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RESUMO 

 

O presente trabalho tem por objetivos aprofundar a questão da 

diversidade biológica, exaltando a biodiversidade encontrada no território 

brasileiro e examinar o propalado fenômeno da biopirataria, que representa um 

suplício àqueles que protegem o meio ambiente. 

Parte-se, num primeiro momento, para definir biodiversidade, 

identificando marcos indeléveis com o propósito de defender a preservação e 

conservação do meio ambiente, destacando a Rio-92. Nesse diapasão, julgou-

se imprescindível descrever a importância do Brasil quando o assunto a ser 

discutido é biodiversidade, o que lhe dá um papel geopolítico interessante, 

ressaltando a primazia do bioma amazônico e o interesse internacional por sua 

complexidade biológica.  

Segue a pesquisa ressaltando o perigo a que se submete a 

biodiversidade brasileira à luz do crescimento da biopirataria, prática que lesa 

bastante o país. Assim, serão retratados o conceito de biopirataria, os seus 

impactos para a economia e sociedade, as modalidades de biopirataria, que 

causam desequilíbrios ambientais, e as ações institucionais de combate e 

prevenção á prática, identificando a política nacional de biodiversidade, o 

trabalho feito pela polícia federal, IBAMA, ONG´s ambientais e outros órgãos. 

Por fim, realizar-se-á uma abordagem histórica do ordenamento jurídico 

pátrio acerca da biodiversidade e biopirataria, fazendo um traçado da evolução, 

ao mencionar a Convenção sobre Diversidade Biológica que sacramentou e fez 

o tema ganhar musculatura no Brasil. A partir desse documento, analisar-se-á 

a edição de leis concernentes à proteção da biodiversidade, em detrimento da 

biopirataria. Nessa linha de aferição, poderá reconhecer quais as tendências 

legislativas e as armas jurídicas em plena vigência capazes de combater o 

instituto da biopirataria, demonstrando o real tratamento jurídico à problemática 

em voga. 

 

 

 



 
 7�

METODOLOGIA 

  

 A metodologia aplicada para o desenvolvimento da presente obra 

procurou buscar por acervos, portais de internet, legislações pertinentes, que 

correspondem a fontes de informações e posições doutrinárias. Dessa forma, a 

análise se baseia na apuração da parte doutrinária para levantamento de 

dados, pareceres e conceitos importantes e na apreciação das normas 

constitucionais atinentes ao meio ambiente e leis federais que versam sobre 

biodiversidade e combate à biopirataria. 

 Portanto, vale registrar às visitas as bibliotecas da UFRJ e UERJ, que 

ostentam uma quantidade considerável de obras, viabilizando o 

desdobramento da pesquisa. Outrossim, compete enfocar a utilização de 

técnicas de exame que se traduzem a partir de consultas a livros de sublimes 

autores na seara do Direito Ambiental, artigos científicos, textos capturados do 

meio eletrônico e leis, conferindo uma ênfase doutrinária e informativa. Assim, 

confirma-se o mecanismo instrumental para a consecução dos objetivos 

planejados desde a escolha do tema envolvendo biodiversidade e biopirataria 

no Brasil. 

 Finalmente, diante da problemática, essas são as etapas para pesquisa, 

exploração e aprofundamento do assunto, viabilizando a construção de uma 

análise crítica e um juízo de valor sobre a matéria em voga e sua legislação 

correspondente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 8�

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO         09 

 
CAPÍTULO I - A biodiversidade no Brasil sob o viés constitucional  13 

  

CAPÍTULO II  - O novel instituto da biopirataria e as conseqüências  37 

                        para o Brasil   

 
CAPÍTULO III – Nos instrumentos legais pátrios de proteção   62 

                         à biodiversidade e repressão à biopirataria 

 
CONCLUSÃO         76 

 
BIBLIOGRAFIA          80 

 
ÍNDICE          82 

 
FOLHA DE AVALIAÇÃO        85 

 

 



 
 9�

1. INTRODUÇAO 

 

A presente monografia focaliza uma investigação da biodiversidade 

brasileira relacionada á prática da biopirataria, atividade que afronta a 

soberania nacional e tem se expandido nos últimos por ser muito lucrativa aos 

seus militantes, não obstante de gerar impactos negativos ao Brasil a partir da 

diminuição de sua biodiversidade. 

Nesse diapasão, o trabalho em apreço debruça sobre as conseqüências 

para o país, sobre as ações institucionais de prevenção e repressão à 

biopirataria, analisando as legislações hábeis de imputar responsabilidade 

administrativa, civil e penal aos infratores e aquelas ainda tramitando no 

Congresso, a fim de asfixiar mais ainda essa atividade ilícita. 

Na era da biotecnologia, a biopirataria vem se mostrando uma atividade 

extremamente danosa à biodiversidade, sendo divulgada constantemente na 

mídia e alvo de preocupação do governo nacional, visto que não se pode 

permitir o furto do patrimônio genético pátrio, que deve ser aproveitado para 

fomentar o desenvolvimento econômico e científico nacional a partir do uso 

racional dos recursos da biodiversidade. 

Motivado pela recente onda ilícita contra a biodiversidade brasileira, a 

presente obra invoca um tema que tem ecoado na sociedade, no campo 

jurídico penal ambiental e na comunidade internacional, promovendo encontros 

de representantes políticos de vários países, fervorosos debates internacionais 

e nacionais. Ora, nada mais atraente e instigante retratar o instituto da 

biopirataria que adquiriu um peso expressivo na seara ambiental por sua 

suntuosidade e atualidade, o que desperta profundas reflexões, debates. 

Com base na proposta, o segundo capítulo começa apreciando o 

tratamento jurídico que a Carta Magna dá ao meio ambiente, consagrando-o 

como um direito fundamental dos seres vivos, visto que há uma íntima relação 

com a garantia do cumprimento do princípio da dignidade da pessoa humana. 

Faz-se um raio-x de como o legislador constituinte tutela sistematicamente o 

meio ambiente, que não está restrito à norma do artigo 225. 
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Em seguida, apura-se o conceito de biodiversidade e a relevância da 

Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento para 

a biodiversidade, materializada pela elaboração da Convenção sobre 

Diversidade Ecológica, a qual o Brasil ratificou e como integrante teve, no 

decorrer das duas últimas décadas, adequar sua política ambiental aos 

preceitos da Convenção. Ressalta-se que a Convenção em comento foi a mola 

propulsora para uma gama de legislações referentes à biodiversidade e à 

repressão à biopirataria. 

Ainda neste capítulo, registra-se a importância da biodiversidade e os 

impactos acarretados pela sua diminuição ou perda, que possui uma ligação 

com a biopirataria. Ademais, o Brasil é o lócus de maior diversidade do planeta, 

apresentando um enorme potencial faunístico e florístico, cujo valor científico e 

econômico é inestimável e incalculável, vez que ainda não tem integral 

conhecimento de toda a diversidade biológica presente no país.  

Segue o capítulo 3 examinando a biopirataria e suas conseqüências 

para o Brasil. Inicialmente, aprofunda-se o conceito de biopirataria como o 

desvio ilegal das riquezas naturais e a apropriação de conhecimento de 

conhecimentos de comunidades locais sobre a utilização e manejo dos 

recursos naturais necessários para o desenvolvimento de pesquisas que 

culmina com o patenteamento da substância ou do produto, pois os 

dispositivos genéticos são transformados em bens para o mercado de 

patentes. 

Após essa análise, contempla-se a aferição da operacionalização da 

atividade, repercutindo nos prejuízos ao país. Assim, aprofunda-se esse mal 

que viola a soberania nacional, causando uma perda considerável de 

patrimônio genético. Nessa esteira, importa expressar que o uso pouco 

sustentável dos recursos a partir da remoção de parte do patrimônio genético 

rompe com o equilíbrio e a harmonia dos biomas.  

Assim, os biopiratas travestidos de outros cargos infiltram-se em 

comunidades autóctones para obter valiosas informações, apoderando-se do 

conhecimento alheio. Eles coletam amostras de recurso natural descobrindo 

com o auxílio dos nativos da floresta seus usos e aplicações para produzir 
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remédios e cosméticos. Nota-se a participação das transnacionais que dessa 

forma patenteia o produto que é vendido para o mundo, até mesmo para o 

próprio país de origem desse material genético, onde as comunidades 

tradicionais já tinham conhecimento da sua utilização. A patente acaba por 

proteger e legalizar o “furto”, a apropriação indevida, imoral e desonesta. Nesse 

diapasão, adverte-se que o lucro não é repartido com o país da biodiversidade 

nem com as comunidades nativas, tendo em vista que não são pagos royalties 

pela exploração comercial da marca, pois tudo é feito de forma clandestina. 

No mérito do capítulo em apreço, narram-se os polêmicos e clássicos 

casos de biopirataria no Brasil desde a época colonial e apresentam-se os 

métodos de combate à biopirataria arquitetados no país, destacando a ação de 

ONG´s, de políticos e do Ministério Público, todos compromissados com o 

desafio. 

O capítulo ainda envereda algumas famosas modalidades de biopirataria 

presentes no Brasil, como a venda de sangue indígena, a extração ilegal de 

madeira e sua exportação e a retirada da fauna e da flora, repercutindo no 

tráfico de animais silvestres e de espécies da fauna. É dada uma ênfase no 

tráfico de animais silvestres, que tem crescido ultimamente e por isso tem se 

tornado motivo de preocupação para autoridades brasileiras. Logo, premente 

destrinchar a estrutura do tráfico, os fluxos domésticos e internacionais do 

comércio ilegal e o conceito de animais silvestres. 

Por fim, debruça-se sobre o bioma amazônico, precípua mira da 

biopirataria, já que acumula o maior potencial em diversidade biológico do país. 

O bioma em tela mostra indícios que o Brasil concentra uma grande 

movimentação genética, através de fluxos de entrada e saída de material 

genético. Por isso, mister dissecar esses fluxos e simultaneamente identificar 

os principais bens genéticos alvos da biopirataria, que atormenta a Amazônia 

Legal. 

