no art. 10, inciso V (para 
que os senhores acompanhem), há lá uma definição de que a variedade crioula ou a 
semente crioula será aquela que observar aqueles dispositivos de uma lei já 
existente, a Lei nº 10.711. Para ser bastante sintético, nós já temos uma 
possibilidade de, cientificamente, sermos mais precisos para definir o que é uma 
variedade crioula ou não. Geneticamente isso já é possível. E é disso que trata essa 
lei: de conceitos de patrimônio genético. 

Portanto, a proposta, apresentada anteriormente para a Câmara, traz 
esse conceito. O que nós entendemos é que uma lei, atualmente existente e que 
trate disso, conflitaria juridicamente com aquilo que está sendo proposto nesse PL. 



 

 

 
 

 

 

 

O art. 17, no seu §9º, trata da lógica da lista de produtos que deverá ter 
a repartição de benefícios. A própria Ministra Nilma traz, como proposta, a inclusão 
da Seppir no conjunto de órgãos do governo que definirão essas listas. Nosso 
entendimento é de que essa lista, no momento em que traz quais os produtos cujos 
benefícios deverão ser repartidos, enquanto ela não tiver sido editada, enquanto ela 
não tiver sido definida, não haverá repartição de benefícios no que não está na lista. 
Portanto, é uma mudança simples na lógica de que seja uma lista que diga quais os 
produtos cujos benefícios não devem ser repartidos. Portanto, aqueles outros que 
não estiverem na lista deverão sim ser repartidos os benefícios. 

Existe um tema bastante polêmico, que afeta diretamente povos 
indígenas, comunidades tradicionais e agricultores familiares, ou seja, como será 
dado o tratamento de quem teve acesso aos recursos genéticos ou conhecimentos 
tradicionais antes de 2000. E por que o ano 2000? Porque é o ano da medida 
provisória que estabeleceu essa legislação que o colega Rafael trouxe. Temos total 
consenso de que a legislação que está aí é muito melhor, a proposta de legislação é 
muito melhor do que a atualmente vigente, que é, praticamente, inaplicável. Mas, 
ainda assim, a proposta que está sendo apresentada diz que os acessos realizados, 
a exploração econômica realizada antes do ano de 2000 está isenta de repartição de 
benefícios. Temos que olhar com bastante cuidado, porque a isenção antes do ano 
2000 pode, sim, representar alguns pontos em que haja a não repartição de 
benefícios efetivamente. 

Por fim, o País é signatário de vários acordos internacionais. E,  se o 
País é signatário, deve respeitá-los; em especial o Tratado Internacional sobre 
Recursos Fitogenéticos para Alimentação (TIRFAA), e ainda a Convenção sobre 
Diversidade Biológica (CDB). Então, respeitar esses tratados internacionais é de 
fundamental importância para garantir a credibilidade que o Brasil tem conseguido 
assegurar em âmbito internacional. 

Portanto, no art. 47, entendemos que é necessário mudança em 
relação ao que está estabelecido, sob o risco de desconsiderarmos alguns tratados 
internacionais de que o País é signatário. 

Na essência, entendemos que a legislação posta, a nova proposta, é 
uma proposta que, sim, vem  aperfeiçoar e melhorar, e muito, aquilo que é  hoje 
aplicado no País, com alguns cuidados. 

Permita-me, Senador Otto, fazer uma leitura bastante rápida e simples 
nestes dois minutos que me restam. Trata-se de uma relato de uma agricultura 
familiar – isso está no site do Ministério do  Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome –, e é disso que estamos tratando também nessa lei, pois há toda a parte de 
aplicação de tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e comercialização, que é 
fundamental para o País, mas nós estamos tratando para além disso. 

Diz o relato: 
 

Depois de aprender na infância a importância de multiplicar as 
sementes crioulas, livres de modificação genética, Elisângela 
Ribeiro de Aquino, 43 anos, se considera uma guardiã da 
biodiversidade típica do Semiárido. Ela organizou, junto com 20 
famílias, um banco comunitário de sementes na zona rural de 
Riacho dos Machados, norte do estado de Minas Gerais. ―O 
banco de sementes é um resgate da nossa história e, ao 
mesmo tempo, dá autonomia para o agricultor. Hoje sou 
guardiã de sementes crioulas e da biodiversidade‖. 



 

 

 
 

 

 

 

 Segundo Elisângela, o banco comunitário – com 11 tipos de 
sementes – tem garantido a produção nos últimos anos.  ―Hoje 
produzimos para nossa subsistência e para manter o banco de 
sementes‖, afirma ela, que já comercializou o excedente de 
sementes com o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), 
coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome (MDS).  
 A ex-beneficiária do Bolsa Família ressalta que, além da 
autonomia, as unidades de estoque das sementes crioulas 
contribuem para a segurança alimentar. ―Estamos multiplicando 
a vida, uma vida com mais qualidade‖.  

 
Para finalizar, a mensagem que deixarmos, Senador, é que não 

existiria nenhuma agricultura hoje, como conhecemos, caso a biodiversidade não 
tivesse sido mantida pelos agricultores tradicionais, povos e comunidades 
tradicionais desde o seu início. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Otto Alencar. Bloco Maioria/PSD - BA) – 

Obrigado. 
Passo a palavra ao Sr. Paulo Sérgio Lacerda Beirão, representante do 

Ministério da Ciência Tecnologia e Inovação. 
V. Sª tem a palavra por dez minutos. 
O SR. PAULO SÉRGIO LACERDA BEIRÃO – Muito obrigado, Exmº 

Sr. Senador Otto Alencar, em nome de quem eu cumprimento os demais Senadores 
aqui presentes. 

Eu gostaria de cumprimentar a Ministra Nilma Gomes, na pessoa de 
quem também cumprimento as demais autoridades aqui presentes. 

É uma satisfação muito grande – e agradeço muito em nome do 
Ministro Aldo Rebelo – o convite para esta reunião tão importante. Eu diria que 
estamos vivendo até, do ponto de vista da pesquisa científica no País, um momento 
histórico porque temos oportunidade de remover um entrave muito importante que 
existe hoje para a pesquisa científica no País. Esse entrave fica claro quando 
comparamos alguns números. 

O Brasil é detentor de cerca de 20% da biodiversidade do mundo, e 
parte dessa biodiversidade é compartilhada por outros países, Vou voltar a esse 
ponto mais tarde. A produção científica de conhecimento, e o reconhecimento dessa 
biodiversidade, não chega a 5% do conhecimento que é produzido no mundo. Por 
que existe isso? Será que a pesquisa brasileira está em decadência? Muito pelo 
contrário! Todos os indicadores mostram que a pesquisa brasileira tem crescido 
significativamente, mas nesta área tem decrescido. O que tem acontecido é que 
pesquisadores que têm uma excelente formação para o reconhecimento desta 
biodiversidade estão fugindo desse assunto, trabalhando, inclusive, com a 
biodiversidade de outros países, porque não conseguem lidar com a legislação 
vigente. Então, essa é uma situação muito grave. É um alento para o pesquisador 
saber que existe essa iniciativa em debate agora no Senado. É claro, como já foi 
dito, que é uma proposta que pode ser aprimorada. Não é perfeita. Há pontos que 
podem ser aprimorados, mas representa um avanço enorme do ponto de vista da 
pesquisa no País. 

Quero chamar a atenção para o fato de que, como parte dessa 
biodiversidade, especialmente a biodiversidade da Amazônia, não é exclusiva do 



 

 

 
 

 

 

 

Brasil, mas compartilhada também por outros países, como Peru, Guianas, 
Colômbia, Venezuela, ela tem sido apropriada por esses países sem a nossa 
participação. Já vemos alguns produtos... Inclusive ouvi dizer que tem açaí, vários 
produtos derivados do açaí, na Califórnia. E nós aqui? Isso demonstra claramente 
que essa legislação é inadequada, absolutamente inadequada. Ela surgiu de um 
ambiente até de escândalo e, por isso, foi muito superprotetora, tão protetora que 
nos protege de nós mesmos, que impede o pesquisador brasileiro de reconhecer 
essa biodiversidade, e esse reconhecimento tem impacto na possibilidade de gerar 
novos produtos. Quantos produtos hoje existem derivados da nossa biodiversidade? 
É muito aquém do potencial oferecido por ela. 

Além disso, outro aspecto para o qual eu gostaria de chamar a atenção 
é que conhecer o valor dessa biodiversidade vai ajudar inclusive a preservá-la: 
preservar as nossas matas, o nosso meio ambiente, porque, como já se diz, a mata 
em pé tem mais valor do que a mata derrubada. Agora, precisamos saber desse 
valor, precisamos ter esse conhecimento, e isso é que está sendo impedido ao 
pesquisador brasileiro. 

Como falei e reitero aqui, hoje há até fuga de muitos pesquisadores em 
função de eventos, de multas que têm sido impostas a eles porque, 
inadvertidamente, não tiveram ou não conseguiram passar por todos os obstáculos 
gerados pela legislação para ter tudo funcionando de acordo com a lei. 

Nesse ponto, chamo a atenção para o fato de que essa legislação traz 
um aspecto muito importante no final, que é exatamente a possibilidade de 
reconhecer que esses pesquisadores que trabalharam honestamente não tiveram 
nenhum benefício pessoal. Formaram pessoal qualificado, eles produziram 
conhecimento, ajudaram o País a conhecer a biodiversidade e hoje estão 
criminalizados. 

A legislação proposta permite dar a eles a chance de regularizar toda 
pesquisa que foi realizada. Isso não é uma coisa trivial. Isso vai tirar um fardo 
enorme da pesquisa brasileira. 

Eu gostaria também de dizer que o CNPq se oferece como um órgão 
capaz de realizar o cadastro mencionado nesse art. 12. Por que estamos dizendo 
isso? Hoje o CNPq tem o cadastro de todos os pesquisadores em atividade no Brasil 
através de uma plataforma que é reconhecida internacionalmente, a chamada 
plataforma Lattes, e temos também o reconhecimento de quase toda pesquisa que é 
feita em todos os setores do conhecimento no País. Então, estamos perfeitamente 
capacitados a realizar esse cadastro e nos oferecemos – estou com autorização do 
Presidente do CNPq e do Ministro Aldo Rebelo – para dar esse suporte, que é tão 
importante para um aspecto que foi mencionado principalmente pelo Chico Gaetani, 
da rastreabilidade do que é feito no País. 

Portanto, isso que está sendo proposto, ou seja, esse cadastro, não é 
uma coisa impossível de ser feito, nem mesmo difícil de ser feito. E nós até nos 
oferecemos a fazê-lo. Não sei se seria oportuno mencionar isso na lei ou não. Não 
sou legislador e não sei o que seria melhor, mas fica aqui o depoimento da nossa 
oferta para contribuir para isso. 

Eu gostaria também de mencionar que achamos importante que as 
atividades envolvendo pesquisadores estrangeiros tenham também uma 
participação de pesquisadores ou entidades reconhecidas nacionalmente, entidades 
de pesquisas nacionais, como já foi mencionado pelo representante do Ministério da 
Defesa. Esse é um ponto que seria importante para a pesquisa, esse não será um 
entrave para a pesquisa do País. Temos competência já hoje estabelecida ao longo 



 

 

 
 

 

 

 

desses anos, nesse esforço que o País tem feito para desenvolver sua ciência e 
tecnologia. Temos competência em todas as áreas do conhecimento, inclusive 
competência de absorver os conhecimentos que serão trazidos pelos pesquisadores 
estrangeiros que eventualmente venham a trabalhar no Brasil. 

Eu gostaria, então, de exortar a importância de que esse PL seja 
apreciado com todo o carinho que o Senado já está demonstrando no sentido de 
aperfeiçoar aqueles pontos que são necessários, mas fundamentalmente para que 
possamos dar esse passo, esse avanço importante para o desentrave da pesquisa 
do Pais na área da biodiversidade. 

Vou concluir e agradecer muito por essa iniciativa. Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Otto Alencar. Bloco Maioria/PSD - BA) – Passo a 

palavra agora ao Dr. Hélcio Botelho, representante do Ministério da Agricultura, e, 
em seguida à Senadora Ana Amélia, Presidente da Comissão de Agricultura. Pela 
ordem de inscrição, depois o Senador Omar Aziz, o Senador Telmário Mota e à 
Senadora Vanessa. 

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Socialismo e Democracia/PSB - AP) 
– Sr. Presidente, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Otto Alencar. Bloco Maioria/PSD - BA) – Pela 
ordem, Senador. 

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Socialismo e Democracia/PSB - AP) 
– Sr. Presidente, requeiro a minha inscrição. 

O SR. PRESIDENTE (Otto Alencar. Bloco Maioria/PSD - BA) – V. Exª 
está inscrito logo a seguir. Depois da Senadora Vanessa, que está aqui inscrita, V. 
Exª. 

O SR. HÉLCIO BOTELHO – Bom dia a todos. Eu gostaria, 
inicialmente, de agradecer em nome da Ministra Kátia Abreu, a oportunidade que o 
Ministério da Agricultura tem de defender a importância desse PL que está sendo 
discutido dentro do Senado Federal. 

Fazendo um pequeno resgate histórico, esse assunto vem sendo 
debatido dentro do Ministério da Agricultura desde o ano de 2008, porque nós 
entendíamos, já naquela época, que essa medida provisória, que ora regulamenta a 
pesquisa no País, não tem a musculatura necessária ou, pelo menos, a de que 
precisamos para o desenvolvimento da pesquisa agrícola da forma como ela se 
encontra hoje. 

Então, para ser bem breve. reafirmo que é muito importante que os Srs 
Senadores deem bastante carinho, como já estão dando, ao tema, porque, no 
entendimento do Ministério da Agricultura, ele não só resolve os problemas da 
pesquisa agrícola no País, como dá a musculatura necessária para o seu 
desenvolvimento. 

Nós, já naquela época – e me refiro ao ano de 2008 –, fazíamos um 
debate interna corporis, então a pedido da Casa Civil, para que pudéssemos 
desenvolver uma legislação, um marco regulatório para o acesso ao patrimônio 
genético. Importante se faz, pois, dizer que o documento, que ora tramita nesta 
Casa, tem o consenso e a aprovação da Casa Civil da Presidência da República, 
após inúmeros debates. Existe o consenso basicamente em cima dos alicerces em 
que os pontos estão pautados. E, portanto, uma ou outra alteração ocorridas pelo 
caminho estão dentro das normas e da função das Casas que compõem o 
Congresso Nacional. 

Neste contesto, é importante frisar ainda que, ontem, o Conselho de 
Gestão do Patrimônio Genético emitiu um relatório de atividades onde diz, 



 

 

 
 

 

 

 

textualmente, que o prazo médio de autorizações no Cegen – e isso já foi citado por 
outros palestrantes aqui – é, na média, de 550 dias. A pesquisa agrícola brasileira 
não pode conviver com esse entrave, com essa burocracia. Nós temos de buscar 
mais celeridade quando se trata de pesquisa para alimentação e agricultura. 

Dessa forma, quero registrar aqui o apoio do Ministério da Agricultura, 
consignado por outros Ministérios e amparado pela Casa Civil, após as inúmeras 
discussões que estabeleceram os alicerces dessa lei. 

Estamos, desde já, à disposição dos senhores para discutir, da forma 
mais rápida e didática possível, e elucidar as dúvidas que, porventura, possam 
existir no âmbito desta nova legislação sobre o acesso ao patrimônio genético. 

Reforço, ainda, que é muito importante que tenhamos um novo marco 
legal para a pesquisa no País. É muito importante que a pesquisa agrícola brasileira 
seja norteada por uma nova legislação que dê celeridade a esses processos frente 
às necessidades que a pesquisa agrícola tem para o desenvolvimento de novas 
tecnologias voltadas para a alimentação e a agricultura. 

Muito obrigado. 
É este o meu posicionamento, o posicionamento do Ministério da 

Agricultura. 
O SR. PRESIDENTE (Otto Alencar. Bloco Maioria/PSD - BA) – 

Agradeço ao Dr. Hélcio e passo a palavra à Senadora Ana Amélia. 
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Apoio Governo/PP - RS) – Caro 

Presidente da Comissão de Meio Ambiente, Senador Otto Alencar, caros colegas 
Senadores e Senadoras, representação do Ministério da Ciência e Tecnologia, 
quero cumprimentar todos os convidados que compõem a Mesa pela exposição e 
dizer que esse tema realmente é complexo, que é um tema em que há muita 
divergência, como lembrou o Dr. Rafael, do MDIC. Mesmo dentro do próprio setor 
produtivo não existe consenso. E isso é natural. Isso aconteceu também quando 
discutimos aqui intensamente, há muito mais tempo, a Lei da Biossegurança. Então, 
quando entramos em aspectos que têm esse grau de relevância, é natural, e o 
melhor caminho é o diálogo, e por isso estamos aqui. 

Eu tenho a honra de presidir a Comissão de Agricultura e Reforma 
Agrária do Senado, que, em sua primeira audiência, que seria esta, não estava 
incluída a nossa Comissão, e é relevante que esteja presente. Havia sido convocada 
uma reunião conjunta entre a CMA e a de Ciência e Tecnologia, tudo pertinente. 

O SR. PRESIDENTE (Otto Alencar. Bloco Maioria/PSD - BA) – Eu 
pediria silêncio ao Plenário, por favor. Há uma oradora falando. 

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Apoio Governo/PP - RS) – É complicado. 
Agradeço, Presidente, pela gentileza. 
Na primeira reunião da nossa Comissão, designei o Senador Acir 

Gurgacz, nosso Vice-Presidente, para ser o Relator, na CRA, desse projeto, que é 
de iniciativa do Poder Executivo, que já foi submetido à Câmara  e está em regime 
de urgência constitucional aqui, no Senado. 

Fizemos a nossa parte, e estou muito animada com o grau e a 
qualidade desta audiência pública, pela riqueza dos argumentos trazidos por cada 
um dos setores. São várias facetas do mesmo tema, não é, Senadora Vanessa 
Grazziotin? 

A Senadora também teve participação, com requerimentos, com 
emendas ao projeto, já encaminhadas. 

Então, da mesma forma nós, na Comissão de Agricultura e Reforma 
Agrária, queremos participar. Eu só quero pedir desculpas, Presidente e demais 



 

 

 
 

 

 

 

presentes, porque eu tinha uma série de perguntas a fazer, mas os temas regionais 
também são relevantes para uma Senadora do Rio Grande do Sul. Então, neste 
momento, ou daqui a dez minutos, o Ministro dos Transportes, nosso colega Antônio 
Carlos Rodrigues, estará federalizando uma das mais importantes rodovias para o 
nosso Estado, a BR-470. Ela tem um significado histórico, pois essa é uma demanda 
que já tem muito tempo. Essa cerimônia me obriga a ir, junto com toda a 
representação do meu Estado, ao Ministério dos Transportes. Só por isso eu não 
estou aqui levantando os questionamentos, mas o farei oportunamente, quando da 
tramitação da matéria nas respectivas comissões. Penso que esta audiência pública 
não se esgota hoje, pela relevância do tema. 

Então, agradeço, mais uma vez, a V. Exª, Senador Otto Alencar, e o 
cumprimento, assim como cumprimento novamente e agradeço a presença de todos 
os Ministérios convidados e digo que foi muito enriquecedor este debate. 

Muito obrigada. 
O SR. PRESIDENTE (Otto Alencar. Bloco Maioria/PSD - BA) – Lembro 

que amanhã teremos duas audiências públicas. Uma começará às 8h e a outra 
começará às 10h e durará enquanto houver oradores e pessoas querendo debater. 

Passo a palavra ao Senador Omar Aziz, pelo tempo de 10 minutos. 
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Maioria/PSD - AM) – Bom dia, Presidente 

Otto Alencar. 
Quero cumprimentar os representantes do Governo Federal, as Srªs 

Senadoras e os Srs. Senadores e dizer que é um tema muito peculiar à minha 
região, o Amazonas, principalmente. Acho que o grande pecado do Executivo é não 
dar transversalidade nas discussões. Talvez seja a primeira vez que a gente 
consegue reunir tantas pessoas interessadas no mesmo assunto que nunca fizeram 
isto antes no Governo Federal. Dificilmente vão se sentar o MDA, o Ministério de 
Ciência e Tecnologia, o Ministério, todos para a mesma discussão, e é importante 
que isto seja feito dentro do Governo Federal, que alguém comande esse processo. 
Infelizmente, muitas vezes, não querer fazer uma ligação para o Ministro ou para um 
colega de trabalho parece ser um negócio que vai tirar sua autoridade e vai tirar sua 
autonomia. Não é bem assim. 

Deixe-me colocar uma coisa. Há mais de 12 anos, o Centro de 
Biotecnologia da Amazônia está parado. 

E, com o esforço do Governo do Estado, principalmente nos últimos 
quatro anos, coloquei recursos lá, porque nem entidade jurídica aquele CBA tem. 

Estamos discutindo aqui o marco regulador, e temos um CBA, que já 
poderia estar fazendo pesquisas na nossa biodiversidade há muito tempo, mas não 
o faz hoje, porque o Governo Federal não tomou providência. Não foi falta de 
conversar com o Governo Federal, por parte do Estado do Amazonas. Os 
Governadores que me antecederam já tinham discutido isso com o Governo Federal; 
eu discuti isso com o Governo Federal; e o atual Governador está discutindo isso 
com o Governo Federal. 

É preciso que haja uma reunião entre o Ministério da Ciência e 
Tecnologia, o Ministério da Indústria e Comércio e o Ministério do Meio Ambiente. 
Não consigo fazer uma reunião entre os três Ministros com o objetivo de que 
definam juridicamente o CBA da nossa Região, para que possamos ter 
conhecimento dela. Pior ainda: o Brasil e o mundo cobram um desenvolvimento 
sustentável sem conhecimento da Amazônia. 

Falar em desenvolvimento sustentável, escrevendo no papel, é uma 
beleza. Vai lá para dentro para ver se se faz esse desenvolvimento sustentável sem 



 

 

 
 

 

 

 

conhecimento. Quem conhece são as gerações anteriores. Hoje, você chega a um 
mercadão, lá em Manaus, ou a um mercadão no Pará, no Amapá, ou em Roraima, 
em Rondônia, vamos ver ali plantas cicatrizantes, plantas medicinais que são 
utilizadas há séculos. 

Até hoje, o Brasil não consegue fazer o dever de casa. É isto que peço 
aos senhores: que possamos fazer o nosso dever de casa. Hoje, poderíamos estar 
produzindo medicamentos. Há uma indústria que cresce assustadoramente, que não 
entra em recessão, que são os produtos para as mulheres e para os homens 
também, coisa que não fazemos. É um negócio simples. 

Então, é muito importante a discussão hoje. Espero contribuir com 
essa discussão, pelo conhecimento, pela experiência de ter vivenciado o dia a dia, 
de saber que hoje é muito difícil, sem a mecanização – e aí falo ao Ministério da 
Agricultura – arar dois ou três hectares, arar o solo na mão, um caboclo daquele 
plantar dois ou três hectares de mandioca, a fim de produzir uma farinha pra comer. 

A burocracia no Governo é muito grande, mas o Brasil não tem 
autonomia. Quem rege este País não é o próprio Brasil. A nossa autonomia na área 
ambiental é praticamente zero. Somos regidos pela comunidade internacional, que 
não permite que o Amazonas possa sair na BR-319. Isso é um absurdo, já que 
sabemos muito bem que, hoje, temos tecnologia, conhecimento e temos forma para 
guardar aquelas estradas e a nossa biodiversidade. 

Por isso, peço aos senhores. Levar ou discutir esse assunto é muito 
importante para todos nós, Senadores, e principalmente para os caboclos que 
moram na nossa região e precisam da ajuda dos senhores. Temos uma economia, 
na capital de Manaus, que é o polo industrial, mas temos uma economia que precisa 
ser explorada com conhecimento, nas nossas regiões do interior do Amazonas, 
tanto na área de pesca, tanto na área das nossas florestas, tanto na área de tudo 
aquilo que é possível ter. 

Fazer o discurso de que uma árvore é muito mais valorosa em pé não 
se aplica a um caboclo que está passando fome ou algum tipo de necessidade. Diz 
isso a ele? Diga a ele: "Olha, você tem de deixar esta árvore aqui em pé, mas o seu 
filho vai morrer de fome." Não é assim! Temos de fazer o nosso dever. Temos de 
compactuar e pensar da mesma forma. 

É preciso que o Governo Federal saia do discurso e dê 
transversalidade. O Ministro do Meio Ambiente tem que se reunir com o Ministro da 
Ciência e Tecnologia; tem que se reunir com a Ministra de Agricultura; tem que se 
reunir com as Pastas afins. Eles têm de decidir, discutir uma proposta nessa área e 
trazê-la para esta Casa, para que possamos aprová-la. Não tenha dúvida disso. 

Outra questão, Senador Otto Alencar, é o fato de que não podemos 
mais parar a discussão da exploração mineral das nossas regiões. Hoje, 
sustentavelmente, é possível explorar minérios. Isso é possível, sim! Isso está 
parado há anos na Câmara, porque internacionalmente ninguém quer que possamos 
explorar minérios – pelo contrário! – nas nossas fronteiras. 

O Brasil é um País que não produz droga; o Brasil não produz arma. 
Entra pelo narcotráfico da Colômbia; entra pelo narcotráfico do Peru, entra pela 
Venezuela. Essas drogas produzidas nesses países abastecem o Brasil todo, e todo 
mundo está fazendo de conta que está tudo bem. Temos que discutir. Eu espero 
que possamos dar oportunidade àquelas pessoas que vivem na nossa região. 
Através de quê? Do conhecimento. Não há desenvolvimento na Amazônia se não 
houver conhecimento da nossa Amazônia. Não há outra forma. A política da 
Presidenta Dilma em mandar cem mil jovens para estudar talvez seja, entre as 



 

 

 
 

 

 

 

políticas do Brasil, a mais importante da história. Trata-se de levar pessoas para 
adquirir conhecimento e trazer esse conhecimento para que possamos desenvolver 
nossas regiões. 

Eu espero, Senador Otto, e o senhor, como Presidente desta 
Comissão, Senador Cristovam, e demais Comissões que estão dentro desse 
processo, e peço, sim, peço em nome do meu Estado, o Estado do Amazonas, que 
eu represento aqui com muito orgulho, que vocês possam nos dar a oportunidade de 
conhecer a nossa região com tecnologias novas através daqueles instrumentos que 
já temos lá. Um deles é o Centro de Biotecnologia da Amazônia, que não está 
funcionando por falta de vontade política do Governo Federal em colocar aquilo para 
funcionar. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Otto Alencar. Bloco Maioria/PSD - BA) – 

Agradeço, concordo e parabenizo V. Exª. 
Eu queria passar a palavra ao Relator da CCT, nobre Senador 

Telmário Mota. 
O SR. TELMÁRIO MOTA (Bloco Apoio Governo/PDT - RR) – Senador 

Otto, que preside esta Comissão, também Presidente da CMA, todos os 
representantes dos Ministérios aqui presente, a Ministra, a quem saúdo, Srs. 
Senadores, público presente, assessores, entidades, na verdade, o que ouvimos do 
Senador Omar foi um desabafo legal, desabafo de quem sofre na pele injustiça e 
discriminação. Poderia estar, ali em Manaus, no Amazonas, o instituto preparado e 
capacitado, com avançado desenvolvimento. 

Sem nenhuma dúvida, Sr. Presidente, o que eu percebi aqui é que há 
uma unidade em todos os Ministérios no sentido de que essa nova regulamentação 
vem atender a uma grande demanda do Brasil, da comunidade científica e 
principalmente dessa regulamentação, que será esse marco. Eu também entendo 
que as nossas leis estão, sem nenhuma dúvida, muito rigorosas, porque, como bem 
foi colocado aqui por um dos palestrantes, ela foi concebida no momento de dor do 
Brasil, de uma crise. Ela veio com o rigor do clamor da população naquele momento. 

É necessário, sim, abrirmos, explorarmos... Eu quero só descordar do 
Omar, porque eu acho que se pode desenvolver sustentavelmente, sim, com 
tecnologia ajustada à realidade, mas naturalmente não tirando daqueles que vivem, 
que moram lá e que têm a dor da necessidade, Senador Capiberibe, de explorar a 
sua terra, a sua área e a sua localidade. 

Mas eu estava observando, Sr. Presidente, que esse projeto me 
parece ser muito bom, mas ele tem cometido algumas injustiças na caminhada. Há 
aqui uma reclamação das entidades ambientalistas, que consideram insuficiente os 
mecanismos de controle e fiscalização do acesso da biodiversidade. Criticam, por 
exemplo, a possibilidade de acesso ao patrimônio genético de empresas 
estrangeiras sem vinculação com instituições nacionais. Aí, Paulo, cai no que você 
colocou. Cai no que você colocou. Quer dizer, as empresas internacionais iriam ter 
acesso a essa biodiversidade, a essa exploração sem um companheirismo das 
empresas brasileiras, sem um acompanhamento. Então, calha no que você colocou. 

Os povos indígenas, comunidades tradicionais, agricultura familiar se 
dizem excluídos do processo da elaboração da nova lei. Afirmam que o projeto é 
voltado aos interesses de setores farmacêuticos, de cosméticos e agronegócio. 
Olha, se olharmos a redação e o grito de dor da Ministra Nilma, parece que é 
verdade. 



 

 

 
 

 

 

 

Não só porque deixaram, Ministra, de fora – veja você – um povo 
interessante da nossa formação brasileira, inclusive digno de ter um ministério, que 
são as comunidades quilombolas e os povos tradicionais da matriz africana. 
Esqueceram de consultar, e a prova concreta de que essa consulta não houve é que 
nem os colocaram no projeto. 

E os povos indígenas foram trocados de "povos" para "população". 
População é um aglomerado que não tem... Não botaram "comunidade"; botaram 
"população" no projeto. No projeto, está "população". Não botaram nem 
"comunidades". Um povo tem a língua, tem a terra, tem a cultura e uma série de 
coisas. 

Então, é preciso fazer esses pequenos reparos, e é preciso ouvir 
diretamente aquelas pessoas que estão envolvidas nesse processo. Com relação às 
sementes crioulas, alguém falou aqui que o texto dispensa de consentimento prévio 
e pesquisas agrícolas que envolvam acesso ao patrimônio genético e conhecimento 
tradicional, isentando ainda a repartição de benefícios sobre o seu produto final. 
Esse é o caso das sementes crioulas, mantidas por pequenos agricultores e 
comunidades tradicionais, que deixarão de receber compensação. Isso foi colocado 
aqui. 

Então, o projeto está aqui buscando aprimoramento, e precisamos ter 
este sentimento e esta visão de que temos de atender a todas as comunidades 
envolvidas. 

Há outra parte: isenções e perdões de multas. Também têm sido 
criticadas a dispensa de repartições de benefícios gerados pelo acesso ao 
patrimônio genético realizado antes de junho de 2000 – foi falado aqui –, a 
suspensão de sanções administrativas, a redução de até 90% das multas no uso 
não autorizado de patrimônio genético e conhecimento associado. 

Por fim, o projeto estabelece um teto e não estabelece o piso. Quer 
dizer, o benefício, a repartição do conhecimento, tem teto, quando deveria ter só o 
piso. 

Digamos que vamos encontrar na Amazônia, ou no Brasil, a solução 
para o câncer, para todos. Empresas vão morrer de ganhar dinheiro aí, e, lá, o índio, 
o da comunidade tradicional, que trouxe essa revelação, esse conhecimento, vai 
ficar, Capiberibe, com a migalha. 

Então, precisamos ter muito zelo e cuidado, Senador Otto, de proteger, 
em todos os sentidos, porque pessoas vão encontrar, quase que de pronto, um 
conhecimento construído, e, de repente, muita gente vai se dar bem, inclusive a 
sociedade, a humanidade, mas o verdadeiro conhecedor acaba ficando ali jogado na 
sarjeta, no abandono e no desconhecimento. 

Queria só fazer essa colocação. 
O SR. PRESIDENTE (Otto Alencar. Bloco Maioria/PSD - BA) – 

Agradeço a V. Exª. Concordo com as colocações do Senador Telmário Mota e do 
Senador Omar Aziz. Não vejo outra solução para a Amazônia sem dar poder ao 
povo da Amazônia, sem o empoderamento das comunidades que representam bem 
o Amazonas. 

Eu queria passar a palavra à Senadora Vanessa e, em seguida, ao 
Senador João Capiberibe. 

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e 
Democracia/PCdoB - AM) – Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentando V. Exª 
e a nossa querida Ministra Nilma, gostaria de cumprimentar todos os convidados 
participantes desta importante audiência. 



 

 

 
 

 

 

 

Como a matéria tramita em regime de urgência, temos muito pouco 
tempo para debater. Daí por que tantos convidados. E, amanhã, como o Presidente, 
Senador Otto já relatou, a partir de 8h30 da manhã, estaremos aqui... 

O SR. PRESIDENTE (Otto Alencar. Bloco Maioria/PSD - BA) – Oito 
horas. 

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e 
Democracia/PCdoB - AM) – Às 8h. Não é nem às 8h30, mas às 8h! Tudo bem. 

O SR. PRESIDENTE (Otto Alencar. Bloco Maioria/PSD - BA) – Se a 
senhora chegar às 8h30, a senhora vai ser DH. Sabe o que é DH  na obra, na 
empresa? (Pausa.) 

 
Depois da Hora. 
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e 

Democracia/PCdoB - AM) – Depois da Hora, isso é um termo baiano. 
O SR. PRESIDENTE (Otto Alencar. Bloco Maioria/PSD - BA) – É por 

que sou médico do trabalho, e dei muito DH em muitas pessoas que não iam 
trabalhar cedo. 

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e 
Democracia/PCdoB - AM) – (Risos.) Espero não receber nenhum DH de V. Exª aqui 
na Comissão, Presidente. 

Gostaria de dizer que, em decorrência das atividades, temos uma 
atividade agora da Procuradoria da Mulher também, e não vou poder fazer o rol de 
questionamentos que tenho aqui para fazer, mas queria dizer que estamos dando – 
quando digo nós, não são apenas o Congresso brasileiro, o Poder Executivo, que foi 
quem demandou, quem apresentou, mas a sociedade – um grande passo na 
atualização da regulamentação dessa questão, que como já foi dito, não vou repetir, 
é primordial para o Brasil.  Isso porque falar em biodiversidade, em diversidade 
biológica sem falar no Brasil é a mesma coisa que não falar em diversidade 
biológica, visto sermos nós os maiores detentores. Mas olhem o absurdo: somos o 
País número um em biodiversidade biológica, mas, em setembro, ou outubro, não 
sei exatamente, do ano passado, a Convenção da Biodiversidade foi ratificada sem 
que o Brasil a tivesse aprovado, e foi por conta desse vazio que temos ainda. 

Então, creio que esse passo que estamos dando é importante não só 
para o Brasil, mas é importante para avançar na regulamentação do mundo. Um 
país como o nosso não assinar a Convenção da Biodiversidade é a mesma coisa de 
os Estados Unidos não assinarem a Convenção sobre Mudanças Climáticas, já que 
é o país que mais emite; e criticamos isto. Nós, do outro lado, do lado positivo, 
somos o País que maior diversidade tem. 

Apresentei 19 emendas – não vou poder ficar aqui muito para o debate 
–, mas considero uma fundamental. E fiquei feliz por algumas abordagens que já 
ouvi, partindo do CNPq, inclusive. Existe a necessidade de termos sempre um 
instituto ou brasileiros vinculados em parceria com institutos estrangeiros quando 
desenvolverem pesquisas no Brasil. 

E não há nada de xenofobia nisso – absolutamente nada! Não há 
desconfiança, mas isso está,  inclusive, dentro da própria concepção da Lei de 
Acesso à Biodiversidade, cujos eixos são basicamente três: a conservação da 
biodiversidade, o uso sustentável e a repartição. Então, termos sempre um ente 
nacional envolvido com entes estrangeiros considero fundamental, e creio que 
devemos, Senador Otto, aqui no Senado, garantir o que não foi possível na Câmara 
dos Deputados, inserindo esse item na lei. 



 

 

 
 

 

 

 

No mais, cumprimento todos e V. Exª pela condução dos trabalhos. 
Obrigada. 

O SR. PRESIDENTE (Otto Alencar. Bloco Maioria/PSD - BA) – 
Agradeço à Senadora Vanessa Grazziotin. 

E passo a palavra ao Senador João Capiberibe. 
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Socialismo e Democracia/PSB - AP) 

– Sr. Presidente, Senador Otto Alencar, senhores convidados, representantes do 
Governo, Srª Ministra, é uma satisfação tê-la aqui, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, 
começo fazendo um pedido, até porque vou transmitir aqui um pedido que me foi 
feito. 

Recebi várias organizações da sociedade civil que fizeram um cotejo 
do projeto em questão, que é importantíssimo para construirmos a economia da 
biodiversidade. Esse, para mim, é um sonho de muitas décadas, já acalentado e 
experimentado. E vou falar aqui de algumas experiências que desenvolvemos nessa 
construção da economia com sustentabilidade econômica, equidade e cuidado 
especial com a preservação do patrimônio ambiental. Essa é uma questão para mim 
muito importante, e essa lei é fundamental para o desenvolvimento desta potência 
que é o Brasil no campo do patrimônio ambiental e da biodiversidade. 

Com base no levantamento que fizeram dos 341 dispositivos do PLC 
02, que é de iniciativa do Governo, aprovado na Câmara, há, pelo menos, 300 
equívocos de redação e de forma. 

E aqui deu para perceber, porque aqui estão, Sr. Presidente, 
representantes do mesmo Governo: do Ministério da Ciência e Tecnologia, que 
levanta algumas questões do PL; representante do MDA, que também colocou 
questões muito pontuais, e que são contraditórias, que o Governo não unificou a 
linguagem. Todos são representantes do Governo, e o Governo não conseguiu uma 
linguagem unificada para nos apresentar nesta audiência pública. 

