
 

 

São Paulo, 09 de fevereiro de 2015. 

SBPC-023/Dir. 

 

Aos Excelentíssimos Senhores 

Deputados Federais 

Câmara dos Deputados 

 

Senhores Deputados, 

 Está prevista para hoje, dia 9 de fevereiro, a votação do PL 7735/2014, de autoria do 

Poder Executivo, que tramita em regime de urgência constitucional. 

 É fato que o referido Projeto de Lei trouxe avanços em relação à pesquisa científica e ao 

desenvolvimento tecnológico, retirando a necessidade de autorização prévia, o que buroctarizava 

imensamente  a realização de P&D no país. 

 No entanto, o PL 7735 trouxe também alguns dispositivos que precisam ser aperfeiçoados 

para que o Brasil tenha uma Lei que estimule a geração de conhecimento e o desenvolvimento de 

capacidades no País, o uso de componentes do patrimônio genético em produtos e processos, 

proteja e respeite os direitos dos povos indígenas e comunidades tradicionais em relação a seus 

conhecimentos tradicionais associados aos recursos genéticos. 

 Outro ponto aperfeiçoado no Substitutivo foi a inserção da representação da sociedade 

civil no Conselho de Gestão do Patrimônio Genético (CGEN) de forma plena.  

 Assim, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) oferece suas 

contribuições ao Substitutivo ao PL 7735/2014 do relator, deputado Alceu Moreira, lido em 

Plenário, no último dia 4 de fevereiro. 

 Um dos pontos que sugerimos alterar é no Art. 13 que estabelece que a pessoa jurídica 

estrangeira não associada à instituição nacional que quiser acessar o patrimônio genético 

brasileiro ou conhecimento tradicional associado poderá acessar mediante autorização dada pelo 

CGEN. Em nosso entendimento, toda pessoa jurídica estrangeira que quiser acessar 

componente do patrimônio genético ou conhecimento tradicional associado terá que ser associada 

a uma ICT nacional e terá que assinar o Acordo de Repartição de Benefícios como condição para 

obter uma autorização de acesso ao patrimônio genético brasileiro. 

 É importante salientar que outros países, incluindo países megadiversos da América 

Latina, exigem que instituições estrangeiras tenham vínculo com instituição de pesquisa nacional, 

de modo a proteger interesses do país provedor de recursos genéticos. 

 Quanto aos direitos dos povos indígenas e conhecimentos tradicionais sobre seus 

conhecimentos tradicionais associados estão garantidos em vários dispositivos da Convenção 

sobre Diversidade Biológica (CDB), em especial no Artigo 8(j), na Convenção 169 da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT), convenções essas ratificadas pelo Brasil, e na Declaração das 

Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas. 



 

 

 No Substitutivo do PL 7735 é necessário garantir o direito de receber repartição de 

benefícios oriundos do acesso ao conhecimento tradicional, como também garantir a participação 

do povo/comunidade na tomada de decisão quanto ao uso sustentável de seus conhecimentos 

tradicionais associados, como previsto no próprio projeto, no Art. 8o § 1o: 

   "O Estado reconhece o direito de populações indígenas, 

comunidades tradicionais e de agricultores tradicionais de participar da 

tomada de decisões, no âmbito nacional, sobre assuntos relacionados à 

conservação e ao uso sustentável de seus conhecimentos tradicionais associados 

ao patrimônio genético do País..." 

e no Art. 10 incisos III e IV: 

  " As populações indígenas, comunidades tradicionais e 

agricultores tradicionais que criam, desenvolvem, detém ou conservam 

conhecimento tradicional associado são garantidos os direitos de: 

.............. 

III - perceber benefícios pela exploração econômica por terceiros, direta ou 

indiretamente, de conhecimento tradicional associado, nos termos desta Lei; 

IV – “participar de processo de tomada de decisão sobre assuntos relacionados 

ao acesso a conhecimento tradicional associado e repartição de benefícios 

decorrentes desse acesso, na forma de regulamento." 

 Entretanto não é o que está estabelecido no PL ao tratar da repartição de benefícios. Em 

várias situações nas quais o conhecimento tradicional associado é acessado, previstas no Art. 17, o 

projeto isenta da repartição de benefícios sem consultar o povo/comunidade, contrariando os 

dispositivos do PL acima mencionados.  

 Em nosso entendimento, o Estado não é titular do conhecimento tradicional e por isto não 

pode ter a prerrogativa de isentar a repartição de benefícios advinda do acesso a conhecimento 

tradicional associado de origem identificável. Somente aos titulares de tais conhecimentos caberia 

a decisão de abrir mão da repartição de benefícios que a que têm direito, respeitando assim os 

direitos desses grupos reconhecidos, inclusive pelo Substitutivo do PL 7735.  

 Outro aspecto que o PL restringe a repartição de benefícios é quando define que a mesma 

só incidirá sobre a comercialização de produto acabado ou material reprodutivo que tenha o 

componente do patrimônio genético ou o conhecimento tradicional associado como um dos 

elementos de agregação de valor do produto e que esteja na Lista de Classificação de Repartição 

de Benefícios, a ser definida pelo governo federal. Na prática, isto fere novamente o direito do 

povo/comunidade participar da tomada de decisão quanto à repartição de benefícios oriundos do 

acesso ao conhecimento tradicional associado.  

Atenciosamente, 

 

Helena B. Nader 

Presidente 