Finalmente, o último capítulo remete à política nacional de 

biodiversidade e à exposição dos diplomas normativos relativos à tutela da 

biodiversidade e ao combate da biopirataria que estão em vigor e aqueles 

pendentes no poder legislativo. Assim, são objetos de apreciação a medida 
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provisória 2186-16/01, os decretos 2519/98, 4339/02. 5459/05, a lei 9605/98 e 

os projetos de lei 4842/98 e 7211/02.  

A finalidade do capítulo é apurar os dispositivos legais que são 

ferramentas coercitivas para a preservação ambiental e repúdio a qualquer 

comportamento aviltante às espécies da fauna e flora e a qualquer material 

genético que sai do país sem a devida autorização por órgão competente. 

Nessa linha, também é fruto de investigado os meios preventivos de repúdio à 

biopirataria, através de campanhas publicitárias de educação e políticas 

públicas de organização e planejamento para melhorar a logística e a 

fiscalização da ação dos biopiratas. 

A partir do exame do arcabouço jurídico concernente à biodiversidade, 

será observado se a legislação em vigência é satisfatória para atender o 

interesse público na erradicação da biopirataria, permitindo-se fazer um juízo 

de valor sobre a questão da impunidade de biopiratas que se perpetua. Far-se-

á uma previsão dos dispositivos que devem ser aplicados no caso de conduta 

criminosa ou infração administrativa e uma avaliação crítica do que precisa 

melhorar, a fim de aprimorar legalmente o combate ao instituto em foco. 
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2.  A BIODIVERSIDADE NO BRASIL SOB O VIÉS 

CONSTITUCIONAL 

 

          Esse capítulo tem por finalidade apreciar a suntuosidade da 

biodiversidade no território brasileiro, o que atrai a cobiça de outros países. 

Nesse sentido, pertinente identificar e comentar o arcabouço jurídico 

constitucional que tutela a biodiversidade. Para o início da pesquisa, imperioso 

vislumbrar o tratamento que o legislador constituinte confere ao meio ambiente. 

Por isso, antes de adentrar o mérito da biodiversidade no Brasil, relevante 

enveredar o conceito de meio ambiente, analisar o manto jurídico-constitucional 

e infraconstitucional dirigido a esse patrimônio, para fins introdutórios e como 

fio condutor para dissecar a biodiversidade. 

 

 

2.1 A visão jurídica de meio ambiente no ordenamento jurídico 

vernáculo 

  

Inicialmente para a consecução dos objetivos do presente trabalho, 

importa discorrer sobre o conceito de meio ambiente encontrado no direito 

pátrio e as repercussões sócio-jurídicas suscitadas em razão da sua dimensão 

no ventre do ordenamento jurídico. 

 Sendo assim, mister afirmar que o meio ambiente, objeto do exame do 

Direito Ambiental, compreende a amálgama de elementos naturais, artificiais e 

culturais, que integrados, promovem o desenvolvimento equilibrado da vida em 

todas as suas formas. Para os devidos efeitos legais, o artigo 3°, I da lei 

6938/81 conceitua-o como o conjunto de condições, leis, influências e 

interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a 

vida em todas as suas formas. Mesmo assim, vale relatar que esse conceito 

legal não é satisfatório, vez que limita o meio ambiente à nuance natural, 

ocultando as suas dimensões artificial, cultural e do trabalho. 
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 O binômio meio ambiente recebe um tratamento legal de bem 

econômico por excelência, ou seja, um bem público abraçado pelo texto 

constitucional vigente, para o qual incumbiu o poder público de uma série de 

deveres de natureza tutelar. Convém expressar que a abordagem 

constitucional ao meio ambiente se configura de forma sistêmica, uma vez que 

vários dispositivos constitucionais referem-se a esse bem, demonstrando a 

vontade do legislador constituinte de protegê-lo. 

 Nesse diapasão, a Carta Política debruça no capítulo VI, referente aos 

Direitos Sociais, e especificamente no título VIII, sobre este bem público, 

também denominado de patrimônio, nos termos do artigo 225. Para demonstrar 

como a abordagem constitucional ao binômio transcende ao comando do artigo 

225, vale frisar a previsão dos incisos III e VI do artigo 170 da CRFB/1988, que 

versam precipuamente sobre ordem econômica e estão intimamente 

relacionados ao meio ambiente.  

Os incisos em voga fazem alusão a dois princípios gerais da ordem 

econômica: o princípio da função social da propriedade e o princípio da defesa 

ao meio ambiente. Ademais, existem outras referências implícitas esparsas 

pelo corpo constitucional sobre o meio ambiente. 

 Em face de sua pujança social e econômica, o meio ambiente, com 

natureza jurídica de bem público de uso comum pelo povo, mereceu toda 

atenção do Direito, no sentido de oferecer uma tutela com vistas a coibir a sua 

degradação. À luz desse entendimento, a Carta Magna de 1988 consagrou o 

direito de todos os seres vivos de gozar de um meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, para assim fomentar o bem estar e a qualidade de vida. Sob esse 

manto protetor, salientou o dispositivo 225 o dever do poder público e da 

coletividade de proteger e preservar o meio ambiente, trazendo à baila o 

Princípio da Ubiquidade. 

 O poder constituinte julgou indispensável agasalhar esse bem, haja vista 

ser uma das pontes para manter uma qualidade de vida sadia.  Portanto, o 

meio ambiente afigura-se um instrumento imprescindível para assegurar um 

direito fundamental da pessoa humana, que se materializa a partir da saúde, do 

bem-estar e da segurança da população. 
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 Com fulcro nos comentários acima, pertinente exprimir os sábios 

ensinamentos do professor José Afonso da Silva que, em sua obra Direito 

Urbanístico, fez menção que o poder constituinte brasileiro tomou 

[...] consciência de que a qualidade do meio ambiente se transforma 

num bem, num patrimônio, num valor mesmo, cuja preservação, 

recuperação e revitalização se tornara num imperativo do Poder 

Público, para assegurar a saúde, o bem-estar do homem e as 

condições de seu desenvolvimento. Em verdade, para assegurar o 

direito fundamental à vida. (SILVA, 1981, p. 436) 

 

 A doutrina já pacificou o entendimento acerca da assertiva que conclui 

que o meio ambiente é um direito fundamental. Para endossar essa 

compreensão, oportuno sublinhar a contribuição de Luís Roberto Gomes, ao 

apontar que 

Depreende-se que o direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado é um direito essencial, fundamental, vinculado ao bem 

jurídico maior, qual seja, a proteção da vida (...) Destarte, o direito a 

um meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito 

fundamental humano, na medida em que dele depende a qualidade 

do bem jurídico maior, qual seja, a vida humana. (LUIS 

ROBERTO GOMES, 1996, p. 172 apud LOPES, 2006, p. 

37) 

 

 A fim de se reforçar esse posicionamento, cumpre averbar que ainda 

que o direito ambiental não esteja insculpido no Título II, o qual contempla os 

direitos fundamentais, o artigo 5, § 2° da Lei Maior assevera que são direitos 

fundamentais também aqueles positivados no arcabouço constitucional 

externamente aos retratados no Título II. Como define o legislador, estão 

incluídos sob o status de direito fundamental os direitos e garantias 

provenientes de regime e dos princípios provenientes da Carta Política ou dos 

tratados internacionais ratificados pelo Brasil. 

 Conforme Rodrigo César Rebello Pinho, na obra Teoria Geral da 

Constituição e Direitos Fundamentais, “Direitos Fundamentais são os 
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considerados indispensáveis à pessoa humana, necessários para assegurar a 

todos uma existência digna, livre e igual”. (PINHO, Rodrigo, 2006, p. 60).  

De fato, os direitos fundamentais são aqueles irrenunciáveis pelo 

homem e devem ser cobrados do Estado sua aplicação, podendo ser arrolados 

os direitos à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade, ao meio ambiente, à 

paz, dentre outros. Recentemente, a doutrina recepcionou como direitos 

fundamentais aqueles referentes ao biodireito e a bioética, autorizando o uso 

de células-tronco, de embriões e clonagem. 

Outrossim, outro argumento mais contundente e fulminante se apresenta 

no tocante à natureza jurídica do meio ambiente. Este trafega no sentido de 

consolidar que o direito ao meio ambiente coaduna-se religiosamente à tutela 

da dignidade da pessoa humana. Nessa esteira, quando a Lei Fundamental 

resguarda o meio ambiente equilibrado, ela visa contemplar o direito à vida.  

Segundo Ana Maria Lopes, inquestionável que existe uma articulação 

consistente entre o direito à vida e a proteção à dignidade da pessoa, visto que 

o direito à vida somente assimila real sentido quando se materializa uma vida 

digna. Segue a sublime jurista declarando que o direito ambiental é eivado por 

uma natureza de cláusula pétrea, por força do artigo 60, § 4°, IV da 

Constituição. Dentro dessa ótica, o Direito ambiental não pode ser alvo de 

revogação e mudança por parte do poder constituinte derivado, mediante a 

promulgação de emenda constitucional. (LOPES, 2006, p. 38) 

Corroborando com esse parâmetro hermenêutico, insta destacar a 

concepção geral dos constituintes brasileiros, na visão de José Afonso da 

Silva, sobre a essência do direito ambiental em nosso ordenamento, ao 

ressalvar que 

[...] é um valor preponderante que há de se estar acima de quaisquer 

considerações como a de desenvolvimento, como as de respeito ao 

direito de propriedade, como as de iniciativa privada. Também estes 

são garantidos no texto constitucional, mas, a toda evidência, não 

podem primar sobre o direito fundamental à vida, que está em jogo 

quando se discute a tutela da qualidade do meio ambiente, que é 

instrumental no sentido de que, através dessa tutela, o que se 
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protege é um valor maior: a qualidade de vida humana. (SILVA, 

1994, p. 719) 

 

 A partir desse embasamento jurídico, depreende-se que o patrimônio 

ambiental, como bem público, não está suscetível à apropriação privada, pois 

não é um bem disponível por conta do interesse coletivo evocado. Sendo 

assim, é defeso dispor da qualidade do meio ambiente, sob pena de, ao 

desfavorecer o interesse público, ensejar o cometimento de uma infração 

administrativa ou até de um crime ambiental. 