A minha ideia da audiência pública, de ouvir a representação 
governamental, era de que o Governo chegasse aqui com uma ideia já bem 
consensuada, mas há divergências entre os Ministérios. 

Então o meu pedido, dada a importância desse projeto de lei, para que 
possamos acelerar a pesquisa, para que possamos desenvolver a economia que 
corresponde a esse enorme patrimônio de que somos detentores, é de que se retire 
a urgência desse projeto. E, mais do que retirar a urgência, que promovamos novas 
audiências públicas, novos debates. 

Eu gostaria de ver – vou falar um pouco da minha experiência para os 
Senadores, porque vamos ter que definir, vamos ter que decidir sobre a lei – uma 
cooperativa de castanheiros lá da Serra do Tumucumaque, bem próxima da Serra 
do Tumucumaque. Imaginem, a Serra do Tumucumaque é uma coisa gigantesca, é 
uma área de reserva federal de 3,8 milhões hectares. É algo gigantesco. Ao lado 
dessa reserva, há uma reserva de desenvolvimento sustentável, exatamente dentro 
da linha a que o projeto se propõe. Ou seja, já há experiências, e muitas, no Brasil. 
Não são tantas, mas algumas, desculpe, já que foi colocado que, durante esses 
anos todos, desde a medida provisória de 2000, apenas 110 contratos de repartição 
foram fechados, o que realmente é ridículo. Mas essa cooperativa estabeleceu, há 
muitos anos, uma parceria com a Natura para a produção de cosméticos. Esse é um 
ponto fundamental, bem importante. 

Aqui foi dito que a Amazônia não é somente brasileira. E, ao lado, 
dentro da Amazônia, temos países que estão desenvolvendo pesquisas há muitos 
anos, sobre a biodiversidade, como a França. 



 

 

 
 

 

 

 

Eu fui Governador do meu Estado, e fizemos um Estado muito 
preservado. Isso na década de 90. Eu assumi em 95. E ali construímos todo um 
projeto de desenvolvimento dentro dessas teses do desenvolvimento sustentável, 
incluindo leis de acesso e proteção à biodiversidade. 

Nós temos uma lei aprovada que vai na direção que estamos 
construindo aqui. 

Essa economia é possível de ser desenvolvida. Outros países 
avançaram muito rapidamente. Agora, da forma como veio o projeto, eu apresentei 
algumas emendas – algumas, não, 33 emendas, o que é um lote. E apresentei 
também um projeto na tentativa de juntarmos as ideias, casarmos essas ideias. Mas 
estou preocupado com... Olha, se a natureza passou milhões de anos para nos 
dotar de tantas riquezas, de tantas maravilhas, vamos legislar sobre ela com um 
tema espinhoso? A maioria dos Senadores, confesso, vai ter dificuldade de entender 
a profundidade, porque o tema é novo. E essa celeridade, essa vontade de agilizar 
não nos dá tempo para formatar um projeto que, de fato, facilite a pesquisa, mas que 
nos transfira tecnologia. 

Nós construímos protocolos com os franceses nessa área. Está lá a 
experiência. Desenvolvemos várias pesquisas. 

Para vocês terem ideia, quando assumi o Governo do Amapá, em 
1995, tínhamos dois professores doutores. Em um Estado de 500 mil habitantes, 
tínhamos apenas dois: o reitor da Universidade, que era emprestado da 
Universidade Federal do Pará, e um ex-padre que tinha doutorado em Filosofia. Não 
tínhamos as competências humanas para dar qualquer passo adiante, como o Brasil 
ainda não tem a reclamação. Temos um centro de biotecnologia plantado em 
Manaus que custou o olho da cara, custou uma fortuna, mas faltam as pessoas, falta 
competência humana para desenvolver as pesquisas, falta funcionar. 

Acompanhei, recebi não só as entidades que têm interesse nesse 
sistema, mas também alguns protagonistas, pessoas diretamente interessadas, 
comunidades indígenas, quilombolas, extrativistas. Conversei com eles, e eles se 
queixaram muito porque gostariam de contribuir, gostariam de colocar o desejo 
deles, mas isso, me parece, não aconteceu. Se aconteceu, não consegui ver. 
Levantei que a Ministra Izabella Teixeira reuniu representantes da indústria de 
cosméticos, de fármacos, mas não houve esse mesmo tipo de reunião, de 
preocupação com os povos indígenas, com as comunidades tradicionais, porque 
eles são os detentores. Foi dito aqui: se a lei não os agradar e eles imaginarem que 
vão ter prejuízo, vão saltar fora desse projeto. Acho que se deve também dar  
atenção especial porque o desenvolvimento brasileiro precisa ser mais equânime. 
Temos um histórico de segregação, de exclusão social absurdo. Um projeto de lei 
que ouve só o andar de cima da economia aumenta a exclusão. Se eu estou 
enganado, me digam os interlocutores que participaram da feitura desse projeto de 
lei. 

Portanto, peço que, antes de mais nada, tenhamos cautela. Isso faz 
muito bem porque vamos mexer – e está sendo mexido, essa é a grande verdade – 
de forma que o Estado vai organizar as intervenções definitivas dentro do processo 
de utilização de recursos da biodiversidade e do patrimônio genético, que é outra 
questão muito importante. 

Peço que seja retirada, Sr. Presidente, essa urgência. Acho isso... Não 
vejo nenhuma razão. Se tomarmos mais três ou quatro meses, pode ser que 
economizemos anos. Estamos famosos de produzir leis que não pegam. Então, 
vamos trabalhar aqui porque, do jeito que está essa lei, dificilmente vai pegar. 



 

 

 
 

 

 

 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Otto Alencar. Bloco Maioria/PSD - BA) – 

Agradeço. Discordo de V. Exª, mas é algo que as Lideranças podem decidir: tirar a 
urgência ou não. Discordo, até porque, amanhã, na nossa reunião... 

Vou só ler a lista dos que já foram convidados para amanhã: na 
primeira audiência pública, Confederação Nacional da Indústria, CNA, Sociedade 
Brasileira para o Progresso da Ciência – e até me questiona aqui o Dr. Carlos 
Leomar Zani – Associação Brasileira da Indústria Química, Grupo Farma Brasil, 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Fundação Osvaldo Cruz 
(Fiocruz), Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Museu Paraense Emílio 
Goeldi, Fundação Nacional do Índio e, a partir das 10h, Via Campesina, Movimento 
dos Pequenos Agricultores, Conselho Nacional de Segurança Alimentar e 
Nutricional, Instituto Socioambiental, entidade de articulação dos povos indígenas, 
Comissão Nacional dos Povos e de Comunidades, Conselho Nacional de 
Extrativistas. 

Poderemos até incluir uma representação dos quilombolas, aqui 
sugerido pela Ministra. Vamos debater aqui, amanhã, a partir das 8h até esgotar. 

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Socialismo e Democracia/PSB - AP) 
– São diferentes mesas/ 

O SR. PRESIDENTE (Otto Alencar. Bloco Maioria/PSD - BA) – São 
duas: a primeira de 8h às 10h. 

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Socialismo e Democracia/PSB - AP) 
– Misturadas ou separadas. 

O SR. PRESIDENTE (Otto Alencar. Bloco Maioria/PSD - BA) – 
Separadas. A primeira de 8h às 10h. Se tiver que estender para mais de 10h, vou 
estar aqui presente. Se terminar as 10h30, vou estar aqui presente com o Relator 
Jorge Viana. Acho que esse é um tema que, na minha opinião, requer aprovação 
porque não temos há muito tempo. Trata-se de uma coisa que vem se arrastando há 
bastante tempo, sem uma decisão. Então, há necessidade de o Brasil ter esse 
marco legal da biodiversidade. Por isso, vamos discutir aqui. Creio que os relatores 
que foram designados – todos, inclusive, da Região Amazônica – têm essa noção do 
que seria uma legislação que possa contemplar, de maneira geral, a todos os 
interessados na legislação. 

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Socialismo e Democracia/PSB - AP) 
– V. Exª me permite, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Otto Alencar. Bloco Maioria/PSD - BA) – Pois 
não. 

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Socialismo e Democracia/PSB - AP) 
– Olha, quem pode retirar a urgência é o Governo. Se o Governo não unificou a 
linguagem sobre o tema, acho que a oportunidade é essa. O Governo retira, unifica 
a linguagem porque há divergências claras. Esse Governo é um só, não pode haver 
dois governos. É um Governo único e tem que ter apenas uma linguagem. Vem para 
cá para nos convencer com uma linguagem unificada, consensuada. E, como há 
tanta divergência entre os representantes do Governo, solicito ao Governo que retire 
e nos dê tempo. 

Vejam, não estou aqui para protelar nada não. Quero essa lei. Estou 
aqui porque quero essa lei. Eu tenho a experiência de ter, pelo menos, de tomar a 
iniciativa de construir um projeto de desenvolvimento sustentável. Paguei caro por 
isso. Sei  e acredito na economia. Na hora em que alguém diz "um hectare de 
floresta em pé dá muito mais dinheiro do que um hectare de monocultura", posso 



 

 

 
 

 

 

 

provar isso com a cooperativa que montamos; adensamos a cadeia produtiva, e hoje 
eles vivem lá muito bem. Podemos provar o que estamos falando. Não sou um 
retórico; construí uma experiência. Portanto, peço ao Governo, e insisto, que 
unifique a linguagem. O mínimo que esperamos do Governo é que ele nos traga um 
projeto em que todas as partes falem exatamente a mesma coisa. Era isso, 
Sr.Presidente. Só quem pode retirar é o Governo. 

O SR. PRESIDENTE (Otto Alencar. Bloco Maioria/PSD - BA) – Com a 
palavra, o Senador Randolfe. 

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e 
Democracia/PSOL - AP) – Sr. Presidente, tenho aqui algumas perguntas que, 
inclusive, me vêm, me chegaram provenientes das entidades da sociedade civil. 
Algumas não farei obviamente – parece-me que cheguei atrasado – porque, ainda 
bem, já foram aqui respondidas. Outras, pela informação que tenho, ainda não foram 
tratadas.  Eu gostaria de fazê-las para as instituições do Governo que estão aqui 
presentes. 

Primeiramente, Sr. Presidente, acato, obviamente, o encaminhamento 
da Presidência da CCT, minha Comissão, e da CMA, de ter organizado três mesas, 
me parece, distintas. Acato, mas divirjo. Acho que seria mais rico o debate se 
pudéssemos ter misturado as mesas, com representantes alternados. Em uma mesa 
que houvesse representantes governamentais, que houvesse também 
representantes de organizações não governamentais, pois creio que a metodologia 
vai criar problemas, acabará sendo – não vou usar o termo monotemático – em 
vários aspectos, uma voz só por mesa. Acho que, para o debate, seria melhor se 
tivéssemos as vozes contraditórias para buscarmos extrair da divergência o melhor 
para os Relatores. 

Feito este registro, Sr. Presidente, fico, primeiro, feliz porque, pelo que 
já sei, pelo que eu estava ouvindo antes de chegar aqui, parece que houve um 
consenso aqui sobre a definição do termo "povos indígenas". A redação do texto 
vindo da Câmara é um atentado, um atentado à formação histórica do povo 
brasileiro. Era não reconhecer a existência de povos indígenas. Ainda bem que, 
parece-me, aqui, e é para isto que tudo caminha, inclusive no relatório do Senador 
Telmário, isso será reparado. 

Agora, eu gostaria de fazer outras perguntas, Sr. Presidente. 
Primeiro, o projeto saiu do Executivo com o termo "agricultor familiar". 

Esse não é um conceito de agora; ele é um conceito que foi consagrado na Lei nº 
11.326, de 2006. Só que esse conceito foi retirado na Câmara. Ora, é de 
conhecimento de todos o papel que a agricultura familiar tem no Brasil, 
principalmente por, em 2014, ter tirado o País do Mapa Mundial da Fome. Não só 
esse texto foi retirado na Câmara, como o setor da agricultura familiar não foi ouvido 
em nenhum momento, e aí, por consequência, foi excluído do texto. Eu queria ouvir 
dos representantes do Governo qual a opinião e qual a sugestão e recomendação 
para o Senado reparar essa grave distorção que é a ausência do termo "agricultura 
familiar". 

A outra questão vai direcionada ao MAPA e ao Ministério do Meio 
Ambiente. O novo marco legal faz referência à Lei nº 10.711, de 2003, que trata da 
proteção ao cultivo. Essa referência cria uma instabilidade jurídica em relação à 
definição de sementes crioulas. A Lei nº 10.711 trata de outra matéria, e não faz 
sentido essa referência. Inclusive, ela enfraquece os direitos dos agricultores e o 
papel do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético em legislar sobre o 



 

 

 
 

 

 

 

conhecimento tradicional associado. Eu pergunto a esse Ministério da Agricultura e 
ao Ministério do Meio Ambiente como eles compreendem essa incoerência. 

A outra pergunta é para o MDIC, para o Ministério da Indústria e do 
Comércio. O inciso IX do art. 7º do PLC nº 2, de 2015, o Estatuto da Biodiversidade, 
cria uma lista de repartição. O artigo diz que um ato conjunto de sete Ministérios 
definirá a lista de produtos que serão passíveis de repartição de benefícios. A 
elaboração de um ato conjunto desse porte poderá demorar, como nós sabemos, 
após aprovação na lei, muito tempo, anos, e ele não será atualizado na velocidade 
com que o desenvolvimento tecnológico avança. Então, pergunto ao MDIC como vai 
garantir a efetividade e o dinamismo de um instrumento como esse. E aí insisto 
ainda nesta pergunta. Não faria mais sentido que a lista determinasse que produtos 
que deveriam – construir-se uma lista negativa – repartir benefícios invertendo a 
lógica e assegurando o direito de povos e comunidades tradicionais? 

A última pergunta, também para o MDIC e para o Ministério do Meio 
Ambiente: o inciso X do art. 17 cria uma grande possibilidade de moratória para os 
usuários, pois isenta a repartição de benefícios. O acesso realizado antes de 2000, 
independentemente de a exploração econômica ter sido realizada depois dessa 
data... Fica a critério do usuário determinar e comprovar que o acesso foi feito antes 
dessa data. Nesse contexto, o artigo quebra a lógica da própria lei que ora 
pretendemos. Como já foi falado antes, pelos registros que temos, pelo Dr. 
Francisco Gaetani, Secretário-Executivo do Ministério do Meio Ambiente, vincula-se 
a repartição de benefícios ao processo de exploração econômica e não ao 
desenvolvimento tecnológico. 

Nesse sentido, faço essa pergunta ao Ministério do Meio Ambiente e 
ao MDIC também. 

Como veem essas incoerências na lei? 
O SR. PRESIDENTE (Otto Alencar. Bloco Maioria/PSD - BA) – 

Primeiro, o Dr. Francisco. Depois,... 
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e 

Democracia/PSOL - AP) – São esses questionamentos, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Otto Alencar. Bloco Maioria/PSD - BA) – 

Concedo a palavra ao Senador Jorge Viana e, depois, eles vão responder os 
questionamentos do Senador. 

O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT - AC) – Bem, antes de 
mais nada, queria desculpar-me e penitenciar-me, mas temos aqui no Senado e 
também na Câmara, no Parlamento, essa situação inadministrável, de presidir três 
reuniões no mesmo horário, na mesma manhã. E eu, na condição de Vice-
Presidente do Senado, também tenho essa outra atribuição. Então, peço desculpas 
aos expositores, porque fui um dos proponentes a que pudéssemos ouvir as 
autoridades do Governo... Tenho-me dedicado a ler a posição de cada membro que 
compõe o Governo e que até diverge de determinados pontos. Conheço essas 
divergências de certa forma. E peço desculpas, então, ao Presidente, aos colegas 
Senadores e aos convidados. 

Mas, aqui, por coincidência, estamos eu, Randolfe e o Capi. Chamo-o 
assim por conta da relação de vida que temos, com todo respeito aos demais. 
Ninguém tentou mais neste País como Governador – nem eu mesmo, que fui 
Governador também por oito anos, e trabalhamos sempre buscando o mesmo 
propósito – acessar a biodiversidade brasileira do que o Governador Capiberibe na 
Amazônia. Investiu recursos, pagou preço caro por isso, mas conseguiu muitas 
realizações. Eu também, como Governador. Nós, do Acre, também conseguimos, 



 

 

 
 

 

 

 

com Marina, comigo, com o Governador Binho, com o Governador Tião Viana, 
seguimos nessa busca. 

Temos materializado alguns projetos, mas devo dizer que quase que 
exclusivamente, se eu não estiver errado – o Governador Capiberibe pode corrigir-
me –, com os riscos e os investimentos todos oriundos de recursos públicos. 

Eu não queria entrar no mérito, já de cara, de alguns pontos que, de 
alguma maneira, possam aparentar alguma divergência da posição do Governador 
Capi comigo, porque nós temos afinidades de vida. E quem tem afinidade de vida 
não tem divergência. As circunstanciais não contam. 

Mas queria, Sr. Presidente, dizer que tem toda razão quem questiona o 
pouco tempo que temos. Mas, ora, somos nós que criamos pouco tempo para a 
Câmara; ora, a Câmara e o Senado são vítimas do pouco tempo criado pelo 
Governo; ora, o contrário. Mas este é o nosso País em formação, um país que 
estamos tentando construir, para o qual todos querem dar uma contribuição. 

Mas eu queria me prender ao tamanho do problema que estamos 
discutindo e debatendo hoje. Daí a minha preocupação se afina muito com a do 
Presidente Otto, que, num esforço com vários colegas, presidentes de outras 
Comissões e relatores, está promovendo essa sequência de audiências. 

Esta matéria "acesso ao patrimônio genético, proteção e acesso ao 
conhecimento tradicional associado, repartição de benefícios para conservação e 
uso sustentável da biodiversidade" – vejam a complexidade disso – é uma matéria 
que é um pouco da alma desse potencial fantástico de recursos naturais brasileiros. 

Por que ela está sendo mais acelerada hoje? Não é nem, Senador 
Capi, pelos defensores do acesso à biodiversidade, como nós, e 20 anos já se vão. 
Ela está hoje sendo pressionada muito mais pelos que trabalham nas atividades 
econômicas, que trabalham na produção agrícola, no agronegócio, na atividade 
industrial, do que até... Porque é tanto tempo consumido! 

Vamos lembrar um pouquinho. Essa história tem origem em 1992, na 
Rio 92. Quando da Convenção da Biodiversidade, países do mundo inteiro falaram 
que quem tem riquezas da biodiversidade é dono dela e tem que ter benefícios com 
ela. Quem fizer uso terceirizado disso vai ter de pagar algo por isso. 

Essa é a regra geral, colocada lá atrás, no encontro de nações. 
Desde lá o Brasil está tentando ter regras para acesso à 

biodiversidade, para compartilhar benefício. Minimamente regras. Só que sabe quem 
tem sido a maior vítima nesse período em que não conseguimos fazer minimamente 
o necessário? Nós que vivemos na Amazônia! Eu fui Governador por oito anos e 
não pude implementar os projetos. O Governador Capiberibe também. 
Anteriormente, nós fomos prefeitos. Criamos parques. Sigo na mesma batalha, ando 
nas aldeias todas. 

Gente, isso é uma realidade que nos impõe... É muito forte o que vou 
falar, mas parece até que é uma maldição o Brasil ter a biodiversidade que tem. 
Parece que é uma maldição ser da Amazônia. Estamos fadados a passar fome, a 
sermos explorados? Ao lado da maior riqueza do mundo, a gente não tem nada! 

Como eu sigo explicando para um ribeirinho... Não! É porque nós ainda 
não chegamos a uma conclusão muito definitiva, conceitual, do que é o agricultor 
tradicional, do que é o agricultor de subsistência. 

Gente, pelo amor de Deus! Eu sou engenheiro florestal, sou técnico 
agrícola. Sei que teremos divergência conceitual a vida inteira. Sei que algumas 
divergências conceituais levam a grandes ou pequenos negócios, a grandes 
prejuízos ou a lucro. Mas isso não pode ser o ponto central de um debate. 



 

 

 
 

 

 

 

Eu já tentei perguntar quais os pontos que temos de tão graves 
divergências? Povos indígenas é um deles – ou populações indígenas. 

O querido Senador Randolfe já me deu uma boa informação de que 
parece que esse nós estamos superando a favor dos índios. Pronto! Acho que as 
populações que podem menos não devem sair no prejuízo. O meio ambiente não 
pode sair no prejuízo. Na dúvida, vamos para aquele. In dubio pro reo, nesse caso. 
Sempre que tivermos uma dúvida, vamos adotar em favor dos índios, que não estão 
aqui para falar; do meio ambiente, que não se expressa a não ser reagindo com as 
enchentes, com as secas, com a mudança da composição da atmosfera e a 
mudança do clima. 

Vejam, em 1992, nós tivemos a Conferência das Nações Unidas sobre 
o Meio Ambiente e o Desenvolvimento. Depois, tivemos, aqui no Congresso 
Nacional, em 1994, promulgado pelo Executivo o Decreto nº 2.519, cujo texto 
estabelece a soberania de países sobre seus recursos genéticos e sua autonomia 
para regular o acesso a tais recursos. Estabelece que países receptores e usuários 
dos recursos genéticos de terceiros assegurariam a partição justa e quantitativa de 
benefícios decorrentes. 

Marina Silva foi eleita Senadora quando eu era Prefeito. Ela foi eleita 
Senadora e eu era Prefeito de Rio Branco. A Marina veio para cá com propósitos. O 
primeiro dela era de trabalhar uma lei de acesso à biodiversidade. Eu cheguei até a 
questioná-la. Isso estava tão longe que eu cheguei a questioná-la. Ela trabalhou o 
PLS nº 306, Senador Capiberibe, de 1995. Por que estou colocando essa data de 
1995? Porque já foram 1995, 2005, e agora são 20 anos! Estamos completando 20 
anos que o Senado tem a oportunidade de debater essa matéria, a Câmara tem 
oportunidade de debatê-la – estou falando do Legislativo – e não debate! 

Quando alguém me questionar sobre se sou favorável ao regime de 
urgência, aí falo que tem 20 anos que estamos com essa matéria e ela nunca entrou 
na Ordem do Dia! Sabe o que virou o projeto de lei da Marina? Uma medida 
provisória. Sabe quantas vezes foi reeditada a medida provisória da Marina? 
Dezesseis vezes! E ninguém votou o projeto de acesso à biodiversidade. 

Ah, porque antigamente os Deputados e Senadores não eram tão 
atenciosos! O Senado e a Câmara mudaram tanto assim ou o perfil é o mesmo? Eu 
acho que pode... Eu que sou parte do agora e do passado, cito Ulysses, que disse: 
"Está reclamando dessa atual Legislatura? Espere a próxima." Então, quem sabe a 
nossa não é pior do que a outra que virá, seguindo a teoria de Ulysses Guimarães. 
Quem sou eu para corrigi-lo. 

O que estou falando, com isso, é que foi reeditada um pouco à base do 
que seria o regramento que levou em conta sim – porque o Fernando Henrique 
levou em conta e eu fazia essa interlocução com a Marina – uma base importante da 
ideia que vinha no projeto da Marina, levou em conta todo regramento que tinha, foi 
reeditada; e aí veio aquela resolução, aquela emenda constitucional de 2001, salvo 
engano, que transformou medidas provisórias em lei. 

Pegando aquela carona, nós, então, temos uma regra, uma regra que 
trata do acesso à biodiversidade e também de repartição de benefício. 

Sabe quantos projetos, acordos foram assinados com base nessa lei – 
quem está aqui nos acompanhando –, lei inspirada numa proposta da Marina, 
incorporada no governo do PSDB, que levou em conta? Sabe quantos convênios e 
acordos foram para acessar a biodiversidade e fazer a repartição de benefícios para 
nós da Amazônia? Cento e trinta e seis até hoje. Sabe quantos para os índios, 
Senador Capiberibe? Um. 



 

 

 
 

 

 

 

Eu não posso e ninguém vai me fazer defender essa história de 20 
anos. Eu quero algo novo. Eu estou cansado de misturar biopirataria com boas 
intenções. E é o que a lei permite hoje. A gente não sabe onde começa a 
biopirataria, onde termina, nem onde começam as boas intenções, nem onde 
terminam. Eu só sei que qualquer um que tentar acessar a biodiversidade da 
Amazônia é chamado de biopirata, com razão ou sem razão. 

No meu Estado, ninguém se instalou, mesmo havendo um governador 
por oito anos fazendo a defesa. Eu falava: gente, a floresta tem que valer mais em 
pé do que destruída. Alguém diz: "Então, mostra." Quando alguém vem querendo 
implementar algo, não pode. A lei é falha e já chamam logo de biopirata. 

O Governador Capiberibe tentou. O que foi feito lá foi graças à ação do 
Governador Capiberibe, do seu governo, que, aliás, fez história e segue fazendo, 
porque ninguém conseguiu superá-lo nesse aspecto. Mas, gente, isso é pouco! Um 
acordo, um contrato com os índios. E eu vou dizer: não, olha, essa outra lei... Gente, 
sinceramente, nós temos uma oportunidade de dar alguns passos à frente. 

Eu não tenho dúvida de que essa demora toda tem também, 
Presidente... É um tema de difícil consenso técnico, político. É um tema novo, 
complexo. Nós não temos pretérito para analisar. Aí vão dizer: "Então, mais cautela 
e mais prudência." Mais 20 anos? Daí o meu apelo. 

Agora há um termo de que eu não gosto muito. Dizem que se pega 
uma lei, esmurra bem essa lei para ver os defeitos dela. No Código usaram esse 
termo, viu, Gaetani? Eu não sei se foi você, desculpe-me, ou a Ministra Izabella – a 
Ministra Izabella é de briga. Era uma história de esmurrar. Eu não gosto muito desse 
termo. Mas, se há uma lei que foi esmurrada neste País, esta aqui foi uma delas, por 
tudo o que é lado. O pugilato começou dentro do próprio Governo. Fato concreto. 
Não se entendem e não vão se entender porque são lados diferentes. Agora, vamos 
separar os interesses, que são outros, que não são os de buscar a melhor lei. 
Vamos separar. Vamos pôr o nosso compromisso. 

Eu, por exemplo, chequei com alguns com quem fui conversando, 
conversando, conversando e me parece que há seis pontos, não mais do que isso – 
parece que um já está sendo resolvido –, que ganharam um pouco mais de 
relevância. Eu topo, como Relator, propor ao Presidente que a gente faça misturado, 
para quem queira vir, um debate aqui desses seis pontos. A gente acha um dia 
ainda. Para a gente tratar dos seis pontos, que são esse que o Senador Randolfe 
colocou, o Senador Capiberibe. Vamos colocar. Aí a gente convida quem tem a 
posição de um lado, de outro e tal. Mas eu defendo o que os Presidentes das 
Comissões propuseram aqui. 

A gente está ouvindo com calma o Governo. Vamos ouvir com calma a 
comunidade técnico-científica e algumas entidades que atuam na área e vamos 
ouvir também a comunidade indígena, os beneficiários, a população que pode se 
beneficiar e espera se beneficiar, por terem sido os guardiões da nossa 
biodiversidade até aqui, juntamente com algumas políticas de governo. Isso porque 
o Parlamento tem que ouvir. Um dos defeitos nossos, aliás no Brasil todo mundo 
tem, é não ouvir. O Executivo tem que ouvir, mas nós também temos. 

Então, eu acho que a intenção era essa. Agora, já estou aqui 
apresentando uma proposição, que poderia ser pegar os cinco ou seis pontos que 
estão hoje chamando a atenção de todos os que foram convidados e apresentaram 
questionamentos, de quem está aqui e de quem vai falar ainda amanhã e depois, 
que eu sei que vão reforçar esses pontos, e os Senadores trouxeram alguns, como o 
Capiberibe. A gente faz uma audiência exclusivamente em cima desses pontos e 



 

 

 
 

 

 

 

convida pessoas que têm opiniões divergentes. É possível e, daí, a gente tirar algum 
encaminhamento naquela lógica: na dúvida, pró-meio ambiente. Na dúvida, pró-
populações tradicionais. 

Bem, eu, então, concluo dizendo que o Brasil, pelo menos até agora, 
ele fez uma opção, de destruir primeiro para ver o que faz depois. Com isso a Mata 
Atlântica já foi, o que sobrou foi pouco. 

Não bastou D. Pedro II ter criado a floresta da Tijuca. É o segundo 
parque mais visitado do Brasil, foi lá atrás que ele criou. Acabaram com as florestas 
protetoras no Sul e Sudeste do Brasil. O que é que nós estamos tendo? Seca. Nós 
temos desmatamentos na Amazônia, que só agora... Olha, quando a Marina 
assumiu, minha companheira de vida inteira, o desmatamento chegava perto de 30 
mil km². Gente, 30 mil km² por ano! 

O Município de Rio Branco, capital do Acre, tem 10 mil km²; três 
Municípios de Rio Branco, e é um dos maiores do Acre. O Acre tem 162 mil km². 
Quase 30 mil km² foi o legado que nós pegamos quando assumimos esse Governo. 
Reduziu-se para 4,5, 5... É muito? É Muito, é muito, mas já foi o suficiente para 
colocar o País na lista dos países de maior emissão e, agora, a gente até sai, 
porque estão discutindo se volta ou não volta o desmatamento. 

Sinceramente, esse não é o tema central hoje, mas eu queria dizer que 
agora que o Brasil parou com o processo de destruição, ou pelo menos diminuiu, e 
de usar os recursos? E a lei dizendo como é que pode? Como é que alguém bem 
intencionado pode acessar a biodiversidade? 

Eu não quero ficar, como amazônida, em uma situação que parece ser 
uma maldição ter nascido lá, viver lá, e termos a riqueza que nós temos lá. 

Agora, não tenho dúvida de que esse projeto já foi debatido 
exaustivamente. Não tenho dúvida de que existam alguns pontos que são nervosos 
e que podemos debater aqui, mas, se nós pudermos, depois de 20 anos, dar esse 
passo adiante, é o momento, gente, é o momento. E alguém tem que ceder, um 
pouquinho de cada lado. Sem tirar o compromisso de testarmos essa lei, de 
estarmos aqui, nós vamos seguir Senadores e Deputados. Testando dizendo o 
seguinte: "Existe esse tema que não ficou bem, existe este outro aspecto..." E 
vamos junto, a Marina começou essa luta sozinha, agora nós somos muitos com ela. 

Eu queria que nós aproveitássemos essas audiências para isso, ver se 
daria para nós trabalharmos pelo País, tendo uma lei melhor do que essa. Essa não 
está servindo, a ninguém! Menos ainda quem vive na Amazônia. Menos ainda quem 
é parte da população tradicional da Amazônia. Menos ainda aos povos indígenas. 

E, certamente, se não está atendendo lá a nossa região, não está 
atendendo ao meio ambiente. 

Então, é uma oportunidade que a gente tem. 
Eu diria, Senador Capiberibe, que o dissenso não é entre Ministérios. É 

dentro, lá na Casa Civil. A matéria é complexa, é assim mesmo. Mas que se chegou 
a uma proposta que é muitas vezes melhor do que a que nós temos hoje, não tenho 
nenhuma dúvida. 

O SR. PRESIDENTE (Otto Alencar. Bloco Maioria/PSD - BA) – Sem 
dúvida. 

O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT - AC) – A decisão 
nossa é a seguinte: vamos tirar essa lei que não atende a ninguém, apesar da boa 
intenção colocada lá, porque o mundo era outro, o Brasil era outro, completamente 
diferente. Em 20 anos mudou tudo, e em muitos casos para pior. 



 

 

 
 

 

 

 

Mas 20 anos depois nós podemos dizer:  vamos ter algo que possa 
ajudar no desenvolvimento sustentável na Amazônia. Vamos por algo que possa 
fazer com que o uso dos recursos naturais seja inteligente e possa transformar em 
benefício e melhoria para a vida das populações que vivem naquela região. Vamos 
por algo que empodere aquela população, que ela passe a fazer parte de um 
negócio sustentável. 

Essa lei cria essas possibilidades, com todas as falhas que ainda tem. 
O SR. PRESIDENTE (Otto Alencar. Bloco Maioria/PSD - BA) – Eu 

agradeço ao Senador Jorge Viana. 
Concordo com V. Exª de que essa lei, como está aqui, já é bem melhor 

do que a que nós temos hoje. E ela pode ser aperfeiçoada aqui no Senado, 
melhorada aqui no Senado. 

Vamos fazer amanhã as duas audiências e poderemos marcar, 
atendendo ao Senador João Capiberibe, na próxima terça-feira, às 9h da manhã, 
uma audiência só com  os pontos em que existem discordâncias e conflitos para 
chegarmos a termo. 

E como o Senador Jorge Viana falou, em 20 anos de discussão sem 
uma solução... Eu acredito que, como Presidente da Comissão de Meio Ambiente, 
vou agir como o cirurgião que fui por muitos anos. Vamos botar na sala e operar, 
porque pedir exame e voltar com 90 dias, com 120 dias, não vai resolver muita 
coisa. 

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Socialismo e Democracia/PSB - AP) 
– Sr. Presidente, eu vou apoiá-lo integralmente. Nós temos que sair com uma lei, 
com uma regra que seja adequada para todos aqueles... 

O SR. PRESIDENTE (Otto Alencar. Bloco Maioria/PSD - BA) – Exato, 
é claro. 

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Socialismo e Democracia/PSB - AP) 
– Eu não tenho a menor dúvida de que nós podemos fazer isso. A minha 
preocupação é de que, na hora em que a gente modifica, volta para a Câmara, é um 
projeto que veio da Câmara, mas eu acho que nós temos a obrigação de debater 
esses pontos... 

O SR. PRESIDENTE (Otto Alencar. Bloco Maioria/PSD - BA) – 
Aperfeiçoar, melhorar... 

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Socialismo e Democracia/PSB - AP) 
– O Senador Jorge tem seis pontos. Eu tenho um pouco mais de pontos. A minha 
pontuação é um pouco maior, e o Senador Randolfe também tem uma pontuação. 
Eu acho que vamos fazer isto: vamos pegar esses pontos... 

O SR. PRESIDENTE (Otto Alencar. Bloco Maioria/PSD - BA) – Na 
próxima terça, vamos debater só os pontos conflitantes. Fica combinado assim, 
então? 

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Socialismo e Democracia/PSB - AP) 
– Eu sou obrigado a fazer uma provocação para o Senador Jorge aqui. 

O SR. PRESIDENTE (Otto Alencar. Bloco Maioria/PSD - BA) – 
Combina, Senador Randolfe? Combina? 

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e 
Democracia/PSOL - AP) – Combinado. 

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Socialismo e Democracia/PSB - AP) 
– Só um minutinho, por favor, Randolfe. 



 

 

 
 

 

 

 

O SR. PRESIDENTE (Otto Alencar. Bloco Maioria/PSD - BA) – O 
Senador Jorge Viana também concorda com a próxima terça-feira? Vou fazer uma 
peneira na terça-feira. 

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Socialismo e Democracia/PSB - AP) 
– Perfeito. Eu ia fazer uma provocação aqui ao Senador Jorge Viana. Realmente, 20 
anos, não é, Senador? Nós necessitávamos, nós necessitamos dessa lei. O nosso 
desenvolvimento depende de termos aquilo de que eu falei: pesquisadores, linhas 
de crédito, políticas públicas de governo. 

Agora, Senador Jorge, a provocação é a seguinte: dos 20 anos, tem 12 
do mesmo governo. Essa é a questão. 

O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT - AC. Fora do 
microfone.) – Marina era Ministra do Meio Ambiente... 

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Socialismo e Democracia/PSB - AP) 
– A Marina era Ministra, 12 do mesmo Governo, e agora me vêm com uma lei de 
urgência e emergência? Ainda bem que o Presidente é um cirurgião, é médico, 
então ele sabe de quando precisa de urgência e de quanto precisa de emergência. 

O SR. PRESIDENTE (Otto Alencar. Bloco Maioria/PSD - BA) – 
Ortopedista. 

O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT - AC) – Pela ordem. 
Eu proporia fazer aqui oralmente o requerimento em nome do Senador Capi e do 
Senador Randolfe para que a gente não deixasse dúvida. Os pontos divergentes 
que levantaríamos em torno desses cinco, seis que foram os que apanhei. Gostaria, 
então, de formalizar um pedido para uma audiência pública com o Relator da 
matéria da Comissão de Meio Ambiente, levando em conta as preocupações do 
Senador Capiberibe e do Senador Randolfe, para que nós pudéssemos ter uma 
audiência exclusiva. 

Aí, sim, trataríamos dos pontos conflitantes e acharíamos uma maneira 
de trazer convidados que pudessem ter opiniões que nos ajudassem, que, por 
serem divergentes, a ter um melhor juízo dessa matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Otto Alencar. Bloco Maioria/PSD - BA) – Então, 
eu coloco em votação o requerimento. 

Os Senadores que concordam permaneçam como se encontram. 
(Pausa.) 

Aprovado. Terça-feira, às 9h. 
Passo a palavra agora ao representante... 
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e 

Democracia/PSOL - AP) – Presidente, só uma questão? Seria terça-feira em 
conjunto com a CCT, não é? 

O SR. PRESIDENTE (Otto Alencar. Bloco Maioria/PSD - BA) – Exato. 
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e 

Democracia/PSOL - AP) – Perfeito. 
O SR. PRESIDENTE (Otto Alencar. Bloco Maioria/PSD - BA) – Nós 

vamos convocar todos os relatores que estão envolvidos no tema. 
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e 

Democracia/PSOL - AP) – Isso. 
O SR. PRESIDENTE (Otto Alencar. Bloco Maioria/PSD - BA) – A partir 

de agora, o Raimundo vai fazer a convocação de todos os interessados. 
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e 

Democracia/PSOL - AP) – Fica decidido aqui que será em conjunto, para comunicar 
à CCT. 