 Por derradeiro, cabe expor que para vislumbrar a efetividade do direito 

ao meio ambiente equilibrado, o legislador constitucional avocou para os seus 

cuidados recursos naturais, como água, florestas, fauna, flora, praias, ilhas, 

mar, o ar atmosférico, a paisagem visual, o sossego auditivo e o solo, conforme 

preceitua José Afonso da Silva. (SILVA, 1994, p. 54) 

 

2.2 Conceito de Biodiversidade 

 

Dentre os deveres impostos pela Carta Política ao Poder Público e à 

sociedade, estão a tarefa e a obrigação de preservar a diversidade e a 

integridade do patrimônio genético do país, como estatui o artigo 225, 

parágrafo 1°, II, CRFB/88. Assim, a biodiversidade também é um direito 

fundamental, sob a justificativa de respeitar a dignidade da pessoa mediante a 

preservação da qualidade de vida. Essa assertiva ratifica o respaldo jurídico-

constitucional de proteção à biodiversidade. 

 

Preliminarmente, curial definir o termo “biodiversidade” e assim 

importante recorrer ao artigo 2° da Convenção sobre Diversidade Biológica, 

que preceitua a expressão como 

a variabilidade de organismos vivos de todas as origens, 

compreendendo, dentre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos 

e outros ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos de que 

fazem parte; compreendendo ainda a diversidade dentro de espécies 

e de ecossistemas. 
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Impende acrescentar seu significado de variabilidade de vida no planeta 

Terra, incluindo toda a diversidade de reinos, espécies, famílias e das outras 

classificações taxonômicas. Cabível alegar que juntamente com insetos, vírus, 

bactérias, plantas, os seres humanos estão sob a égide desse conceito, 

formando uma diversidade socioambiental e cultural. 

Impreterível exprimir a definição sobre biodiversidade construída por 

David Hathaway que está embuída de um sentido bem amplo. Esta vislumbra  

toda vida biológica no planeta, em toda sua diversidade de reinos, 

espécies e outras classificações da disciplina taxonômica ... por outro 

lado, a ideia de biodiversidade revela a interdependência das 

múltiplas espécies, seja como componentes de cadeias alimentares, 

seja nas funções complementares cumpridas por umas espécies para 

outras, por exemplo, os pássaros que espalham sementes de 

árvores, ou as grandes florestas que ‘capturam’ o carbono do ar e 

refrigeram o clima mantendo uma atmosfera em condições de 

sustentar o conjunto da vida. (Hathaway, David apud 

CARRERA; SÉGUIN, 2001, p. 104) 

 

Dessa maneira, biodiversidade sugere uma complexidade e 

multiplicidade genética no seio das populações e das espécies da fauna, da 

flora e de microorganismos, além de incluir a variedade de funções ecológicas 

desenvolvidas pelos seres vivos nos ecossistemas e a gama de comunidades, 

habitats construídos pelos próprios. 

À luz dessa ideologia, biodiversidade corresponde à riqueza de 

diferentes categorias biológicas como a sua abundância, engajando o 

somatório dos recursos vivos e dos recursos genéticos. Por essa razão, ela 

ostenta relevante valor genético, social, científico, ecológico, educacional, 

cultural e um notável potencial econômico, uma vez que tem o condão de 

movimentar bilhões de dólares por ano e isso justifica a preocupação de 

projetos e políticas ambientais cujas finalidades precípuas são a preservação e 

proteção da biodiversidade. Vale lembrar que a sua redução compromete a 

sustentabilidade do meio ambiente e diminui a disponibilidade de recursos 

ambientais. 
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Em consonância aos ensinamentos dos professores Francisco Carrera e 

Elida Séguin, urge tecer a equivalência da função da biodiversidade para a 

humanidade com a do ar que se respira, ambos provedores de grande 

importância. Ademais, os juristas ainda informam que a variedade biológica das 

espécies, sob as formas de vegetais, animais, fungos, bactérias, liquens e 

microorganismos, é uma fonte de aproveitamento econômico, visto que esses 

elementos são alvos de pesquisas científicas e objetos da produção agrícola, 

extrativista, pesqueira e pecuarista. Por isso que a biodiversidade pode ser 

atribuída como uma ferramenta de sobrevivência humana e não se pode 

desprezar que é um ícone do progresso tecnológico. (CARRERA; SÉGUIN, 

2001, p. 111-114). 

Impende destacar que a diversidade biológica é um baluarte da natureza 

encarregado da manutenção do equilíbrio e estabilidade dos ecossistemas. 

Salutar registrar que a biodiversidade é o alicerce das atividades primárias, 

como agropecuária, extrativismo florestal e pesca, e ferramenta estratégica 

para a indústria de biotecnologia.  Consoante estudos sobre a biodiversidade 

global, estima-se que a quantidade de espécies no mundo está numa escala 

entre dez a cem milhões, embora o seu grau de desconhecimento ainda seja 

elevado. 

 

2.3 Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento 

 

O encontro internacional em questão guarda íntima relação com a 

biodiversidade, uma vez que ela foi um dos pontos discorridos por 

representantes políticos de muitos Estados no evento. Por isso, esse marco 

não poderia passar oculto pela presente obra, merecendo algumas 

explanações e reflexões acerca da sua importância na seara ambiental. 

A Conferência realizada em 1992 no Rio de Janeiro representou uma 

confirmação da real preocupação com o caminho trilhado pelo meio ambiente 

conduzido pelo ser humano. O mega evento trouxe à baila critérios para o 

desenvolvimento sustentável e o conceito de biodiversidade, carreando para a 
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mesa de discussões alguns questionamentos e temas polêmicos, como a 

redefinição do modelo de desenvolvimento econômico vigente, a urgente 

mudança dos padrões de consumo e de produção, com o fim de promover a 

utilização sustentável da biodiversidade e a diminuição da emissão de gases 

afetos ao efeito estufa.  

Por força de uma conjuntura assolada por mazelas sócio-ambientais, 

como a crescente escassez de recursos naturais e a extinção de algumas 

espécies da fauna e flora, os holofotes globais convergiram para o desafio de 

rever conceitos e executar um plano mais eficaz na preservação do meio 

ambiente. Sob o prisma da inquietação, o mundo se viu mais uma vez, em 

1992, perante um debate internacional: a Conferência das Nações Unidas 

sobre Meio ambiente e Desenvolvimento ou simplesmente Rio-92. 

Observou-se um movimento a favor do desenvolvimento sustentável 

para atender as necessidades de alimentação e de saúde das futuras 

gerações, mantendo uma qualidade do meio ambiente. Nessa esteira, a 

Conferência em questão aprovou a Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio 

Ambiente, a Agenda 21, a Convenção sobre alterações climáticas e a 

Convenção da Diversidade Biológica.  

À luz da matéria sobre biodiversidade, o trabalho que ora se desenvolve 

se debruça apenas no último documento, no sentido de exaltar o valor 

intrínseco da biodiversidade para a evolução e proteção da vida. 

Na verdade, em face da pressão por um meio ambiente equilibrado, a 

Rio-92, como símbolo histórico de ressonância internacional, compreendeu 

mais uma tentativa de se discutir um modelo econômico menos degradante e 

impactante ao meio ambiente.  

A despeito desse clamor reverberado no planeta, urge tecer que os 

efeitos desse evento não lograram tanto êxito, tendo em vista que o observado 

são os avanços do desmatamento, o aumento de emissão de gases poluentes, 

o recrudescimento da biopirataria, a transgressão à biodiversidade, dentre 

outras condutas predatórias aos biomas. Em tese, constata-se que os 

avassaladores interesses econômicos entram em rota de colisão com os 

princípios ambientais. 
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2.3.1 Convenção sobre Diversidade Biológica 

 

Durante muitos anos, o acesso aos recursos genéticos dos países 

atribuídos como megabiodiversos, para fins biotecnológicos fomentados 

principalmente por grandes empresas estrangeiras do setor, foi relegado e 

pouco debatido na seara internacional e nas legislações domésticas dos 

Estados. 

A carência legal foi rompida a partir da elaboração da Convenção sobre 

Diversidade Biológica, em 1992, durante a Conferência das Nações Unidas 

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Doravante, os recursos genéticos 

adquiriram regulação internacional, a partir da criação de diretrizes para a 

instituição de normas nacionais, a ponto de vincular a comunidade 

internacional a vários princípios, que, dentre os quais, destacam-se a soberania 

dos Estados sobre os recursos localizados em seus territórios, o consentimento 

prévio dos titulares dos recursos e a repartição justa e equitativa dos benefícios 

provenientes do acesso. 

A Convenção da Diversidade Biológica (CDB) configurou-se um 

emblemático documento com natureza tutelar aos ecossistemas, 

correspondendo a uma ferramenta imprescindível a propagação do 

desenvolvimento sustentável. Igualmente, esse diploma trouxe à baila a 

questão atinente à repartição justa e equitativa dos benefícios decorrentes do 

uso dos conhecimentos tradicionais e das inovações. Conveniente elucidar que 

a CDB não busca a preservação (intangibilidade dos recursos), mas sim a 

conservação da diversidade biológica, o que traduz numa utilização racional. 

Como instrumento legal ratificado por muitos Estados, essencial informar 

que os Estados Unidos não são signatários, mesmo assim essa lacuna não 

ofusca a suntuosidade do compromisso firmado perante a comunidade 

internacional. Não obstante a sua pujança, vale expor que os termos expostos 

no documento não são coercitivos àqueles países que não são adeptos e o não 

engajamento norte-americano subtrai um pouco a expressividade do acordo 

internacional, visto que a exclusão é nada menos que a da maior potência 

econômica e política e um dos maiores poluidores do mundo. 



 
 22�

Especificamente quanto ao Brasil, cabe aduzir que, como se verá 

adiante, a Convenção adentrou ao âmbito de seu ordenamento jurídico através 

da promulgação do Decreto n° 2519, de 16 de março de 1998. Sua aprovação 

decorreu da expedição do Decreto Legislativo n° 2, de 3 de fevereiro de 1994. 

Até os dias hodiernos, a CDB permanece vigindo no país, norteando e 

definindo diretrizes para a legislação ambiental pátria. Percebe-se ainda a 

fidelidade nacional à obrigação contraída perante as outras nações, mediante a 

implementação de medidas obedientes às determinações reguladas pela 

convenção. 

Em síntese, o Brasil ratificou a Convenção sobre biodiversidade em 

1994, vindo a regulamentar a matéria somente em 2001, a partir da 

promulgação da Medida Provisória n° 2186-16/2001. No ano de 2002, foi 

publicado ainda o Decreto n° 4339, instituindo princípios e diretrizes de 

efetivação da política nacional da biodiversidade, que privilegia os princípios 

exaltados na convenção e na Medida Provisória em tela. Quanto a essas 

legislações, importa dissecá-las mais adiante. 

Á luz do preâmbulo da convenção, impende frisar alguns eixos 

temáticos, como a conservação da diversidade biológica sendo alvo de 

preocupação comum da comunidade internacional; o direito soberano dos 

Estados sobre seus recursos biológicos e sua responsabilidade para a 

conservação da biodiversidade e pelo uso sustentável dos recursos; as ações e 

medidas de prevenção e combate às causas da sensível redução ou perda da 

biodiversidade, não devendo ser postergadas mesmo com a falta de plena 

certeza científica sobre a potencialidade lesiva ao ambiente da conduta 

humana; o reconhecimento do importante papel das comunidades indígenas e 

tradicionais, seja no uso do conhecimento específico a seu habitat, como na 

contribuição para a utilização sustentável dos recursos, dentre outros. 

Diante da problemática ambiental vivenciada, a conservação da 

biodiversidade pode ser considerada um objeto de aspiração e também de 

reflexão por todos os Estados, por isso estes são responsáveis por sua tutela. 

Sendo assim, vale assinalar aos Estados ricos em biodiversidade a tarefa de 

proteção, enquanto os Estados que provêm de uma proporção menor de 
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qualidade e quantidade de espécies têm a incumbência de aplicar seus 

recursos econômicos e tecnológicos para o fim de cooperar e auxiliar nessa 

missão. Esse último ponto investigado está previsto no preâmbulo e está 

eivado de espírito de cooperação internacional, regional e mundial entre os 

Estados para alcançar o objetivo comum: a proteção da biodiversidade. 

Ainda sobre esse pacto internacional, premente subscrever sua previsão 

no que concerne às medidas de proteção à diversidade de vida. Nesse 

diapasão, a CDB estabelece estratégias, planos ou programas com o escopo 

de conservar a diversidade biológica. Dentro dessa ótica, incorpora-se a 

medida de identificação de processos de atividades que ensejam impactos 

negativos à conservação e ao uso sustentável da biodiversidade. 

Não se pode olvidar de relatar que esse conjunto de ações, ao ser 

implementado pelos países, deve considerar a capacidade econômica, 

financeira e institucional de cada país integrante, para isso previu a 

necessidade de capacitação científica, técnica e institucional de todos os 

países para a concretização dos objetivos pressupostos.  

Desse modo, coloca-se em pauta a cooperação pactuada entre Estados 

e organizações intergovernamentais sob o propósito de sacramentar a 

liberação de recursos financeiros para auxiliar os países em desenvolvimento 

na erradicação da pobreza, que é imputada como a mazela direta no desafio 

de preservar o meio ambiente e de materializar as ideias do desenvolvimento 

sustentável. 

Igualmente, a CDB incorporou em seu texto a questão do acesso aos 

recursos genéticos, projetando a distribuição justa e equitativa dos benefícios 

gerados por seu uso, incluindo a biotecnologia. Nesse diapasão, aproveitam-se 

os comentários de Simone Wolff, descrevendo que 

 

para que uma repartição justa e quitativa das vantagens possa se 

materializar, todo e qualuqer acesso aos recursos genéticos deve se 

submeter ao fornecimento de meios financeiros adequados, bem 

como à trasnferência apropriada da biotecnologia pelos países 

usuários aos países provedores dos elementos biológicos. 

(WOLFF, 2004) 
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2.3.2 A Soberania e a Diversidade Biológica 

 

À luz dos princípios de Direito Internacional e da Carta das Nações 

Unidas, a convenção disciplina em seu artigo 3° o direito soberano dos Estados 

para explorar seus próprios recursos. Não obstante à diversidade biológica ser 

uma matéria de eco global, o dispositivo legal em voga não consente a 

premissa de que a diversidade biológica existente em cada Estado representa 

patrimônio da humanidade. Ao revés, embasados pela soberania os Estados 

podem exercer seu direito de explorar seus recursos até onde incide sua 

jurisdição, sem a ingerência de outro Estado-Nação. 

A despeito do Princípio da Soberania, insta reconhecer a ideia restritiva 

da soberania solidária e responsável no que tange aos integrantes da 

comunidade internacional. Por isso, salutar enveredar que, embora a 

biodiversidade transcenda as fronteiras políticas, não se coadunam ao direito 

de soberania dos países comportamentos de destruição ou degradação dos 

recursos.  

Em consequência do explicitado acima, imperioso fazer alusão que a 

biodiversidade, consagrada como interesse e preocupação comum entre os 

povos, vislumbra o dever dos Estados de garantir que as atividades sob sua 

jurisdição não proporcionem danos ao meio ambiente de outros Estados. Com 

fulcro no Princípio da Responsabilidade e Solidariedade entre as nações, a 

exploração de riquezas em um território não pode resultar em lesões que 

ultrapassem sua fronteira, comprometendo o meio ambiente equilibrado alheio. 

 

 

2.4 Considerações sobre a primazia da biodiversidade 

 

A partir do exame sistemático sobre o tratamento recebido pelo meio 

ambiente na Constituição República de 1988, cediço que a biodiversidade se 

engajou nesse escudo tutelar, vez que o poder constituinte incumbiu ao poder 

público e a sociedade o dever de resguardar a diversidade biológica, como 

determina principalmente o artigo 225, II, CRFB/88. Esse amparo legal ostenta 
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um caráter protetor da vida de múltiplas espécies, de forma a viabilizar a 

harmonia entre as ações humanas e o meio ambiente, o que reforça a 

premissa propalada do desenvolvimento sustentável. 

De fato, o homem ainda precisa reconhecer o valor da biodiversidade, 

precisa fomentar a educação ambiental, disseminando pela sociedade uma 

conscientização político-ambiental com o propósito de resguardar esse 

exuberante patrimônio. Esse desafio deve passar por uma política nacional de 

meio ambiente que vislumbre ações sustentáveis de conservação ambiental, 

fiscalização pelo poder público e controle das comunidades locais, a favor da 

valorização dos bens ambientais. 

Nota-se que a participação popular é importante para a consecução do 

projeto de preservação ambiental. Dessa forma, são imperiosas a divulgação e 

democratização de conhecimento, devendo esse nível de conscientização 

alcançar comunidades, os produtores madeireiros, os fazendeiros, os 

agricultores e as companhias mineradoras. Além do mais, salienta-se a 

atuação de ONG´s, partidos políticos, imprensa, sindicatos e outras entidades 

da sociedade civil para prosperar na massificação da participação popular. 

Merece atenção assinalar para o conhecimento das comunidades locais que é 

estrategicamente essencial no projeto de conservação dos recursos naturais, 

em função da aplicação de suas técnicas sustentáveis de produção. 

Ainda sobre a integração popular à matéria ambiental, salutar tecer que 

o EPIA/RIMA é uma peça de proteção à biodiversidade, tendo em vista que 

essa diligência pressupõe um levantamento de estudos e pesquisas para a 

concessão da licença ambiental. Então, flagrante que ocorre uma manifestação 

com teor decisório de um órgão administrativo, o que permite deduzir que o 

licenciamento ambiental não se traduz apenas num meio de controle da ordem 

econômica, pois essa ferramenta se coaduna também à tutela ambiental, nos 

termos do artigo 170, VI, CRFB, designando-se um caminho necessário para 

resguardar a biodiversidade. 

Dentro dessa lógica, ressalta-se a primazia ao acesso e à difusão de 

informações sem restrição, já que é importante denunciar ações que 

provoquem impactos e danos ambientais, o que demanda uma efetiva 



 
 26�

fiscalização dos membros da sociedade no que tange à elaboração de normas 

protetivas ao meio ambiente e à obrigatoriedade de seu cumprimento.  

Cumpre sublinhar a necessidade de ética e da presença de práticas 

preventivas nas pesquisas científicas no sentido de amparar o desafio pela 

preservação e conservação dos recursos naturais. Patente que as pesquisas 

intentam um aprimoramento técnico, uma evolução tecnológica, através do 

manuseio indiscriminado de genes, ou seja, submetendo-os a manipulações e 

cruzamentos. Trata-se de otimizar o patrimônio genético.  

Apesar dessa voracidade por progresso, é certo advertir que essas 

experiências genéticas podem engendrar direta ou indiretamente malefícios e 

mazelas para o meio ambiente natural, social e cultural, como impactos ético-

sociais, danos irreversíveis e o fomento à exploração e comercialização ilícita 

de plantas e outros materiais genéticos, concedendo musculatura ao tráfico 

internacional de espécies. 

No que se refere à criação de um organismo geneticamente modificado 

(OGM), novamente não se podem abnegar os ensinamentos dos professores 

Carrera e Séguin, que afirmam que  

a manipulação genética e a criação de novos organismos em 

laboratórios representam grave risco ao equilíbrio dos habitats 

naturais, uma vez que, se considerarmos a possibilidade de fuga de 

um destes OGM para o nicho de espécie semelhante, poderia haver 

um desequilíbrio cujas conseqüências ignoramos. (CARRERA; 

SÉGUIN, 2001, p. 114) 

 

Oportuno registrar que o empreendimento farmacêutico é um segmento 

industrial avidamente interessado na variedade biológica, o que engendra uma 

íntima conexão entre a biodiversidade e a produção de medicamentos. 