 

 

 
 

 

 

 

O SR. PRESIDENTE (Otto Alencar. Bloco Maioria/PSD - BA) – Exato, 
em conjunto, como V. Exª propôs. 

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e 
Democracia/PSOL - AP) – Perfeito. Obrigado, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Otto Alencar. Bloco Maioria/PSD - BA) – Passo a 
palavra ao Dr. Francisco; depois, o Dr. Rafael, mais para responder os 
questionamentos formulados pelo Senador Randolfe. 

O SR. FRANCISCO GAETANI – Em primeiro lugar, queria agradecer 
as intervenções de todos os Senadores. Sem dúvida, para nós, é uma honra muito 
grande estarmos aqui discutindo com vocês essas questões, até porque todas são 
provenientes da Amazônia, e isso, para nós, tem um sentido especial, 
particularmente em função da questão da região. 

Nos anos de Ministério do Meio Ambiente, vários representantes do 
povo da Amazônia têm nos questionado exatamente sobre isto: nós somos 25 
milhões de pessoas habitando essa região e vamos viver de quê? E este projeto 
busca atender a esse tipo de questionamento. 

Primeiro, eu queria colocar para informar o Senador Randolfe que 
algumas das questões que o senhor coloca foram encaminhadas no PL do Governo 
para a Câmara e foram alteradas na Câmara. O Governo perdeu na Câmara. Entre 
elas a questão de povos, a questão de agricultura familiar, que fazem parte desse 
elenco de questões cuja posição do Governo não foi contemplada na Câmara. 

Relembrar também que parte dos problemas que tivemos decorre do 
fato de que, na tramitação na Câmara, na circunstância da tramitação da Câmara, 
não foi criada comissão, o relator não chegou a ser designado. As discussões que 
poderiam ter ocorrido em todo o ano passado não tiveram lugar, como nós 
esperávamos, na Câmara. E nós não tivemos condições de interferir nesse 
processo. 

Quanto às questões relacionadas às sementes crioulas, é bom lembrar 
que elas foram objeto de um acordo internacional que o Brasil assinou. 

Esse acordo internacional dispensa a repartição de benefícios quando 
o patrimônio genético se referir a sementes exóticas, que não são de origem 
brasileira. Apenas nesse caso. Agora, as crioulas de patrimônio genético, nativas e 
exóticas, geradas no Brasil, haverá repartição de benefícios. Então, lembrando 
também o que nós estamos falando aqui: para o conhecimento tradicional, está 
protegido; quando se trata de patrimônio genético, é diferente. 

A questão da retroatividade, nós não podemos, numa legislação 
estabelecida agora, andar para trás no tempo; mas no que diz respeito ao 
conhecimento tradicional, está protegido. Então, só um esclarecimento: nós fizemos 
uma reunião algumas semanas atrás, coincidentemente hoje estamos enviando a 
todo o pessoal que participou dessas reuniões conosco, as comunidades e povos 
tradicionais, quilombolas, tribos indígenas, que questionaram, com razão, com 
pertinência, que poderia ter sido feito um processo de discussão melhor, mais 
adequado, nós estamos enviando essas respostas que nos foram feitas para o 
pessoal hoje. Essas respostas, daremos conhecimento aos Senadores que tiverem 
interesse também. 

Vários questionamentos que têm sido feitos, nós entendemos que o 
projeto contempla. Então, acho que faz parte da discussão também esclarecer. 
Talvez seja falha nossa de não estarmos comunicando adequadamente vários dos 
pontos importantes que vêm sendo levantados pelo projeto. 



 

 

 
 

 

 

 

Um ponto que eu queria destacar também, em relação à fala do 
Senador Capiberibe, diz respeito à questão do Governo. Nós estamos todos aqui 
representando os nossos Ministérios, as nossas organizações; mas quem fala pelo 
Governo é a Presidência. Então as posições dos Ministérios são consolidadas e 
encaminhadas pela Presidência ao Congresso Nacional. Certamente, se nós 
pegarmos, por exemplo, as nossas relações aqui com o MAPA, com o MDIC, com o 
MCTI, todos nós abrimos mão de vários pontos ao longo das discussões; mas a 
consolidação da posição do Governo e o encaminhamento ao Congresso Nacional é 
da Presidência, e é natural que seja assim. Eu digo isso porque a posição ao final 
consensuada não é necessariamente uma posição homogênea, nem é a posição de 
todos; é a posição fruto da negociação entre o Governo, levada ao Congresso pelo 
Executivo. 

Queria lembrar também alguns pontos apresentados, discutidos 
particularmente pelo Senador Telmário, que não se encontra mais aqui. As questões 
relacionadas à repartição de benefícios, acho que há uma preocupação muito 
grande de proteger o conhecimento tradicional. Então, vários questionamentos que 
estão sendo feitos dizem respeito a patrimônio genético, mas conhecimento 
tradicional, nós entendemos que o projeto contempla ao máximo, dentro das 
possibilidades de negociação que ocorreram no âmbito do Governo, e temos clareza 
de que foi o melhor projeto possível intragoverno. Agora, a discussão política do 
projeto na Câmara e no Senado pertence ao Congresso Nacional. 

Todo o material nosso está à disposição dos questionamentos de 
vocês, está à disposição dos senhores. E nós estamos encaminhando a resposta 
que nós elaboramos aos movimentos sociais, às comunidades tradicionais, aos 
povos quilombolas e às populações indígenas. Está sendo enviada para o pessoal 
hoje mesmo, de modo a contribuir para essa discussão ao longo das próximas 
semanas. 

O SR. PRESIDENTE (Otto Alencar. Bloco Maioria/PSD - BA) – Dr. 
Rafael. 

O SR. RAFAEL DE SÁ MARQUES – Bom, em relação aos 
questionamentos feitos pelos Senadores Capiberibe, Telmário Mota e a própria 
Senadora Ana Amélia, eles tocaram alguns pontos em comum. Um deles é a 
questão do CBA. O próprio CBA hoje, claro, tem uma série de outros problemas 
para serem resolvidos, mas um dos entraves ao funcionamento do CBA é a própria 
legislação, que impede os pesquisadores, os NITs (Núcleos de Inovação 
Tecnológica) ligados aos ICTs (Institutos de Ciência e Tecnologia) de dar 
seguimento a essas pesquisas. Então, no nosso entendimento, não só o próprio 
CBA terá as suas atividades facilitadas em relação ao que se refere ao estudo da 
biodiversidade e dos conhecimentos tradicionais associados, mas também uma 
visão mais integrada de política pública. 

Uma experiência muito positiva, vou usar um exemplo que é só de 
integração de política pública que é considerado um sucesso dentro do Governo, 
que é o Pronatec, nós tínhamos diversos Ministérios cuidando do mesmo assunto, 
querendo pautar a qualificação profissional. Foi centralizado isso no Ministério da 
Educação. Os outros Ministérios fizeram parcerias, políticas públicas foram 
integradas. Então, a gente integrou a política pública de inclusão social, inclusão 
produtiva, com a política pública de competitividade na indústria. É o que nós 
estamos tentando construir aqui. 

Uma coisa que nós percebemos ao longo do tempo é que muita gente 
olha para esse PL como se ele fosse o final de uma caminhada de 15 anos. 



 

 

 
 

 

 

 

Chegamos ao cume do Everest. Para nós, nós acabamos de estabelecer o primeiro 
degrau a ser superado. 

O dia em que o PL estiver pronto, nós vamos começar – aí sim – a 
construir uma economia de patrimônio genético e conhecimento tradicional  uma 
economia de patrimônio genético e conhecimento tradicional associado no Brasil, 
integrando políticas públicas de inclusão social, de meio ambiente e de 
competitividade nos setores produtivos, da maneira mais ampla que se pode 
imaginar. Muita gente fala que o MDIC está falando pela indústria. Não, quando a 
gente fala em indústria com letra maiúscula, com inicial maiúscula, nós estamos 
falando de setores produtivos de forma ampla. Estamos falando de todo mundo, 
inclusive das comunidades tradicionais, que também são setores produtivos. Então, 
esta visão é importante a gente dar: o PL vai permitir que a gente faça essa 
integração de políticas públicas. 

Um ponto específico que foi tratado aqui é em relação ao teto, de ser 
1%: que tem teto, mas não tem piso. O PL não trata dessa forma a questão. Na 
verdade, essa repartição de benefícios, que é limitada, tem um teto de 1%... Nós 
estamos falando de patrimônio genético. O CTA tem uma negociação própria. Está 
prevista. Vai ter que haver um acordo de repartição de benefícios e, quando estiver 
envolvido CTA, não tem esse teto. Isso está lá de forma muito clara. Além disso, tem 
piso, sim. Mesmo se tratando de patrimônio genético, nós estamos falando de 0,1%, 
para alguns produtos, quando houver comprovadamente incapacidade daqueles 
setores em fazer essa repartição de benefício. Então, há uma previsão de acordo 
setorial que permitiria setores que não teriam condições de abarcar... Esse 
percentual, de 1%, é sobre o produto final – é preciso dizer isso. Nós estamos 
falando que um produto final compõe toda uma cadeia produtiva. Houve esse 
questionamento também, Senador Randolfe Rodrigues, que nós recebemos por 
parte das comunidades tradicionais, de por que os produtos intermediários não 
estariam contemplados, ou não teriam incidência do fato gerador previsto no art. 17 
da repartição de benefícios. Na verdade, eles têm, sim, todos eles, inclusive os 
processos. A questão é que estão todos embutidos no produto final. Nós temos que 
entender isso como uma cadeia produtiva. Todos os produtos intermediários que 
compõem um produto estão na composição de preço daquele produto, e quando 
você faz uma repartição na parte final, você está repartindo tudo. Se você não 
fizesse assim, seria uma repartição de benefícios em cascata, que a gente já sabe – 
temos experiência sobre isso em outras legislações similares – que não é o ideal 
para a promoção do desenvolvimento. 

Então, eu acho que é importante ressaltar isto: esse 1% é sobre o 
produto final, é para patrimônio genético. 

Além da repartição de benefícios, está mantido também um outro 
questionamento, que eu acho que é ponto chave das comunidades indígenas 
tradicionais, os quilombolas, que foi trazido a nós nessas respostas que o Ministério 
do Meio Ambiente está encaminhando para as comunidades, que é a questão de 
não ter o consentimento prévio informado. O consentimento prévio informado está 
na legislação, está garantido em mais de um artigo. Ele, inclusive, permite um 
segundo momento de negociação. Na verdade, os usuários terão que fazer a 
negociação do consentimento prévio informado e, posteriormente, terão que fazer a 
negociação também da repartição de benefícios. Uma grande diferença que a gente 
tem que ressaltar para a legislação nova, que a gente está propondo, em relação à 
anterior, é que antes se fazia um contrato de repartição de benefícios sem saber se 
haveria repartição de benefícios e sem saber o tamanho desse benefício. E aí eu 



 

 

 
 

 

 

 

estaria penalizando muitas empresas que investem. Hoje, uma das metas da política 
industrial, da política de desenvolvimento do Brasil, é que a gente convença as 
empresas a investir mais em P&D, a investir uma parte maior do seu orçamento em 
inovação. Como é que eu vou fazer isso se, antes de começar a inovação, ela já tem 
que repartir benefícios de uma coisa que ela nem sabe se será um produto? Então, 
hoje, separando essas duas coisas e criando um fato gerador sobre aquilo que 
realmente gera benefício... Porque é uma dicotomia você criar uma repartição de 
benefícios sobre um acesso, que na verdade traz um beneficio cultural, um beneficio 
acadêmico, um benefício de conhecimento, do mundo imaterial. Não é um benefício 
econômico. O acesso é a pesquisa ou o desenvolvimento tecnológico. Então, esse é 
um outro avanço importante, que eu acho que é importante a gente considerar 
dentro do ambiente da repartição de benefícios. 

O Senador Telmário Mota disse que hoje esse 1% seria uma migalha. 
Nós discordamos veementemente. Não é uma migalha. Migalha é o que se tem 
hoje, com 110 ou 136 contratos vigentes, e um com comunidade indígena. Isso é 
uma migalha. Mas se a gente pensar que nós temos um parque industrial 
diversificado, industrias fortes, nacionais, que poderemos ter parcerias com 
industrias estrangeiras – eu vou abordar esse tema também, porque foi tratado por 
diversos Senadores –, que a gente poderia aproveitar tudo isso para gerar uma 
riqueza e, aí sim, gerar renda para as populações, para que a gente não possa dizer 
para o caboclo lá da Amazônia que ele não pode cortar árvores, mas não dá a ele 
nenhuma alternativa de desenvolvimento... 

Então, eu acho que esse PL dá, sim, essa base para a gente integrar 
políticas sociais e permitirmos um desenvolvimento mais inclusivo dessas 
populações. No que se refere ao fato de as empresas estrangeiras participarem 
desse processo, era uma demanda da própria comunidade acadêmica. O Ministério 
da Ciência e Tecnologia se reuniu com eles e achou que essa era uma proposta que 
fazia sentido. Para nós, essa proposta veio, digamos assim, e foi vista, pelo MDIC, 
com bons olhos. Por quê? Em primeiro lugar, é preciso deixar claro que aqui, nesse 
PL, não há nenhuma autorização para empresa estrangeira, ou para instituição 
estrangeira de pesquisa, ou  para pesquisador individual, vir pesquisar livremente. 
Não é isso que está escrito aqui, no PL. O PL está dizendo que empresa estrangeira 
ou ICT estrangeiro que estiver associado a uma ICT nacional poderá fazer a 
pesquisa. Seria responsabilidade do ICT nacional; aí, faz-se o cadastro e 
desburocratiza-se o processo de pesquisa. 

Os nacionais todos seguem esse procedimento. Acerca dos 
estrangeiros, primeiro, pessoa física estrangeira, pesquisador individual não tem 
acesso; o PL nega, ele não pode vir aqui pesquisar. Ele tem que estar associado a 
uma entidade, a um instituto de pesquisa estrangeiro, e, esse sim, terá que ter 
autorização do CGen, que é o Conselho de Gestão do Patrimônio Genético.  O 
CGen terá, na previsão do novo PL, composição dos representantes dos setores 
interessados, com direito a voto, inclusive, das comunidades dos povos indígenas, 
que poderão obstaculizar e dizer: "Não, vocês não têm autorização". Isso está 
previsto no CGen. Além disso, o Conselho Nacional de Defesa deverá ser 
comunicado pelo CGen quando houver esse tipo de acesso. Além disso, o MCTI 
terá que autorizar a pesquisa. Então, não estamos sendo lenientes com a 
participação dos estrangeiros. 

O Prof. Paulo Sérgio trouxe um dado muito importante para nós aqui 
hoje. Ele disse que, não só por causa da nossa legislação, mas inclusive pela nossa 
capacidade de geração de conhecimento, que hoje é muito grande comparada com 



 

 

 
 

 

 

 

a de outros países, está restrita a algo próximo de 5% – não é isso, professor? – do 
que se pesquisa em relação à biodiversidade. E foi o Senador Capiberibe, acho, que 
lembrou que temos também, na Amazônia, a França presente, com uma capacidade 
de pesquisa muito grande, e que pode ser um parceiro. Ele mesmo desenvolveu 
parcerias com o governo da França. 

O que estamos dizendo é que podemos aproveitar todo esse potencial 
de maneira, digamos, criteriosa, com autorização do CGen, co MCTI, com 
conhecimento do Conselho Nacional de Defesa. Podemos aproveitar o potencial de 
conhecimento tecnológico de diversos parceiros de nações amigas, de empresas 
que têm interesse de ganhar dinheiro no Brasil, fazendo o uso responsável das 
nossas riquezas para, junto com o povo brasileiro, gerar novos produtos. Se temos 
5% e eles têm os outros 95%, vamos aproveitar. O ideal seria que tivéssemos os 
100% aqui, de potencial de desenvolvimento de novos produtos investidos, com 
centros de P&D; atraíssemos centros de P&D das multinacionais, que iriam respeitar 
a nossa legislação, conseguir autorização do CGen, gerar novos produtos  e  gerar 
mais repartição de benefícios. É um ponto... 

O SR. FRANCISCO GAETANI – Só para complementar uma coisa 
importante: o que está ocorrendo é que as empresas nossas, inclusive, estão se 
deslocando para a Colômbia, para o Peru, para Guiana Francesa, para Suriname, 
porque podem fazer essa exploração lá, com muito menos constrangimento. Então, 
é um imperativo de competitividade. Quem mais perde com isso somos nós, como 
economia, e os nosso povos em função dos benefícios a que teriam direito se essa 
exploração se desse aqui. 

O SR. RAFAEL DE SÁ MARQUES – Para concluir, há mais uns 
pontos que o Senador Randolfe Rodrigues nos apresentou. Acho que vamos ter 
oportunidade de aprofundá-los, talvez eles estejam entre os seis que o Senador 
apresenta para o debate em que estaremos todos com pontos de vista divergentes, 
para discutir. Vou tratar de um deles em especial, que´é a lista de classificação de 
benefícios criada no PL, que foi encaminhada pela Casa Civil. A Câmara acatou 
essa proposta. 

Bom, é preciso explicar antes de onde vem essa ideia. Um dos pontos 
principais de divergência na discussão desse PL quando se tratava da criação do 
fato gerador é que se poderia haver produtos que teriam características especiais 
em que não se teria uma evidência muito clara se o patrimônio genético ou o 
conhecimento tradicional – especialmente vamos falar aqui do patrimônio genético – 
usado na elaboração daquele produto é ou não fator essencial para que ele seja um 
produto diferenciado. Vou dar dois exemplos aqui: o primeiro é a cera de carnaúba, 
que é usada para comprimidos na indústria farmacêutica. Se impedimos ou 
dificultamos o uso desse componente da biodiversidade, estamos dizendo que, na 
composição do remédio que está sendo vendido, essa é uma característica 
completamente dispensável tanto para a indústria farmacêutica quanto para o 
usuário, porque o que ele quer é resolver o problema com o princípio ativo que está 
lá dentro. 

A cera de carnaúba é usada para envolver a cápsula para que ela seja 
absorvida de uma maneira mais eficiente pelo organismo. É isso. Se ele tiver que 
substituir, como já acontece hoje, ele substituirá. 

O outro exemplo é o avião. O avião pode ter uma tinta que tenha um 
componente da biodiversidade brasileira. Vamos colocar repartição de benefício 
sobre 1% do avião da Embraer, porque ele usa essa tinta? Sabe o que vai 



 

 

 
 

 

 

 

acontecer? Ele não vai usar essa tinta. Ele vai usar outra, tinta sintética – é isso que 
vai acontecer. 

Então, nesses casos, a gente precisaria criar – essa foi uma demanda 
muito importante que nos trouxe especialmente a CNI – porque o pessoal que 
lida,os setores econômicos de cosméticos e fármacos estão mais acostumados com 
esse debate, com essa discussão, eles têm um conhecimento mais aprofundado e 
mais tranquilidade sobre o fato gerador que nós construímos ao longo desse tempo 
nas discussões. Mas eles tinham uma preocupação, que era esta: de em setores 
que não têm nenhuma familiaridade com o tema se verem, de repente, envolvidos 
numa legislação que não lhes diz respeito. Aí eles colocaram essa proposta. Na 
verdade, eles não colocaram, nós apresentamos essa proposta como uma solução 
para o problema dessa insegurança jurídica. A lista de classificação nasce assim: 
para criar uma segurança jurídica. 

Aí temos os problemas colaterais dela, que foram apresentados por 
vários comunidades, principalmente pelos provedores. Quais seriam? Se a lista não 
existe, não haverá incidência porque ela hoje está proposta como uma lista positiva. 

Na verdade, quando a gente fala da lista de classificação... 
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e 

Democracia/PSOL - AP) – Não deveria ser negativo? 
O SR. RAFAEL DE SÁ MARQUES – Então, isso. Vou abordar isso 

agora. 
Entre positiva e negativa, para nossa opinião é que é uma diferença 

muito pequena, porque mais importante do que isso seria uma outra discussão que 
vou colocar aqui e que a gente pode aprofundar mais depois. 

É o seguinte: a lista positiva é feita com base na lista NCM, essa 
proposta da lista que está aqui. É um modelo aplicado hoje ao IPI, que usa a lista 
NCM e trata de quase 30 mil produtos. Na incidência do fato gerador do IPI, nós 
temos alíquotas que são diferenciadas entre quase todos esses produtos. Uma 
gama enorme de alíquotas. 

No nosso caso, a gente trata de uma alíquota, de 1%. E seria 
razoável... Aí fica uma outra questão que discutimos muitas vezes entre os próprios 
Ministérios que é: temos dilemas legais, mas que podem ser resolvidos com 
regulamentação infralegal. 

Eu não vou tratar de todos os detalhes, são 25 remissões à 
regulamentação nesse PL. Não posso tratar de tudo isso em uma lei e fazer aqui 
uma lei de 200 páginas. Então, qual é a ideia por trás da lista? Nós não faríamos 
uma lista de 30 mil NCMs; não é uma lista inacabável. Eu até imprimi para poder 
mostrar, é uma lista que dá um calhamaço assim, de 30 mil produtos. No nosso 
caso, nós vamos estar falando de uma lista que não define a incidência. Isso é um 
outro equívoco. Acho que foi o Senador Telmário que disse que a lista é um 
problema para poder dizer qual é a incidência, onde se terá ou não incidência. Não é 
a lista que define a incidência. A legislação é muito clara: quem define incidência é o 
art. 17, que delimita qual é o fato gerador. 

A lista de classificação dá uma lista de possibilidades de incidência. E 
nessa lista pode-se muito bem aproveitar a organização da lista NCM que trata de 
capítulos, seções e NCMs propriamente ditos. 

NCM é uma nomenclatura comum do Mercosul, é uma estrutura, um 
sistema harmonizado que foi criado entre os países para que a gente possa 
identificar de forma clara cada produto a ser comercializado entre os países. Para 



 

 

 
 

 

 

 

isto que ela serve: para identificar os produtos. E eles estão colocados dentro de 
grupos. 

Então, não faria sentido a gente tratar, já que é uma alíquota só de 1%, 
fazendo a listinha de onde tem, onde não tem. Então, o que a gente faria? Vamos 
pegar as seções, vamos dizer, seja de forma negativa ou positiva, o importante... 
Por isso que a gente, a princípio, colocou positivo, porque faria mais sentido técnico, 
só por isso. Diz o seguinte: os capítulos tais, tais e tais são passíveis de incidência. 
Os capítulos que tratam de produtos siderúrgicos, produtos que vão ser fornecidos 
para a indústria nuclear, produtos minerais, minérios, uma série de produtos, avião, 
máquinas e equipamentos, etc. Uma série de produtos em que não haveria essa 
incidência. E a gente não precisa mencionar isso. 

E quando for o caso, a gente pode colocar tais capítulos –  cada um 
deles com mil ou mil e quinhentas NCMs – são passíveis de incidência, e podemos 
criar as exceções. Podemos dizer que, no capítulo tal, que não é um capítulo que 
está definido inteiro como incidência, aquele pequeno grupo de NCMs lá tem 
incidência. 

Na verdade, a lista não é nem positiva nem negativa, ela é as duas 
coisas ao mesmo tempo. Ela vai ter que ser tecnicamente construída com critérios 
que tenhamos lista positiva de capítulos; negativa de subitens dos capítulos ou de 
NCMs. 

 Então, essa discussão não faz muito sentido, se é negativa ou 
positiva.   

O que vem agora? O que faz sentido? Foi a principal pergunta que o 
senhor retornou no meio da minha fala, que é a possibilidade de não se haver 
incidência caso a lista não seja publicada. Isso é outra história. Se a lista não for 
publicada, realmente, temos um problema para efetivação da legislação. 

O nosso entendimento é o seguinte.. 
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e 

Democracia/PSOL - AP) – E como corrige isso? Como se ajusta? 
O SR. RAFAEL DE SÁ MARQUES – Como se evita o problema do 

vacatio legis, no caso da não publicação? 
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e 

Democracia/PSOL - AP) – Isso. 
O SR. RAFAEL DE SÁ MARQUES – Temos uma proposta que é, no 

nosso entendimento, inicialmente, quando se discutiu isso, éramos três Ministérios 
os que estariam ali elencados para a decisão dessa lista. Por que só três? Os outros 
não têm direito? Tem, mas é porque a lista nasceu com aquele objetivo que 
mencionei lá atrás de se definir a não incidência em alguns casos críticos onde não 
se sabe se tem ou não elemento principal agregador de valor, como está previsto na 
legislação. Aí seriam, sim, o Ministério da Indústria, o MCTI e o MMA, que poderiam 
contribuir nesse processo, mas, democraticamente, acabamos acatando a proposta 
de que entrassem novos Ministérios, e criou-se um fato que complexou um pouco o 
encaminhamento. Mas, a princípio, continuou-se com a mesma estratégia, que é: 
estamos no âmbito do Governo, e o Governo tem a capacidade de se entender. O 
que facilitaria esse processo? Talvez uma emenda de texto que transforme esse 
acordo que é de governo para o formato de decreto, porque, afinal, estamos falando 
do Governo. Se a Presidenta disser para os Ministros que eles têm que se entender, 
eles vão se entender. 



 

 

 
 

 

 

 

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e 
Democracia/PSOL - AP) – Nesse aspecto, o senhor aponta que poderia ser 
possível... 

O SR. RAFAEL DE SÁ MARQUES – Uma lista positiva feita por 
decreto, por exemplo. 

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e 
Democracia/PSOL - AP) – E tivesse uma alteração de texto que pudesse apontar 
para isso. 

O SR. RAFAEL DE SÁ MARQUES – Exato. Essa eu acho que seria a 
mudança de fundo, digamos, de consenso. 

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e 
Democracia/PSOL - AP) – Só por último, Dr. Rafael, o senhor poderia... não sei se 
passou despercebido, me falar sobre a questão da moratória, prevista no art. 
17,inciso  X. 

O SR. RAFAEL DE SÁ MARQUES – Não é moratória. Seria daquilo 
que está regido pela legislação anterior a 2000. 

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e 
Democracia/PSOL - AP) – Sim. 

O SR. FRANCISCO GAETANI – Antes de o Rafael responder, deixe-
me só dar uma informação. 

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e 
Democracia/PSOL - AP) – Pode, inclusive, ser o Dr. Gaetani. 

O SR. FRANCISCO GAETANI – Não, ele vai complementar, mas 
quero começar dando uma informação. 

Até hoje, foram autuados, do ponto de vista de multas, alguma coisa 
em torno de 240 milhões. Desses, foram pagos efetivamente 0,098%. Não chega a 
0,1% o que foi pago. Por quê? Porque, dadas as imperfeições da legislação, a 
judicialização praticamente inviabilizou a arquitetura construída nesses 15 anos. 

O que estamos criando? Estamos criando uma situação de migração 
dos passivos do passado para todos virem para dentro do sistema. Vão entrar no 
sistema; é feito um acerto; abate-se uma parte; negocia-se; propõe-se um acordo, 
para que todos possam começar, daqui para a frente, dentro do sistema. Por que 
achamos isso importante? Porque, do ponto de vista da reputação, o risco da 
reputação das empresas que estão explorando patrimônio genético brasileiro, hoje, 
vai incentivá-las a aderir ao sistema. Agora, não temos como resolver o que 
aconteceu no passado e o que gerou essa judicialização. Esse é um ponto de 
partida da situação que propusemos de uma possibilidade de abatimento de multa, 
que não se confunde com anistia, onde eles têm que vir para dentro, têm que 
acertar, têm que fazer as contas, têm que fazer acordo em termos de conhecimento, 
quando houver conhecimento tradicional, para que possamos começar um sistema 
novo em que todos estejam alinhados e pactuados dentro de uma nova realidade 
regulatória em benefício da produção e da repartição. 

O SR. RAFAEL DE SÁ MARQUES – Muito obrigado. 
Eu só iria complementar que existe também a possibilidade da 

insegurança jurídica, quando se quer impor a qualquer cidadão o respeito a uma 
regra que não existia na época. Não havia essa obrigação. Hoje, o fato gerador é um 
fato complexo e diferente do que havia naquela época. Antigamente, o fato gerador 
da repartição de benefícios se dava em diversas etapas, inclusive no acesso, na 
pesquisa, por exemplo, o que não fazia sentido. Hoje, temos um fato gerador claro, 
que permite ao Estado que faça a fiscalização. 



 

 

 
 

 

 

 

Outra coisa que se diz do PL é que não vai fiscalizar, que não vai ter 
rastreabilidade. Muito pelo contrário, nós estamos criando todas as condições para 
que, sim, possamos focar e, digamos, estreitar o fato gerador em um ponto, que é o 
ponto chave, que agrega toda a cadeia produtiva até aquela ali. Então, reduz-se o 
âmbito de ação do Estado, o tamanho do ambiente em que o Estado vai atuar, mas 
aumenta-se muito a capacidade do Estado de ser efetivo naquilo que está fazendo. 

Então, sim, o nosso entendimento é de que hoje estamos criando um 
ambiente para que as empresas entrem no modelo, participem do sistema, 
respeitem a legislação, e criando as ferramentas para que quem fugir ao sistema 
seja fiscalizado e receba as punições da legislação. Hoje, as condições são dadas 
para isso, no PL. Atualmente, o que está na MP de 2001 é o contrário, é justamente 
a bagunça que impede qualquer efetivação de multa, de aplicação de fiscalização e, 
inclusive, de rastreabilidade. 

O SR. PRESIDENTE (Otto Alencar. Bloco Maioria/PSD - BA) – Eu 
queria passar ao Dr. Hélcio Botelho um questionamento do Dr. Eduardo Romano, 
para que o senhor o responda. É do Ministério da Agricultura. 

O SR. HÉLCIO BOTELHO – Bom, Sr. Presidente, Eduardo Romano 
pergunta: "O PL acaba com as atribuições da CTNBio, colocando todas as decisões 
da CTNBio sob tutela do CGen, dessa forma modificando significativamente os 
fundamentos da Lei de Biossegurança?" 

Eu diria que não, porque a CTNBio tem legislação específica sobre o 
assunto; e também não está em pauta acabar com o CGen, que vai continuar e 
apenas vai mudar a sua forma de trabalho. 

Outro questionamento – se me permitem – feito pelo Senador Randolfe 
diz respeito à inclusão das duas leis, tanto a lei de proteção de cultivares quanto a 
de sementes e mudas. São duas leis de ações afetas ao Ministério da Agricultura, o 
qual não poderia de forma nenhuma deixar que se discuta o ponto de usar ou 
vender produtos que contenham patrimônio genético deixando de fora duas leis que 
regem especificamente o termo de comercialização e assegurando o direito da 
propriedade intelectual da semente. Apenas isso. 

O Ministério não se sentiu confortável em deixar de fora essas duas 
leis, até por um excesso de zelo, porque, em algum momento, lá na frente, essas 
pessoas que trabalham no caso que está sendo discutido aqui, que é a definição da 
variedade tradicional local crioula, poderiam estar inclusive entrando de alguma 
forma na clandestinidade, já que estão desrespeitando a lei. Nós só estamos 
pedindo para observar essas duas leis, que existem e fazem parte da normativa 
dentro do Ministério da Agricultura. Apenas isso. 

O SR. PRESIDENTE (Otto Alencar. Bloco Maioria/PSD - BA) – Pois 
não. 

Passo aqui para o Dr. Francisco um questionamento feito pela Drª 
Tânia Maria de Almeida Alves, para que ele responda. 

O SR. FRANCISCO GAETANI – Vou começar a responder e depois 
passarei a palavra para o Dr. Paulo Beirão, que pode complementar a resposta. 

A pesquisa científica sobre determinados organismos deveria ser 
estimulada quando realizada por instituições públicas com recursos públicos; no 
entanto, os processos burocráticos iniciantes para pesquisa têm desestimulado os 
pesquisadores. Para se ter uma ideia, caso decida investigar cem espécies de 
plantas apenas para se ter alguma noção de seus constituintes químicos, gastando-
se duas horas para fazer o projeto, duas horas para fazer o relatório parcial e duas 
horas para o relatório final são mais de 600 horas e 75 dias de trabalho. O objetivo 



 

 

 
 

 

 

 

do projeto é exatamente desobstruir a bioprospecção. Nós pavimentamos o 
caminho, desburocratizamos, simplificamos, de modo que seja feito apenas o 
registro para que a rastreabilidade seja assegurada posteriormente, mas todos os 
incentivos para que seja simplificada a bioprospecção foram proporcionados ao 
projeto. 

Quanto à questão do financiamento, nós estamos justamente criando o 
fundo para fazer com que ele retorne para a atividade de bioprospecção, 
naturalmente com primazia da atividade de pesquisa e desenvolvimento, sob o 
comando do Ministério da Ciência e Tecnologia. Além disso, estamos também 
propondo, numa outra iniciativa paralela que não está no projeto ainda, que a 
possibilidade de pesquisa em unidade de conservação seja favorecida em projetos 
de compensação ambiental. É uma iniciativa que estamos explorando e vamos 
começar a discutir com o Prof. Beirão justamente porque as unidades de 
conservação são os maiores depositários dessa biodiversidade que nós queremos 
transformar em riqueza nacional e repartição de benefícios. 

Mas passo a palavra ao Professor Beirão para complementar. 
O SR. PRESIDENTE (Otto Alencar. Bloco Maioria/PSD - BA) – Prof. 

Beirão. 
O SR. PAULO SÉRGIO LACERDA BEIRÃO – Muito obrigado. 
Essa iniciativa, esse PL, realmente, simplifica muito a burocracia em 

relação ao marco legal que existe hoje – e de uma forma extraordinária. Foi 
mencionada a média de tempo para autorizações, que ultrapassa os 500 dias. Quer 
dizer, agora, o registro poderá ser feito on-line se se utilizar a estrutura, como estou 
oferecendo aqui, do CNPq, da forma mais simplificada possível. Aliás, o CNPq, nos 
últimos anos, vem fazendo um esforço junto ao CGen para acelerar as autorizações 
que são feitas à pesquisa básica, e isso tem sido muito bem sucedido e reduzido 
muito a burocracia.  

É claro que são necessários projetos para serem avaliados, que são 
necessários relatórios – isso é um padrão mundial. Você tem que ter alguma coisa a 
ser avaliada, mas o que eu queria enfatizar é que a estrutura que nós criamos no 
País, em termos de desburocratização dos processos de apresentação de projetos 
de pesquisa, tem sido referência mundial, tanto assim que a gente vê países da 
Europa e mesmo os Estados Unidos buscando conhecer os mecanismos que nós 
aprimoramos. 

Então, a gente pode chamar de burocracia a necessidade de realizar 
relatórios, mas isso, obviamente, tem que ser reportado. O esforço que a gente está 
fazendo é para que seja o mais objetivo, o mais simplificado possível e on-line. A 
pessoa, da sua casa ou do seu escritório na universidade, pode fazer  isso tudo 
usando a estrutura que hoje nós temos no CNPq. 

O SR. PRESIDENTE (Otto Alencar. Bloco Maioria/PSD - BA) – Com a 
palavra o Senador Jorge Viana. 

O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT - AC) – Eu só queria, 
além de agradecer a todos e cumprimentar V. Exª por esta audiência, dizer que nós 
ainda temos uma missão enorme amanhã, qual seja, ouvir uma série de entidades, 
de instituições e também as populações que, de certa forma, são o sentido maior de 
nós estarmos trabalhando esse projeto: um benefício a elas, um melhor uso dessa 
riqueza. 

Eu esqueci algo e gostaria que o Gaetani pudesse dar um 
encaminhamento final. Trata-se de algo, para mim, fundamental: desse PL, quantos 



 

 

 
 

 

 

 

artigos nós vamos necessitar de uma legislação que vá fazer com que ele possa ser 
melhor detalhado? 

Isso mostra bem um ponto de convergência. Nós estamos fazendo um 
regramento básico e, depois, nós teremos de ter um trabalho ainda intenso, 
garantindo a participação tanto do governo quando da sociedade, para fazer a 
regulamentação de muitos dos dispositivos desse PL. Para mim, como disse, esse é 
um ponto que pode ser fundamental para encontrarmos o consenso mínimo 
necessário e apreciarmos a matéria. 

Então, em uma matéria complexa como essa, que necessita de tanta 
regulamentação, eu queria o número, porque é um número realmente robusto a 
quantidade de dispositivos que nós vamos ter que regulamentar depois, o que 
mostra que nós estamos fazendo uma regra básica, que estabelece princípios 
básicos, garantias fundamentais, mas que, depois, nós teremos, sim, que fazer os 
ajustes necessários – e podemos fazer isso conjuntamente. 

Eu gostaria de um comentário a mais, porque penso que, assim, dá 
para termos uma ideia do que é... Porque, senão, fica parecendo que nós já 
estamos aqui tomando uma decisão que vai prejudicar populações tradicionais, o 
meio ambiente ou que vai criar regras que vão dificultar ainda mais a 
competitividade do Brasil e a possibilidade de o Brasil se modernizar, de o Brasil 
fazer uso de uma vantagem comparativa que tem diante do mundo e que, 
teimosamente... Aliás, essa sua observação, Secretário, foi muito importante: as 
empresas só mudam de endereço, os propósitos, às vezes, se mantêm. E o Brasil 
está perdendo muito com isso, uma vez que as empresas estão indo para a 
Colômbia, estão indo para o Peru, enfim, estão indo trabalhar com os vizinhos que 
são parte da nossa Amazônia, por conta da falta de regras básicas, de garantias 
mínimas em nosso País. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Gaetani) – Senador, obrigado pela 
pergunta, que é muito oportuna. 

Nós já fizemos um levantamento: são 25 os artigos que nós teremos de 
detalhar na regulamentação. 

Então, já estamos preparando para, tão logo o projeto conclua a 
tramitação, começarmos esse esforço de regulamentação. E, nesse esforço de 
regulamentação, de preparar um decreto, assumimos o compromisso, inclusive com 
os movimentos sociais, as comunidades tradicionais, povos indígenas, quilombolas, 
de fazermos um esforço de discussão, de escuta mais qualificada, para que a gente 
possa, no detalhamento, também  ter uma participação mais ampla e que dê mais 
robustez ao processo de implementação da legislação. 

O Senador Otto mencionou aqui, em algum momento – não me 
recordo se ele falou informalmente ou se falou depois, ou falou no microfone –, que 
provavelmente essa lei vai precisar de aprimoramentos. Teremos que testar muita 
coisa, e o senhor falou também sobre testar. Temos que testar uma legislação 
melhor e temos que assegurar o clima de confiança e de construção que houve 
nesse processo, para que, se houver necessidade, aprimoremos imediatamente. 

Então, o esforço de regulamentação vai começar imediatamente, a 
partir desses 25 dispositivos. E essa proposta vai ser trabalhada junto aos nossos 
interlocutores que auxiliaram na construção desse processo e àqueles que não se 
sentiram contemplados na escuta necessária, para que a gente possa ter um 
processo mais robusto e mais aderente à realidade. 

O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT - AC) – Eu só queria, 
antes de V. Sª concluir, ver se era possível termos um compromisso público aqui, 



 

 

 
 

 

 

 

porque são muito importantes as audiências que vamos ter amanhã. E qual é o 
compromisso público? Há um problema: os movimentos sociais têm líderes, e esses 
líderes não têm autonomia de simplesmente deliberar, de tomar uma posição sobre 
uma coisa ou outra. Quando criamos um  mecanismo de audiências públicas no 
País, ele passou a ser algo fundamental para a vida dessas próprias organizações. 

Queria considerar aqui também, na busca, se é possível haver o 
compromisso do Governo, do Ministério do Meio Ambiente, de capitanear, de 
conduzir, de ser o condutor junto aos outros órgãos de audiências públicas formais, 
no momento da regulamentação desses 26 dispositivos da lei. Se houver isso, 
passaremos a ter elementos, para assumirmos, aqui no Senado, o Presidente da 
Comissão e eu, como Relator, com as populações e dizer: está garantindo que na 
regulamentação, em que vamos ter o regramento que deixa muito bem claro, ele 
será precedido de audiências públicas, suprindo algumas deficiências desse ajuste, 
porque a Câmara mudou, e não deu tempo de constar como deveria... E muitas 
reclamações vêm nesse sentido, e eu queria ouvir V. Sª sobre esse aspecto. 

O SR. FRANCISCO GAETANI – Senador, obrigado pela intervenção. 
Houve da nossa parte, inclusive assumimos junto às negociações, 

falha em relação a promover esse processo de audiências públicas estruturadas. E 
esse compromisso nós assumimos na reunião que tivemos com os povos indígenas, 
comunidades tradicionais e quilombolas, no processo de regulamentação. Não 
podemos falar pelo Governo, mas pelo Ministério do Meio Ambiente, afirmamos que 
faremos esse processo de forma a que todas essas críticas e sugestões sejam 
incorporadas à discussão. Não podemos corrigir o passado, mas podemos assumir 
o compromisso de que, doravante, o Ministério, nesse processo de regulamentação, 
vai fazer essas audiências de forma estruturada e qualificada. 

O SR. RAFAEL DE SÁ MARQUES – Só para complementar, o próprio 
MDIC já defendeu que devemos – ou a Casa Civil, ou o próprio MMA, que foi quem 
coordenou e está mais próximo desse tema – promover as consultas públicas não 
apenas em audiências públicas, mas de forma estruturada por ferramentas de 
consultas públicas, de modo que até quem estiver lá no Acre, e não puder vir à 
reunião aqui, poderá, por via eletrônica, mandar a sua contribuição; ler o que está 
sendo proposto e mandar a sua contribuição. Já temos reunião com o Ministério da 
Justiça que dispõe dessas ferramentas. Está marcado para eles cederem para que a 
gente possa usar e fazer isso da forma mais democrática possível. 

O SR. PRESIDENTE (Otto Alencar. Bloco Maioria/PSD - BA) – Como 
não há nenhum orador inscrito, declaro encerrada a audiência pública, convocando 
reunião para amanhã às 8h e, depois, reunião às 10h. 

 
(Iniciada às 9 horas e 18 minutos, a reunião é encerrada às 12 horas e 31 minutos.) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II - NOTAS TAQUIGRÁFICAS (2ª REUNIÃO CONJUNTA CRA/CCT/CMA) 



 

 

 
 

 

 

 

(Texto com revisão.) 
 

O SR. PRESIDENTE (Otto Alencar. Bloco Maioria/PSD - BA) – 
Havendo número regimental, declaro aberta a 2ª Reunião Conjunta das Comissões 
Permanentes, sendo a 4ª Reunião da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e Controle; a 4ª Reunião da Comissão de Ciência, 
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática; e a 6º Reunião da Comissão de 
Agricultura e Reforma Agrária da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 55º Legislatura 
do Senado Federal, que se realiza nesta data de 18 de março de 2015. 

Antes de iniciarmos os trabalhos, submeto à apreciação do Plenário a 
dispensa da leitura e a aprovação das atas das últimas reuniões da CMA, da CCT e 
da CRA. 

As Srªs e Srs. Senadores que concordam permaneçam como se 
encontram. (Pausa.) 

Aprovadas. 
As atas estão aprovadas e serão publicadas no Diário do Senado 

Federal, juntamente com as respectivas notas taquigráficas. 
A presente reunião destina-se a instruir o Projeto de Lei de nº 2, de 

2015, conhecido como marco civil da biodiversidade e do acesso ao patrimônio 
genético. Ontem já tivemos o primeiro debate sobre o assunto, com a participação 
dos Ministérios mais afeitos ao tema. 

É importante esclarecer ao Plenário e demais presentes também que, 
dado o grande número de convidados, optamos por dividir a audiência pública em 
duas partes, ou duas mesas, de acordo com o que foi publicado na pauta, e essa 
separação se dará apenas no aspecto de organização. Nada prejudicará o 
desenrolar dos debates tanto dos expositores, quanto também do Plenário. 

Anunciarei agora os expositores convidados. E adotaremos um modelo 
diferente para as exposições, chamando à mesa um a um, de forma sequencial, 
para que façam as suas apresentações. Isso porque ontem não tivemos aqui na 
mesa lugares para todos e alguns ficaram na plateia um tanto quanto insatisfeitos. 

Então, para a primeira parte da audiência, ou primeira mesa, temos os 
seguintes expositores: a Srª Rosa Miriam de Vasconcelos, Coordenadora de 
Assuntos Regulatórios da Secretaria de Negócios da Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária (Embrapa); a Srª Maira Smith, Coordenadora Substituta de 
Políticas Ambientais da Fundação Nacional do Índio (Funai); a Srª Elisa Romano 
Dezolt, especialista em Políticas e Indústria da Gerência de Meio Ambiente da 
Confederação Nacional da Indústria (CNI); a Srª Adriana Diaféria, Vice-Presidente 
Executiva do Grupo Farma Brasil (GFB); o Sr. Nilson Gabas Júnior, Diretor do 
Museu Paraense Emílio Goeldi; o Sr. Luiz Antonio de Oliveira, Diretor do Instituto 
Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA); o Sr. Rodrigo Justus, Presidente da 
Comissão Nacional de Meio Ambiente da Confederação Nacional da Agricultura 
(CNA); e, por fim, o Sr. Valcler Rangel, Vice-Presidente da Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz). 

Então, iniciaremos, dando a palavra pelo tempo de dez minutos, de 
acordo com o Regimento da Comissão, à Srª Rosa Miriam de Vasconcelos, a quem 
convido à mesa para daqui fazer a sua exposição. 

A SRª ROSA MIRIAM DE VASCONCELOS – Bom dia a todos! 
Eu gostaria, inicialmente, de agradecer à Casa o convite feito ao 

Presidente da Embrapa, Sr. Maurício Antônio Lopes, que, em razão de 



 

 

 
 

 

 

 

compromissos, viagens oficiais para o exterior, lamenta não poder estar presente 
nesta discussão deste projeto, que para a Embrapa é de suma importância. 

Na condição de representante da Embrapa, gostaria de cumprimentar 
o Exmo Sr. Otto Alencar e, ao fazê-lo, cumprimento os demais Senadores e 
autoridades aqui presentes. Gostaria de iniciar a minha fala, destacando a 
importância desse PL para a Embrapa, uma vez que a Embrapa hoje detém cerca 
de 40% das autorizações de acesso concedidas pelo CGEN. 

A Embrapa acredita que o presente marco legal – estou me referindo 
ao PL – pode, além de eliminar os obstáculos para a realização das pesquisas, criar 
condições para que o Brasil se insira, de forma eficiente, na nova bioeconomia, 
aproveitando a sua rica biodiversidade para alavancar setores importantes como 
alimentação, agricultura, fármacos, cosméticos, área química verde, dentre outros. 

O PL traz, indubitavelmente, significativas melhorias ao ambiente de 
pesquisa e geração de novas tecnologias a partir do uso da biodiversidade e do 
acesso ao conhecimento tradicional associado. 

A seguir, vou apresentar, resumidamente, os principais aspectos que a 
Embrapa considera como tendo sido um avanço na nova legislação. 

Seria, inicialmente, a simplificação das regras para o acesso ao 
patrimônio genético. A nova legislação substitui as três autorizações anteriormente 
exigidas pelo CGEN por um simples cadastro feito pela própria instituição de 
pesquisa. 

Por exemplo, para conduzir um programa de melhoramento de 
mandioca, que normalmente demora sete anos, a Embrapa tinha que, ao longo 
desses sete anos, obter três autorizações: uma autorização denominada de 
Pesquisa Científica, na primeira fase, em que eram realizados os cruzamentos e as 
primeiras avaliações; a segunda autorização, depois de quatro anos, chamada 
Autorização de Bioprospecção, quando a Embrapa, então, fazia os testes 
necessários para registro e proteção da nova cultivar; e, finalmente, a terceira 
autorização, denominada Autorização de Desenvolvimento Tecnológico, na fase de 
produção de sementes ou mudas básicas. 

Então, a substituição dessas três autorizações pelo cadastro com 
certeza vai agilizar bastante o procedimento. 

Em seguida, a parte também de simplificação dos procedimentos para 
a exploração econômica do processo ou produto desenvolvido. Como mencionei, 
eram necessárias essas três autorizações, sendo que, na fase da produção 
industrial, haveria essa Autorização de Desenvolvimento Tecnológico. E agora, 
diante do novo marco legal, essa autorização seria substituída por uma notificação 
ao CGEN do produto, com a indicação das modalidades de repartição de benefícios 
escolhidas, de opção da instituição, e a apresentação, no caso de acesso ao 
patrimônio genético isoladamente, do Contrato de Repartição de Benefícios, no 
prazo de até 365 dias. Quando for acesso ao conhecimento tradicional, além do 
cadastro, será feito também o Termo de Anuência Prévia com as comunidades, e o 
Contrato de Repartição de Benefícios deve ser feito imediatamente. 

Esse também não deixa de ser um grande avanço, porque, diante da 
legislação atual, a empresa é obrigada a negociar um Contrato de Repartição de 
Benefícios ainda em uma fase muito inicial da pesquisa, quando ela não teria ainda, 
no caso, por exemplo, da Embrapa, conhecimento da cultivar que seria lançada 
comercialmente, uma vez que ela teria que fazer o Curb antes dos testes de 
avaliação. 



 

 

 
 

 

 

 

Outro aspecto importante do novo marco legal diz respeito à agilidade 
na concessão das autorizações. A substituição dessas autorizações pelo cadastro 
fará com que a empresa esteja regularizada ou autorizada pelo Estado a iniciar a 
sua atividade de pesquisa no ato do cadastro, que é de sua iniciativa própria. 

Hoje, conforme já foi mencionado aqui ontem, o prazo médio de 
concessão de uma autorização pelo CGEN é de 500 dias. Isso está informado no 
próprio relatório do CGEN, sendo que, de fato, a média é de dois anos; um ano e 
meio para dois anos. 

Outro aspecto muito importante já do ponto de vista operacional dessa 
legislação é a simplificação de conceitos. Um exemplo disso seria o conceito de 
acesso ao patrimônio genético. 

A medida provisória tem um conceito subjetivo, complexo e de muita 
dificuldade de compreensão pelo usuário. Isso gera insegurança jurídica e gerou, 
inclusive, a aplicação de penalidades pelo Ibama, uma vez que a empresa, dada a 
dificuldade de proceder ao enquadramento, às vezes, deixa de pedir autorização, 
porque não se sente alcançada pela legislação. O PL propõe um conceito bastante 
claro ao afirmar que acesso é a utilização do patrimônio para fins de pesquisa e 
desenvolvimento. 

Outra inovação que também traz bastante segurança e tranquilidade 
para o usuário são regras claras para a repartição de benefícios. Ao fixar o 
percentual, a lei já tira toda a insegurança jurídica no cenário atual. A negociação 
caso a caso do percentual com o proprietário da área gerava muita insegurança para 
as instituições, pois ficava à mercê do proprietário da área privada conceder ou não 
a autorização e fixar, inclusive, o percentual, que seria devido à título de repartição 
de benefícios. 

No aspecto referente ao conhecimento tradicional, a  lei mantém os 
mesmos fundamentos já anteriores à medida provisória, ao assegurar às 
comunidades o direito da livre negociação e fixação da sua remuneração pelo 
acesso ao conhecimento tradicional, e, também, ao exigir o termo de anuência 
prévia para o acesso ao conhecimento tradicional. 

Outro benefício que verificamos nessa nova legislação é a indicação 
clara do beneficiário da repartição de benefícios como sendo exclusivamente a 
União, no caso de acesso ao patrimônio genético, e as comunidades detentoras do 
conhecimento, no caso de acesso ao conhecimento tradicional. Isso é uma inovação 
muito importante, porque, hoje, a MP exige que o contrato seja feito com o 
proprietário da terra e ele tem que apresentar, inclusive, a escritura, o título de 
propriedade da terra. Aqui no Brasil, sabemos que, às vezes, há muitos problemas 
fundiários ainda. Em algumas situações, a negociação ficava impossibilitada porque 
o proprietário da terra não tinha o título legítimo para comprovar a propriedade do 
imóvel onde foram realizadas as coletas. 

Finalizando, então, eu gostaria de ressaltar que a Embrapa reconhece 
o esforço feito pelo Governo, sob a coordenação do MMA e da Casa Civil, no 
sentido de agregar em um único marco legal as visões dos diferentes setores 
envolvidos, com o intuito de elaborar legislação capaz de assegurar a efetiva 
exploração da nossa biodiversidade, de forma sustentável e no interesse da 
sociedade brasileira, e, ao mesmo tempo, assegurar às comunidades indígenas ou 
locais o direito à repartição justa e equitativa dos benefícios. 

Obrigada. (Palmas.) 
O SR. PRESIDENTE (Otto Alencar. Bloco Maioria/PSD - BA) – 

Agradeço, pela exposição, à Drª Rosa Miriam e convido a Srª Maira Smith, 



 

 

 
 

 

 

 

Coordenadora Substituta de Políticas Ambientais da Fundação Nacional do Índio, 
para, pelo tempo de dez minutos, fazer a sua exposição. 

A SRª MAIRA SMITH – Senhoras e senhores, meu nome é Maira, sou 
representante da Fundação Nacional do Índio. 

Eu acho que é desnecessário dizer aqui o quanto essa matéria afeta 
diretamente os povos indígenas, com os quais a Funai trabalha. 

Os povos indígenas, como é de conhecimento de todos, são 
importantes detentores e potenciais provedores de conhecimentos tradicionais 
associados ao patrimônio genético. Mas, mais do que isso, tanto os povos indígenas 
como os povos de comunidades tradicionais, bem como os agricultores familiares 
não são somente potenciais provedores de conhecimentos tradicionais associados, 
mas são também detentores e provedores de recursos genéticos, principalmente 
porque são esses povos os responsáveis pelo processo de domesticação de muitas 
das plantas, das espécies da agrobiodiversidade brasileira que hoje nós usamos na 
alimentação e na agricultura. 

Dito isso, eu gostaria de mencionar que a Funai, em todos os 
momentos, repudiou o processo pelo qual esse novo marco legal foi elaborado, sem 
qualquer participação dos povos indígenas. O Brasil é signatário da Convenção 169 
da Organização Internacional do Trabalho, que pressupõe que os povos indígenas e 
os povos tribais, de um modo geral, sejam consultados em relação a todas as 
políticas e matérias que os afetam. Então, esse processo não foi cumprido, e eu 
gostaria de registrar aqui que nós, da Funai, não consideramos esta audiência como 
um processo de consulta livre, informada, da forma como se pressupõe na 
Convenção 169 da OIT e também na convenção sobre diversidade biológica. 

De todo modo, reconhecemos que houve um esforço de Governo. 
Depois que o projeto de lei já havia sido encaminhado ao Congresso Nacional, 
houve um esforço que envolveu vários setores do Governo para tentar incorporar 
alguns aspectos importantes no texto substitutivo. Com isso, acho que houve muitas 
melhoras, e aí a Funai concorda com o que está sendo dito aqui, que o marco legal 
atual, a legislação atual, principalmente, a Medida Provisória 2.186-16, de 2001, é 
muito ruim, muito prejudicial – e ela não é prejudicial apenas aos usuários pelo fato 
de ser muito burocrática, mas também é muito prejudicial aos detentores e 
provedores de conhecimentos tradicionais associados. Explico por que: o principal 
aspecto ruim dessa medida provisória é o fato de que ela privatiza, deturpa a 
compreensão dada na convenção sobre diversidade biológica e privatiza o 
patrimônio genético. Então, como a Drª Rosa mencionou anteriormente, hoje em dia, 
o provedor de patrimônio genético é simplesmente o titular da área onde aquele 
recurso é obtido. Essa é uma distorção da convenção sobre diversidade biológica, e 
ela é devidamente corrigida no novo marco legal. 

Então, reconhecemos o esforço do Governo, reconhecemos que o 
novo marco legal avança em alguns pontos. E eu gostaria de citar aqui quais são os 
principais pontos que nós, da Funai, consideramos como avanço e são 
principalmente estes: o patrimônio genético passa a ser um bem comum do povo 
brasileiro, passa a ser da União, corrigindo a distorção da medida provisória; a 
criação do fundo também é um aspecto bastante positivo, nós enxergamos a criação 
do fundo como um aspecto bastante positivo do novo marco legal; a inserção da 
agrobiodiversidade também foi bastante positiva, já que inicialmente o PL 
apresentado ao Congresso não contemplava a agrobiodiversidade; e também o 
reconhecimento de que grande parte dos conhecimentos tradicionais associados 
são compartilhados ou difusos, ou seja, no marco legal antigo, não havia a 



 

 

 
 

 

 

 

possibilidade, era mais remota a possibilidade de se repartir benefícios decorrentes 
do acesso a conhecimentos tradicionais compartilhados por mais de um povo, por 
mais de uma comunidade. Esse aspecto não foi contemplado ainda da forma 
perfeita, mas ele é um ponto inovador, sim, no projeto de lei que se apresenta agora, 
que reconhece e obriga a repartição de benefícios decorrentes do acesso ao 
conhecimento tradicional associado sem origem identificada a partir do fundo. Então 
esses são os aspectos positivos. 

No entanto, senhores, o texto do projeto de lei que foi aprovado na 
Câmara, apesar de todo o esforço de diversos setores de Governo em produzir um 
novo substitutivo, sofreu algumas modificações pelo relator na Câmara. E nós, da 
Funai, consideramos que o texto da forma como foi aprovado, o texto do PL como foi 
aprovado na Câmara dos Deputados é muito prejudicial e ameaça os direitos dos 
povos indígenas. 

Aqui cito alguns pontos específicos e faço um apelo aos senhores. 
Foram protocoladas nesta Casa algumas emendas, não são muitas, mas as 
necessárias para a gente poder fazer com que esse projeto de lei fique um pouco 
mais palatável, aceitável do ponto de vista do respeito aos direitos dos povos 
indígenas, dos povos e comunidades tradicionais e dos agricultores familiares. Então 
eu gostaria de mencionar para os senhores as emendas que nós consideramos de 
suma importância sejam apreciadas e aprovadas nesta Casa, para que esse projeto 
de lei fique mais simétrico quanto aos direitos dos usuários e dos provedores. 

O primeiro aspecto que eu gostaria de citar é a substituição pelo relator 
na Câmara do termo "povos indígenas" por "populações indígenas". Para a Funai 
essa modificação é inaceitável. O termo "povos indígenas" já é consolidado na 
nossa legislação, é o termo apresentado na Convenção 169 da OIT, e ele pressupõe 
que os povos indígenas são sujeitos de direito, que têm direito de ser consultados e 
de participar de todos os processos políticos, de todas as políticas que os afetem. 
Também do ponto de vista antropológico, "população" é uma palavra usada em 
estatística e em ciências biológicas. É um termo reducionista, portanto, não é 
adequado para ser utilizado em relação aos povos indígenas. O termo "povos 
indígenas" já está consolidado na nossa legislação e não há justificativa para que 
seja modificado. 

O segundo aspecto que eu gostaria de frisar é em relação ao art. 10, 
inciso V, do projeto de lei, que faz uma remissão dos direitos indígenas e de 
agricultores tradicionais no uso e venda de sementes crioulas à lei de sementes e à 
lei de cultivares. Essa remissão é negativa, porque a forma de reconhecimento do 
que são sementes crioulas e variedades crioulas através das mencionadas leis é 
discricionária. Nós precisamos avançar nesse aspecto, quanto ao direito desses 
agricultores tradicionais dos quais os povos indígenas também fazem parte, pois 
também são agricultores. Portanto, precisamos trabalhar com a identificação de 
sementes crioulas a partir de critérios científicos e de marcadores moleculares. 

O terceiro aspecto diz respeito ao art. 21 do projeto de lei, que não 
garante a obrigação de oitiva dos órgãos de defesa dos direitos de povos indígenas, 
no caso, a Funai, e dos órgãos de proteção dos direitos de comunidades tradicionais 
e de agricultores tradicionais no caso de haver o acordo setorial. Nós julgamos 
importantíssimo que seja substituída, nesse art. 21, a palavra "deverão" por 
"poderão", como está no texto. 

Outro aspecto muito importante... 



 

 

 
 

 

 

 

O SR. PRESIDENTE (Otto Alencar. Bloco Maioria/PSD - BA) – O 
tempo está esgotado, doutora, são dez minutos, mas vou lhe dar, por tolerância, 
dois minutos. 

A SRª MAIRA SMITH – Eu gostaria de mencionar outro aspecto que é 
muito ruim, não consegui contemplar todas as emendas, que é a lista de repartição 
de benefícios, art. 17, §9º, que é uma lista positiva. Ela é muito prejudicial aos 
provedores. E faço aqui um apelo a vocês, no sentido de que, pelo menos, invertam 
a lógica dessa lista, fazendo uma lista negativa, fazendo uma emenda que faça com 
que sejam acordados os produtos que não são passíveis de repartição de 
benefícios, e não uma lista indicando quais são os produtos passíveis de repartição 
de benefícios. 

Eu agradeço o tempo extra. 
O SR. PRESIDENTE (Otto Alencar. Bloco Maioria/PSD - BA) – A 

senhora tem mais um minuto, se quiser. 
A SRª MAIRA SMITH – Ah, está bem. 
Outro aspecto que acho importantíssimo: nós somos favoráveis ao 

cadastro, sim; somos favoráveis a desburocratizar o processo. Mas nós pedimos que 
o processo de notificação do cadastro tenha a participação do Poder Público para 
que possa avaliar, quando houver conhecimento tradicional associado envolvido, em 
que casos o termo de anuência prévia apresentado é legítimo. 

Obrigada. 
O SR. PRESIDENTE (Otto Alencar. Bloco Maioria/PSD - BA) – 

Agradeço à representante da Funai e passo, agora, a palavra à Srª Elisa Romano, 
especialista em Política e Indústria da Gerência de Meio Ambiente da Confederação 
Nacional da Indústria. 

A SRª ELISA ROMANO DEZOLT – Bom dia a todos. Obrigada pela 
oportunidade, pelo convite à CNI para estar aqui. 

Cumprimento todos os presentes na pessoa do Presidente Otto 
Alencar. 

Vou falar aqui rapidamente sobre a visão da indústria a respeito do 
novo projeto, do novo marco legal da biodiversidade. 

Fiz aqui alguns eslaides, para a gente tentar seguir. 
Bom, como é do conhecimento de todos, o Brasil é um país 

megadiverso e tem uma grande oportunidade de desenvolver um conhecimento e 
explorar o potencial da biotecnologia. Ele tem uma liderança natural nessas 
discussões, internacionalmente também, mas modernizar o marco regulatório é 
essencial para que a gente consiga desenvolver essa bioeconomia, como a 
expositora Rosa Miriam, da Embrapa, já tinha comentado aqui antes. 

A gente entende que a biodiversidade tem que ser manejada de forma 
sustentável e tem que ser percebida como uma plataforma para pesquisa, 
desenvolvimento e inovação, e o Brasil tem todo esse potencial. 

Bom também entendemos que o Congresso nacional tem um papel 
fundamental nessas discussões, para a gente ter a segurança jurídica que todo 
mundo busca hoje, então, uma lei efetiva, clara, que seja passível de 
regulamentação e implementação. A gente vê que muitos dos problemas que a 
medida provisória atual, em vigor hoje, traz decorrem da falta de segurança jurídica, 
da falta de regras claras que a gente tanto busca aqui. 

A CNI tem discutido esse assunto já há bastante tempo, e, em 
conversas dentro do setor e também em conversas com alguns representantes de 
povos indígenas de comunidades tradicionais, a gente seguiu algumas premissas 



 

 

 
 

 

 

 

que entendemos que abarcariam os interesses de toda a sociedade. Quais seriam 
elas? Bom, o patrimônio genético é bem de uso comum do povo, mas, de acordo 
com a lei complementar em vigor desde 2011, a gestão seria feita pela União. A 
biodiversidade tem um potencial para trazer muitos benefícios para a sociedade 
como um todo. Quer dizer, esse uso da biodiversidade, o conhecimento e uso da 
biodiversidade transcende os interesses de uma instituição, de uma empresa ou de 
um governo. Ele deve ser visto como algo benéfico para toda a sociedade, 
seguramente a brasileira e quiçá global também, no desenvolvimento de novos 
produtos, partindo aí da inovação com o uso da biodiversidade. 

Um dos pontos principais em que a gente vai entrar, que o projeto de 
lei, que essas negociações trabalham, que também entendemos que é consenso 
entre todos os envolvidos, todos os atores envolvidos, é que precisa haver a 
desburocratização do acesso, ou seja, medidas mais simplificadas para que seja 
possível pesquisar a biodiversidade e acessar não só o conhecimento, mas também 
ter um uso econômico dela. Então, a desburocratização do acesso é essencial e a 
repartição de benefícios tem que decorrer do uso econômico do produto resultado 
do acesso. 

São imprescindíveis regras estáveis, como eu já falei, garantindo a 
segurança jurídica, e que deem estímulo, a legislação estimule a pesquisa e o uso 
sustentável da biodiversidade. 

O PLC que agora estamos aqui debatendo apresenta muitas inovações 
e tem um papel muito importante para que essas questões sejam resolvidas. Ele 
corrige diversos obstáculos que são impostos pelo marco regulatório atual, ele 
detalha e aprimora várias definições que ainda estavam muito obscuras, mesmo na 
medida provisória, conceitos, traz definições mais claras e ele promove um ambiente 
favorável para a regularização e adequação das atividades. 

Muitas atividades hoje, sejam de pesquisa científica, sejam de uso 
econômico da biodiversidade, estão irregulares, sofreram diversas multas 
decorrentes da insegurança jurídica, dessas obscuridades que estavam previstas na 
medida provisória até do próprio desconhecimento. Existem diversos casos de 
empresas, principalmente pequenas empresas, que sequer sabiam que existia uma 
medida provisória e muitas vezes não se viam lá dentro. E, de repente, eram 
surpreendidas com multas, tentavam regularizar e aí todos já conhecem a história do 
que é tentar uma autorização junto ao CGEN. Então a gente entende que esse 
projeto de lei prevê segurança jurídica tanto para os usuários quanto para os 
provedores dos conhecimentos tradicionais associados à biodiversidade. 

As principais inovações que a gente viu e, de novo, voltando às 
premissas, ao que a gente entendia que era importante que constasse do projeto, a 
gente viu contempladas nele: a criação de um sistema declaratório para as 
atividades de acesso – seria esse cadastro, seria a simplificação do acesso; para as 
empresas brasileiras, em particular, seria só o cadastro dos usuários da 
biodiversidade aqui no Brasil. Isso é fundamental para a desburocratização do 
processo de acesso. Quer dizer, com base nisso a gente resolve uma boa parte do 
problema no sentido da desburocratização. Regras claras para a repartição de 
benefícios decorrentes do acesso ao patrimônio genético e ao conhecimento 
tradicional associado também eram imprescindíveis. A medida provisória atual deixa 
tudo muito a critério. Mas, de novo, como a representante da Funai falou, o 
patrimônio genético era visto de uma outra forma, não era bem de uso comum do 
povo. Agora, revertendo isso nesse novo projeto, a gente consegue ter regras claras 
também para quem recebe, sobre como recebe, e para quem gere esses recursos 



 

 

 
 

 

 

 

resultados da repartição de benefícios. E ela prevê regras de transição e 
regularização que incentivam a aderência ao sistema. Muitos novos usuários que 
não sabiam se estavam no sistema ou fora e que levavam multas agora têm uma 
possibilidade de se adequar e de ficar legais. 

A gente tem visto, a CNI tem entendido que a sociedade pode se 
beneficiar muito com o novo sistema. Repito: não é só o setor usuário; é a sociedade 
como um todo. As próprias comunidades tradicionais terem reconhecidos, 
começarem, na verdade, a perceber a repartição de benefícios, o que hoje não 
acontece, desburocratizando-se o acesso, como esse marco legal permite. Assim a 
gente consegue ter um número maior de pedidos de conhecimento da 
biodiversidade e de uso da biodiversidade e, com isso, se tem a repartição de 
benefícios. Isso, para a economia, gera empregos, aumenta a arrecadação, inova, a 
gente começa a levar adiante, a colocar em prática um novo setor, que é o setor da 
bioeconomia, no qual o Brasil tem um potencial muito grande. 

É essencial que o marco regulatório esteja alinhado a modernas 
políticas para incentivar também a política de desenvolvimento e inovação. A gente 
entende que esse marco está indo nesse caminho. Ainda há outros marcos, não 
necessariamente esse, que têm que ser revistos ou aprimorados também para 
caminhar juntos, mas isso é importante para impulsionar a biotecnologia no Brasil. E 
vão beneficiar também outros setores de utilizam a biodiversidade. 

A gente está falando de uma gama de setores. Hoje, quando se faz 
essa discussão sobre o uso da biodiversidade, a gente se restringe à lembrança de 
alguns setores que vêm à mente, que  são aqueles que fazem uso direto da 
biodiversidade, e se esquece do potencial que a gente tem de expandir isso para 
outros setores da economia. 

Eu acho que é isso. 
A gente está aqui à disposição. A CNI trabalhou muito a favor desse 

projeto. A gente acha que mesmo que... Todo projeto tem a oportunidade de ser 
melhorado, de ter corrigidas algumas coisas, mas, num processo de negociação, 
esse é um projeto que atende. Talvez a gente possa corrigir algumas falhas não de 
mérito, mas que possam estar incomodando, vamos dizer assim, que não estão 
atendendo aos pleitos de alguns setores, para que a gente consiga ter uma lei que 
seja efetiva e que seja boa para o Brasil, não seja boa só para a indústria brasileira, 
mas boa para toda a sociedade e, reforço, uma lei que permita também que essa 
repartição de benefícios aconteça e que a gente cumpra efetivamente com os 
objetivos da Convenção sobre Diversidade Biológica. 

Muito obrigada. 
O SR. PRESIDENTE (Otto Alencar. Bloco Maioria/PSD - BA) – 

Agradeço à Drª Elisa. 
Eu queria só esclarecer que ontem nós tivemos uma reunião, isso vai 

para a Drª Maira Smith, foram discutidos alguns temas que a senhora colocou aqui 
ontem com a Ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, e, como a Funai é órgão 
de Governo, pode procurar a Ministra para discutir essas questões. 

Nós vamos ter uma reunião na próxima terça-feira, às 9 horas, só para 
debater seis pontos polêmicos que estão ainda em discussão, que não têm acordo, 
para chegar ao entendimento que possa contemplar todas essas colocações que a 
doutora fez aqui. 

Eu queria passar agora a palavra à Drª Adriana, Vice-Presidente 
Executiva do Grupo FarmaBrasil. 

A SRª ADRIANA DIAFÉRIA – Bom dia a todos. 



 

 

 
 

 

 

 

Cumprimentamos o Senador Otto, Presidente da Comissão, e todos 
aqui e agradecemos imensamente a oportunidade de, neste momento, fazer esta 
exposição acerca dos trabalhos do Grupo FarmaBrasil. 

Na verdade, o Grupo FarmaBrasil é uma associação de indústrias 
farmacêuticas que assumiu a liderança do que se chamou, ao longo do processo, de 
Coalizão pela Biodiversidade, que foi a junção de dez entidades do setor produtivo 
que viram, a partir do momento em que começaram a ser adotadas medidas por 
parte do Ibama com a penalização de empresas por conta da identificação de 
situações de irregularidade na questão do acesso, na implementação da MP 2.186, 
essas entidades acabaram entendendo que havia a necessidade de se articularem e 
de se organizarem para, justamente, fazer uma mobilização junto ao Governo e 
solicitar urgentemente a revisão desse marco regulatório. 

A Coalizão pela Biodiversidade, além do Grupo FarmaBrasil, é 
constituída pela Abihpec, que é a Associação de Cosméticos, Higiene Pessoal e 
Perfumaria; Abiquim, que é a Indústria Química; a Abipla, que é a Indústria de 
Saneantes; a Abifina, que é a Industria de Químicos para Fármacos e Biotecnologia; 
a Alanac, que é a Associação dos Laboratórios Nacionais; a Abifisa, que é a 
Associação das Indústrias de Fitoterápicos no Brasil; a Abia, que á associação da 
cadeia de alimentos; nós tivemos também a participação do Instituto Ethos e do 
MEB, que é um Movimento Empresarial pela Biodiversidade, mas ligado ao 
segmento da área de cosméticos; também tivemos a participação do CEBDS, que é 
outra organização defensora das questões do desenvolvimento sustentável pela 
parte privada. Em cooperação, também tivemos a participação da CNI, da CNA, a 
Confederação Nacional da Agricultura, e agora, mais nessa fase final, da Frente 
Parlamentar da Agricultura, por conta das discussões que se travaram na Câmara 
dos Deputados para a revisão dos aspectos específicos relativos ao agronegócio. 

Essa Coalização pela Biodiversidade tem trabalhado conjuntamente há 
mais de três anos. Esse trabalho se instaurou exatamente no momento em que o 
Ibama, pela Operação Novos Rumos, adotou uma série de medidas em face das 
questões de irregularidade. Então a gente deu, de fato, início a esse processo de 
interlocução, fazendo justamente uma aproximação junto ao Governo, fazendo pleito 
de uma reforma dessa legislação que afetava tantos interesses, mas, mais do que 
isso, pela oportunidade que essa situação crítica gerada pelas autuações criou para 
que, de fato, as indústrias se engajassem num processo para revisão de um marco 
regulatório que se mostra de extrema relevância para o nosso País. 

Então, acho que é muito importante, neste espaço aqui, na casa do 
Senado, deixarmos registrada essa mensagem de que a indústria vê, nessa 
legislação, a Convenção de Diversidade Biológica e a revisão do marco regulatório 
de acesso à biodiversidade, uma grande oportunidade para trazermos novos 
cenários econômicos para o nosso País e trazermos uma realidade social de 
benefícios, a partir da geração de bens de consumo, a partir do uso e do acesso à 
nossa biodiversidade e também dos conhecimentos tradicionais associados. 

Em nenhum momento, essa mobilização tomou o sentido de contrariar 
interesses, ela foi uma mobilização no sentido de construirmos consensos. Tenho 
certeza de que, se os senhores tiverem a oportunidade de conversar individualmente 
com cada um desses segmentos, terão a impressão de que nenhum segmento 
individualmente ficou plenamente satisfeito com a proposta, mas, como sabemos, 
tudo na vida tem que sempre caminhar dentro dos consensos possíveis. Então, esse 
PLC nº 2, que está na Câmara, reflete, pelo menos na perspectiva da indústria, os 



 

 

 
 

 

 

 

consensos que foram possíveis ser estabelecidos para chegarmos a uma nova 
realidade na legislação de acesso em nosso País. 

Toda essa mobilização foi feita levando em consideração a realidade 
econômica desses segmentos, a importância de adentrarmos a essa nova realidade 
com segurança jurídica, porque, como já foi longamente dito ontem na mesa com o 
Governo e em algumas exposições que já me antecederam, os senhores já tiveram 
oportunidade de perceber que o marco regulatório atual é absolutamente 
inadequado, é um marco regulatório que urgentemente precisa ser revisto, temos 
essa legislação no País desde 2001 e, se olharmos o resultado dessa legislação, 
não chegam a ser cem os contratos de repartição de benefícios. 