Indubitavelmente, os laboratórios do ramo investem milhões em pesquisas 

científicas com a premissa de desenvolver medicamentos, através de extratos 

vegetais. Coloca-se em evidência a necessidade de conciliar o conhecimento 

tradicional das comunidades às pesquisas laboratoriais, com vistas de fomentar 

avanços nesse campo. Sob essa ótica, a indústria farmacêutica se revela um 
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obstinado agente em busca da diversidade biológica e no uso racional dos 

recursos, a fim de promover descobertas de medicamentos. 

 

Por fim, cabe apreciar o contínuo processo de perda da biodiversidade 

global, através do crescente número de espécies em extinção ou ameaçadas 

de extinção. Uma das principais causas dessa redução decorre da degradação 

dos habitats naturais em razão das atividades produtivas das indústrias. Não 

obstante estas serem o fio condutor para o crescimento econômico, a criação 

de empregos e o recrudescimento das exportações, impactos e danos 

ambientais são deflagrados, fazendo por merecer ações de compensação 

ambiental, a fim de minimizar a deterioração do meio ambiente. 

 

2.5  A problemática perda da biodiversidade 

   

Como já apresentado, a biodiversidade ostenta um papel 

estrategicamente primordial na manutenção de um meio ambiente equilibrado e 

de uma qualidade de vida sadia. Porém, em face dos atuais níveis de 

degradação ecológica presenciados, cujo principal responsável é o homem, 

salutar assentar a verídica e inquietante perda da biodiversidade global, que 

implica a redução sensível de espécies. De fato, essa tendência tem 

proporcionado desequilíbrio nas cadeias alimentares e o rompimento da 

harmonia nas relações e articulações entre os seres vivos nos ecossistemas. 

 A diminuição da biodiversidade se esclarece com fulcro na inobservância 

de princípios que norteiam a sustentabilidade. Essa mazela ambiental 

simboliza um óbice à preservação do equilíbrio nas interações dos seres vivos, 

sinalizando para uma mitigação e rompimento de um percurso evolutivo das 

espécies perante a pública redução de materiais genéticos. 

 Sob esse contexto desalentador, assolado pelo crescimento de espécies 

que se submetem ao processo de extinção ou ameaça de extinção e pela 

alarmante escassez de recursos, coerente imputar ao homem a condição de 

núcleo central da política de desenvolvimento sustentável. Inconcebível 

segregar o homem do conceito de meio ambiente, uma vez que aquele constrói 
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sua vida, suas relações sociais, familiares e culturais, suas interações com 

outros seres no meio ambiente.  

Incorre num erro crasso estudar meio ambiente de forma independente e 

alijada do homem, porque este é o grande responsável pelas lesões ao 

patrimônio ambiental. No final das contas, impende notificar que suas ações 

acabam por autolesioná-lo, já que comprometem a existência de um meio 

ambiente equilibrado e uma qualidade de vida sadia para as futuras gerações. 

Por essa razão que não se pode apreciar a responsabilização ambiental de 

maneira dissociada da abordagem do assunto biodiversidade. 

Incontestável que deve ser feito um exame integrado de 

responsabilidade ambiental e biodiversidade, uma vez que hodiernamente são 

flagrantes e claras as práticas de biopirataria, a onda desenfreada de 

manipulação genética e o consumo predatório e indiscriminado de recursos 

naturais. Vale enfatizar que nesses casos consagra-se a responsabilidade 

ambiental objetiva. 

No seio de um sistema produtivo global que fomenta a reprodução de 

capital e a concentração de riquezas, o homem busca insaciavelmente o lucro 

e conquistas materiais, mesmo que em seu caminho tenha que agredir e aviltar 

o meio ambiente. Em face desse pensamento errôneo, torna-se comezinho 

entender a expansão de condutas humanas potencialmente danosas e 

perniciosas ao meio ambiente, desprovidas de uma racionalidade suficiente 

para discernir que os próprios autores desses atos fazem parte dessa 

ambiência socioambiental e cultural e também sofrerão com os efeitos nocivos.  

Aproveitando o ensejo, curial exprimir a lição do professor E. O. Wilson, 

que, em seu artigo, salientou a participação direta do homem no desafio de 

preservar e conservar a biodiversidade, em razão de ser o único ser vivo 

eivado de potencial racional. Em sua concepção, esse espírito racional teria o 

condão de aflorar a ética, a responsabilidade e a coerência no homem quando 

explora o meio ambiente. Justamente essa condição de racionalidade que 

coloca o homem num patamar superior aos outros animais. Assim, insta 

registrar seu comentário 

Somos fundamentalmente mamíferos e espíritos livres que 

alcançaram esse alto nível de racionalidade pela criação perpétua de 
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novas opções. (...) A profundidade da ética da conservação será 

medida pela extensão com a qual cada uma das duas abordagens a 

natureza for usada para remodelar e reforçar a outra. O paradoxo 

pode ser resolvido ao se transformar suas premissas em formas mais 

adequadas à sobrevivência, incluindo a proteção ao espírito humano. 
(WILSON, E.O.A  apud CARRERA; SÉGUIN, 2001, p. 107) 

 

São apontadas algumas medidas estratégicas para a conservação e a 

proteção da biodiversidade, como a garantia de acesso à biodiversidade pelos 

cidadãos brasileiros, a implementação de uma gestão pública, participativa, 

considerando a soberania do patrimônio genético brasileiro e o repatriamento 

genético nacional. 

Apesar das constantes operações de repressão às condutas de 

agressão à biodiversidade, cumpre inferir um quadro pouco auspicioso, em 

decorrência da crescente violação à soberania brasileira com a biopirataria, a 

presença de dispositivos legais pouco eficientes e burocráticos, a ausência de 

tipificação penal para a biopirataria e ainda a corrupção que se assola pelas 

estruturas administrativas brasileiras. 

 

2.6  A Biodiversidade no Brasil  

 

Com um território avaliado em 8,5 (oito e meio) milhões de km2, sendo o 

quinto maior do mundo, o Brasil está situado majoritariamente na zona térmica 

intertropical. Em virtude de sua extensão latitudinal, o país possui uma 

diversidade climática, causa determinante para a formação de diferentes zonas 

biogeográficas, mais conhecidas como biomas. Por isso que se afirma que o 

Brasil desfruta de um elevado potencial biológico. 

Dentre esses vários patrimônios ecológicos e genéticos, devem ser 

elencados a Floresta Amazônica (a maior floresta tropical úmida do mundo), o 

Complexo do Pantanal, o Cerrado, a Caatinga (Floresta semi-árida), Mata 

Atlântica, a Floresta das Araucárias, os Pampas gaúchos, além de uma 

exuberante costa marinha de 3,5 (três e meio) milhões de km2 constituída por 

dunas, recifes de corais, lagoas, pântanos e estuários.  
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Incontroverso que o Brasil se encontra numa privilegiada posição a 

respeito da biodiversidade, por isso depreende-se o seu papel como um dos 

protagonistas nos debates internacionais sobre o tema em apreço. Juntamente 

com Zâmbia, Índia, Costa Rica, Malásia, Colômbia e Indonésia, o Brasil é 

tachado como um país megabiodiverso e assume uma importante participação 

no cenário jurídico-ambiental internacional, o que suscita repercussões sócio-

ambientais e econômicas em decorrência da expansão da biopirataria e de 

outras violações cometidas contra o meio ambiente. 

Reforçando a grandiosidade da biodiversidade brasileira, vale apontar a 

significativa quantidade de comunidades locais e populações indígenas que 

portam conhecimentos tradicionais expressivos acerca de seus habitats. Não 

se pode olvidar de destacar a participação desses grupos na conservação da 

biodiversidade, uma vez que eles defendem suas terras contra as investidas 

feitas por grupos econômicos desalinhados ao compromisso do 

desenvolvimento sustentável. 

Perante o exposto, simples entender por que o país goza de um vultoso 

banco genético, embora os pesquisadores não conheçam a genuína 

biodiversidade em sua integralidade. No que concerne ao patrimônio natural, o 

país é um dos países mais privilegiados do mundo, visto que desfruta de um 

enorme espaço agricultável, da maior biodiversidade, da maior floresta tropical 

e da abundância de recursos hídricos e minerais. 

A fim de ilustrar essa complexidade de vida, convém relatar, conforme 

prescreveram Carrera e Séguin, que o Brasil é o habitat com maior número de 

primatas, anfíbios, artrópodes, plantas superiores e de peixes de água doce, 

além de constituir uma posição de destaque no caso do território que abriga 

aves, répteis e palmeiras. (CARRERA; SÉGUIN, 2001, p. 105). 

Destarte, o Brasil é o principal país megabiodiverso do mundo, tendo em 

vista o seu potencial faunístico, florístico e a abundância de recursos hídricos. 

E essa diversidade biológica vernácula é um patrimônio de imensurável valor 

econômico. Esse valor não é atribuído somente ao uso dos seus recursos, mas 

também a possíveis melhoramentos genéticos que os próprios podem sofrer a 

partir dos quais são desenvolvidos novos medicamentos e outros produtos. 
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A liderança no ranking da biodiversidade pertence ao Brasil em razão de 

concentrar cerca de 70% das espécies de vertebrados, insetos e plantas 

pesquisadas e ainda falta identificar e apurar esse potencial em sua 

integralidade, pois há muitos mistérios a serem descobertos e estudados, o que 

incita uma euforia e um desejo incontrolável por material genético brasileiro. 

Outrossim, o território é privilegiado por prover 12% da água potável do 

planeta, uma gama de alternativas de fontes de energia e um suntuoso 

potencial hidrelétrico. 

Diante dos indícios de megabiodiversidade, impreterível sublinhar que o 

país consiste num espaço promissor às pretensões e interesses de empresas 

transnacionais, mormente aqueles centros tecnológicos em engenharia 

genética. Em decorrência de seu potencial genético e ambiental, o Brasil tem 

sido mira da exploração propagada pelos dominadores de biotecnologia. 

Com base nesse rico patrimônio ambiental, o legislador constituinte 

julgou necessário regulamentar a proteção da Floresta Amazônica, da Mata 

Atlântica, da Serra do Mar, do Pantanal Mato-Grossense e da Zona Costeira. 