Temos um medida provisória que, hoje, da forma como estabelece o 
regime, é um desestímulo ao uso da nossa biodiversidade, e um País 
megabiodiverso como o Brasil é, com essas potencialidades todas existentes, não 
pode, como indústria, abandonar esse patrimônio porque temos um marco 
regulatório inadequado em nosso País. 

Então, esse esforço, sim, é um esforço que representa os consensos 
possíveis dentro da realidade do segmento econômico e a construção possível para 
ter o maior grau de segurança jurídica para podermos transitar nessa matéria. 

Tentei fazer aqui, rapidamente, um resumo para os senhores, para, 
inclusive, deixar um material registrado na Casa e nos colocarmos à disposição para 
eventuais esclarecimentos técnicos futuramente, mas, se olharmos na história do 
tempo e, principalmente, olharmos a evolução do direito ambiental no nosso País, a 
mensagem maior que gostaria de passar é que... (Pausa.) Se olharmos, o direito 
ambiental teve alguns momentos relevantes na história. Na década de 70, com a 
Declaração de Estocolmo, trouxemos, de fato, a primeira dimensão dos direitos 
ambientais, que foi justamente a que traz a necessidade da conservação e 
preservação do meio ambiente em razão da sua finitude. 

Já na década, aqui em 1992, portanto, 20 anos depois, começamos 
uma segunda onda do direito ambiental que justamente vem calcada dentro do quê? 
Da lógica do princípio do desenvolvimento sustentável. Por que friso isso? Porque, a 
partir da década de 90 para cá – e este acho que sempre foi um dos maiores 
desafios para a legislação ambiental: justamente trabalhar dentro desse novo 
paradigma, tentando estabelecer o uso sustentável da biodiversidade equilibrado, 
portanto, o desenvolvimento econômico e a preservação da biodiversidade dentro de 
uma lógica que fosse benéfica para a conservação ambiental –, os instrumentos 
internacionais que tiveram a oportunidade de serem estabelecidos, como foi o caso 
da Convenção de Diversidade Biológica, da Convenção de Mudanças Climáticas, da 
Agenda 21, nesses instrumentos todos, se os senhores tiverem a oportunidade de 
extrair qual foi a principal mensagem, era justamente sempre o estabelecimento de 
mecanismos de compensação. Mesmo na Convenção de Mudanças Climática, 
sempre foi o mecanismo de compensação: eu uso o meio ambiente, mas compenso 
esse uso de alguma forma. Então, o maior desafio que veio para a medida provisória 
era justamente tentar estabelecer esse mecanismo, respeitando os princípios e as 
premissas da Convenção. 

Porém, se nós pensarmos e olharmos para a realidade econômica do 
nosso País, o que nós tínhamos na indústria – principalmente na pesquisa focada 
para a geração de inovações – em 2001 e o que nós temos hoje em 2015 são 
realidades totalmente diferentes. Para além do cenário jurídico, ou seja, das 
dificuldades jurídicas para a definição do marco regulatório de 2001, nós temos, 
hoje, em 2015, um cenário econômico bastante diferenciado, ou seja, hoje nós 



 

 

 
 

 

 

 

temos no País uma indústria instalada com disposição para a realização da 
pesquisa. Hoje nós temos uma outra ótica e uma nova lógica para o 
desenvolvimento dessa realidade no País. Por isso que essa legislação se mostra 
extremamente fundamental. 

(Soa a campainha.) 
A SRª ADRIANA DIAFÉRIA – Vou passar agora muito rapidamente, 

porque isso aqui, outras... 
Aqui foram as questões dos entraves já apontados pelos outros 

palestrantes, os gargalos que a MP estabeleceu, gerando um desestímulo. Para os 
senhores terem uma ideia, muitas empresas hoje optam por utilizarem recursos 
genéticos de outros países para não terem que enfrentar a burocracia de acesso à 
biodiversidade brasileira. 

Os benefícios que podem ser resultantes dessa iniciativa e desse 
esforço de revisão do marco regulatório – e aqui, então, vamos entrar diretamente 
na questão das premissas de construção desse novo marco legal, principalmente na 
questão da proteção dos conhecimentos tradicionais associados. Eu acho que isso 
aqui é uma coisa importante de a gente colocar também: em toda essa proposta, 
não obstante existam pontos específicos em que as comunidades apontam que 
pode haver algum ponto de divergência, nós temos, sim, a possibilidade de proteção 
dos conhecimentos tradicionais associados. Como os senhores verão, aqui, 
rapidamente, nós tivemos a renovação de alguns conceitos que são relevantes, em 
que nós podemos entrar depois, numa outra oportunidade. 

Na definição de produto acabado e produto intermediário, que foi uma 
nova sistemática para a definição do elo de incidência da repartição de benefícios, 
portanto, a grande dificuldade que se tinha era que os elos primários das cadeias 
produtivas, como o caso das cadeias de extratos, cadeias de insumos, em que não 
existe nenhum tipo de agregação de valor à geração dessa matéria-prima para 
consumo em outros elos, nós chegamos a fazer a avaliação do que representaria a 
cobrança de 1% sobre a receita líquida desse produto. Praticamente esses elos 
seriam inviabilizados. 

Então, a decisão e a opção de sugerir que a incidência fosse no elo do 
produto acabado era justamente por conta da possibilidade de você ter uma 
agregação de valor ao produto. O produto final que vai para o mercado é o produto 
que tem agregação de valor ao produto. 

Enfim, as questões das atividades agrícolas que tiveram a 
especificação de cinco segmentos e têm uma lógica de incidência da RB diferente 
da lógica para os segmentos industriais, pelas especificidades do setor – talvez, 
depois, a CNA terá a oportunidade de dar alguns destaques. 

A questão da governança, que agora inova o novo modelo em que 
garante a participação do setor empresarial, do setor acadêmico, indígenas, 
comunidades de agricultores tradicionais, portanto, todos estarão sentados na 
mesma mesa para estabelecer a regulamentação e acompanhar a implementação 
dessa legislação. 

Temos aqui quem são os sujeitos do cadastro, como é que ficou, 
portanto, o cadastro, essa lógica do cadastro, que vem a substituir a lógica da 
autorização, traz uma flexibilidade e uma agilidade para o sistema extremamente 
relevante, porque a pesquisa não pode ficar aguardando, às vezes, uma análise 
burocrática necessária, mas que, muitas vezes, no caso da Lei 2.186, representava 
de dois a três anos para você iniciar uma pesquisa; quer dizer, isso, na prática, para 
geração de inovações, é inviável. 



 

 

 
 

 

 

 

A questão das autorizações prévias, que são as hipóteses específicas 
que têm um tratamento especializado. 

O regime de fiscalização, que foi descentralizado de acordo com a área 
afeta, portanto, a biologia marinha vai ser tratada pela Marinha, as atividades 
agrícolas terão a fiscalização por parte da Agricultura, e o restante da 
biodiversidade, pelo Ibama. 

O SR. PRESIDENTE (Otto Alencar. Bloco Maioria/PSD - BA) – Para 
concluir. 

A SRª ADRIANA DIAFÉRIA – E vamos lá, rapidamente, agora, ao que 
é o mais importante e que eu queria deixar registrado. 

Na repartição de benefícios, a gente teve uma inovação extremamente 
relevante: hoje, o que se fala da cobrança de 1% é que ela não é um tributo. E por 
que não é um tributo? Porque é escolha; é uma escolha do usuário. E como escolha, 
no caso, quando envolver conhecimento tradicional associado identificável de uma 
comunidade identificada, você vai ter a possibilidade de definir os percentuais e os 
valores que devem ser pagos. 

Então, se eu como empresa tomo uma decisão de acessar um 
patrimônio genético, exclusivamente patrimônio genético, eu vou ter que respeitar o 
percentual estabelecido na lei, se eu decidir pela monetária. Mas eu posso decidir 
por fazer uma modalidade não monetária. Portanto, em vez de eu pagar 1% para o 
fundo, eu posso pagar diretamente em projetos que vão ser implementados na 
prática. Se eu fizer um acesso a um conhecimento tradicional identificado, eu vou ter 
a possibilidade de negociar diretamente com a comunidade, independentemente de 
qualquer percentual preestabelecido. Ela é uma livre negociação com as 
comunidades. 

Então, essa abertura, essa lógica, essa sistemática que está sendo 
estabelecida no PLC inova em absoluto a regra da 2.186 e, com certeza, vai criar 
um cenário muito mais propício e muito mais ampliado de possibilidades em que as 
comunidades, à medida que autorizarem o acesso aos seus conhecimentos, vão ter 
a sua compensação. Há a possibilidade de você acessar o patrimônio genético, que 
você pode recolher para fundo ou pode aplicar em não monetária. 

Portanto, a gente tem agora um universo bastante amplo de 
possibilidades em que você vai fazer o pagamento da repartição de benefícios. 

O SR. PRESIDENTE (Otto Alencar. Bloco Maioria/PSD - BA) – O 
tempo está esgotado, Drª Adriana. Para concluir, por favor. 

A SRª ADRIANA DIAFÉRIA – Para concluir, eu acho que um capítulo 
extremamente relevante, que, na verdade, foi a origem de todo o processo, é o 
capítulo de regularização. Esse capítulo vai criar a possibilidade de você ter a 
solução das situações que ficaram indefinidas, num impasse, no passado, porque 
nós tínhamos interpretações diversas de órgãos do governo na implementação da 
2.186. Agora, esse capítulo realmente sana todo esse passado, cria possibilidade 
para o recolhimento das repartições de benefícios que ficarem em aberto e cria, em 
especial, um ambiente de confiança que vai fazer com que todos se sintam, agora, 
confortáveis em implementar essa legislação. 

Então, para finalizar, eu queria deixar uma mensagem muito clara. 
Esse PLC, da forma como está colocado e da forma como veio aprovado, tenho 
certeza de que vai trazer uma série de benefícios. E aí eu digo para a população 
brasileira que, pela primeira vez, nós vamos ter uma legislação inovadora no País, 
que vai criar um cenário possível para que a indústria e as nossas instituições de 
pesquisa entrem nessa nova realidade. 



 

 

 
 

 

 

 

Muito obrigada. 
O SR. PRESIDENTE (Otto Alencar. Bloco Maioria/PSD - BA) – 

Agradeço e parabenizo a Drª Adriana e concedo a palavra ao Dr. Nilson Gabas 
Junior, que é o Diretor do museu paraense Emílio Goeldi. 

O SR. PAULO ROCHA (Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Otto Alencar. Bloco Maioria/PSD - BA) – Pois 

não. 
O SR. PAULO ROCHA (Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Otto Alencar. Bloco Maioria/PSD - BA) – Pela 

ordem. 
O SR. PAULO ROCHA (Bloco Apoio Governo/PT - PA) – Só para 

justificar esse senta e levanta dos Senadores. Não é nenhuma desconsideração aos 
nossos convidados. É que cada um de nós tem atividades paralelas em duas ou três 
comissões. Por isso esse movimento de senta e levanta dos Senadores. Por 
exemplo, hoje eu tenho que estar aqui e em duas comissões votando a Presidência 
da comissão. Por isso esse senta e levanta dos Senadores. Não é nenhuma 
desconsideração aos nossos convidados. Parece que não, mas a gente começa a 
trabalhar desde às 8 horas em várias comissões. 

É isso, Presidente. 
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB - MS) – Pela ordem, 

Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Otto Alencar. Bloco Maioria/PSD - BA) – Pela 

ordem. 
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB - MS) – Sr. 

Presidente, se fosse possível, eu gostaria de receber as exposições, porque, mesmo 
que a gente acompanhe... 

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT - BA) – Não em 
cópia papel, não é, Moka? Pelo menos que se mande em e-mail eletrônico. Por 
exemplo, no site da Comissão também a gente baixa, mas é importante...      

O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB - MS) – Eu gostaria 
de receber essa contribuição para ajudar. Eu tenho um resumo do projeto, mas eu 
percebo, pela fala, desde ontem, que há algumas coisas que talvez a gente possa 
melhorar, realmente, na redação, ainda que isso signifique voltar para a Câmara. 
"Se mexer em alguma coisa, tem que voltar para a Câmara." Mas aí paciência, não 
é? 

O SR. PRESIDENTE (Otto Alencar. Bloco Maioria/PSD - BA) – 
Senador Moka, ontem não houve nenhuma apresentação desse nível. Foi hoje que 
houve. Nós vamos encaminhar e poderemos também encaminhar os vídeos todos 
para os Senadores. Vou determinar que se faça isso. 

O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB - MS) – Eu fico muito 
agradecido, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Otto Alencar. Bloco Maioria/PSD - BA) – Porque 
ontem não houve nenhuma exposição nesse nível em que foi feito aqui hoje. Mas 
nós vamos encaminhar os vídeos, eu já determinei, para todos os Senadores 
tomarem conhecimento. 

Agora, com a palavra o Dr. Gabas. 
O SR. NILSON GABAS JR. – Bom dia a todos e a todas! 
Eu quero agradecer imensamente a chance, a oportunidade de estar 

aqui, agradecer ao Presidente desta importante Comissão e das duas Comissões, 
agradecer ao Senador Paulo Rocha que me fez o convite para estar aqui 



 

 

 
 

 

 

 

representando a mais antiga instituição de pesquisa da Amazônia, a segunda mais 
antiga do País. 

Trata-se aqui de discutir, sob diversos aspectos, um projeto de lei, um 
PL que pode afetar, de maneira contundente, a vida dos brasileiros, sobretudo dos 
brasileiros amazônidas. Não é porque sou diretor de um instituto da Amazônia, mas 
convenhamos que a biodiversidade, sobretudo do bioma amazônico, é uma das 
maiores e menos conhecidas do País. Então, tratando de uma maneira contundente 
e o mais compreensível possível do conhecimento e da apropriação do 
conhecimento dessa biodiversidade, a gente pode falar em solução de problemas, 
os quais nem conhecemos ainda tal a contundência disso. 

Pelo acompanhamento que venho fazendo dessa tramitação do PL 02, 
trata-se de um tema que vem ganhando muitos adeptos e defensores, 
especialmente pelo número de audiências, seminários e debates, o que a gente vem 
reconhecendo de maneira bastante positiva. É de fato um tema polêmico e, se não 
for bem articulado em todas as suas variáveis, matizes e implicações, sobretudo 
implicações, ele pode ter uma contundência negativa principalmente na soberania 
nacional e pode ter o efeito de tornar inócua uma efetiva chance para o 
desenvolvimento nacional e, acima de tudo, regional. 

A gente não deve esquecer que neste Governo, nos dez últimos anos 
de governo, a gente tem visto uma preocupação muito grande em tirar o País da 
miséria, em oferecer às populações menos agraciadas de desenvolvimento um 
efetivo desenvolvimento, então, para essas populações, quer diminuir as 
desigualdades regionais. A gente sabe que o Sul e o Sudeste têm um padrão de 
desenvolvimento muito melhor do que o de todos nós da região Norte. A região 
Nordeste já vem se desenvolvendo melhor nestes últimos dez, quinze anos, mas a 
região Norte ainda não. 

Nós, no Museu Goeldi, somos um instituto de pesquisa que pertence 
ao Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação, trabalhamos não apenas com a 
produção de conhecimento, mas com a sócio e biodiversidade amazônica, mas, 
recentemente, de uns cinco anos para cá, também passamos a nos esforçar para 
produzir e sermos efetivos nos resultados dessas pesquisas, transformando-os em 
inovação, seja por processos novos, seja por produtos novos, patentes etc. Quando 
cabível, a gente consegue fazer isso. Estamos articulados em sermos um centro de 
pesquisa que somos sede de uma rede de núcleos de inovação e transferência de 
tecnologia. São doze instituições ligadas a nós na Amazônia oriental e, desde a 
criação dessa rede, há cerca de cinco, seis anos, por uma iniciativa bastante 
importante do Ministério da Ciência e Tecnologia, nós desenvolvemos, ou 
solicitamos, ou temos registrados 120 pedidos de patente. Não é uma coisa simples. 

Nesse contexto, nós, junto aos demais institutos da Amazônia, 
sobretudo da Amazônia, temos grande responsabilidade não apenas científica e 
tecnológica, mas em inovação, principalmente para com as comunidades com as 
quais trabalhamos: indígenas, quilombolas, caboclos, ribeirinhos, ainda mais agora 
às vésperas da votação, na Câmara, de uma coisa que ainda não foi citada aqui, 
mas que é importantíssima que se tenha, que tenhamos em vista, que é o PL 2.177, 
de 2011, o chamado Código Nacional de Ciência e Tecnologia, que se iniciou como 
uma proposta do Deputado Sibá, uma proposta de revisão da Lei de Inovação. 
Então, ela abre uma perspectiva imensa de que institutos de ciência e tecnologia 
agreguem o sentimento e a necessidade de inovação aos seus núcleos de inovação 
tecnológica associados. 



 

 

 
 

 

 

 

Nesse contexto, sob a luz do que preconiza o PL 7.735, agora PLC 02, 
nós identificamos diversos pontos positivos, vários deles, talvez a maioria, já citados 
aqui. Um deles, inclusive, trata especificamente da questão do acesso não ao 
patrimônio genético, mas à biodiversidade em si. Até muito pouco tempo atrás, todos 
os pesquisadores brasileiros ou estrangeiros que faziam acesso à biodiversidade no 
sentido de fazer coleta, identificar uma espécie ou espécime estavam ilegais no 
País, sob o risco de serem presos. Alguns, inclusive, foram presos. Isso agora temos 
regulamentado. O PLC regulamenta isso de maneira bastante tranquila, clara. 
Então, quem pretende fazer pesquisa sem necessariamente acessar patrimônio 
genético não está mais, de acordo com o PLC, na ilegalidade. Isso deu uma 
tranquilidade muito grande à comunidade científica. 

Nós também identificamos alguns pontos que, se não forem corrigidos, 
refeitos e bem analisados, poderão não só pôr em risco a integridade dessa 
soberania nacional que eu mencionei, mas principalmente ter o efeito de negar às 
populações tradicionais uma melhor condição de vida, uma efetiva possibilidade de 
desenvolvimento, o que pode ser muito ruim para a Amazônia, que depende desse 
desenvolvimento. 

Um desses pontos refere-se à necessidade – e nós identificamos isso 
muito claramente – de vinculação no PL de pessoa jurídica estrangeira a uma ICT 
brasileira. Isso não está previsto. Quando você vincula a iniciativa de prospecção a 
uma ICT brasileira, abre uma gama de possibilidades que vão desde uma melhor 
efetividade em cooperação internacional, você tem de mecanismos efetivos para 
estabelecer cooperação internacional do mais alto nível. Ou seja, você se apropria 
de laboratórios que nós ainda não temos aqui no Brasil para rodar certos 
experimentos no exterior e, do ponto de vista científico, auxilia no processo de 
formação de recursos humanos. Quando eu falo de formação de recursos humanos, 
talvez isso não tenha um grande impacto, de novo, para o Sul e Sudeste. Mas, para 
a Amazônia, formar recursos humanos de alta capacidade, que fiquem na região e 
que ajudem a produzir o desenvolvimento sustentável da região é importantíssimo, é 
um item muito forte nessa agenda e pauta. 

Também há uma possibilidade clara de transparência nos negócios via 
utilização dos escritórios e dos núcleos de inovação tecnológica, o que implica numa 
plena repartição de benefícios. E fortalecimento desses NITs (Núcleos de 
Informação Tecnológica), além de um ponto de vista bem específico do PLC de 
maior transparência nas eventuais remessas de organismos ao exterior. Então, esse 
é um ponto do PLC que não está muito bem claro. 

Eu não estava aqui ontem, mas, como foi dito pelo representante do 
MCTI, deveriam fazer mais ou melhor uso dos mecanismos já existentes e 
preconizados regimentalmente no marco legal de ciência e tecnologia do Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). O CNPq é o 
responsável pela vinculação de qualquer pesquisador estrangeiro que queira fazer 
pesquisa no País. Ele precisa associar-se a um pesquisador brasileiro que pertença 
a uma instituição científica aqui, para poder conferir legalidade ao processo e, 
sobretudo, às eventuais transferências. Gente, é muito comum receber material do 
estrangeiro para os nossos pesquisadores aqui, os experts brasileiros fazerem o 
reconhecimento dessas espécimes e mandarem material para lá para que seja feito 
o mesmo pelos especialistas de lá. Então, no que se refere a acesso aos 
conhecimentos, ao patrimônio genético, isso pode ser feito com muita tranquilidade 
e transparência.  



 

 

 
 

 

 

 

Em relação ao conhecimento tradicional associado e à repartição de 
benefícios, há diversos pontos, como muito bem citado aqui pela representante do 
grupo Farma. O PLC traz diversos avanços, mas, como, no nosso entender, o diabo 
mora no detalhe, há vários pontos que, apesar dos avanços, precisam ser melhor 
explicitados e melhor habilitados para que haja não apenas transparência, mas 
efetividade sobretudo na repartição de benefícios. 

Então, o conceito de produto acabado restringe, do nosso ponto de 
vista... Quanto a isso, eu estava conversando, agora há pouco, com o vice-
presidente da Fiocruz, e é completamente debatível: se você deve manter produto 
acabado ou interpor uma outra escala de produto intermediário nessa escala de 
acesso ao patrimônio genético. 

Então, existem pontos que não estão muito bem esclarecidos, 
debatidos, talvez até com implicações sérias quanto ao regime de urgência que foi 
solicitado para que a matéria tramitasse nas Casas. Então, se o Senado entender 
não apenas que deva voltar para a Câmara, mas voltar retirando o regime de 
urgência, talvez isso permitisse uma maior possibilidade de que, pela abrangência 
do tema ou dos temas e das questões envolvidas, fosse feito o debate com uma 
melhor tranquilidade talvez. 

Identificamos também alguma dificuldade na transigência dos acordos 
setoriais. O PL não explicita qual será a participação efetiva dos indígenas, das 
comunidades quilombolas e das suas entidades representativas. A conceituação 
dada – esse é um ponto importante – ao agricultor tradicional e à agricultura 
tradicional não leva em consideração o marco legal sobre agricultura familiar. Então, 
esse é um ponto, sobretudo para a Amazônia, que precisa ser trazido para o âmbito 
do PLC. 

E a falta de uma efetiva participação das populações detentoras de 
conhecimento tradicional no sentido de outorga a essas populações do direito de 
decisão sobre o processo. Participar é um coisa, mas ter direito de decisão, decidir 
sobre o processo, é outra. Então, foi um avanço a participação deles, mas devem 
efetivamente decidir, falar: "Não, isso aqui não nos interessa, a gente tem o direito 
de bloquear isso aqui". 

Bom, eram essas as minhas considerações. 
Eu agradeço pelo tempo de vocês. 
Eu tenho a certeza de que as minhas considerações não serão as 

únicas e tenho, sobretudo, a certeza e a confiança de que esta Casa vai trabalhar e 
o texto do PLC vai receber os ajustes necessários à sua plenitude, o que vai fazer 
com que, sem dúvida, esse grande instrumento de desenvolvimento e inclusão 
social seja pleno a todos os brasileiros. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Otto Alencar. Bloco Maioria/PSD - BA) – 

Agradeço ao Dr. Nilson Gabas e passo a palavra ao Sr. Luiz Antonio de Oliveira, que 
é o Diretor do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia. 

O SR. LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA – Bom dia a todos. 
Eu queria agradecer a oportunidade dada ao INPA de ter a palavra 

aqui. 
Eu vou fazer uma abordagem de dois pontos sobre os quais, eu 

acredito, talvez nossos colegas não vão fazer uma colocação um pouco mais 
consolidada e deixar as outras partes que eu sei que vão ser debatidas. Eu vou aqui 
dar enfoque mais para a Amazônia, e aí instituir a pesquisa, porque é realmente a 
área que a gente domina. 



 

 

 
 

 

 

 

Eu trabalho no Inpa já há 38 anos, e em formação de recursos 
humanos. Na verdade, o embrião desta lei começou dentro do Inpa, mais ou menos 
em 1991, 1992, com a preocupação do governo brasileiro quanto à biopirataria. 
Então, existia a possibilidade do dolo sem a lei, mas, com o tempo, nós criamos uma 
lei que começou a causar dolo do outro lado. Eu tive uma situação de um orientado 
meu de doutorado que ficou esperando um ano para poder coletar material para a 
tese dele devido à lei draconiana que foi instituída. 

Eu acho que houve um avanço muito grande agora. Toda lei tem que 
ter aquele equilíbrio, tem que evitar o dolo de um lado, mas também não pode 
causar dolo do outro lado. E eu acredito que nós estamos no caminho certo. 

Eu tenho aqui algumas colocações de redação, cuja cópia eu poderia 
deixar com a Mesa, mas as colocações que eu vou fazer aqui não estão 
relacionadas com este texto. 

A primeira: eu acho que nós temos que pensar em desonerar a 
pesquisa. Nós temos que avançar muito no conhecimento científico. Por exemplo, o 
cadastro que estão exigindo na lei, eu acho que poderia ser minimizado. Nós temos 
o CNPq, que poderia disciplinar isso daí e facilitar um pouco. 

Essa autorização pela qual eu tive que esperar um ano, eu não estava 
pedindo em nome do Luiz Antonio, eu estava pedindo em nome do INPA, do MCT, 
quer dizer, da União. É a União que está sendo representada. Então, eu acho que 
nós temos que criar mecanismos para facilitar o nosso trabalho. 

Outra coisa que é extremamente importante, é que realmente talvez 
falte um artigo destinado à pesquisa, ao conhecimento científico, eu acho que é o 
que falta na lei. 

 Então, vamos pegar o modelo de desenvolvimento da Amazônia, o 
PIN: ele tem cerca de 600 indústrias. Acho que o grande erro desse modelo – 
realmente ele deu toda a contribuição de desenvolvimento até agora na Região – foi 
não destinar parte do recurso para investimento e consolidação das instituições de 
pesquisa e ensino da Região Norte. Então, hoje nós estamos... As instituições, às 
vezes, têm tom deficiente e alguns Estados não têm centro de pesquisa 
consolidado. Se houvesse um pouco mais de destinação de incentivos fiscais para 
fortalecimento das instituições da Região Norte, nós poderíamos hoje ter um pouco 
mais de domínio da nossa biodiversidade.  

Então, o potencial da Amazônia, como o pessoal fala, só para vocês 
terem uma ideia, o ser humano conhece cerca de 5.500 enzimas. Na Amazônia, 
numa estimativa por baixo, nós teríamos, pelo menos, umas 30 milhões de enzimas, 
só para vocês terem ideia. 

Antibióticos... O boom de descoberta de grandes antibióticos terminou 
em 1960, mas nós temos hoje...  

ORADOR NÃO IDENTIFICADO (Fora do microfone.) – Quantas 
enzimas? 

O SR. LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA – São conhecidas 5.500. 
Na Amazônia, só de insetos, são estimados de 10 até 30 milhões. Se 

nós partimos do princípio de que cada espécie biológica tem que ter uma enzima 
para formar um composto único que a justifique como espécie e outra enzima para 
destruir esse componente específico, e, se nós colocarmos, por baixo, 10 milhões de 
insetos, tem que haver, pelo menos, 20 milhões de enzimas. Se nós considerarmos, 
por exemplo, as espécies vegetais superiores da Amazônia – há em torno de 25 mil 
–, cada folha que cai no solo tem que ser degradada por enzimas do solo. Então, 
cada espécie biológica que tem um composto tem que ter uma enzima que produza 



 

 

 
 

 

 

 

esse componente. E só na camada de liteira da floresta teríamos, então, 50 mil 
enzimas diferentes – só para vocês terem uma ideia. E nós não aproveitamos isso 
daí. 

No polo industrial de Manaus, dessas 600 indústrias, que eu me 
lembre, das indústrias que têm interesse na biodiversidade, a Natura que nos 
procurou lá recentemente. A Petrobras é outra empresa que nos procurou para 
trabalhar em apoio à pesquisa. E nós precisamos procurar parceiros na área de 
indústria para podermos consolidar ciência e tecnologia em todo o País. No caso do 
polo industrial de Manaus, ele foi prorrogado por mais 50 anos, mas, com certeza, 
ele é tão vulnerável que, talvez, daqui a 30 anos, seja totalmente inviável. Se nós 
não começarmos a pensar agora em substituir pelo menos parte dessas indústrias, 
nós vamos ter problemas sérios lá no futuro, e a biodiversidade da Amazônia não 
está só na Amazônia brasileira, também está em outros países. 

Eu fiz um cálculo aqui: se daqui a 30 anos nós conseguirmos substituir 
ou fortalecer o PIN – isso eu estou falando na Região da Amazônia, então vamos 
pensar nos outros Estados, no Acre, nos outros nove Estados ou pensar, então, na 
Amazônia como um todo –, se nós conseguirmos implantar 150 bioindústrias daqui a 
30 anos, um quarto do potencial hoje do PIN de Manaus, nós teremos que viabilizar 
cinco bioindústrias por ano, para um quarto. Lembrando que o Sebrae disse que 
70% das indústrias fracassam nos três primeiros anos, nós teríamos que fortalecer, 
criar, pelo menos, cinco para termos um quarto do potencial daqui a trinta anos. 

Então, ou a gente investe realmente em ciência e tecnologia de uma 
forma consolidada, envolvendo as indústrias como parceiras, ou a gente vai ficar 
sempre falando que a Amazônia, que os nossos biomas têm um baita potencial 
biotecnológico e vamos ficar pagando royalties para empresas estrangeiras e 
trazendo bioprodutos de outros países.  

Eu acho que esse PL deveria, dar um enfoque muito grande ao 
fortalecimento das ciências e tecnologias, procurando criar mecanismos de atrair as 
empresas para serem nossas parceiras, talvez isentando o dobro do Imposto de 
Renda de pessoa jurídica. Quer dizer, precisamos ter realmente mais investimentos, 
mais parcerias. 

A prática tem mostrado que, na realidade, as instituições estão 
enfraquecendo. Eu só vou pegar um exemplo do Inpa. Em 1985, havia cerca de 1,5 
mil funcionários. Hoje, estamos com 720 e perdemos cinco funcionários pelo menos, 
por mês, devido à idade. E dentre esses setecentos, duzentos estão já com idade e 
tempo para aposentadoria. Eu, por exemplo, estou há 45 anos na ativa e ainda não 
aposentei. (Fora do microfone.) 

O SR. LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA – Eu acho que nós temos de 
realmente buscar mecanismos dentro da lei para exonerar os pesquisadores. Eu 
acho que não tem necessidade de eu ir à União ter de ficar pedindo autorização 
para fazer o que sou pago para fazer. 

Basicamente, era isso que eu queria colocar. Realmente é algo um 
pouco diferente, mas é extremamente importante, senão não vamos avançar mesmo 
no aproveitamento da nossa biodiversidade. 

Muito obrigado. (Palmas.) 
O SR. PRESIDENTE (Otto Alencar. Bloco Maioria/PSD - BA) – Eu 

quero agradecer e parabenizar o vasto conhecimento do Dr. Luiz Antonio a respeito 
do tema. 

Convido o Dr. Rodrigo Justus, Presidente da Comissão Nacional de 
Meio Ambiente da Confederação Nacional da Agricultura. 



 

 

 
 

 

 

 

O SR. RODRIGO JUSTUS – Bom dia a todos. Cumprimento o Senador 
Otto Alencar, em nome do qual cumprimento aqui todos os presentes. 

Eu vou rapidamente colocar alguns pontos aqui que são da relação e 
do interesse direto com o setor agropecuário. 

O setor de fármacos aqui colocou as imensas dificuldades. O setor da 
pesquisa, agora, aqui mostrou o quanto precisamos avançar. 

Se existe um consenso total é o de que aquilo que temos hoje não 
funciona. Então, já temos um ponto de partida. E sobre os demais assuntos, tem-se 
discutido, nos últimos anos, sob todos os segmentos, os atores envolvidos na 
implementação da repartição de benefícios. Esse assunto tem sido discutido. 

E qual é a posição do setor agropecuário? Primeiramente, é preciso 
que a gente resgate que a conservação da biodiversidade visa à conservação da 
biodiversidade em si, aquela existente na natureza, e ainda a relacionada ao CTA 
(Conhecimento Tradicional Associado), que são aqueles conhecimentos da 
utilização relacionados aos recursos genéticos. E esses direitos à repartição estão lá 
na CDB. 

Mas o setor agropecuário brasileiro não está, felizmente, travado pela 
MP 2186, porque mais de 90% de toda a produção agropecuária nacional utiliza 
recursos genéticos que não têm origem no País. 

Então, nós trabalhamos no sentido dos tratados e convenções 
internacionais que regem a questão relacionada a recursos fitogenéticos, ao 
melhoramento genético animal e vegetal. O Brasil não chegou nesse nível de 
produtividade e produção agropecuárias apenas com expansão de terras, mas, sim, 
através de desenvolvimento, pesquisa e melhoramento genético. 

Se hoje nós colhemos quase sete vezes mais – proporcionalmente – 
nas culturas do que colhemos há quarenta anos, isso tudo se deve sim ao acesso a 
recursos genéticos, a maior parte deles de centro de origem no exterior. 

Então, a vaca, o pato, o cabrito, o carneiro, a soja, o milho, todos esses 
recursos genéticos que compõem o PIB agropecuário, de uma forma geral, têm 
origem no exterior e são considerados plantas exóticas. 

O nosso posicionamento sempre, nas negociações na Câmara – isto 
foi aceito e incorporado ao texto –, é de termos conceitos claros e objetivos e saber 
até onde se aplica a legislação. Há, inclusive, exceções relacionadas à repartição de 
benefício para espécies exóticas domesticadas, desde que elas tenham 
desenvolvido características próprias. 

Nós temos tratados e convenções internacionais, recursos 
fitogenéticos para alimentação, o Tifa e outros protocolos referentes à questão 
animal. Não quisemos, de nenhuma forma, atrapalhar; inclusive participamos dessas 
discussões com o setor da pesquisa, do desenvolvimento e de fármacos. Ouvimos e 
estamos sempre aprendendo nessas discussões. 

Vimos que nós precisamos, sim, de um novo modelo que incentive a 
pesquisa e diminua custos de transação. Até o próprio Governo é multado. Nós 
temos uma lei – foi falado o termo exato, Prof. Luiz Antonio – draconiana. Por que foi 
implementada uma norma tampão no ano de 2000? Porque a biodiversidade do País 
estava sendo roubada. Então, fez-se uma norma fechando a porteira e criando 
barreiras para evitar que os nossos conhecimentos, a nossa biodiversidade fosse 
patenteada lá fora. Esse foi o papel no ano 2000. Só que lá se vão 15 anos, e essa 
porteira fechada represou o nosso desenvolvimento científico e tecnológico. Agora, 
através do projeto, busca-se resolver essa questão. 



 

 

 
 

 

 

 

Nós temos a maior biodiversidade do mundo, mas sequer conhecemos 
o que temos. Por quê? Porque, para conhecer algo, é preciso pedir uma autorização 
para procurar isso, já dizendo o que é e, mais, negociando o quanto vai ser pago por 
algo que não se sabe se já existe. Então, a lógica da nossa legislação não funciona. 
Por isso, estão aqui as nossas mudanças. 

A nossa posição é clara pelo desenvolvimento, inclusive lutamos na 
Câmara e incluímos a participação de toda a sociedade no plenário do CGEN, tanto 
o setor econômico quanto o setor de pesquisa e tecnologia, todas as comunidades, 
com os endereços dos indígenas, das populações tradicionais. Nós conseguimos 
inserir todos no CGEN (Conselho de Gestão do Patrimônio Genético), que vai 
regulamentar a aplicação dessa norma. 

Há, sim, alguns pontos de divergência, ,mas no sentido base do 
incentivo à pesquisa, de desbloquearmos o avanço tecnológico e descriminalizarmos 
a iniciativa científica, hoje criminalizada. Todos que foram se regularizar no CGEN 
saíram com multas do Ibama e processos penais. Nós temos uma regra, hoje, que 
não prevê regularização; ela só prevê punição. Aquele que faz clandestinamente 
não tem como registrar o seu produto depois, porque fez clandestinamente. Aquele 
que buscou regularizar saiu punido com multa e ação penal. Então, nós temos que 
dar um fim a isso e trabalhar, na sequência, nas regulamentações. 

A nossa posição é de que se esse texto não traz óbices ao setor. As 
arestas que havia foram aparadas, e, se houver algumas modificações a fazer, elas 
serão pontuais. 

Agradeço essa possibilidade de intervenção e fico à disposição. 
Muito obrigado. (Palmas.) 
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT - AC) – 

Agradeço ao Prof. Rodrigo Justus, a todos e a todas pela objetividade que tiveram, 
ajudando-nos muito no trabalho – tanto a nós, Relatores, como aos Presidentes das 
Comissões. 

De fato, trata-se de uma matéria que vem se arrastando há muito 
tempo e que é fundamental para o País, para a ciência, para a tecnologia, para a 
indústria, para as populações tradicionais, para a soberania brasileira, a fim de 
obtermos alguma proposta, algum marco regulatório que possa ajudar o Brasil, com 
a megabiodiversidade que tem, a não fazer um registro negativo do mal uso dela, do 
desconhecimento sobre ela. 

Eu, que sou da Amazônia, sei o tamanho do prejuízo em que o País 
vive, mas especialmente de quem vive na Amazônia, por não usarmos, por não 
conhecermos, por não trabalharmos com essa mega biodiversidade deste País 
fantástico que é o Brasil. 

Agradeço a todos que vieram,a esse chamamento tão em cima da 
hora, e pelas objetividades. 

Vamos por fim ouvir o Sr. Valcler Rangel, Vice-Presidente da Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz). 

O SR. TELMÁRIO MOTA (Bloco Apoio Governo/PDT - RR) – Senador, 
uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT - AC) – 
Senador Telmário. 

O SR. TELMÁRIO MOTA (Bloco Apoio Governo/PDT - RR) – Eu tenho 
um compromisso que já estava agendado, agora às 10h, na Promotoria Pública, 
mas nós vamos deixar aí... 



 

 

 
 

 

 

 

Ouvimos com atenção algumas posições, temos algumas dúvidas, 
vamos consultar – inclusive com a Funai, depois eu quero conversar com você para 
a gente averiguar aquelas questões. Vou deixar a assessoria colhendo ainda essas 
informações, Sr. Presidente, para podermos ajudar na composição da Relatoria. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT - AC) – 
Antes que V. Exª saia, seria bom, pedindo licença ao Sr. Valcler Rangel... O Senador 
Acir me propôs algo, seria bom se V. Exª pudesse propor na frente do nosso Relator, 
também, o Senador Telmário, e eu me posicionaria na condição de Relator aqui na 
CMA. 

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/PDT - RO) – Está certo. 
Saúdo nosso Senador Jorge Viana, que preside esta Reunião e também é Relator 
na CMA; o Senador Telmário também é Relator, na CCT, dessa matéria; os demais 
Senadores e convidados, agradecendo a participação de todos nesta audiência 
pública. 

Entendo que todo projeto importante, Senador Jorge Viana, traz 
consigo também suas divergências e eu diria que, assim como em outros projetos, é 
difícil aprovar um projeto perfeito, Senador Moka. 

O fato é que este projeto tramita no Congresso há mais de 20 anos e é 
consenso entre todos que nós ouvimos hoje, e ontem também, que a MP 286 causa 
um prejuízo muito grande, tecnológico e econômico, ao nosso País. 

Entendo que o fato de termos ouvido ontem o Governo e hoje a 
sociedade civil organizada – as instituições que têm uma relação direta com esse 
tema – nos coloca prontos para votarmos essa matéria nas nossas Comissões. 
Indago ao Senador Jorge Viana se seria possível cancelarmos, ou V. Exª retirar o 
pedido da audiência pública para a semana que vem, até porque essa matéria 
tramita em regime de urgência e o prazo nosso, nas Comissões, encerra-se no dia 
21 próximo. De modo que na semana que vem, a própria Mesa pode requerer, em 
função de estar tramitando em regime de urgência, a votação direta no plenário e 
nós poderemos perder a oportunidade de debater nas nossas Comissões. 

Eu me sinto já apto a fazer o relatório e votar, mas não gostaria de 
fazê-lo se tivermos ainda uma audiência pública para debater esse assunto. Entendo 
que o debate já nos traz elementos suficientes para votarmos essa matéria. 

Eu gostaria, se V. Exª retirar o pedido de audiência pública para a 
terça-feira próxima, de colocar para votação na nossa Comissão de Agricultura 
amanhã, para debatermos com todos os membros da Comissão de Agricultura, em 
face de todas as opiniões que ouvimos ontem e hoje e também do fato de termos 
essa matéria em regime de urgência, com prazo final no dia 21 próximo. 

Então, é esse pedido que faço a V. Exª, Senador Jorge Viana. 
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Oposição/PSDB - SP) – 

Há muitas emendas? 
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT - AC) – 

Senador Acir, colegas Senadores, penso assim, volto a repetir: o que nós ouvimos 
hoje aqui... Mesmo num prazo de dez minutos, ouvimos pessoas que trabalham com 
esse tema há muito tempo, que conhecem bem a matéria e isso é o fundamental 
para uma decisão do Senado. 

Cada Senador busca se informar bem sobre uma matéria complexa 
como essa, que há 12 anos se debate, com a qual há 20 anos o Brasil lida. 

E houve aqui um consenso de todos os que falaram – pelo menos –, 
desde a representante da Funai, que trouxe muitas preocupações, à representante 



 

 

 
 

 

 

 

da Farma, que trabalha com toda a indústria e que busca utilizar pelo menos parte 
da nossa biodiversidade. 

O marco regulatório que temos hoje é um problema para todos os 
pesquisadores; é um prejuízo para o País, que vai das populações tradicionais, dos 
povos indígenas, à indústria, e nós precisamos ter algo que substitua esse marco 
regulatório prejudicial ao País. 

A minha intenção como Relator... Essa é uma matéria complexa que 
está em cinco Comissões, tem cinco Relatores, e eu não posso me arvorar em 
querer mudar o curso das coisas. Nós temos um Regimento a cumprir. Então, eu 
proponho essa sugestão do Senador Acir... Por exemplo, o Senador Telmário, que 
está pedindo agora para sair, vai ouvir ainda, individualmente, vários setores que 
trouxeram preocupações. Eu farei o mesmo e vou fazer o melhor juízo possível 
daqueles temas que entendo como polêmicos e, quem sabe, podem sofrer algum 
aperfeiçoamento aqui. 

Como – principalmente o argumento de V. Exª, Senador Acir – hoje eu 
já estou ouvindo, somado às informações que tenho colhido, muito do que eu 
chamaria de pontos polêmicos já foram colocados aqui — o representante da Funai 
colocou alguns pontos, representantes de várias entidades, e eu ainda vou para o 
Acre e terei várias reuniões até terça —, acho que V. Exª tem razão, eu vou 
apresentar um requerimento retirando, porque seria trazer talvez as mesmas 
pessoas para terça-feira. Eu prefiro usar este tempo, daqui até terça, conversando, 
aprofundando as preocupações com determinados setores que já identificamos e, a 
partir daí, construirmos um relatório com modificação ou não, aceitando ou não um 
ponto de vista ou outro. Mas eu vou formalizar então, Presidente Otto, a retirada do 
requerimento que sugeri, atendendo à solicitação do Relator Acir. 

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/PDT - RO) – Eu 
agradeço. 

O SR. TELMÁRIO MOTA (Bloco Apoio Governo/PDT - RR) – Eu 
queria só ratificar as palavras do Senador Acir. 

Acho que é extremamente compreensível, dado ao afogadilho das 
votações que se aproximam, e a gente ouviu no geral, a CNI, a Embrapa, o grupo da 
farmácia, enfim é quase unânime o sentimento de aprovação do projeto. Algumas 
reclamações que existem nós vamos pontuar e debater, para buscar um bom termo. 

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/PDT - RO) – Muito 
obrigado. 

O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT - AC) – Eu peço 
então... 

Da mesma maneira que apresentei oralmente o requerimento, eu 
solicito formalmente ao Presidente que ponha em apreciação a retirada do meu 
requerimento. 

O SR. PRESIDENTE (Otto Alencar. Bloco Maioria/PSD - BA) – Em 
votação a proposição do Senador Jorge Viana. 

Os Senadores que aprovam permaneçam como se encontram. 
(Pausa.) 

Aprovada. 
Passo a palavra ao representante da Fiocruz, Sr. Valcler Rangel. 
O SR. VALCLER RANGEL – Obrigado. 
Primeiro, quero cumprimentar a todos, agradecer o convite ao Senador 

Otto, ao Senador Jorge Viana, Vice-Presidente do Senado e Relator; ou seja, a 
todos os Senadores e colegas das instituições aqui presentes. 



 

 

 
 

 

 

 

Eu estou aqui numa situação bem interessante. Sou o último a falar e 
já participei de uma primeira votação. Então, a situação é bem tranquila, quer dizer, 
podemos falar que a matéria vai sendo vencida. 

Eu vou tentar passar aqui – de maneira muito breve, sem utilizar o 
tempo inteiro – a visão da Fiocruz em relação a isso. Acho que não vai trazer 
complicações, porque vai na mesma direção de uma série de colegas que 
colocaram aqui questões em relação ao projeto de lei. 

Eu lamento profundamente o Presidente da Fundação, Paulo Gadelha, 
não poder estar aqui, exatamente porque ele está numa missão na França numa 
discussão da constituição do Instituto Fiocruz-Pasteur, para vocês terem uma ideia 
de como a gente tem trabalhado essa questão da cooperação internacional, que tem 
muito a ver com questões que estão colocadas neste projeto. 

Quer dizer, muitas das questões ligadas aos desafios que temos neste 
âmbito têm a ver com desafios globais, têm a ver com desafios, como já foi bem 
colocado aqui, no âmbito da soberania nacional e no âmbito da geopolítica, eu diria, 
internacional, porque nós estamos falando de bens muito valiosos para a 
humanidade. E interessante que apesar de estarmos falando de uma geopolítica 
internacional, isso também tem a ver com aspectos nacionais e regionais brasileiros 
fundamentais, principalmente em relação a essas populações que durante muitos 
anos foram esquecidas no País. Então, essa é a nossa visão de que é preciso 
avançar; e que esse projeto avance. 

A outra questão importante é colocar um pouco do aspecto da Fiocruz. 
É uma instituição que está completando, agora em maio, 115 anos, e por uma 
característica da sua constituição, trabalha no conjunto dessa cadeia produtiva que 
se relaciona no âmbito do uso da biodiversidade e daquilo que se convencionou 
chamar desenvolvimento sustentável. Ou seja, eu diria que também no tripé da 
convenção da biodiversidade, no âmbito da preocupação com as populações 
tradicionais. A gente tem projetos ligados aos quilombolas, aos indígenas, aos 
caiçaras. Temos muitos projetos de pesquisa básica, temos duas fábricas, uma 
fábrica de medicamentos e uma fábrica de vacinas. Portanto, nós estamos no 
conjunto da cadeia. E isso traz complicações, obviamente, para a execução da 
nossa missão. E esse projeto está relacionado diretamente a essa história. 

E às vezes algumas dúvidas da gente também estão relacionadas a 
isso. Por exemplo, aquilo que se refere à questão da repartição de benefícios em 
relação aos produtos acabados ou produtos não acabados, como bem falou aqui o 
nosso diretor do Museu Goeldi. Ou seja, são dúvidas que estão colocadas, mas 
acho que há condições plenas de essas dúvidas serem dissipadas. 

A outra questão importante que eu quero ressaltar – e por isso citei 
aqui a visita que o nosso presidente está fazendo à França – se refere à relação 
com as empresas estrangeiras. É muito importante que isso fique muito claro. Esse 
projeto acho que está também num caminho bem adequado. Nós acreditamos que 
essa entrada e a possibilidade de associação deva ser feita com as instituições 
públicas nacionais, brasileiras, para que haja condição de que essa execução de 
projetos com as empresas estrangeiras deem garantia para nós desse aspecto da 
soberania nacional. Então eu diria que essas questões que estão colocadas aí 
nesse projeto se referem a isso. 

E eu queria destacar algumas outras, que são preocupações nossas, 
por essa situação de a Fiocruz se localizar desde uma pesquisa básica até a 
produção de medicamentos e vacinas, imunobiológicos. E um aspecto especial da 
Fiocruz: nós somos uma instituição do Ministério da Saúde, do Sistema Único de 



 

 

 
 

 

 

 

Saúde; a pesquisa e o olhar sobre a questão dos patógenos, como está colocada no 
projeto, que acaba a gente não falando muito sobre isso, a gente fala muito sobre a 
biodiversidade, e às vezes esquece que os patógenos também estão relacionados a 
essa questão. E hoje nós também, muitas vezes, temos travas para a pesquisa de 
patógenos. Há muitos pesquisadores que colocam essa questão para nós, quer 
dizer, a necessidade que existe de darmos respostas para as grandes epidemias e 
endemias brasileiras também passa por aí. 

Então eu quero colocar esse ingrediente a mais, da importância desse 
projeto. Acho que temos essas importâncias mais gerais, mais globais e tal, e ele 
tem uma importância fundamental nessa questão do fortalecimento do SUS. Eu, por 
exemplo, só para não falar só de patógenos, mas também das respostas a eles, eu 
participo do Comitê Nacional da Política Nacional de Plantas Medicinais e 
Fitoterápicos. Essa política, que foi estabelecida em 2006, com um programa 
nacional também coordenado pelo Ministério da Saúde, tem uma série de 
travamentos em função dessa questão. 

Então o que nós temos? Um mercado na Europa, que chega a 
alcançar 30% do mercado de fitoterápicos, e aqui na América Latina não chega a 
5%. E aqui no Brasil, a maior parte dos fitoterápicos que a gente tem são de plantas 
exóticas. Ou seja, é uma contradição absurda. Então, essas questões são centrais 
para serem observadas. 

Como disse o colega, o Gabas, que colocou aqui do diabo e do 
detalhe, eu acho que nós estamos numa situação de conseguir – já foi falado isso 
aqui, eu fiquei até surpreso com o debate já acontecer, no sentido da agilidade dele 
–, mas acho que nós estamos num momento em que devemos atentar para os 
detalhes críticos do processo. Nós criamos um grupo de trabalho e estudo ali. 
Manuela é pesquisadora nossa e membro do CGEN e está aqui também. E eu 
estava falando exatamente isso para ela: no momento agora, temos que olhar os 
detalhes críticos. Exemplo: eu aqui reafirmo também a posição que foi colocada pela 
representante da Funai. 

Não podemos chamar os povos indígenas de outra coisa que não seja 
povos indígenas! Não há como! Ou seja, esse tipo de questão não pode ser 
colocada. Nós não podemos permitir algum deslize em relação à questão da 
associação com a pesquisa internacional, com as empresas estrangeiras. Nós 
temos de permitir que a indústria nacional, que as empresas nacionais tenham 
condições de dar e de ter agilidade no processo de relacionamento com as 
instituições de pesquisa. Então: segurança, flexibilidade e agilidade quebram o que 
tem hoje; no caso, por exemplo, no Comitê Nacional de Plantas Medicinais e 
Fitoterápicos, o que a gente vê reinando é medo e incerteza. É isso o que está 
colocado lá: medo e incerteza de fazer pesquisas, de colocar um produto na 
prateleira, porque pode ser multado, porque pode ser... Ou seja, é essa a situação 
que está sendo colocada. 

Então, eu diria que nós estamos em um momento bastante importante. 
Eu chamaria esse momento de um pedaço de um início. Aí eu acho muito 
importante o projeto, mas eu diria que ele é o início para poder induzir pesquisa, 
para fazer a cadeia de formação de pessoas. Aliás, de novo... Desculpe-me ficar 
toda hora fazendo uma certa autorreferência à Fiocruz, mas a gente trabalha na 
cadeia produtiva na pesquisa, no desenvolvimento tecnológico, na produção e no 
ensino. A gente forma pessoas. Então, nossos cinco mil e tantos servidores, com 
mais outros tantos trabalhadores que a gente tem, são 12 mil pessoas trabalhando 
em dez Estados do Brasil. É assim que a Fiocruz se localiza hoje, não só no Rio de 



 

 

 
 

 

 

 

Janeiro, mas em dez Estados do Brasil, inclusive em dois Estados da Amazônia, a 
gente tem de olhar para todos os biomas e formar gente em todos os biomas. 
Formar pessoas, fazer pesquisas no semiárido, no Cerrado, na Mata Atlântica, na 
Amazônia, em todo lugar. É desse modo que nós estamos encarando esse 
processo. 

Então, nossa preocupação é com a possibilidade de desburocratizar 
esse processo, de fazer com que a gente tenha... Eu confesso a vocês que eu 
estava com uma certa dúvida, e nós discutimos ali, sobre esse regime de urgência, 
mas, pelo visto, há um certo consenso em relação a se tratar dessa matéria de 
modo ágil. Eu acho que vale a gente manter interlocuções bilaterais nesse caso. Eu 
me comprometo aqui a encaminhar um documento para a Comissão, no sentido de 
tratar de observações pontuais que a gente faz em relação ao projeto e, mais uma 
vez, agradeço muito aqui a possibilidade de estar colocando a posição da Fundação 
Oswaldo Cruz aqui, o que é um prazer imenso. Obrigado. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Otto Alencar. Bloco Maioria/PSD - BA) – 
Concedo a palavra ao Senador Moka. 

O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB - MS) – Só para 
esclarecimento.  O projeto tramita com pedido de urgência constitucional? 

O SR. PRESIDENTE (Otto Alencar. Bloco Maioria/PSD - BA) – 
Exatamente. 

O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB - MS) – Então, a 
primeira coisa que... Quer dizer... O Congresso aí... É só o Governo que pode tirar o 
pedido de urgência. Se não tiver, o que acontece na prática? O Senador Acir 
Gurgacz está dizendo que passando do dia 21, a Mesa Diretora pode, independente 
da tramitação nas Comissões, chamar esse projeto diretamente para o plenário do 
Senado. Acho que ele tranca a pauta. 

Então, é muito melhor a gente abrir mão dessa audiência pública. Acho 
que vocês têm os Relatores já identificados. Se tiver ajuste de sintonia fina, como 
estou vendo que há, procurar os Relatores para a gente conseguir votar nas 
Comissões e, quem sabe, até um relatório de consenso. Eu vejo que está muito 
próximo disso. É uma questão só de a gente ter... 

Agora, para isso, é preciso dar um tempo daqui para terça, para a 
semana que vem, a fim de que os Relatores também possam dialogar entre si sobre 
a contribuição que estão recebendo, Presidente. É só no sentido de quem quer, com 
muito boa-fé, que esse projeto seja votado em um consenso absoluto. Seria o 
melhor cenário para o Senado aqui e para os Presidentes das Comissões. É só essa 
questão. 

O SR. PRESIDENTE (Otto Alencar. Bloco Maioria/PSD - BA) – Com a 
palavra o Senador Aloysio. 

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Oposição/PSDB - SP) – 
Cada um de nós, além disso, é uma audiência pública ambulante; quer dizer, todos 
nós temos nossas relações que podem e devem ser mobilizadas para que cada um 
de nós se instrua o mais completamente possível para poder deliberar a matéria, 
independentemente de audiência pública formal aqui. 

O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT - AC) – Senador 
Moka, é bom informar... Dificilmente nós vamos conseguir ter uma votação conjunta, 
pela quantidade de Senadores. São cinco Comissões. Mas V. Exª tem razão, os 
Relatores estão conversando. 

Eu queria, inclusive, em respeito a representantes de entidades que 
são fundamentais, dizer que ao atender a proposição do Senador Acir eu não estou 



 

 

 
 

 

 

 

dispensando... Eu sou Relator na Comissão de Meio Ambiente, sei a 
responsabilidade que tenho e queria deixar aqui bem claro para os representantes e 
as representantes de entidades com quem vou estar hoje à tarde, amanhã de 
manhã e segunda-feira, a nossa inteira disposição. Vou procurar as entidades que 
estão com maiores preocupações sobre o projeto para ouvi-las. 

Então, representantes dos povos indígenas, representantes das 
populações tradicionais, entidades que estiverem aqui em Brasília, eu quero avisar 
que estarei hoje à tarde no meu gabinete, que é aqui próximo. Acho que o melhor 
que posso fazer é ouvir aqueles que têm preocupações com esse projeto, porque já 
ouvi muitos dos que nos deram a luz do quanto ele avança, do quanto melhora, do 
quanto é bom para instituições de pesquisa. Eu até agradeço e vou fazer a minha 
intervenção daqui a pouco. 

Mas antes que alguns possam sair, eu queria deixar bem claro que em 
vez da audiência pública, pretendo fazer uma audiência hoje à tarde com grupos que 
trazem grandes preocupações com a tramitação desse projeto aqui, para que eu 
possa incorporar, quando convencido, as preocupações que me sejam trazidas. 

Isso é importante, porque é meu papel de Relator, principalmente 
desta Comissão, fazer isso. 

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/PDT - RO) – Pela 
ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Otto Alencar. Bloco Maioria/PSD - BA) – Pela 
ordem, Senador Acir. 

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/PDT - RO) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, convidados, já ouvimos vários segmentos, 
Senador Moka, e vamos continuar ouvindo para que façamos esse ajuste fino e 
cheguemos a um consenso máximo das questões divergentes que tem esse projeto. 

Nós continuaremos hoje, durante todo o dia, conversando com todos 
aqueles que queiram conversar conosco, aqueles que tiverem alguma divergência 
em relação ao projeto. 

O fato, professor, é que nós sabemos que a riqueza com relação à 
biodiversidade da Amazônia é muito grande e que nós não conhecemos toda a 
biodiversidade e essa riqueza da Amazônia; e não conhecemos exatamente por falta 
de pesquisas. Pesquisas essas que não estão acontecendo em função da 
burocracia desta Medida 2.186. E esse projeto vem desburocratizar, dando uma 
condição, Senador Aloysio, para que as pesquisas aconteçam não só na Amazônia, 
é evidente, mas no Brasil como um todo. 

Nós não podemos ficar para trás, porque como bem disse o nosso 
professor, a Amazônia não é só no Brasil. A Amazônia é dos países vizinhos. 

Enquanto nós estamos aqui atrasados na pesquisa, alguns outros 
países estão avançando e tomando a dianteira. E nós ficamos à reboque, sempre 
em segundo, terceiro e quarto lugar por conta da burocracia brasileira. 

É nesse sentido que nós vamos continuar discutindo, continuar 
debatendo hoje e amanhã. Amanhã pretendo levar à Comissão de Agricultura um 
relatório para que a gente possa debater com os demais Senadores, em definitivo, 
para avançarmos. 

A minha preocupação é de que se nós não fizermos isso, dia 21 
encerra o prazo, na próxima terça-feira vai ao plenário automaticamente, e nós 
perdemos a oportunidade de debater isso na Comissão de Agricultura. 

Então é nesse sentido a minha fala. 



 

 

 
 

 

 

 

Agradeço, mais uma vez, ao Senador Jorge Viana, que atendeu ao 
nosso pedido de retirar esse pedido de audiência pública para terça-feira que vem, 
dessa forma agilizando o processo. E nós vamos, mais uma vez, reafirmando, 
continuar o debate. Vamos tentar tirar todas as divergências durante o dia de hoje e 
continuaremos amanhã esse debate na Comissão de Agricultura. 

Eram essas as minhas colocações, Senador Presidente Otto Alencar. 
O SR. PRESIDENTE (Otto Alencar. Bloco Maioria/PSD - BA) – Eu só 

queria registrar as ausências dos representantes da Abiquim, que foram convidados, 
e também da Professora Helena Nader, Presidente da SPBC. 

Queria passar a palavra ao Senador Jorge Viana. 
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT - AC) – Era só para 

dizer que nós concluímos uma parte da audiência e agora vamos ouvir entidades 
que nós fizemos questão de convidar, que trazem preocupações importantes em 
relação a esse projeto. Mas acho que exatamente por aquilo que ainda nem... 

O SR. PRESIDENTE (Otto Alencar. Bloco Maioria/PSD - BA) – Pediria 
silêncio ao plenário, por favor. 

O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT - AC) – Exatamente 
por conta dessas entidades que ainda não tiveram a oportunidade de apresentar sua 
visão sobre o projeto é que eu entendo que dá para tentarmos fazer a condução e 
aproveitar o melhor possível esse dia de hoje com essa audiência pública conjunta, 
porque houve um entendimento entre os Presidentes das Comissões e Líderes de 
nós ouvirmos as senhoras e os senhores conjuntamente. Pode ser que os senhores 
não identifiquem, mas nós estamos com os Senadores com assessores nas laterais, 
os Relatores das Comissões com os seus assessores, chefias de gabinete nas 
laterais, está sendo gravada toda a nossa audiência. E é com base nessa audiência 
pública e na de ontem que nós vamos expor a nossa opinião nesse tão importante 
projeto para o País e para todos os brasileiros e brasileiras. 

O SR. PRESIDENTE (Otto Alencar. Bloco Maioria/PSD - BA) – Bem, 
encerrada aqui a primeira parte, vamos dar dez minutos de intervalo e, em seguida, 
começaremos a segunda parte. 

Na segunda parte nós vamos ouvir a Srª Maria Emília Lisboa Pachêco, 
Presidente do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional; a Srª Sônia 
Guajajara, representante da Entidade de Articulação dos Povos Indígenas do Brasil; 
a Srª Cláudia Pinho, representante da Comissão Nacional de Desenvolvimento 
Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais; a Srª Edel Nazaré de Moraes 
Tenório, Vice-Presidente do Conselho Nacional de Extrativistas; o Sr. Marciano 
Tolêdo, representando o Movimento dos Pequenos Agricultores Via Campesina; o 
Sr. Maurício Guetta, representando o Instituto Socioambiental (ISA); e, por fim, o Sr. 
Denildo Rodrigues de Moraes, Coordenador Nacional da Articulação das 
Comunidades Negras Rurais Quilombolas. 

Dentro de dez minutos nós reiniciamos. (Pausa.) 
O SR. PRESIDENTE (Otto Alencar. Bloco Maioria/PSD - BA) – Vamos 

começar a segunda parte. Pediria silêncio. Vamos começar a segunda parte. 
Pela ordem de inscrição, passo a palavra à Srª. Cláudia Pinho, 

representante da Comissão Nacional de Movimento Sustentável dos Povos e 
Comunidades Tradicionais. Com a palavra a Srª Cláudia Pinho, pelo tempo de dez 
minutos. 

Reiterando, pedindo ao fundo do plenário silêncio, por obséquio, para 
que a reunião possa transcorrer com naturalidade. 

(Soa a campainha.) 



 

 

 
 

 

 

 

A SRª CLÁUDIA PINHO – Bom dia a todos e a todas, ao Senador 
Otto. Cumprimento a Mesa. 

Nós somos da Comissão Nacional de Povos e Comunidades 
Tradicionais, que conta com 17 representações em todo o Brasil, desde povos 
indígenas a quilombolas, extrativistas da Amazônia, do Cerrado, quebradeiras de 
coco-de-babaçu, pantaneiros, caiçaras, fundo e fecho de pasto, povo de terreiro, 
ciganos, retireiros do Araguaia, faxinalenses, catadoras de mangaba, pescadores 
artesanais, raizeiras, geraizeiros, pomeranos, vazanteiros dentre outros povos e 
comunidades que estão nesse vasto Brasil. 

Agradecemos a oportunidade. Inicialmente nos colocamos sempre 
como os provedores de conhecimentos tradicionais. 

Há pouco vimos que, infelizmente, ... Respeitamos esta Casa a 
princípio, mas acho que é bom registrar que vimos que alguns Senadores já 
estavam dando por encerrada sem nem sequer nos ouvir, nós, que somos os 
provedores de conhecimentos tradicionais. 

Vale registrar que estamos aqui para sermos ouvidos em uma 
audiência de que somos parte interessada em todo esse processo, em toda essa 
discussão do marco legal. 

A princípio, Senadores, gostaria de dizer ... 
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT - AC) – Peço licença 

ao Presidente. Acho que ficou um mal-entendido. 
Nós tínhamos o seguinte, esta audiência agora, marcada e mantida. É 

que se estava propondo mais uma outra, na terça-feira, com algumas pessoas que 
estariam nesta. Foi só a de terça-feira que o Senador Acir pediu para cancelar, mas 
esta aqui é oficial e é audiência já marcada. Agradecemos muito a presença de 
todos. Acho que não ficou bem claro para quem estava aqui o tal do cancelamento 
da discussão dos pontos polêmicos. 

Nós estamos tratando, nesta audiência, os pontos polêmicos. As 
senhoras e os senhores são muito bem-vindos. Aliás, são fundamentais. Sem ouvir 
as senhoras e os senhores, acho que o Senado não tem as condições de deliberar. 
E como as senhoras e os senhores não falaram, não sei quais são os pontos que 
serão trazidos, mas, certamente, são pontos importantíssimos para que a gente 
aprecie, leve em conta, principalmente na hora de decidir sobre esse projeto. 

Eu só queria deixar claro. Tinha uma audiência terça-feira, com 
algumas pessoas que eu tinha apresentado, que nem tínhamos identificado quem 
são ainda. O pedido de cancelamento foi só para a audiência de terça de manhã. 
Mas esta aqui, em nenhum momento alguém questionou de não realizar. Ao 
contrário, todos estão muito na expectativa de que ela aconteça. 

A SRª CLÁUDIA PINHO – Obrigada, Senador. 
Nesse sentido, ainda nós queremos um espaço de conversa com o 

Senador para apresentar ponto a ponto o que temos discutido e o que nós também 
temos em relação a esse marco legal. 

Dito isso, nós vamos falar principalmente de alguns pontos que durante 
todos esses dias nos têm incomodado muito, desde a discussão do PL em outros 
espaços até chegar nesse espaço desta Casa. A biodiversidade é para nós a nossa 
riqueza. Ela não gera riqueza. O primeiro ponto que acho que é de fundamental 
importância, já que estamos numa Mesa em que diálogos são essenciais e 
importantes. 

Para transformar o que temos de riqueza em riqueza, temos que 
passar também por essa conversa com povos e comunidades tradicionais. 



 

 

 
 

 

 

 

Nesse sentido, nós, povos e comunidades tradicionais, os povos 
indígenas e também os agricultores familiares, a partir de uma reunião, nos unimos 
para primeiro construir uma discussão mais acirrada, porque isso envolve a nossa 
vida, e também para que a gente apresente as nossas demandas, seja nesse 
espaço, seja em outros espaços onde estejamos, convidados ou não. 

Assim, quero entregar aos Srs. Senadores a carta que nós fizemos – 
povos indígenas, povos e comunidades tradicionais, agricultores familiares –, 
repudiando o projeto de lei que vende e destrói a biodiversidade nacional. 

Por gentileza. 
Peço licença para registrar esse documento nesta Casa. 
 

Os povos indígenas, povos e comunidades tradicionais e os 
agricultores familiares do Brasil, representados por suas 
entidades e organizações parceiras abaixo assinadas, vêm 
expor o seu posicionamento sobre o Projeto de Lei nº 7735, de 
2014, atual PLC nº 2, de 2015, que pretende regulamentar o 
acesso e a exploração econômica da biodiversidade e da 
agrobiodiversidade brasileiras, bem como dos conhecimentos 
tradicionais associados. 
De início, registramos que os povos e comunidades acima 
mencionados estão plenamente cientes da atual ofensiva 
verificada no Brasil contra seus direitos fundamentais, 
garantidos pela Constituição Federal, pela legislação ordinária 
e por tratados internacionais ratificados pelo Brasil. Contexto 
no qual se insere o PL 7735, de 2014, apresentado ao 
Congresso Nacional pelo Governo Federal em regime de 
urgência. 
Em razão desse cenário que ameça a própria existência dos 
povos e comunidades tradicionais, informamos que as 
entidades representativas encontram-se unidas e mobilizadas 
com a determinação de lutar conjuntamente na defesa de seus 
direitos historicamente conquistados, os quais constituem a 
base da soberania e democracia constitucional do País. 
Especificamente em relação ao PL 7735, de 2014, que 
pretende anular e restringir nossos direitos, repudiamos a 
decisão deliberada do Poder Executivo de nos excluir do 
processo de sua elaboração, sem qualquer debate ou consulta 
em violação à Convenção nº 169, da Organização Internacional 
do Trabalho (OIT), a Convenção da Diversidade Biológica 
(CDB), ao Tratado Internacional dos Recursos Fitogenéticos 
para Alimentação e Agricultura/FAO (TIRFAA) e a Constituição 
Federal. 
Em contraste a isso, denunciamos o amplo favorecimento dos 
setores farmacêutico, de cosméticos e do agronegócio 
(principalmente sementeiros), a ponto de ameaçar a 
biodiversidade, os conhecimentos tradicionais associados e 
programas estruturantes para a segurança e soberania 
alimentares, a exemplo do Programa de Aquisição de 
Alimentos (PAA) e Programa Nacional de Alimentação Escolar 



 

 

 
 

 

 

 

(PNAE), com a possibilidade inclusive de legalização da 
biopirataria. 
Tal cenário, reconhecido pelo próprio Governo, resultou em 
grave desequilíbrio no conteúdo do Projeto de Lei em questão. 
Além de anistiar as irregularidades e violações históricas e 
excluir qualquer fiscalização do Poder Público sobre as 
atividades de acesso e exploração econômica, o PL nº 
7.735/2014 viola direitos já consagrados na legislação 
brasileira, o que pode ser claramente verificado nos seguintes 
pontos principais: 
1) Em relação ao acesso ao patrimônio genético e aos 
conhecimentos tradicionais: 
1.a) Deixa de prever e inviabiliza a negativa de consentimento 
prévio dos povos e comunidades tradicionais; 
2.b) Flexibiliza a comprovação do consentimento livre, prévio e 
informado, em detrimento da proteção de conhecimentos 
coletivos; 
3.c) Dispensa o consentimento livre, prévio e informado, para o 
acesso ao patrimônio genético e conhecimento tradicional 
associado relacionado à alimentação e agricultura; e 
4.d) Permite que empresas nacionais e internacionais acessem 
e explorem, sem controle e fiscalização, o patrimônio genético 
brasileiro e os conhecimentos tradicionais associados, 
permitindo, por exemplo, o acesso de empresas estrangeiras a 
bancos de sementes. 
2) No que tange à repartição de benefícios: 
1.a) Prevê que apenas produtos acabados serão objeto de 
repartição de benefícios, excluindo os produtos intermediários; 
2.b) Restringe a repartição de benefícios aos casos em que o 
patrimônio genético ou conhecimento tradicional for qualificado 
como elemento principal de agregação de valor ao produto; 
3.c) Isenta de repartição de benefícios todos os inúmeros 
casos de acessos realizados anteriormente ao ano de 2000, e 
mantém explorações econômicas até hoje; 
4.d) Condiciona a repartição de benefícios apenas aos 
produtos previstos em Lista de Classificação a ser elaborada 
em ato conjunto por seis Ministérios; 
5.e) Estabelece teto, ao invés de base, para o valor a ser pago 
a título de repartição de benefícios; 
6.f) Deixa a critério exclusivo das empresas nacionais e 
internacionais a escolha da modalidade de repartição de 
benefícios nos casos de acesso ao patrimônio genético ou 
conhecimento tradicional de origem não identificável; 
7.g) Isenta microempresas, empresas de pequeno porte e 
microempreendedores individuais de repartir benefícios; e 
8.h) Exclui de repartição de benefícios a exploração econômica 
do patrimônio genético e do conhecimento tradicional 
associado relacionado à alimentação e agricultura. 
3) No que se refere às definições [muitas já foram faladas 
aqui]: 



 

 

 
 

 

 

 

1.a) Substitui o termo ―povos‖ por ―população‖ ao tratar de 
povos indígenas; 
2.b) Substitui o termo ―agricultor familiar‖ por ―agricultor 
tradicional‖, em afronta à Lei nº 11.326/2006; 
3.c) Descaracteriza a definição de ―sementes crioulas‖ contida 
na Lei nº 10.711/2003; 
4.d) Deixa de prever que o atestado de regularidade de acesso 
seja prévio e com debates participativos sobre seus termos ao 
início das atividades; e 
e) Enfim, adotou conceitos à revelia dos detentores dos 
conhecimentos tradicionais. 
Diante do exposto, os Povos Indígenas, os Povos e 
Comunidades Tradicionais e os Agricultores Familiares do 
Brasil exigem o comprometimento do Governo Federal com a 
reversão do cenário acima denunciado, mediante a correção 
dos graves equívocos contidos no Projeto de Lei n.0 
7.735/2014, de forma a assegurar o respeito e a efetivação dos 
seus direitos legal e constitucionalmente  garantidos. 
Declaramos que não mais admitiremos a postura 
antidemocrática e  o  engajamento político do Governo Federal, 
associado aos interesses empresariais e outros, em direção à 
expropriação da biodiversidade e da agrobiodiversidade 
brasileiras e dos conhecimentos tradicionais associados. 
Reafirmamos, por fim, a nossa determinação de continuar 
unidos, mobilizados e dispostos a manter-nos em permanente 
luta na defesa de justiça e de nossos direitos. 

 
Esta carta foi assinada, hoje, atualmente, por mais de 110 instituições. 

E, como visto pelos Senadores, os pontos que apresentamos não são somente seis 
ou sete, mas dezessete. 

Fico grata pela oportunidade, e nos colocamos sempre à disposição. 
O SR. PRESIDENTE (Otto Alencar. Bloco Maioria/PSD - BA) – 

Agradeço a participação da Srª Cláudia Pinho. O Relator anotou aqui os pontos 
polêmicos. Inclusive, alguns deles já haviam sido debatidos ontem na audiência 
pública. Creio que alguns tenham fundamentos que possam ser acolhidos. 

Passo a palavra agora ao Sr. Marciano Tolêdo, que representa a Via 
Campesina. 

O senhor dispõe de dez minutos para fazer a sua exposição. 
O SR. MARCIANO TOLÊDO – Quero agradecer a oportunidade aos 

Srs. Senadores e o esforço do Senador Randolfe Rodrigues para que uma 
representação dos camponeses deste País estivesse presente para debater esse 
tema. 

Estamos presentes em mais de 15 Estados. Só não estamos no Bioma 
Pantanal e na área costeira. Temos uma diversidade de identidade, Senadores. 
Somos colonos, defendentes do imigrantes; somos caboclos, sertanejos, 
amazônidas. Estamos praticamente em todos os cafundós deste País. 

Então, para nós, a definição, neste texto, da identidade, é muito cara. 
Somos agricultores camponeses, agricultores familiares, de muitas identidades. 

O nosso trabalho é produzir alimentos. Então, nós trabalhamos com 
plantas e animais, mas especificamente com pessoas. O último censo agropecuário 



 

 

 
 

 

 

 

mostrou que a nossa base e a agricultura familiar produzem a grande maior parte 
dos alimentos consumidos pelo povo brasileiro. 

Aqui, neste texto, Senadores, que tramita no Congresso Nacional há 
cerca de um ano... Digo que este texto, este PL tramita aqui, porque o outro 
praticamente não chegou, e no outro texto ou nas iniciativas que o Executivo fez 
inicialmente, tivemos algum tipo de interlocução. 

Interlocução é uma palavra muito diferente de diálogo. Ontem, 
escutamos muitas falas dos diferentes Ministérios e, hoje, muitas falas da indústria. 