Por força do artigo 225, §4° da Lei Maior, os biomas em epígrafe são reputados 

como patrimônio nacional e lhes são assegurados a preservação, igualmente 

no que tange a seus recursos naturais. No entanto, a Constituição da 

República de 1988 é silente quanto aos outros biomas. 

 Convém notificar um comentário feito pelo Ministério do Meio Ambiente a 

respeito da biodiversidade brasileira, pregando que 

A humanidade retira alimento, remédio e bens industrializados da 

biodiversidade, entre os milhões de seres que formam a fantástica 

riqueza biológica do planeta, localizada principalmente nas suas 

florestas tropicais. O Brasil possui a maior cobertura de floresta 

tropical do mundo, especialmente concentrada na Região Amazônica. 

Por essa razão, aliada ao fato de sua extensão territorial, diversidade 

geográfica e climática nosso país abriga uma imensa diversidade 

biológica, o que faz dele o principal entre os países detentores de 

megadiversidade do plenata. Possui a flora mais rica do mundo. 

(Ministério do Meio Ambiente, 2002, p. 12) 
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À luz desse magnífico patrimônio genético e abundância de recursos 

naturais, como expresso anteriormente, o Brasil tem despertado o interesse e a 

cobiça de sociedades estrangeiras e da comunidade científica internacional, 

que vêm investindo na exploração dessas riquezas e bens e no 

desvendamento do real potencial genético dessa biodiversidade. Essa avidez 

por elementos naturais pátrios vem promovendo o crescimento da biopirataria, 

assunto que será objeto de apreciação no capítulo vindouro.  

De fato, muitas espécies de plantas brasileiras possuem uma apreciação 

econômica considerável, como o abacaxi, o amendoim, a castanha do Pará, a 

mandioca, o caju e a carnáuba. No tocante às espécies da fauna, salientam-se 

o macaca-prego, a iguana, o curió, o papagaio, a cascável, dentre outros, como 

miras do tráfico de animais silvestres. 

Agregado ao montante incalculável das fontes energéticas e dos 

recursos minerais, sublinha-se um estoque genético que simboliza fonte natural 

para produtos farmacêuticos, cosméticos, bioquímicos e agronômicos. Por isso 

se depreende que a megadiversidade biológica genuína é um conjunto de bens 

de incomensurável expressão econômica, visto que o valor atribuído não 

remete apenas ao uso direto dos recursos, mas também a possíveis 

melhoramentos genéticos a que os próprios podem se submeter, a partir dos 

quais são produzidos novos medicamentos e outros artigos.  

Dessa maneira, premente que o país implante políticas ambientais para 

a persecução do melhor aproveitamento da biodiversidade pátria no sentido de 

desenvolver biotecnologias que impulsionem as exportações, a geração de 

empregos nos setores da pesca, extrativismo e agropecuária e formulação de 

remédios no combate às patologias. Em síntese, a diversidade biológica 

fornece produtos para exploração e consumo, além de contribuir para a 

prestação de serviços de uso indireto. Portanto, torna-se imprescindível a 

divulgação de uma educação ambiental que a exalte. 
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2.6.1 O Patrimônio Genético Brasileiro e as repercussões legais 

  

De acordo com os ensinamentos do professor José Afonso da Silva, 

tecnicamente a nomenclatura “diversidade biológica” designa riqueza do 

conjunto de seres vivos situados em determinado biótopo (área geográfica com 

recursos suficientes para garantir a conservação da vida), reiterando o nobre 

doutrinador que o índice de diversidade está relacionado à quantidade de 

espécies da fauna e da flora. (SILVA, José, 1995, p. 64) 

 Dentre as nuances envolvendo biodiversidade, ressalta-se a diversidade 

do patrimônio genético, que também é um instituto prescrito pelo escudo 

tutelador da Carta Magna. Nos termos do artigo 225, II, o legislador constituinte 

asseverou proteção à variedade e quantidade de espécies, ressalvando a 

diligência fiscalizatória para as pesquisas científicas voltadas ao arranjo 

genético. 

 A respeito do conceito de patrimônio genético, não se pode furtar de 

exteriorizar a lição do professor Paulo de Bessa Antunes que compara 

patrimônio genético como uma espécie de software do meio ambiente, ou seja, 

atribui-se como uma informação, um complexo de bens imateriais que não 

podem ser confundidos com os bens materiais individuais e coletivos. Vale 

acrescentar que patrimônio genético é toda informação de origem genética 

contida em amostras de todo ou de parte de espécime vegetal, microbiano ou 

animal, eivado de valor patrimonial. (ANTUNES, 2002, p. 40-41).   

 O artigo 7°, I da Medida Provisória 2186/2001 conceitua patrimônio 

genético e determina a titularidade da propriedade pelo Estado brasileiro a todo 

patrimônio situado na área de sua jurisdição, o que implica dizer que os 

benefícios econômicos decorrentes de sua exploração devam ser distribuídos 

entre o governo brasileiro e os outros agentes intervenientes no processo de 

desvendamento. Outrossim, o artigo 2° da Medida Provisória contempla o 

regime de autorização da União para o acesso ao patrimônio genético 

localizado no país. 

  Ante o discorrido, impende veicular que, por força da MP em 

voga, não se reconhece a liberdade de acesso aos recursos da diversidade 
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biológica, tendo em vista que para materializar o uso, a comercialização e o 

aproveitamento econômico do material genético pátrio é imprescindível a 

autorização pela União. Essa imposição legal faz evidenciar o poder de polícia 

desse ente federativo. 

Sob esse ângulo, qualquer interferência nos recursos genéticos 

brasileiros deve ser submetida ao controle estatal, sob a forma do poder de 

polícia, que se manifesta através da concessão de licenças, de atos 

fiscalizatórios, das imposições de limitações e a repartição de benefícios, 

conforme a previsão da MP. Essa filosofia de entendimento obedecida pelo 

legislador visa afrontar e extirpar qualquer compreensão internacional que 

sustente a liberdade de acesso aos bens naturais brasileiros. 

Pode-se combinar o comando legal em apreço com o artigo 15, I da 

Convenção de Biodiversidade, que preza pela soberania nacional sobre o 

patrimônio genético. Esse dispositivo foi regulamentado pelo Decreto Federal 

n° 4339/2002. Assim, preceitua o artigo 15, I que “em reconhecimento dos 

direitos soberanos dos Estados sobre seus recursos naturais, a autoridade 

para determinar o acesso a recursos genéticos pertence aos governos 

nacionais e está sujeita à legislação nacional.” 

Incontestável que quando o acesso ao patrimônio genético se consumar 

proporcionando lesões ao meio ambiente e consequentemente à saúde 

humana ou visar o desenvolvimento de armas biológicas e químicas, é vedado 

tal acesso, sob o fundamento legal que a Convenção de Diversidade Biológica 

(CDB) é um instrumento jurídico que tem por escopo o desenvolvimento 

sustentável e a promoção humana. (ANTUNES, 2002, p. 43)  

Além do mais, convém destacar a ingerência administrativa sobre o 

patrimônio genético pátrio, através do Conselho de Gestão do Patrimônio 

Genético. Esse órgão foi instituído por força do artigo 10 da MP n° 2186/01 e 

constitui-se um membro da estrutura do Ministério do Meio Ambiente.  

O dispositivo legal em questão confere ao Conselho uma função 

deliberativa e normativa, dentre elas prevê a coordenação da execução de 

políticas de gestão ao patrimônio genético, a edição de normas técnicas, a 

estipulação de critérios para as autorizações de acesso, o esboço de 
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parâmetros para elaboração do contrato de utilização do patrimônio genético e 

repartição de benefícios, a promoção de debates e de consultas públicas a 

respeito do acesso à biodiversidade, a deliberação da autorização de acesso 

ao conhecimento tradicional associado mediante anuência prévia de seu titular 

e outros atributos. 

Insta comentar que o Conselho foi regulamentado pelo Decreto n° 3945, 

de 28 de setembro de 2001, que estatui a sua composição e as normas para 

seu funcionamento, através da regulamentação dos artigos 10, 11, 12, 15, 16, 

18 e 19 da MP n° 2186-16. 

 Irrefutável e evidente o avanço da biotecnologia nas últimas décadas, 

tendo em vista o desenvolvimento da engenharia genética, a execução de 

clonagens, o transplante de órgãos e as experiências científicas com 

transgênicos e células-tronco. Contudo, esse salto científico carregou consigo 

algumas contestações e polêmicas, uma vez que promoveu alterações em 

valores sociais e culturais. Por isso, registraram-se mudanças na relação 

Ciência e Ética, afinal de contas abre-se a brecha para interpelar até que ponto 

o homem tem direito de interferir na evolução natural da vida. 

 Oportuno transmitir com exatidão a ideia que não é digno e razoável 

desencorajar a evolução da ciência, já que se proclama a interação dessa 

evolução com os princípios éticos e de proteção à dignidade da pessoa 

humana, para assim consagrar o célebre ditado que fala que a ciência está a 

serviço da humanidade. Nesse sentido, emerge o poder do estado de inibir a 

violação ou o abuso de algum direito fundamental, no caso o direito da 

dignidade da pessoa humana que está intrinsecamente integrado com o meio 

ambiente equilibrado. Vale lembrar que a dignidade da pessoa é um dos 

valores protegidos pela Carta Magna e um dos baluartes do Estado 

Democrático de Direito, como prescreve o artigo 1°, III, CRFB/88. 

 Para dirimir qualquer embaraço moral, vem à tona o Direito, como 

ciência social com alicerce na ética, com a finalidade de amparar a dignidade, 

através da regulamentação dos progressos na seara genética compatíveis aos 

direitos fundamentais das presentes e futuras gerações. Conveniente advertir 

que a CRFB/88 nem nenhuma lei não proibiram expressamente as 



 
 36�

experiências genéticas com seres vivos, apenas regulamentaram a 

necessidade de fiscalização pelo poder público às entidades encarregadas do 

ofício de manipular material genético e de fazer pesquisas com ele. 