Sou Marciano, membro nacional da Coordenação do Movimento dos 
Pequenos Agricultores, um dos movimentos da Via Campesina. 

Muito prazer. Fiquei conhecendo muitos de V. Exªs hoje, Senadores, 
porque não participamos dos processos de discussão para este texto, que é voltado 
e atende aos interesses não da indústria nacional, mas da internacional. 

No que diz respeito à indústria que nos é mais próxima, está o exemplo 
dos laboratórios que produzem fitoterápicos, porque nós somos os detentores do 
conhecimento da medicina popular. Não existem praticamente mais laboratórios 
nacionais, Senadores, deste ramo da indústria. 

Este PL, que está em debate, pode trazer muitos benefícios para o 
País, para a Nação se considerarmos as nossas posições. A companheira que me 
antecedeu já mencionou, e nós somos signatários da carta, que são muito mais do 
que seis pontos; são mais de 17 pontos, porque há especificidades em cada uma 
das organizações e identidades. Nos acordamos, no momento, com 17. 

Eu mencionei, esses dias, em reunião no Ministro do Meio Ambiente, 
que nós, nessa rotulagem de provedores, somos impactados por diferentes políticas 
públicas, como bem falado pela indústria aqui, de compensação. Esse tema foi 
muito debatido no plano do Código Florestal. O Estado, a indústria, o agronegócio se 
recusam a discutir reparação. Eu sou neto de meeiros dos Pampas gaúcho. O que 
eu trago como herança é o conhecimento. A minha organização, Senadores, 
trabalha há quase 20 anos com o resgate de variedades crioulas de sementes: 
milho, feijão, arroz, inclusive soja, aquelas excluídas do mercado, porque nós não 
temos mais soja que não seja transgênica no mercado, Senadores. 

Nós fizemos um esforço muito grande para resgatar, multiplicar e 
termos uma estrutura e termos capacidade de continuar trabalhando em parceria 
com a pesquisa pública. Nós fornecemos para os mercados institucionais. O que o 
mercado não institucional fornece para nós? Estou falando de alimentos. Esse 
mercado, Senadores, nos fornece lixo. É isso que a população brasileira consome 
também. Porque o que nós produzimos, apesar de ser 70% da alimentação, ela está 
vinculada às grandes cadeias produtivas, às variedades melhoradas, ao uso 
intensivo de insumos químicos que está matando a nossa gente, porque estamos 
sendo pulverizados. 

Quando mencionaram na questão da facilidade dos processos de 
negociação, Senadores, nós nunca vamos estar em condições iguais em uma mesa 
de negociações com a indústria. 

As nossas propostas, agora tentando finalizar, Senadores, elas podem, 
sim, beneficiar a indústria nacional, elas podem, sim, atender às necessidades das 
populações ribeirinhas – as populações da Amazônia, as populações do Cerrado, do 
Sertão nordestino – se as nossas considerações forem ouvidas. 

Nós parabenizamos o Senado por este momento; repudiamos o 
processo de condução desse debate, porque nós não participamos do processo de 
construção desse texto. Estamos nos sentindo alijados nesse processo de 



 

 

 
 

 

 

 

tramitação aqui no Senado. Tivemos só uma voz ou poucas vozes em um único 
momento na Câmara. O que esperamos? O que pode acontecer é que nós não 
vamos fazer parte do processo de regulamentação. Não há nenhuma garantia. E 
nós somos os afetados. 

Então, Senadores, há uma quebra de confiança continuada das 
organização sociais, dos movimentos sociais, dos povos indígenas, das 
comunidades tradicionais e da nossa parte camponesa para com o Estado brasileiro, 
com este Governo. 

Para finalizar, Senador, os outros que me seguirão trarão outros 
pontos, mas há um ponto específico: a remissão dos direitos indígenas e dos 
agricultores ao uso e a venda das sementes crioulas à legislação de semente e à 
legislação de cultivares. Isso vai impedir o desenvolvimento e a produção de 
alimentos saudáveis. É inadmissível que simplesmente um ministério tenha total 
autonomia para definir quem é e o agricultor ou o que são sementes variedades 
crioulas. 

Senadores, vivemos um momento muito preocupante para nós. Por 
que as manifestações dos últimos dias nos trouxeram essas  preocupações? 
Senador Jorge Viana, eu fui para a rua na sexta-feira. Certamente a indústria não 
esteve na rua na sexta-feira. Há um isolamento do Governo. Nós defendemos o 
Estado democrático, as liberdades constitucionais e os direitos garantidos, que este 
texto viola. 

Vamos procurá-lo depois do almoço. 
Obrigado. (Palmas.) 
O SR. PRESIDENTE (Otto Alencar. Bloco Maioria/PSD - BA) – 

Agradeço a participação do Sr. Marciano Tolêdo. 
Passo a palavra a Srª Maria Emília Lisboa Pachêco, Presidente do 

Consea. 
A SRª MARIA EMÍLIA LISBOA PACHÊCO – Bom dia! 
Obrigado, Senadores, pelo convite ao Conselho Nacional de 

Segurança Alimentar e Nutricional, que tem na sua composição dois terços de 
representação da sociedade civil, com povos indígenas, comunidades quilombolas e 
outras comunidades tradicionais, mas também representações dos agricultores e 
agricultoras familiares, de fóruns e redes, uma ampla representação, e um terço do 
Governo, que corresponde à representação de 20 ministérios. 

Para nós do Consea esse tema tem enorme relevância, porque aqui 
nesta Casa, em 2006, foi aprovada a Lei da Política Nacional da Segurança 
Alimentar de Segurança e Nutricional, a Lei nº 11.346, e, sabiamente, esta Lei fala 
do direito a todos e todas por uma alimentação de qualidade, com respeito às 
diferenças culturais, étnicas, com a garantia da qualidade desses alimentos e, em 
sua abrangência, inclui também a conservação da biodiversidade. Esta Lei, uma vez 
regulamentada em decreto, contém as diretrizes da política nacional de segurança 
alimentar e nutricional e dentre elas uma diretriz que se refere especificamente ao 
direito à alimentação de povos indígenas, povos e comunidades tradicionais. 

De forma que falar desse tema significa, para nós, remetê-lo 
diretamente à visão sobre os sujeitos de direitos. Nós falamos  da importância da 
nossa megabiodiversidade, mas, paralelamente, é preciso dizer que esse 
megabiodiversidade só existe porque ela é sustentada, ela é resgatada, ela é 
cultivada através da história pela nossa sociobiodiversidade. 

E por isso o Consea, ciente de sua missão e do significado profundo 
desse debate, fez já sua manifestação diante do Executivo, no ano passado, e a 



 

 

 
 

 

 

 

renovou recentemente, para que fosse retirado do regime de urgência essa matéria, 
por entender que nós não podemos violar o direito desses povos e populações, e é 
preciso fazer cumprir o que prega a Convenção nº 169 sobre a consulta prévia 
informada, e esse processo de debate dessa matéria não seguiu o que reza essa 
importante convenção ratificada pelo Brasil. 

Também procuramos analisar que quando falamos desse sujeito de 
direito nós estamos reconhecendo que esses povos e populações têm uma 
importância histórica para garantia da nossa alimentação adequada e saudável. São 
domesticadores de plantas e, com certeza, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, uma 
leitura atenta do último livro editado pelo Ministério da Saúde sobre alimentos 
regionais brasileiros verá que constam alimentos originários de plantas 
domesticadas por essas populações. 

E, por isso, essa matéria precisa ser debatida à luz dessas outras 
iniciativas também, e ao mesmo tempo nos chama a atenção que o conteúdo dessa 
proposta coloca em risco várias iniciativas de programas e políticas que estão na 
esteira de uma decisão, de uma situação da qual nos orgulhamos que é a saída do 
Brasil do mapa da fome; mas se nós tivermos, ao fim desse processo de debate, 
esse texto com várias questões que aqui têm sido suscitadas e criticadas, se forem 
mantidas como estão, nós colocamos em risco políticas e programas, a exemplo do 
Programa de Sementes no Semiárido, do próprio Plano Nacional da Agricultura, de 
Agroecologia e Produção Orgânica, colocamos em risco o Plano de 
Sociobiodiversidade e por quê? Porque como outros e outras que me precederam já 
disseram, a matéria, o conteúdo aqui tem problemas, desde conceitos. 

Nós não podemos aceitar que o conceito povos indígenas seja 
substituído por população indígena e não podemos aceitar, porque ao falar de povos 
indígenas, nós estamos reconhecendo, conforme nossa Constituição brasileira, que 
nós somos uma sociedade pluriétnica; e falar de povos indígenas é falar de muitas 
etnias, é falar de centenas de línguas, é falar de organizações próprias, de 
cosmovisões próprias que estão na origem dessa nossa biodiversidade. Falar 
também de agricultor tradicional é um equívoco, porque menospreza, passa, elide, 
não reconhece a legislação que fala de agricultor familiar e que abrange uma 
diversidade enorme dessas agriculturas, segundo a Lei nº 11.326. 

Por outro lado, também nós temos muitos temores e nos colocamos de 
forma obstinada contra – e quero concordar com o que disse Marciano, 
representante da Via Campesina – com a referência, no inciso V do art. 10º, a 
remissão à Lei de Cultivares, a Lei nº 10.711, porque é mesmo... Pensemos juntos: 
não podemos atribuir a um Ministério essa responsabilidade pública diante dessa 
diversidade, da sociobiodiversidade de definir sementes crioulas. 

Inclusive, porque é bom lembrar que a denominação da chamada 
semente crioula tem vários sentidos no País. E quero dizer que foi a própria 
Embrapa, uma empresa pública, que reconheceu, recentemente em suas pesquisas, 
que a semente conhecida como a Semente da Paixão, no Semiárido brasileiro, é a 
mais adaptada às condições edafoclimáticas daquela região; e o reconhecimento da 
adaptação dessa semente significa que não está em jogo apenas certos descritores 
dessa semente, há que considerar aspectos antropológicos, aspectos sociais, 
aspectos culturais na identificação da semente crioula que – insisto em dizer – tem 
inúmeras denominações no Brasil, como semente da vida, semente da fartura, 
semente dos avós. E essas denominações populares não nasceram do nada, elas 
nascem de uma história que precisa ser não só registrada em anais, mas também 



 

 

 
 

 

 

 

precisa ser reconhecida, apoiada por meio de programas e, por isso, não é possível 
um ministério apenas definir o que é semente crioula. 

E também queremos registrar, Srs. Senadores, que não podemos 
aceitar retrocessos. 

Há mais um exemplo que quero dar sobre a medida provisória, com 
todas as críticas que nós concordamos que são feitas a ela. No entanto, ela 
assegura o direito de povos indígenas e comunidades tradicionais decidirem sobre o 
uso dos seus conhecimentos tradicionais associados ao patrimônio genético. 

E a matéria em debate aqui, neste PL, retrocede, porque fala em 
participação da tomada de decisões. É diferente participar da tomada de decisões 
de decidir, e nós queremos chamar a atenção para essa proposta de mudança. 

Há outro aspecto que nós queremos ainda sublinhar e que, do nosso 
ponto de vista, em várias conferências nacionais de segurança alimentar e 
nutricional e também dos posicionamentos do Consea (Conselho Nacional de 
Segurança Alimentar), por meio de exposições de motivos, nós temos defendido. 
Sabemos que isso faz parte de uma das emendas aqui em debate e queremos, 
portanto, ratificar. Queremos dizer da importância de assegurar o direito de acesso 
às coleções ex situ dos recursos genéticos, bem como a todas as informações 
associadas que estão em poder de empresas públicas.  

Queremos ainda fazer coro àqueles e àquelas que têm, 
obstinadamente, criticado a restrição da repartição dos benefícios apenas aos 
produtos acabados... 

(Soa a campainha.) 
A SRª MARIA EMÍLIA LISBOA PACHÊCO – ... não incluindo os 

intermediários. 
Muito obrigada por essa oportunidade, e finalizo dizendo que não são 

apenas sete questões que estão em polêmica. É muito mais, e peço a atenção dos 
Senadores e Senadoras que façam essa conta, ouvindo todos os que já falaram e os 
que, seguramente, ainda vão falar. 

Muito obrigada. (Palmas.) 
O SR. PRESIDENTE (Otto Alencar. Bloco Maioria/PSD - BA) – 

Agradeço  a exposição da Drª Maria Emília Lisboa Pachêco, parabenizando-a. 
Convido o Sr. Maurício Guetta para usar o tempo de dez minutos, 

fazendo a sua exposição pelo ISA (Instituto Socioambiental). 
O SR. MAURÍCIO GUETTA – Muito bom dia a todos. 
Cumprimento, inicialmente, o Senador Otto Alencar e o Senador Jorge 

Viana que me acompanham aqui na Mesa, as demais Senadoras e Senadores aqui 
presentes, atentos aos pontos colocados pelos debatedores, e também os 
representantes de entidades empresariais, dos povos indígenas, comunidades 
tradicionais e defensores do meio ambiente, que não têm representação humana, 
mas estamos aqui também. 

É claro que esse projeto de lei tem uma relevância estratégica para o 
País. Ele obviamente interfere em uma ampla gama de interesses, desde o direito 
de toda a coletividade ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, garantido no 
art. 225 da Constituição Federal, nos interesses dos diversos setores empresariais 
aqui representados por aquilo que chamam de coalizão empresarial pela 
biodiversidade, um nome extremamente irônico, e também afeta a questão da 
soberania nacional e o direito dos povos e comunidades detentoras dos 
conhecimentos tradicionais. 



 

 

 
 

 

 

 

Pode-se perceber aqui, na audiência pública de ontem e na primeira 
parte da manhã de hoje, uma série de falas no sentido de que há consenso em torno 
desse projeto de lei. É claro que há consenso, evidente que há consenso nesse 
projeto de lei entre os setores empresariais envolvidos e o Governo Federal. 

Primeiro, porque esse projeto de lei foi construído por essa tal coalizão 
empresarial pela biodiversidade e foi acatado e debatido dentro de diversos 
ministérios, como já foi dito aqui, com a exclusão dos povos e comunidades 
tradicionais que são o elo mais fraco dessa relação sobre a qual dispõe o projeto de 
lei. 

É claro que, além de uma violação moral desses setores empresariais 
que, em suas publicidades, não se cansam de falar da sua responsabilidade 
socioambiental, isso representa uma violação à legislação brasileira. Como já foi dito 
aqui, a Convenção nº 169, da OIT, ratificada e em vigor no Brasil, determina a oitiva 
desses povos naqueles projetos que possam afetar os seus direitos, além, é claro, 
da Constituição Federal. 

Por isso, essa situação de construção do projeto de lei é que 
demonstra o seu desequilíbrio em relação aos interesses que estão atendidos e aos 
interesses que não estão atendidos no projeto de lei. 

Claro, como foi dito aqui pelos setores empresariais, foram dois os 
pilares que justificaram a elaboração do projeto de lei. Primeiro, a necessidade de 
regularização das atividades que estavam irregulares, o que resultou em um capítulo 
inteiro de anistias gerais e irrestritas. Digo gerais e irrestritas, porque não há 
nenhuma diferenciação entre as atividades, entre as empresas que buscaram a 
legalidade e, por problema de burocracia, não conseguiram e, aquelas empresas 
que operaram dolosamente na ilegalidade. 

E o segundo ponto, que justificou a elaboração pela coalizão 
empresarial, foi a chamada desburocratização, que nós vamos apontar um pouco 
mais à frente. 

A nossa intenção, aqui, é claro, não é criticar sem qualquer motivação. 
A nossa ideia aqui é justamente contribuir para o debate e contribuir para o 
aperfeiçoamento desse projeto de lei, e é justamente no ponto da violação dos 
direitos dos povos e comunidades tradicionais e agricultores familiares que residem 
os maiores problemas desse projeto de lei. 

Gostaria de colocar aqui que não há incompatibilidade alguma dessas 
melhorias que nós estamos sugerindo aqui com os interesses empresariais 
envolvidos e com os interesses do Governo sobre esse projeto; ou seja, não há 
prejuízo algum para os setores envolvidos. É apenas uma questão de garantia de 
direitos. 

O único prejuízo que poderia haver é para a ideia de maximização dos 
lucros, mas tenho certeza de que isso não é intenção das empresas. 

O primeiro ponto que eu gostaria de destacar é justamente a questão 
da dispensa de controle e fiscalização das atividades. Todos sabem aqui que o 
sistema de autorização da medida provisória não funcionou. Não funcionou por 
problemas de burocracia estatal, por uma série de questões, e acabou gerando todo 
esse passivo, essa irregularidade, e foi, como eu disse, um dos grandes motivadores 
do projeto de lei. 

Gostaria de lembrar aqui que, apesar dessa realidade, não é possível, 
pela Constituição Federal e por todos os dispositivos legais de legislação ordinária, 
que haja exploração de biodiversidade de conhecimentos tradicionais sem 
fiscalização. Está certo que o sistema de autorização não funcionou, mas o cadastro 



 

 

 
 

 

 

 

autodeclaratório e sem a ratificação do órgão que permite o acesso, sem o ato do 
órgão de dizer que está correta, essa autodeclaração que está sendo colocada pela 
empresa, isso é inconstitucional. 

Gostaria de ler para os senhores – parece-me que foi esquecido pelos 
setores empresariais e pelo Governo – um dispositivo da Constituição que é muito 
claro. O art. 225, §1º, inciso II estabelece que incumbe ao Poder Público, para 
garantir a efetividade do direito de todos ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, abre aspas, "preservar a diversidade e a integridade do patrimônio 
genético e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação do material 
genético". 

O projeto de lei – como eu disse – apresenta um sistema de cadastro 
autodeclaratório. Não nos opomos ao sistema de cadastro. Não nos opomos a ele, 
mas queremos colocar que é preciso que haja o aval do órgão de fiscalização antes 
do início, previamente, obviamente, como acontece em todas as situações de meio 
ambiente e povos de comunidades tradicionais – previamente ao início das 
atividades. Isso é muito óbvio. Isso é muito óbvio, e não entendemos por que ainda 
não foi inserida essa disposição no projeto de lei, apesar das nossas 
argumentações, inclusive na Câmara dos Deputados. 

O segundo ponto são as graves limitações à repartição de benefícios. 
O direito à repartição de benefícios é um direito que está previsto em 

diversos tratados internacionais, com maior ênfase na Convenção sobre Diversidade 
Biológica (CDB). Ele está sendo limitado de tal maneira que ele será exceção e não 
regra. Não é uma limitação. Não são duas, três limitações; são mais de dez 
limitações que esse direito está sofrendo no projeto de lei. 

Primeiro, o que já foi dito aqui, é a questão do produto acabado. 
Apenas os produtos acabados é que serão objeto de repartição de benefícios e não 
os produtos intermediários. Segundo, a repartição de benefícios apenas ocorrerá 
nos casos em que o conhecimento tradicional ou o patrimônio genético for 
considerado elemento principal de agregação de valor ao produto, e esse elemento 
principal de agregação de valor ao produto é definido no art. 2º, inciso XVIII, como 
elemento cuja presença no produto acabado é determinante para a existência das 
características funcionais ou para a formação do apelo mercadológico. 

É claro que com essas expressões altamente limitantes, a repartição 
passa novamente a ser exceção; ela vai, caso a caso, sendo tolhida. 

O terceiro aspecto, que eu gostaria de destacar e que para mim é a 
maior excrecência de todas do projeto de lei, de todas, é a questão da lista de 
classificação de repartição de benefício. 

(Soa a campainha.) 
O SR. MAURÍCIO GUETTA – Segundo o art. 17, §9º, do projeto de lei, 

o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior, Ciência, Tecnologia e Inovação, MAPA, MDA e Ministério da 
Justiça elaborarão uma lista de classificação, em ato conjunto, uma lista, na qual 
serão previstos os produtos sobre os quais incide repartição de benefícios. Se o 
produto não estiver inserido na lista, não haverá repartição de benefício. 

Primeiro, qual é a lógica dessa lista? Não há nenhuma lógica para 
existência dessa lista. Ouvimos do Governo e das empresas que seria para 
esclarecer alguns casos em que há dúvida. 

Ora, se é para esclarecer, então, que se inverta a lógica da lista. A lista 
tem que prever a exceção: quais os produtos sobre os quais não incide repartição de 
benefício. E não sobre os quais incide repartição de benefício. É óbvio que, até a 



 

 

 
 

 

 

 

elaboração dessa lista, nenhuma repartição de benefício vai ser efetivamente paga. 
Esse é um primeiro aspecto muito grave e, segundo, não haverá interesse político 
em atualizar a lista. O comércio funciona assim: os produtos vão sendo colocados 
no mercado, e os novos produtos não estarão na lista que foi elaborada, 
obviamente. Então, sobre eles também não recairá repartição de benefício. Entre 
outros pontos gravíssimos em relação a ela. 

Enfim, há diversas outras limitações. Eu vou deixar um documento 
completo com todos os nossos posicionamentos. 

Existe também a limitação da repartição de benefício para patrimônio 
genético, que é o teto de 1%. Esse 1% pode ser reduzido para 0,1% para acordo 
setorial – o que é uma coisa que vai acontecer na prática a torto e a direito, 
obviamente –, e há ainda dispositivos que foram incluídos obviamente pelo lobby de 
algumas empresas específicas; estão escritos nome e sobrenome no dispositivo. Um 
deles é o que isenta o usuário de repartição de benefícios, relativo a acesso de 
patrimônio genético, nos casos em que o acesso tenha se dado antes de 2000. O 
fato gerador da repartição de benefício não é acesso; o fato gerador é a exploração 
econômica e, se é a exploração econômica, isentar para aqueles acessos antes de 
2000 é um equívoco material gravíssimo.  

Há ainda um outro dispositivo, art. 43, §2º. Nos casos de regularização, 
o usuário poderá escolher, a seu critério exclusivo, se repartirá os benefícios de 
acordo com a medida provisória, já revogada, ou seja, que pode continuar sendo 
aplicada para beneficiar as empresas, ou com base na nova lei. Isso é uma 
excrecência jurídica. 

Enfim, há uma série de outras, como a dispensa de repartição de 
benefícios para atividades de agricultura e alimentação. Enfim, uma série de outras 
limitações. Outra e a última gravíssima limitação à repartição de benefício diz 
respeito ao art. 19: o usuário terá prerrogativa de escolher se repartirá benefício de 
forma monetária ou não monetária em caso de patrimônio genético. Quando ele 
escolher não monetária, ele ainda poderá escolher o beneficiário. Esse dispositivo 
coloca em cheque todo o projeto de lei, todo o direito à repartição de benefício, 
porque o usuário sempre vai escolher a modalidade não monetária e sempre vai 
poder escolher o seu beneficiário. Então, é um outro absurdo desse projeto de lei. 

Então, para concluir a questão da repartição de benefício, ela vira 
exceção e não regra de acordo com o projeto de lei. 

Queria deixar um sugestão aqui, que está prevista no Protocolo do 
Nagoya, ainda a ser ratificado pelo Brasil, mas que foi construído pelo Brasil, o art. 
21, que é a criação de um centro de assistência aos detentores de conhecimento 
tradicional. Isso é algo já previsto na legislação internacional e que teria a função de 
zelar pelo processo de consentimento pré-informado – que eu não tive tempo de 
abordar –, assessorar na negociação dos acordos de repartição de benefício e 
monitorar o acesso, o cadastro e uso desse conhecimento tradicional. 

Gostaria, Senadores, que esses pontos e os outros que entregaremos 
aos senhores fossem analisados. Estamos à disposição para debatê-los. Gostaria 
de colocar que um dos principais motivadores desse projeto de lei foi a questão da 
segurança jurídica para as empresas. Infelizmente essa segurança jurídica não será 
atendida, por dois motivos. 

Primeiro, esse projeto de lei será objeto de uma ADI (ação direta de 
inconstitucionalidade). Já estou adiantando, porque conversas tivemos com alguns 
daqueles que têm legitimidade para tanto e que estão em pleno desacordo com o 
conteúdo desse projeto de lei. 



 

 

 
 

 

 

 

Segundo lugar, porque os detentores de conhecimento tradicional 
estão plenamente cientes do nível de violação aos seus direitos, a começar pela sua 
exclusão do processo de elaboração desse projeto de lei. Estivemos ali reunidos 
com essas mais de 110 entidades representativas, e todas representaram seu 
repúdio, não apenas à atitude do Governo, mas também dos setores empresariais, e 
disseram que romperão com eles na prática, ali na ponta, na hora de acesso à 
repartição de benefício. 

Então, esse rompimento representará mais ações judiciais, mais 
questões na Justiça que se estenderão por 20 anos. Então, peço, aqui, faço um 
apelo para que seja retomado, seja inserido certo equilíbrio de forças nesse projeto 
de lei, que atende aos interesses das empresas e desatende, viola os direitos dos 
povos, comunidades tradicionais e de toda a coletividade ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado. 

Agradeço o convite dos Senadores. 
Muito obrigado a todos. (Palmas.) 
O SR. PRESIDENTE (Otto Alencar. Bloco Maioria/PSD - BA) – Queria 

registrar a presença da Senadora Vanessa Grazziotin, do Senador Douglas Cintra e 
parabenizar o Dr. Maurício e o Relator. 

O Senador já anotou aqui as coisas que foram colocadas, e, com 
alguma propriedade. 

Eu acredito que esse projeto veio aqui para o Senado com essa 
finalidade de ser analisado, melhorado, e absorvidas muitas das proposições que 
aqui foram feitas. 

E eu convido, agora, pelo prazo de 10 minutos, a Srª Sônia Guajajara 
para falar em nome da Apib (Articulação dos Povos Indígenas do Brasil). 

Vou convidar o Senador Douglas Cintra, que é Relator também pela 
CAE, para fazer parte da Mesa. 

A SRª SÔNIA GUAJAJARA – Bom dia a todos, bom dia a todas, bom 
dia aos Senadores aqui na Mesa. Saúdo, aqui, meus companheiros de luta, de 
discussão, e, agora, neste momento, mais um momento crítico que volta a nos 
juntar. 

Eu tinha preparado um fala para apresentar, aqui, hoje, mas as falas 
anteriores, da primeira parte da conversa, fizeram-me mudar, totalmente. Vocês 
podem até ver que está tudo escrito no papel que estava na minha mesa reservado. 

 Então, na minha fala inicial, eu ia agradecer pelo momento, pela 
oportunidade de estarmos aqui no Senado, trazendo, aqui, as nossas preocupações 
e até a nossa indignação.  

Mas, agora, eu quero dizer que não vou agradecer mais por estar aqui, 
porque eu, sinceramente, estou me sentindo lesada, estou me sentindo usada por 
estar aqui na reunião nesta Comissão hoje, porque a gente vê que a reunião que 
está acontecendo para tratar do tema nessas comissões são apenas pró-forma, 
apenas para poder dizer que escutaram a gente. Aqui já foi dito por alguns que 
falaram anteriormente que há consensos, que não vão ser permitidas mudanças no 
texto, e se há mudança, não há mudança no mérito. 

Então, é complicado para a gente poder discutir uma coisa que já está 
acordada. É difícil. A gente sabe que já há acordo, sim, Senador Jorge. Já há 
acordos entre o Legislativo, entre o Legislativo como um todo, – Congresso, 
Câmara, Senado –, Executivo; já há um acordo para se aprovar o texto como está. A 
gente não tem dúvida disso. 



 

 

 
 

 

 

 

Infelizmente, nós temos de admitir que esse acordo se deu por pressão 
do próprio setor empresarial, que está aí pressionando para agilizar o processo. Por 
que há todo esse interesse em cumprir aí esse pedido de urgência? Por que não 
realizar as reuniões, as comissões, audiências públicas como estava previsto? Por 
que todo esse interesse de agilizar o processo? Então, sinceramente, é isso que eu 
vejo aqui e que aumenta ainda mais a minha preocupação. E eu esperava, 
sinceramente, saindo da Câmara dos Deputados da forma como se deu, sem ouvir, 
sem consultar, que aqui no Senado pudéssemos contribuir e realmente sermos 
consultados de forma digna e respeitosa, mas, infelizmente, eu perdi minhas 
esperanças. 

Então, eu quero dizer que há anos, há anos, nós, povos indígenas, 
vimos lutando, lutando contra o extermínio étnico, cultural e populacional de nossos 
povos. Há anos estamos aqui neste País e dizemos o tempo todo que nós não 
somos contra o progresso; nós não somos contra o crescimento econômico, mas 
nós somos a favor da ordem, e a ordem se estabelece a começar pelo respeito ao 
direito de cada um. E o direito à consulta livre, prévia, informada neste momento não 
foi contemplada na construção desse processo. E nós queremos apenas o direito 
originário e constitucional de continuarmos sendo povos indígenas e sermos 
tratados como povos, porque até isso esse PL está tentando tirar de nós: sermos 
considerados e tratados como povos. 

Embora se diga aqui, o que na Mesa anterior já se disse, que foi 
reconhecido. Sim, foi falado, aqui, a partir já de uma discussão, mas, no início, 
houve, sim, essa tentativa de se manter o texto dessa forma, sendo tratados como 
população. 

Eu não vou me ater, aqui, a tratar do conteúdo, a tratar dos pontos, 
porque, da nossa parte já foi dito, está na Carta Conjunta dos Povos Indígenas e 
População Tradicional e está nos pontos que o Maurício do ISA trouxe aqui. Temos 
discutido conjuntamente. Então, o nosso ponto de vista também está ali naquilo. 

E eu quero me ater aqui ao que este PL representa para nós como 
povos indígenas. Como vender um conhecimento tradicional? Como mensurar isso? 
Como vender a sabedoria ancestral? É isso que as empresas, que o Executivo, que 
o Legislativo quer saber? Pois saibam que ninguém pode pagar. Ninguém vai poder 
pagar, porque essa sabedoria tem um valor imensurável pra nós. Não se paga com 
dinheiro, não se paga com moeda. A sabedoria dos povos indígenas, a sabedoria da 
população tradicional, das comunidades tradicionais, é ilimitada. A raiz de uma 
planta, a folha, a flor, o fruto, tudo isso tem um significado pra nós, e o significado de 
cada um não é separado, não é isolado 

Ela vem associada, sim, mas associada com o sol, com a chuva, com o 
ambiente, com o clima. 

Tudo isso se junta para se reverter na sabedoria, para transformar isso 
no conhecimento tradicional. Como transformar isso em moeda? Como mensurar 
esse valor? Porque o que eu vejo aqui é essa preocupação total e exclusiva sobre a 
economia, sobre a mercantilização desse conhecimento. Como transformar tudo 
isso em dinheiro? Como ficam os nossos povos indígenas? 

Mais uma vez, continuamos a lutar contra a dizimação, porque, ao se 
arrancar de nós esse conhecimento tradicional e vendê-lo, parte da nossa cultura 
também se vai, parte das nossas tradições também se vai,, e um povo sem 
identidade deixa de ser povo. 

O Brasil precisa reconhecer isso. Aliás, não precisa reconhecer. A 
legislação já reconhece. A Constituição Federal reconhece os povos indígenas como 



 

 

 
 

 

 

 

povos diferentes. Diz que respeita as formas de organizações sociais próprias de 
cada povo. O que o Brasil precisa é apenas cumprir aquilo que está escrito, cumprir 
a sua legislação. 

E eu falo tudo isso aqui, mas sinto uma pena, uma pena também de 
perceber, de constatar que parte das pessoas, muitos, não compreendem. A 
ignorância de entender o que isso representa pra nós não lhes permite também 
compreender o que eu estou falando; não lhes permite compreender o verdadeiro 
significado do conhecimento tradicional; não lhes permite aceitar que isso pra nós 
não tem valor. 

Eu não estou dizendo aqui que estamos nos recusando a discutir. Não 
estou dizendo isso. Eu trago esses pontos aqui apenas para que as pessoas que 
discutam considerem isso também, e não tratem apenas como uma forma de dizer 
que já há consensos. Não há. Há consenso entre os mesmos setores que têm o 
mesmo interesse. Entre esses setores, há consenso, sim. Mas quem de nós já foi 
escutado sobre o assunto? Quem de nós? Extrativista? Ribeirinho? Quilombola? 

(Soa a campainha.) 
A SRª SÔNIA GUAJAJARA – Ciganos? Quem já foi escutado sobre 

esse assunto? Ninguém. Ninguém foi escutado. 
E, então, eu fico me perguntando: o que nós fizemos contra a ordem? 

O que fizemos? Por que estamos sendo condenados? E como ser absolvidos em 
meio a uma população, em meio aos três Poderes, que têm tanta informação, mas 
tão pouca sabedoria. Como ser absolvido? 

Eu quero também dizer, aqui, que nós não vamos admitir voltar atrás, 
quebrar o Estado Democrático. Não somos a favor de uma ditadura militar. Não 
somos a favor de que voltem esses tempos horrorosos, que muito pior foram para 
nossos povos, mas nós queremos o aperfeiçoamento da democracia. Nós queremos 
que o Congresso Nacional, que o Executivo e que o Judiciário respeitem os direitos 
constitucionais. Escutem, escutem com decência, com transparência e acatem o 
direito de dizer "sim" ou "não", porque não adianta também escutar e apenas fazer 
os ouvidos de mercador. É preciso escutar e acatar aquilo que estamos dizendo. 

Não podemos permitir mais que nossos direitos regridam. Não 
podemos permitir retrocessos. Ao contrário, nós queremos a efetivação dos direitos 
garantidos na Constituição Federal. 

É isso que nós esperamos. É isso que nós esperamos há muito tempo 
do Estado brasileiro. E é somente isso que nós estamos buscando aqui. 

O Governo Federal já paralisou todo o processo de demarcação das 
terras indígenas neste País. Todos. Todos. E por que não citar aqui a PEC nº 215? 
Por que não citar aqui o PL nº 1610, que trata de mineração em terras indígenas? 
São tantas as medidas que estão colocadas aí que afetam diretamente os povos 
indígenas, e todos esses interesses aí estão agora se juntando aqui, se 
completando com o 7735, que veio da Câmara pra cá, e agora tramita aqui neste 
Senado. 

Então, nós queremos, nós queremos acreditar, Senador Jorge Viana, 
Senador Otto, nós queremos acreditar que V. Exªs possam, de fato, fazer diferente. 
Esperemos, de fato, que V. Exªs escutem, conversem, e nós vamos a essa 
conversa, hoje à tarde. Nós vamos, porque nós não somos contra melhoramento da 
lei, nós não somos contra o diálogo, porque a base da democracia é isso; considerar 
esse princípio do diálogo. Mas nós queremos, também, que toda a nossa conversa 
seja considerada. De nada adianta escutar e engavetar. E queremos, sinceramente, 
contar, aqui, que V. Exªs possam também pedir, ajudar, para que esse PL seja 



 

 

 
 

 

 

 

retirado do pedido de medida de urgência. É isso que a gente quer contar com V. 
Exªs. 

Muito obrigada. (Palmas.) 
O SR. PRESIDENTE (Otto Alencar. Bloco Maioria/PSD - BA) – 

Agradeço a participação da Srª Sônia. Parabenizo-a. 
Convido o Senador... Ele vai ficar aí mesmo. 
E eu posso adiantar que, no que eu tenho conversado com o Relator, 

Senador Jorge Viana, e com os outros Relatores, que o projeto que veio da Câmara 
será bem melhorado aqui no Senado. Vocês vão ter a oportunidade de ver esse 
relatório. Muitas das proposições que foram feitas aqui, tenho absoluta certeza de 
que serão acolhidas e atendidas. Então, vamos aguardar. 

Será possível, inclusive, na votação dentro do Senado Federal, serem 
apresentadas emendas, que poderão ser acolhidas. Então, o nosso sentimento é de 
ouvir, como nós ouvimos aqui, com muita atenção, todas as pessoas que 
apresentaram as suas propostas e fizeram as suas palestras, para que possam ser 
atendidas no melhor possível, da maneira melhor possível, todas essas observações 
que foram feitas. 

Eu estou atento a isso. Jamais tomarei uma decisão que não seja uma 
decisão de interesse coletivo. Não há compromisso algum aqui com classe 
empresarial que quer seja. Não discuti isso com absolutamente nenhum segmento 
empresarial. Não recebi no meu gabinete nenhum representante de nenhuma classe 
empresarial interessada nesse assunto, porque não é do meu feitio fazer isso. O 
Senador Jorge Viana também não, até agora. 

Então, essas propostas todas serão analisadas. Eu acredito que nós 
chegaremos a um termo, a uma legislação, a uma letra de lei que possa contemplar 
tudo que foi feito aqui dentro das possibilidades. Por isso, nós convidamos, inclusive, 
outros segmentos que não estavam aqui relacionados. 

Ontem, eu recebi a Ministra Nilma Lino, para que ela indicasse o 
representante, que não estava indicado, e também não ia ser ouvido lá na Câmara 
dos Deputados. E eu convido, inclusive, agora, o Denildo, que está aqui para falar 
por 10 minutos. 

Enfim, hoje à tarde, o Relator, Senador Jorge Viana, vai abrir o espaço 
para ouvir esses representantes para trabalhar o texto. Esse texto será 
encaminhado, será dado conhecimento a todos os representantes que vieram aqui 
hoje. De maneira nenhuma nós vamos forçar a aprovação de um texto que vá de 
encontro aos representantes que, hoje, aqui, se pronunciaram. 

Portanto, vou passar a palavra ao Sr. Denildo Rodrigues de Moraes, da 
Conaq (Coordenação Nacional das Comunidades Quilombolas). 

Ele nem estava incluído. Nós pedimos a sua inclusão ontem, para que, 
hoje, ele pudesse expor aqui suas ideias. 

O SR. DENILDO RODRIGUES DE MORAES – Bom dia a todos e a 
todas! 

Eu gostaria de cumprimentar a Mesa e também de falar sobre essa 
sensibilidade de atender a um pedido da Ministra da Igualdade Racial, para colocar 
este segmento dos quilombolas dentro desta pauta, pois eles não foram ouvidos ao 
longo do processo. 