 Haja vista a evolução desse ramo científico, como se infere a partir do 

Projeto Genoma Humano (PGH) e o Projeto de Diversidade de Genoma 

Humano, torna-se imperiosa a criação de uma legislação que acompanhe os 

passos desse aprimoramento, ressalvando uma regulamentação mais 

satisfatória e eficaz no que toca à riqueza do patrimônio genético brasileiro. 

Urge ressaltar ainda a inércia do legislador genuíno para disciplinar essas 

matérias. 
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3. O NOVEL INSTITUTO DA BIOPIRATARIA E AS 

CONSEQUÊNCIAS PARA O BRASIL 

 

 O capítulo em foco visa retratar um assunto contemporâneo que vem 

atormentando a preservação da biodiversidade no mundo. Assim, compreende 

a análise de uma mazela recente que tem acarretado reflexões dos operadores 

do Direito Ambiental, críticas ácidas ao legislador, reivindicações pela 

sociedade, órgãos ambientais e polícia federal, além do crescimento da 

quantidade de operações da polícia e de decisões judiciais. O instituto a ser 

examinado é a biopirataria, uma atividade da moda e intrinsecamente ligada à 

biodiversidade. 

 Sob esse prisma, o presente capítulo se ocupa de conceituá-la, mostrar 

o seu funcionamento e estrutura, assinalar as suas implicações sócio-

ambientais e econômicas para o Brasil e métodos de repressão.  

E finalmente, apreciar algumas de suas modalidades, como o tráfico de 

animais silvestres, a comercialização de sangue indígena, a exportação ilegal 

de madeira e a retirada de material genético presente em plantas para servir o 

capital internacional em desfavor dos interesses brasileiros. Dentro dessa 

transferência de conteúdo genético, faz-se uma breve abordagem do bioma 

amazônico, a fim de identificar o fluxo de entrada e saída de patrimônio 

genético, comprovando ser o principal alvo da biopirataria por concentrar a 

maior diversidade biológica do país. 

 

3.1 Introdução 

 

À luz do potencial genético de biodiversidade, os biomas brasileiros, 

como Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, Pantanal, Campos, Manguezais, 

Floresta Amazônica, dentre outros, despertam a cobiça da comunidade 

científica internacional. Por isso, o Brasil é o maior alvo de biopiratas, que 

impulsionam o tráfico do patrimônio florístico e faunístico brasileiro. 
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Historicamente, o Brasil é um país bastante assediado por estrangeiro 

com vistas a se apropriar de recursos genuínos. Por isso, muitos historiadores 

asseguram que os primeiros atos de biopirataria datam da época colonial, 

quando os colonizadores descobriram como extrair o pigmento vermelho do 

pau-brasil para tingir tecidos na Europa, o que correspondia a uma atividade 

bem lucrativa aos portugueses. Estes exploravam o conhecimento dos 

indígenas para dominar técnicas de extração do pigmento do pau-brasil em 

troca de espelhos, facas, armas, realizando uma espécie de escambo. E assim, 

as espécies de pau-brasil se aproximaram da extinção. 

Outro episódio marcante de biopirataria no Brasil tratou-se do 

contrabando de sementes da árvore de seringueira em 1876 pelo inglês Henry 

Wickham, mentor da idéia de levá-las para a Malásia. Resultado de sua ação 

foi que a Malásia, após algumas décadas, atingiu o status de maior exportador 

de látex no mundo. Isso tem um nexo causal direto porque atualmente os 

principais produtores de borracha são países asiáticos, como Indonésia, 

Camboja, Myanmar, Filipinas, Vietnã, Tailândia e Malásia. 

Por isso, convenciona-se dizer que a biopirataria é aparentemente 

contemporânea, embora a prática ilegal e clandestina da qual o vocábulo se 

trata remonte no Brasil desde o Brasil-Colônia. A pilhagem de recursos naturais 

do Novo Mundo em destino ao continente europeu ocorrida durante vários 

séculos se operava bastante. 

A nomenclatura biopirataria começou a ser muito pronunciada pela mídia 

a partir da década de 1990, quando a biotecnologia foi impulsionada através da 

exploração de organismos vivos como matérias-primas para pesquisas 

científicas e desenvolvimento de novos produtos. Com o advento da Rio-92 e a 

ratificação da Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB), popularizou-se o 

discurso de alerta sobre o iminente perigo que os recursos naturais, o 

conhecimento tradicional de comunidades autóctones estavam correndo por 

conta do comportamento ganancioso de especuladores e de empresas 

transnacionais. 

A biopirataria tomou fôlego, sobretudo, em razão da ausência de 

proteção da biodiversidade do planeta e sua prática vem se expandindo pela 
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América Latina, sub-continente de exuberante riqueza de recursos naturais que 

aguçam o interesse de empresas farmacêuticas, alimentícias, madeireiras, 

personagens responsáveis pela pirataria de recursos genéticos e biológicos. 

 

3.2 Conceito 

 

Preliminarmente, mister definir biopirataria como a apropriação ilegal, 

indevida de formas de vida da flora e da fauna e do conhecimento tradicional 

indígena ou de comunidades locais por instituições científicas internacionais ou 

transnacionais que se apoderam sem autorização e anuência desses grupos 

autóctones e do país proprietário desse patrimônio natural. Portanto, essa 

atividade ilícita pressupõe a transferência da biodiversidade de um país para 

outro sem o pagamento de royalties. 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Direito do Comércio Internacional 

de Tecnologia, Informação e Desenvolvimento (CIITED), biopirataria 

compreende a transferência (animal ou vegetal) e/ou conhecimento tradicional 

associado à biodiversidade, sem o expresso consentimento do Estado de onde 

fora extraído o recurso ou da comunidade tradicional que formulou dado 

conhecimento, correspondendo a uma prática aviltante as disposições da CDB. 

Em síntese, essa prática representa um contrabando de recursos 

diversos da fauna e flora e a monopolização do conhecimento tradicional 

associado de comunidades locais por empresas estrangeiras, que só visam o 

lucro. Ainda cumpre identificar a lesão sofrida pelos países detentores da 

biodiversidade, tendo em vista que o lucro angariado, através do patrimônio 

apanhado, se destina apenas às transnacionais. Não há repartição dos 

benefícios econômicos com o país que ostenta a riqueza nem com suas 

comunidades locais ou indígenas providas de conhecimento apurado sobre as 

especialidades e vantagens dos recursos biológicos. 

Por esse motivo, afirma-se que a biopirataria está intrinsecamente ligada 

à falta de repartição justa e equitativa entre Estados, instituições e 

comunidades tradicionais dos recursos das vantagens econômicas decorrentes 

da exploração do patrimônio ambiental. Ademais, oportuno reconhecer a 
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violação à soberania do país quando um grupo de pesquisadores estrangeiros 

extrae plantas, insetos, animais, frutos, água ou microorganismos sem 

autorização de seu governo, com a finalidade de estudar seu código genético 

para tirar vantagens no mercado de patentes e da comercialização. 

Historicamente, pode-se confirmar que a injustiça assola o 

aproveitamento desses recursos, o uso dos conhecimentos genéticos e o uso 

dos conhecimentos tradicionais associados. Isso se confirma nos países de 

origem do patrimônio ambiental, visto que é sabido que as comunidades 

autóctones portadoras desse conhecimento tradicional associado são 

consultadas por aqueles que exploram seus recursos para adquirir vantagens 

patrimoniais e conhecimento científico sobre o manejo e função da espécie 

requisitada. 

Vale advertir que existem normas internacionais que disciplinam a 

orientação da distribuição dos lucros derivados pela utilização de técnicas 

tradicionais e de recursos naturais por meio de royalties às comunidades locais 

ou aos países de onde foram apropriados. 

 

3.3 A operacionalização da biopirataria 

 

Geralmente, os biopiratas são aliciados e recrutados por empresas 

internacionais do ramo farmacêutico, alimentício ou de cosméticos e entram em 

países megabiodiversos como turistas, cientistas ou missionários religiosos. 

Dentro do território, eles se apossam do patrimônio genético e natural, 

recolhendo amostras de organismos vivos das florestas. Dando sequência à 

execução de sua tarefa, eles se infiltram em comunidades caiçaras, a fim de 

assimilar seus conhecimentos específicos acerca dos recursos naturais.  

Cumpre elucidar que os conhecimentos associados compreendem 

desde técnicas de manejo de recursos naturais até métodos de caça e pesca, 

conhecimentos sobre os diversos ecossistemas e sobre propriedades 

farmacêuticas, alimentícias e agrícolas de espécies e as próprias 

categorizações e classificações de espécies da flora e da fauna utilizadas pelas 
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populações tradicionais, funcionando como uma verdadeira enciclopédia das 

florestas e demais biomas nos quais habitam. 

Há de se constatar que o interesse dos biopiratas está na busca de 

essências, princípios ativos para medicamentos, produtos para a indústria 

farmacêutica e cosméticos, alimentos e espécies com potencial forrageiro. E 

para atingir seus objetivos, eles lançam mão de subterfúgios para extrair as 

riquezas naturais, assimilar instruções sobre esse material genético e para 

transportar clandestinamente as espécies internamente e para o exterior. 

De forma inescrupulosa, os traficantes retiram mudas, sementes, insetos 

e qualquer fonte da farta biodiversidade e se aproveitam da inocência e da 

carência socioeconômica de povos nativos ou indígenas para angariar 

preciosas informações sobre aquele estoque genético a ser pesquisado. 

Igualmente, usando mais métodos ardilosos, os biopiratas realizam o 

transporte velado desse material vivo escondendo sementes, gêmulas, animais 

ou microorganismos em bolsos, canetas, frascos, caixas, tubos de PVC sempre 

encontrando um meio de camuflar as espécies para ludibriar as autoridades 

locais. 

Após feitas essas observações, vale reconhecer as fases da biopirataria. 

A primeira remete à coleta, quando os biopiratas removem ilegalmente as 

reservas biológicas (animais, vegetais, fungos, sementes, microorganismos). 