Eu gostaria de agradecer – eu os cumprimento também – aos meus 
companheiros de batalha, de luta. A gente as tem travado aí. Somente eles e nós 
sabemos que elas não são poucas. A Soninha, aqui, elencou algumas. Mas temos 
muitas. Inclusive, amanhã, no Supremo Tribunal Federal, será julgada uma Ação 



 

 

 
 

 

 

 

Direta de Inconstitucionalidade sobre o Decreto nº 4.887, que é o decreto que 
regulamenta o acesso à terra e a outras políticas públicas em território quilombola. 
Mais uma vez, o cerco está se fechando. E, quando a proposta de desenvolvimento 
vem, sempre é no nosso calo que ela aperta. Isso, mais uma vez, está exposto aqui. 

Meu nome é Denildo, mas todo mundo me conhece por Bico 
Rodrigues. Sou quilombola do Estado de São Paulo. Sou de um quilombo chamado 
Ivaporunduva, comunidade de 1630, que, ao longo da história, resistiu a todo o 
processo de escravidão. Hoje, ela é situada numa região que concentra um dos 
biomas brasileiros, a região da Mata Atlântica brasileira. E 26% do que sobrou, do 
que restou da Mata Atlântica brasileira estão no Vale do Ribeira, justamente numa 
região onde há muitas comunidades quilombolas, povos e comunidades tradicionais. 
O tema aqui hoje levantado é um tema bastante importante, que só existe ainda 
porque nosso povo preservou os 26% de Mata Atlântica que temos na nossa região. 

As comunidades quilombolas estão espalhadas por todos os Estados 
brasileiros. Onde houve o processo de escravidão, houve resistência aos 
opressores. Hoje, são mais de cinco mil comunidades quilombolas, que somam hoje 
16 milhões de brasileiros. Então, é uma parcela significativa da população brasileira, 
que também luta por seus direitos e que, muitas vezes, quase sempre, não é ouvida, 
não é atendida pelo Estado brasileiro. 

Como meus companheiros que me antecederam, em nenhum 
momento da discussão sobre o PL, nós fomos ouvidos. Não houve o direito à 
consulta prévia e até mesmo a apreciação por parte dos povos tradicionais. Isso foi 
vetado automaticamente, inclusive indo contra os tratados internacionais, como a 
Convenção nº 169, da OIT, da qual o Brasil é signatário. O Brasil a ratificou, no 
sentido de que os povos e as comunidades tradicionais, os povos indígenas, as 
comunidades quilombolas têm de ser ouvidos quando da feitura de qualquer grande 
projeto, lei ou constituição que venham a interferir diretamente na vida desses 
povos. E, em nenhuma vez, nós fomos ouvidos. 

Nós entendemos que, no modelo que está exposto aqui, nós sempre 
saímos perdendo. Por isso, mais uma vez, queremos reforçar o coro aqui, perante 
todos, para que retirem o pedido de urgência. 

Também queremos tentar sensibilizar os Senadores, para que 
atendam a esse pedido do nosso povo, que seria o de colocar dentro do PL as 
nossas demandas. As demandas expostas dentro do PL são demandas de outros 
setores. Se não formos ouvidos... Não colocamos nada lá ainda, mas precisamos 
colocar. Os povos precisam colocar algo que nos identifique dentro desse PL. 

E também não podemos deixar essa marca, mais uma vez, dentro da 
história brasileira. Quando se diz sobre projeto de desenvolvimento ou sobre projeto 
de lei, sempre recai a desgraça, e quem sempre é penalizado são os pequenos, são 
os povos indígenas, os povos quilombolas, os povos e comunidades tradicionais. E 
são eles os detentores desse conhecimento, são eles que produzem alimentos para 
a vida e geram toda essa vida para que nosso povo brasileiro consiga sobreviver. 

Acho que nós, mais uma vez, não podemos passar por esta audiência 
pública com o sentimento de conformismo ou com o sentimento de que já está tudo 
acertado. Eu acho, Senador, que temos de sair daqui – e acho que isto até já foi 
proposto pelo senhor – e fazer uma conversa mais afinada, porque, no nosso povo, 
há pontos estratégicos e importantes que podem garantir a sobrevivência e a vida de 
milhões de brasileiros que são detentores desse conhecimento. 

A Soninha fala que não há conhecimento separado. Conhecimento é 
junto. O conhecimento sobre a mata, o conhecimento sobre o solo, o conhecimento 



 

 

 
 

 

 

 

sobre a biodiversidade estão no dia a dia, no cotidiano, desses povos. Então, tirar 
esse conhecimento desses povos significa, mais uma vez, saquear o direito desses 
povos, assim como já vem sendo feito ao longo dessa história. E nós jamais 
podemos permitir que isso aconteça, que isso continue. 

Senador, vamos sentar e expor os outros pontos, mas gostaríamos de, 
neste momento, reforçar que, em nenhum momento, na Câmara, nós fomos 
ouvidos, nós fomos chamados para sermos ouvidos sobre a construção desse PL. E 
nós esperamos que, aqui, nesta Casa, os Srs. Senadores tenham uma sensibilidade 
totalmente diferente daquela que vimos na Câmara. 

As batalhas são muitas, não são poucas, mas nós já resistimos ao 
processo de escravidão ao longo de 500 anos e ao processo histórico de exclusão 
do nosso povo. Esta é mais uma batalha que colocamos na agenda de batalhas do 
nosso povo. E estamos aí para defender todos os nossos direitos e os direitos dos 
excluídos da sociedade brasileira. 

Obrigado. (Palmas.) 
O SR. PRESIDENTE (Otto Alencar. Bloco Maioria/PSD - BA) – Eu 

agradeço ao Sr. Denildo e o parabenizo. 
Convido a Srª Edel Nazaré de Moraes Tenório, Vice-Presidente do 

Conselho Nacional de Extrativistas, para usar da palavra pelo tempo de dez minutos, 
como está previsto aqui, no Regimento. 

A SRª EDEL NAZARÉ DE MORAES TENÓRIO – Cumprimento o 
Presidente da Mesa, o Senador Otto Alencar. 

Cumprimento também o Senador Jorge Viana. 
Eu queria olhar para você e queria que você olhasse para mim. 
Quero dizer que somos da Amazônia e que ainda paira a esperança de 

nós contarmos com o bom senso do senhor, que está nesta Casa como Senador, 
mas também como amazônida, como alguém que conhece muito a nossa realidade. 

E os que não a conhecem terão a oportunidade de nos ouvir 
minimamente, em dez minutos. Então, é muito difícil. 

Eu queria cumprimentar aqui a Sônia, a Cláudia, que representam as 
mulheres do campo, das águas e da floresta. Eu queria cumprimentar o Marciano, 
que representa os homens desse mesmo segmento. 

É muito diverso quem nós somos. Somos muitos. Não dá para explicar. 
Eu sou Edel Moraes, sou cabocla, venho do Arquipélago do Marajó, de um 
assentamento agroextrativista. 

A responsabilidade aqui é muito grande. Estou falando hoje para uma 
população que não tem nem acesso à energia, muito menos acesso à internet, para 
poder participar interativamente de uma consulta pública. Então, Sônia, nossa 
responsabilidade é muito grande, de fazer com que a voz dessas pessoas que não 
têm acesso nem à comunicação, nem à energia elétrica seja ouvida. Vamos 
repassar para vocês aqui a mensagem. 

Nós estamos nos territórios das reservas extrativistas; nós estamos 
nos territórios dos assentamentos extrativistas já destinados. Sempre ratificar e dizer 
tudo o que já foi dito desde a leitura da carta da Cláudia, que nós assinamos 
embaixo. Ao Marciano, à Sônia, ao Maurício, à Maria Emília e ao Denildo, que já nos 
antecedeu, quero só dizer que nós assinamos embaixo das falas deles todos. 

Falar sobre muitas coisas de que vimos falando e que nos entristecem 
neste momento em que nós vivemos, inclusive um momento muito complicado. O 
povo brasileiro precisa unir-se. Estamos vendo tudo o que está acontecendo neste 
momento de grande crise. O problema não diz respeito somente aos indígenas, aos 



 

 

 
 

 

 

 

povos e comunidades tradicionais e aos agricultores familiares. Diz respeito à Nação 
brasileira. Então, é muita responsabilidade. 

Eu gostaria que a Adriana não tivesse saído, porque, assim como 
estou falando para os Senadores, estou falando para todos vocês também, que 
representam as indústrias. Nós estamos num País democrático. E, como se diz, não 
há equilíbrio na decisão, porque nós estamos aqui nos posicionando de modo 
contrário; e nós somos os detentores de tudo isso que vocês querem acessar, de 
tudo isso que vocês acessam. Então, é preciso entender: parte dos nossos recursos 
genéticos, associados aos nossos conhecimentos, vejam só... Aí, vamos só falar do 
xampu. Não é produzido aqui, no Brasil. Estou falando só de um segmento. Vai ser 
finalizado lá fora. E quando é que nós vamos receber essa repartição, Senador 
Viana? 

São questões para a gente trazer à reflexão. 
Eu gostaria aqui de lembrar ao Senado brasileiro, aos representantes 

desta Casa de leis, como a gente fala – o meu pai dizia "os homens da lei", que vão 
fazer justiça –, que, ao tratar do assunto, a gente está falando também de leis 
internacionais. Eu queria dizer o que estabelece a Convenção sobre a 
Biodiversidade Biológica. Um dos seus objetivos é a repartição justa e equilibrada 
dos benefícios decorrentes da utilização dos recursos genéticos. 

É um questionamento que deixo para vocês. Desta forma, sem nos 
ouvir, está sendo justa e equilibrada a tomada de decisão? É um questionamento 
que faço para vocês. 

Falo aqui por uma população da Amazônia que vive invisível, tão 
invisível que nem consultados nós somos. Mas falo de um segmento, porque a 
Amazônia todo mundo conhece. Também falo de populações tradicionais, 
extrativistas, que estão em outros biomas e que muitas vezes nem se tem 
conhecimento de que existem. Pelo menos, quando se fala de Amazônia, a gente 
pensa nos recursos genéticos, na biologia. 

Então, quero reforçar que é isso muito contraditório, em um momento, 
quando a nossa própria Presidente da República, Jorge Viana, diz que é o momento 
de diálogo e que ela vai ouvir todo mundo. Nós não queremos só participar, nós não 
queremos só estar aqui para referendar esse momento não. Nós queremos ser 
ouvidos, nós queremos refletir, e nós queremos também ouvir os contra-argumentos 
de vocês, e nós queremos argumentar, e queremos chegar a um consenso, sim. 
Não somos contra não o desenvolvimento, mas nós queremos e exigimos ser 
respeitados. Somos detentores de muitos conhecimentos, e, como aqui foi dito 
anteriormente, é imensurável a sua quantidade. E aí o valor disso nós afirmamos: 
não tem preço, não tem preço. E todo o bem de todos esses conhecimentos... 

E aí não sei se vocês sabem, mas eu queria aqui reforçar isto: muitos 
desses recursos ainda existem porque nós resistimos – não é isso Sônia? – porque 
nós lutamos. Do contrário, não teríamos mais nem floresta. Muitos lugares ainda 
existem porque nós estamos lá defendendo-os, inclusive com as nossas vidas. Foi 
desde Chico Mendes. Aliás, antecede a Chico Mendes, não é? Mas eu vou falar aqui 
pelo segmento dos extrativistas. É desde Chico Mendes, passando por muitos 
outros mártires, que deram a sua vida em defesa de tudo isso. 

E não vamos deixar que isso tenha sido em vão, pelos milhares de 
povos indígenas que foram dizimados, que foram assassinados. Lembrem-se de que 
nós somos uma população brasileira. Hoje, quem somos nós? E a responsabilidade 
que nós temos. Será, indústria, que nós vamos vender o nosso produto de forma 
ética e consciente para o mercado exterior, sabendo que nós estamos violando 



 

 

 
 

 

 

 

direito dos povos indígenas, dos povos e comunidades tradicionais? Que nós 
estamos ferindo a própria legislação brasileira quando nós deixamos de ouvir a 
participação dos detentores desses direitos? 

Então, não é justo. Será que vai ser justo? Será que vamos ter 
consciência? Vamos vender de forma tranquila? 

Sobre a livre negociação. Nós não estamos no mesmo pé de igualdade 
nem de conhecimento e nem de acesso. Vocês estão em Brasília. Para vocês, é 
fácil chegar. Eu venho do Arquipélago do Marajó. A minha família hoje está lá na 
cidade para tentar pegar alguém que tenha antena parabólica para tentar ouvir. Mas 
a maioria da população não sabe nem o que se está discutindo. 

Então, Senadores, a responsabilidade de vocês pelos milhões de 
pessoas sobre quem estamos decidindo isso aqui é muito grande. 

E eu queria, desde já... Eu fiquei triste por todo o processo, mas 
alegre, Senador Jorge Viana, pelo seu convite, porque uma das maiores tristezas 
estava sendo a gente ainda não ter conseguido conversar com você, para que você 
nos ouvisse. 

Então, quero aqui registrar... 
(Soa a campainha.) 

A SRª EDEL NAZARÉ DE MORAES TENÓRIO – ...que eu fiquei 
contente com isso. 

A Adriana disse que nós temos o poder de decidir. Nós não estamos 
incluídos, os povos indígenas – não é? – nesse poder, e isso vem na fala de muitos 
outros. 

Reforçar sempre que nós estamos abertos ao diálogo, mas dizer que 
este Governo, da forma como está agindo, está sendo antidemocrático com a gente. 
E nós queremos ser ouvidos. 

Nós não viemos aqui, Senador, bater ponto a ponto. Nós viemos aqui 
para uma fala política, como disse a Sônia. Não é isso, Sônia? Nós estamos para 
uma fala política, porque nós esperamos um posicionamento do Senado, onde nós 
vamos ter oportunidade, sim, de bater o ponto a ponto. 

Como a gente já disse, muitas inverdades estão sendo ditas, e, muitas 
das vezes, nem todo mundo... A gente agradece, inclusive, a quem é da indústria, a 
quem é da pesquisa e que está aqui para nos ouvir, porque a gente quer conversar 
com vocês. Nós não temos interesse. Acho que os nossos interesses são comuns, 
mas nós queremos que seja justa toda essa decisão. 

Então, é essa mensagem que eu queria dizer. E sempre reforçar a 
responsabilidade daquilo que nós estamos decidindo, por milhões e milhões de 
povos e de populações que não estão aqui e que não estão no mesmo nível que 
nós, nem de vocês, que têm de decidir. 

 Senadores, a responsabilidade é muito grande, assim como é muito 
grande a nossa responsabilidade – daquela segunda mesa – de estarmos aqui 
falando. Queremos ser ouvidos, mas queremos ser respeitados. Queremos decidir 
junto com vocês, junto com todo mundo que tem interesse.  

Muito obrigada. (Palmas.) 
O SR. PRESIDENTE (Otto Alencar. Bloco Maioria/PSD - BA) – 

Agradeço à Edel e a parabenizo por ter colocado aqui a sua posição. 
Passo a palavra ao Relator, o nobre Senador Jorge Viana. 
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT - AC) – Bem, eu 

queria, de modo muito especial, agradecer a todas as convidadas e aos convidados 
de hoje. Refiro-me à Edel, ao Denildo, à Sônia, ao Maurício, ao Marciano, à Cláudia, 



 

 

 
 

 

 

 

que iniciou e é professora também em Vilas Boas. Agradeço pela contribuição que 
deram. Foi a terceira mesa que nós ouvimos. Agradeço à Maria Emília, que fez a 
explanação. 

Eu queria, antes de mais nada, dizer que não há problema algum, para 
nós, com as posições, com as falas, seja da primeira mesa, seja da de ontem ou da 
de hoje. A de hoje tem um trato diferente, esta última especialmente. Nós estávamos 
ouvindo legítimos representantes daqueles que não têm voz, que não podem estar 
aqui ou que não têm quem fale por eles. Então, é muito importante para nós. 

Eu não vou aqui terceirizar os problemas desse projeto, desse PL, 
jogá-los na Câmara ou no Governo, até porque esta matéria está sendo tratada por 
nós há duas décadas: começou, pelo menos aqui no Congresso, com a Marina Silva 
em 1995. Ela começou a trabalhar a ideia de haver uma lei, de haver um regramento 
para o acesso à biodiversidade. 

De lá para cá, muita coisa aconteceu, é verdade. Essa intenção num 
projeto de lei da Marina virou uma medida provisória e foi reeditada, salvo engano, 
16 vezes no Governo Fernando Henrique. Depois, com a modificação que nós 
tivemos na Constituição, virou lei e, depois que virou lei, foi identificada uma série de 
problemas, e começou um intensivo debate acerca de como fazer para que um país 
com megabiodiversidade tenha garantia à pesquisa, ao direito das populações 
tradicionais, a um empreendedorismo responsável. Eu, na Amazônia, busco isso e 
uso essa palavra para que se possa fazer um uso sustentável e inteligente dos 
recursos naturais. 

Mas devo dizer, com toda tranquilidade, que as falas aqui, que para 
mim são falas legítimas do ponto de vista político e também legítimas do ponto de 
vista do conhecimento da matéria a ser apreciada, são fundamentais para nós. 
Então, não estou aqui querendo fazer nenhum reparo à fala da Sônia. Eu respeito 
integralmente o que você colocou. Você colocou a sua posição, o seu sentimento, e 
isso é o melhor que podemos fazer, mas devo dizer que sei que outros Relatores 
podem estar – também é direito deles, é legítimo... 

Eu não estou aqui pelo que sou. Estou aqui porque me puseram aqui, 
e eu sou subordinado a quem me pôs aqui. É como me sinto. Eu não tenho uma 
visão preconcebida sobre o projeto, e nem poderia ter. Eu estou aberto a conversar 
primeiro, e a conversa pode me levar a um convencimento. Não estou querendo 
convencer nem ser convencido. Estou numa fase de conversar – foi o que fizemos 
aqui hoje. E eu parabenizo os presidentes das comissões, os relatores e os 
assessores que estão aqui até agora. 

Anotei alguns pontos que achei relevantes, vi documentos, e quero 
conversar ainda hoje à tarde, com calma, ouvindo objetivamente numa reunião mais 
de trabalho, para saber se é possível e de que maneira podemos tentar melhorar 
essa matéria aqui no Senado. 

Não tenho nenhum problema de fazer modificação da qual esteja 
convencido ou que ache pertinente. "Ah, mas se fizer isso, implica voltar para a 
Câmara." Sinto muito! Nós não podemos, nós não temos o poder de tirar a urgência 
do projeto – nem o Presidente, nem o Relator, nem eu, nem o Presidente da 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Senador Cristovam, nem o Plenário. 

Essa prerrogativa não cabe a nós, e eu não vou fazer nenhum juízo. 
Mas nós podemos, sim, encontrando questões relevantes, colocar a nossa opinião, 
lutar por ela, aprová-la no plenário. E, se a aprovarmos no plenário, esse projeto 
volta para a Câmara – é mais tempo que temos. Daqui até o dia de ser votado no 



 

 

 
 

 

 

 

plenário, pode ter emendas de plenário. Também temos ainda, regimentalmente, 
espaço. 

Isso não anula as críticas feitas à condução do processo, até porque 
quando nós ouvimos, ontem, equipes do Governo, percebemos divergências: na 
base do Governo, de um ministério para o outro, da linha de uma autoridade para a 
de outra. De fato, é uma matéria complexa. 

Mas eu sou daqueles... Estou aqui, tenho que trabalhar. Eu não vou 
partir do pressuposto... "Olha, não vamos discutir, deixa como está." Eu não vou 
fazer isso. No Código Florestal, paguei um preço muito caro. Não me arrependo, fiz 
o melhor que eu podia. Há muitas falhas, mas, sinceramente, saímos pelo menos 
daquele faz de conta em que nós vivíamos. Eu não queria ficar também preso a uma 
lei... E nisto, me parece, há quase consenso, eu não vi ninguém divergindo: o 
regramento que temos hoje é muito ruim. Eu ouvi da comunidade científica que é 
ruim para ela. As comunidades das populações tradicionais não estão tendo acesso, 
não estão ganhando, seguem em dúvida, têm insegurança jurídica. Não vamos tirar 
uma coisa ruim e pôr uma coisa pior. Ninguém quer retrocesso. Também há este 
consenso: ninguém quer que se ande para trás. 

Ótimo! Agora, a construção de como será a matéria, sinto muito. Eu 
acho que nem isso vai ter consenso. Vamos ter votação nela, emendas vão perder, 
emendas vão ganhar. Agora, vamos partir – eu faço aqui um apelo – do pressuposto 
de que ainda temos tempo para fazer algumas melhoras. Podem não ser as grandes 
melhoras sonhadas. É possível, e convido todos a nos ajudar nisso – a mim, aos 
outros Relatores, ao Presidente da Comissão. E eu senti esse espírito aqui. 

Isso não afasta em nada as críticas que começaram hoje de manhã. 
Foi muito forte a sua fala – você que está representando a Funai –, mas eu acho que 
é isso que faz... Temos o dever de ouvir. Se nós não os ouvirmos aqui no 
Parlamento, que é um lugar de falar, onde vão ser ouvidos? Eu agradeço, porque 
isso nos faz refletir. Às vezes, quanto mais dura a fala, até melhor, porque 
pensamos "Por que alguém está com essa indignação?". A indignação é um direito 
de quem está se sentindo injustiçado, de quem está se sentindo excluído. 

Só queria que ficasse este ambiente. Esta Comissão é uma comissão 
muito bacana para se atuar. Desde que cheguei, estou nela; ela trata de meio 
ambiente, fiscalização, controle e defesa do consumidor. O Presidente Otto, recém-
empossado, tem dado todas as condições de trabalho. E essa ideia de fazer 
audiência pública, gente, foi até interessante. Deu trabalho para chegar a esses 
nomes, mas nós ouvimos aqui as vozes de muitos setores que não estavam sendo 
ouvidos e outros que têm posições definidas de um lado e de outro. Isso nos ajuda a 
fazer um melhor juízo dessa matéria. Não é uma matéria simples, gente. É muito 
complexa aliás. 

Nós estamos sabendo... Eu vou me somar a algumas críticas que 
foram colocadas hoje. Eu não estou passando a mão na cabeça do nosso 
empresariado, na visão mercantilista de apropriação do conhecimento. Eu, 
particularmente, não compartilho disso. Agora, eu quero, eu busco que nós 
tenhamos um desenvolvimento sustentável na Amazônia, que inclua as populações 
tradicionais, que leve em conta a nossa riqueza maior, que é a nossa biodiversidade. 

Mas todos nós sabemos também que esse substantivo, Professor 
Cristovam, esse substantivo fantástico que talvez seja a palavra mais escrita no 
mundo, que é "sustentabilidade", virou adjetivo, virou um rótulo. A pessoa produz 
alguma coisa e diz que é sustentável, que é fruto da sustentabilidade, e aquilo 



 

 

 
 

 

 

 

virou... Isso é parte... O pessoal começou a achar que isso está na moda, que isso 
dá dinheiro. 

Agora, nós não vamos trabalhar nessa linha. Nós vamos trabalhar com 
a ideia de algo com substância, algo fundamental. O mundo não vai resistir se 
continuar insustentável, com esse padrão de produção e consumo. Todos nós 
sabemos disso. 

Então, quando se discute semente crioula, esse é um tema chave! 
Conheço isso, sou de um tempo lá no Acre em que os produtores ribeirinhos 
guardavam em vidros, em litros, as sementes para o próximo ano – essas sementes 
nativas, crioulas, históricas, seculares. Era assim que funcionava. 

Obviamente, alguém começou a ganhar dinheiro produzindo semente, 
e agora põe lá uma semente que, depois que planta, você tem que ter um defensivo, 
você tem que ter o custo de preparação do solo. E aquilo vai aumentando de tal 
maneira o custo da produção, que fica inviável. O agricultor passa a ser dependente 
para produzir e inclusive para comer. 

Isso é bom ou é ruim para a Amazônia? É péssimo. No Acre, na 
cabeceira do Rio Juruá, ainda existem mais de dez espécies de feijão, que estão 
ameaçadas. Quando queremos comer um feijão daqueles que sabemos que 
estamos comendo algo muito saudável, temos de ir a Cruzeiro do Sul comprar no 
mercado, porque em Rio Branco e em Manaus já não existe mais. Isso é muito ruim 
para nós. 

Como essa lei pode garantir que haja uma convivência? Está se 
produzindo semente aqui, mas como protegemos para que a produção, a 
manutenção e a perpetuação dessa semente crioula nativa seja algo bom para as 
populações tradicionais e para a nossa biodiversidade genética? Se não, nós nos 
perdemos. É óbvio que, daqui a alguns anos, muito provavelmente – já estamos 
chegando lá, em alguns casos –, alguém  vai dizer: "Puxa vida, estão custando tão 
caras essas sementes, que eu vou ver se acho algumas daquelas que não 
produziam tanto como essas, mas que não custavam o que eu gasto agora, nem 
colocavam em risco a saúde". 

Isso é parte do debate que o mundo inteiro está fazendo. São algumas 
escolhas. Agora, não nos tirem a escolha. E é nisso que eu acho que estamos 
juntos. Nós não podemos pegar a Amazônia e tirar isso. 

Salvo engano, foi Alysson Paulinelli que criou a Embrapa. Eu ouvi isso 
dele em uma conversa. Ele reuniu técnicos e cientistas para trabalhar. Hoje, a 
Embrapa é um patrimônio do País. Eles queriam imediatamente tratar da Amazônia. 
Ele falou: "Eu não vou mexer com o que não conheço". Ele segurou um pouco a 
entrada na Amazônia. Ele disse: "Vamos estudar primeiro". 

Com relação àquele centro de biotecnologia, Professor, o senhor que 
trouxe uma contribuição tão grande, assim como todos, nós criamos, na década de 
90, um centro, e ele não acontece. É o famoso "elefante branco" em Manaus. Nós 
não evoluímos nada. Se não evoluímos a pesquisa e o conhecimento, alguns 
cientistas já disseram aqui que a pesquisa é criminalizada, por conta das falhas na 
legislação. Nós temos obrigação de corrigir isso. Poderíamos corrigir uma série de 
coisas e ter precaução em relação a outras. O ideal é que não haja limitação, para 
que possamos dar alguns passos adiante. Eu estou com este propósito: naquilo em 
que pudermos, vamos avançar, como em relação a uma economia sustentável na 
Amazônia. 

Eu respeito todos os que falaram, mas estamos vendo o 
empobrecimento, em todos os aspectos, da população que vive nos lugares mais 



 

 

 
 

 

 

 

distantes. É um empobrecimento. Se não fossem as políticas sociais do Governo 
dos últimos anos, a miséria estaria campeando na região mais rica do País, que é a 
Amazônia. Miséria, não estou falando de pobreza. Há políticas sociais para as 
diferentes regiões e para toda a nossa população. Isso, de alguma maneira, tem 
sido um alento. 

Mas gostaria de dar a minha contribuição também, como Relator de um 
projeto de lei, para o que, real e verdadeiramente, chamamos de economia 
sustentável, que possa transformar uma das regiões mais ricas do Planeta numa 
região realmente rica no sentido de que o povo seja feliz, de que o povo tenha 
garantidos os seus direitos, a sua história, a sua cultura e também uma economia 
sustentável. Eu acho que o projeto pode colaborar nesse sentido. 

Vou fazer uma audiência hoje, às 15h30min, em meu gabinete, e não 
estou chamando, porque até agora também não recebi, nenhum representante 
empresarial – não tenho problema em receber, mas até agora não recebi; 
certamente vou receber –, mas estou tomando a iniciativa de chamar aquelas 
entidades que se sentem excluídas do processo, ou os representantes que estão se 
sentindo deixados de lado, pois suas opiniões não foram levadas em conta. 

Creio que – e aí há um certo consenso, já foi dito aqui – setores que 
têm problemas, como o setor produtivo brasileiro, que está com um sério problema, 
precisam resolver seus problemas. Isso é legítimo. Aquilo que não fira o interesse de 
outros vamos tentar atender. Agora, há segmentos – isso ficou muito bem claro – 
que querem dar uma contribuição mais significativa, querem ter algumas 
salvaguardas nesse projeto de lei. E eu vou gastar o meu tempo prioritariamente 
com isso, porque sou o Relator na Comissão de Meio Ambiente. Se eu não fizer isso 
nesta Comissão, vai ficar muito esquisito. 

Eu não tenho nenhuma condição de fazer isso. Não significa dizer que 
eu garanto que se aprovem as sugestões ou emendas que eu venha a fazer, não 
significa que aprovamos aqui e garantimos a aprovação no plenário, mas não está 
excluído. Eu queria, ao contrário, dizer que estou aberto a ter essa conversa, a ter 
instrumentos que possam me dar o convencimento de que isso ajuda a melhorar. Eu 
acho que não é difícil, porque também me sinto em constante diálogo com esse 
segmento. 

Eu anotei uma série de pontos, mas prefiro guardar, refletir, esclarecer 
dúvidas com quem me apresentou algumas preocupações. Nós manteremos contato 
por telefone e e-mail, porque ainda há tempo. Temos pelo menos uma semana para 
ver o que pode ser feito não apenas em relação às emendas apresentadas, mas às 
minhas modificações como Relator. Como também devem fazer o Senador Douglas 
Cintra, que é da CAE, o Senador Acir e o Senador Telmário. 

No mais, eu queria muito agradecer e dizer que farei o que puder para 
que o projeto fique melhor, assim como esta Comissão. O Senado está se abrindo a 
isso. O tempo pode ter sido curto, mas vocês foram muito competentes em dar o 
recado. Quem quer que o projeto seja aprovado imediatamente foi muito competente 
– passou por aqui, nós tivemos informações. Mas vocês que vieram com a 
responsabilidade de falar das vozes da floresta, das populações tradicionais, foram 
muito competentes em nos alertar, em nos deixar mais preocupados e, ao mesmo 
tempo, apontar alguns caminhos que esse projeto precisa percorrer, de forma 
responsável, antes de haver uma deliberação do Senado. 

Eu não tenho outra coisa a fazer a não ser dizer muito obrigado a 
vocês todos. Eu me sinto melhor neste horário para decidir sobre a matéria do que 
eu estava às 8h, quando começamos. 



 

 

 
 

 

 

 

Muito obrigado. 
A SRª SÔNIA GUAJAJARA – Senador, pedimos permissão para, em 

dois minutos, entregar um documento à Mesa. 
O SR. PRESIDENTE (Otto Alencar. Bloco Maioria/PSD - BA) – Pode 

trazer o documento. 
A SRª SÔNIA GUAJAJARA – Este documento é uma moção de 

repúdio dos povos indígenas, povos de comunidades tradicionais e agricultores 
familiares aos setores empresariais envolvidos na elaboração e tramitação do 
projeto de lei que vende e destrói a biodiversidade nacional. Então, rapidamente, 
vou ler apenas um parágrafo do documento, e entrego a vocês, porque, realmente, é 
um dos setores envolvidos que ainda nos causa muita preocupação nesse processo, 
no pé em que está. 

 
De início, registramos que estamos plenamente cientes de que 
a exclusão dos Povos e Comunidades acima mencionados no 
processo de elaboração do PL  nº 7.735/2014, que os afeta 
diretamente, consistiu em decisão consciente e deliberada do 
Governo Federal em conjunto com com a denominada 
"Coalização Empresarial pela Biodiversidade". Por certo, trata-
se de ato que configura o rompimento na relação de confiança 
entre detentores do conhecimento tradicional e usuários, além 
de violar frontalmente a Convenção nº 169 (...), a Convenção 
da Diversidade Biológica (...), o Tratado Internacional dos 
Recursos Fitogenéticos para a Alimentação e Agricultura (...) e 
a Constituição Federal. 

 
Então, nós vamos entregar este documento aos senhores, para que 

também possam ler e dele tomar conhecimento. 
O SR. PRESIDENTE (Otto Alencar. Bloco Maioria/PSD - BA) – 

Concedo a palavra ao Senador Cristovam Buarque. 
Gostaria de registrar a presença do Senador Gladson Cameli. 
O Senador Cristovam Buarque tem a palavra. 
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT - DF) – Sr. 

Presidente Otto Alencar, Senador Douglas Cintra, Sr. Relator, Senador Jorge Viana, 
fiquei preocupado com a ideia de que temos uma semana. Houve um pedido da 
Sônia de que essa urgência não fosse feita. 

Segundo, eu achei interessante dizer que, se for preciso mudar, a 
gente muda, que volte para a Câmara e que lá se faça outro. 

Agora, eu vou mais longe na minha preocupação. Estou preocupado 
com a própria definição da riqueza, que vai servir de norte para a nossa decisão. 
Uma coisa é ver a biodiversidade como uma matéria-prima... 

Só para saber, senão eu deixo para depois. Porque é muito importante 
este nosso diálogo agora, Senador Jorge. 

A primeira concepção é a riqueza, é a biodiversidade como matéria-
prima para ser transformada, ou ela em si carrega uma dimensão de riqueza por 
existir como patrimônio natural? 

Há pouco, nós ficamos horrorizados com a destruição de algumas 
esculturas lá no Iraque. Nós ficamos todos chocados porque vai diminuir a renda do 
turismo ou porque aquilo era um patrimônio que não deveria ser destruído? 



 

 

 
 

 

 

 

No meu tempo de Banco Interamericano de Desenvolvimento, muitos 
anos atrás, eu vi pessoas defendendo a manutenção de etnias no Equador porque 
gerava um fluxo de dólar por serem atrativos turísticos. Ou seja, não havia a 
concepção da riqueza da cultura. O que havia era a ideia de que aquilo era matéria-
prima; a riqueza era o dólar. 

Eu creio que a gente deve analisar a biodiversidade que nós temos, a 
natureza, como matéria-prima para aumentar o bem-estar da população, 
conquistado pelo fluxo de renda que a economia gera, mas também, em alguns 
casos, como a riqueza em si a ser mantida. É aí que eu não sei se o PLS agrega ou 
se fica na lógica da riqueza econômica, da riqueza material, da sustentabilidade 
vista apenas como matéria-prima. 

O próprio conceito de sustentabilidade. Nós queremos a 
sustentabilidade da natureza para manter o crescimento, ou nós queremos um 
crescimento que, intrinsecamente, mantém a natureza naquilo que tem de 
substancial e que não deve ser destruído? 

Esse debate, a meu ver, exige muito mais aprofundamento do que o 
que nós tínhamos feito aqui, na carreira, para aprovar esse projeto. A 
responsabilidade de cada Relator é muito grande. Eu vou conversar com o Senador 
Telmário, que é da minha comissão, mas eu gostaria de ver um aprofundamento 
maior sobre o próprio conceito de riqueza, porque nós não queremos tirar da 
natureza, mas, às vezes, manter na natureza, ela tendo uma riqueza em si. 

A biodiversidade não pode ser vista apenas como matéria-prima. E não 
sei até que ponto temos flexibilidade – não conheço detalhes do projeto, porque não 
sou relator e não chegou ainda para discussão, Senador Otto –, mas eu tenho 
minhas dúvidas de se não há um viés economicista na maneira como essa lei foi 
feita. De tal maneira que a sustentabilidade é apenas um instrumento para que a 
economia não quebre mais adiante, e não a sustentabilidade para sustentar um 
patrimônio que deve ser mantido em alguns casos, tanto do ponto de vista da 
natureza em si, como das culturas que as nossas etnias têm. 

E eu lembro aqui o seu discurso maravilhoso defendendo os grupos 
indígenas que foram encontrados há pouco tempo. E aí eu pergunto: tirá-los daquela 
situação é tirá-los do empobrecimento ou é jogá-los no empobrecimento? Eu tenho 
as minhas dúvidas. Deixá-los naquela situação é condená-los a um tipo de vida que 
não tem o nosso conforto. Trazê-los talvez seja jogá-los na pobreza dentro do nosso 
estilo de vida. E qual é a solução? Ouvi-los. Quando eles quiserem vir, eles vêm. 
Vemos que algumas etnias, pela força da globalização, vão-se diluindo na sua 
cultura, e aí não só etnias – no Nordeste a cultura está se diluindo no rock, como 
reclamavam tanto algumas, mas é natural, é a força de um processo civilizatório 
avassalador; não disse destruidor, mas natural, não forçado. 

Eu temo que a gente esteja caminhando para ver a natureza apenas 
como matéria- prima, as etnias apenas como estorvo ao processo chamado 
progresso. Eu gostaria de ver o conceito de riqueza ser tratado nos relatórios que 
serão feitos. 

É isso, Senador. (Palmas.) 
O SR. PRESIDENTE (Otto Alencar. Bloco Maioria/PSD - BA) – A 

matéria tramita em regime de urgência a pedido do Poder Executivo. Portanto, não 
há como se retirar a urgência do projeto. 

Mas eu creio na boa vontade e no conhecimento que tem aqui o 
Relator, o Senador Jorge Viana; o Senador Telmário também é Relator, o Senador 
Douglas Cintra, todos vão estar envolvidos nestes dias para absorver. 



 

 

 
 

 

 

 

Eu acho que, de ontem até hoje, de todas as audiências que nós 
fizemos aqui, esta foi, talvez, a que mais contribuiu para o aperfeiçoamento do 
projeto, e eu creio que muitas proposições serão acolhidas. 

Portanto, nós vamos manter a tramitação da matéria e, já que não há 
nenhum outro orador inscrito, eu vou encerrar a presente reunião. 

 
(Iniciada às 8 horas e 21 minutos, a reunião é suspensa às 10 horas e 12 minutos. 

Reiniciada às 10 horas e 16 minutos, a reunião é encerrada às 12 horas e 11 
minutos.) 

 
 