Em seguida, deflagra-se a segunda linha de ação quando é feita a camuflagem 

ou disfarce da mercadoria que sai dos portos ou aeroportos. Depois, os 

produtos são vendidos para laboratórios ou colecionadores que patenteiam as 

substâncias ou eles se tornam proprietários dos seres, refletindo num prejuízo 

ao país de onde se retirou a riqueza. Finalmente, estima-se o prejuízo do país, 

de comunidades locais e populações locais tradicionais que, sem a patente, 

deixam de receber os royalties da exploração e comercialização dos bens 

furtados. 

 

3.4  Prejuízos da biopirataria para o Brasil  

O crescimento da biopirataria no Brasil traz à baila uma gama de 

conseqüências negativas para o país seja de ordem econômica ou de cunho 
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ambiental. Primeiramente, sua prática promove o perigo de extinção de 

algumas espécies de animais e vegetais em decorrência do tráfico. A remoção 

de espécies de biomas brasileiros interfere no equilíbrio, podendo provocar 

uma ruptura na cadeia alimentar. Além disso, cabe ressaltar que a biopirataria 

pode acarretar uma erosão genética, haja vista o impedimento à continuidade 

do processo evolutivo da vida, através da retirada de espécies nativas e 

realocação de espécies modificadas geneticamente em outro meio natural. 

Em seguida, mister informar o segundo problema que se refere à 

privatização de recursos genéticos derivados de plantas, animais, 

microorganismos que anteriormente estavam disponíveis para comunidades 

tradicionais. Assim, certas matérias-primas ou produtos brasileiros são 

conduzidos para o exterior e patenteados em sua substância originária por 

laboratórios, o que impede empresas brasileiras de exportar essas riquezas ou 

de o país receber royalties. Isso reflete em prejuízo para a economia brasileira 

que deixa de arrecadar milhões por ano em razão de sua biodiversidade. 

Inestimável estipular com exatidão a quantidade de espécies de fauna e 

flora, de madeira que é transportada para fora do Brasil durante um ano sem 

autorização de órgão ambiental, mas trata-se de um desvio de material 

genético vultoso que tem o condão não só de violar a soberania brasileira, mas 

de causar negativas implicações econômicas e ambientais, visto que a 

apropriação de elementos da fauna, da flora e do conhecimento tradicional de 

comunidades autóctones se converte para o patenteamento das substâncias 

produzidas em nome de transnacionais, não havendo repartição dos bônus 

econômico com o Brasil, berço genético, nem com as ditas comunidades, 

portadoras de peculiares conhecimentos. 

É de se concluir que transnacionais farmacêuticas, de cosméticos, 

químicas estão se locupletando injustamente ás custas do beneficiamento de 

riquezas alheias sem o pagamento de royalties e da exploração da inocência e 

da pobreza de povos nativos. Da mesma forma, lamenta-se como um país que 

goze de um patrimônio biológico agregado aos valiosos conhecimentos 

tradicionais não consiga reverter essas riquezas a favor de seus habitantes, 

mas permita que tais riquezas sejam alvo de pirataria por agentes estrangeiros, 
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sem qualquer contraprestação para os seus legítimos titulares ou para seu 

governo. 

 

3.4.1  Casos polêmicos de Biopirataria 

 

No ventre do patrimônio que toma rumo do exterior, insta enfatizar 

alguns casos polêmicos, que repercutiram em imbróglio internacional. Adverte-

se que se não fosse a interferência do governo brasileiro ou de ONG´s 

ambientais, o Brasil continuaria sendo lesado e sofrendo um prejuízo pelo 

patenteamento por empresas estrangeiras de marcas genuinamente 

brasileiras. 

 Primeiramente, urge apontar a transferência de 70 (setenta) mil 

sementes de seringueira coletadas às margens do Rio Tapajós, contando com 

a conivência de autoridades brasileiras.  Essas sementes foram conduzidas 

pelos ingleses para o Sudeste Asiático, o que reduziu o período do “boom” 

extrativista na região amazônica. 

 Na mesma linha, deve assinalar a questão do cupuaçu, que teve sua 

patente registrada pelo Japão, o que provocou indignação no Brasil. Por isso, 

em janeiro de 2003, a organização não-governamental Amazonlink tomando 

conhecimento do feito insuflou um debate internacional e impetrou uma ação 

para postular o cancelamento do registro da marca comercial do cupuaçu pela 

transnacional japonesa Asahhi Foods Co. Ltda, de Kyoto. Em 2004 finalmente 

o requerimento foi atendido, mas o assunto promoveu discussão na mídia e 

felizmente com uma solução favorável ao Brasil nessa batalha contra a 

biopirataria. 

 Ainda existe a questão clássica do açaí, que, muito procurado pelo alto 

valor nutricional e gastronômico, foi patenteado por outra empresa japonesa 

K.K Eyela Corporation, mas por motivos de pressão de ONG´s ambientais 

brasileiras e da imprensa teve a patente anulada pelo governo japonês 

também. Igualmente, pertinente referir-se ao registro feito por empresa norte-

americana, durante meados da década de 1970, do veneno da jararaca, que 
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teve o princípio ativo descoberto, o que foi de grande valia para a produção de 

medicamento contra hipertensão 

 

3.5  Os métodos de combate à biopirataria  

 

A enorme biodiversidade, a carência de políticas coordenando sua 

proteção e promovendo educação ambiental, pesquisas e aproveitamento 

econômico e a falta de uma legislação criminal especial para a biopirataria 

fazem prosperar a atividade dos biopiratas no território nacional. O estado do 

Amazonas, por exemplo, é uma das principais reservas biológicas do mundo e 

muito sofre com as ações da biopirataria.  

Como exposto, urge levantar que atualmente no Brasil ainda não existe 

uma legislação específica de combate à biopirataria, o que enseja a aplicação 

de outros instrumentos normativos, como artigo 225 da Carta Magna, a lei 

9605/98 (lei de crimes ambientais), a lei 8974/95 (lei da biossegurança), a lei 

9279/96 (lei de patentes), decreto 3945/2001, a Medida Provisória 2186-

19/2001 e a CDB/92 para a atribuição de tutelar a biodiversidade pátria. 

No seio do conjunto de medidas para o desencorajamento do instituto, 

impende registrar a necessidade de maiores investimentos nos setores de 

pesquisas científicas, uma fiscalização mais efetiva das fronteiras, além de ser 

imprescindível a criação de uma legislação penal voltada para a extirpação da 

biodiversidade brasileira. Sendo assim, sustenta-se no plano interno uma 

criminalização da biopirataria dentro da proposta de combate.   

Dentro dessa linha de ação, importante demonstrar as parcerias 

estratégicas internas para consumar essa política, como o termo de 

cooperação de repúdio à biopirataria que agrega o Ministério do Meio 

Ambiente, o Departamento de Polícia Federal, a Agência Brasileira de 

Inteligência e o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos 

Renováveis. De fato, sinaliza uma tentativa de somar esforços com o propósito 

de controlar o acesso, a remessa e o transporte de componentes do patrimônio 

genético e do acesso aos conhecimentos tradicionais associados no Brasil. 
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Inconcebível desprezar o papel do IBAMA nesse trabalho de repressão 

ao instituto em tela. Por isso, imprescindível atestar que o IBAMA exerce o 

ofício de divulgação de material que envereda o nome das espécies 

ameaçadas de extinção ou em extinção para os postos de fiscalização no 

Brasil, incluindo aeroportos, portos, rodovias, ferrovias e outros locais de 

intensa circulação humana.  

Essa ação faz parte da operação de massificar conhecimento geral 

sobre a fauna e a flora, com o escopo de reconhecer as espécies a serem 

apreendidas, o seu local de origem e seus hábitos alimentares. Corresponde a 

uma estratégia encontrada para viabilizar o trabalho das autoridades 

fiscalizadoras no intuito de informar a ilegalidade da compra, comercialização e 

transporte de animais silvestres desautorizados. 

Ademais, salienta-se a participação da Associação Brasileira de 

Propriedade Intelectual (ABPI) que fundou um grupo de trabalho para 

levantamento preliminar de nomes de espécies da flora e fauna brasileiras que 

capturadas poderiam ser usadas industrialmente na produção de 

medicamentos, cosméticos e alimentos. A partir desse exame, uma lista com 

os nomes é enviada para escritórios de patentes mundiais na Europa, Estados 

Unidos e Japão, com o interesse de impedir que produtos brasileiros tenham 

suas marcas usurpadas por outros países por meio da biopirataria.  

Nessa batalha, o governo também tem contactado suas embaixadas no 

exterior divulgando os típicos nomes de bens da biodiversidade brasileira, além 

de contar com a participação de ONG´s que fiscalizam e denunciam no caso de 

marcas brasileiras estarem sob a patente de outro Estado ou empresa 

estrangeira. 

No bojo da conscientização nacional de repressão à biopirataria, insta 

assinalar a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito da Biopirataria, 

que trafegou até 2006, quando houve a exposição de seu relatório final. A CPI 

em tela, cujo presidente foi o deputado Antônio Carlos Mendes Thame e 

relator, o deputado Sarney Filho, foi instaurada para investigar o tráfico de 

plantas, insetos, microorganismos, animais silvestres por pesquisadores 

internacionais e a extração ilegal de madeira, já que parcela desse patrimônio 
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genético foi e continua sendo transferido para o exterior sem autorização, o que 

provoca prejuízos gigantescos ao Brasil, que observa o lançamento de 

remédios por laboratórios de Estados Unidos, Japão e Europa a partir do 

material genético que é contrabandeado de seu território. 

Averiguadas as denúncias sobre a extração ilegal de madeira, sobre a 

biopirataria, sobre o tráfico de plantas e animais silvestres e sobre a venda de 

sangue indígena, o resultado dessa fiscalização e intervenção foi a proposta de 

indiciamento de 84 (oitenta e quatro) pessoas e empresas suspeitas de 

envolvimento com diversos crimes ambientais concernentes aos assuntos 

acima expostos, como assevera o relatório final de 28 de março de 2006. 

  

3.6 Algumas Modalidades de Biopirataria  

 

 Após o exame do que significa biopirataria, salutar apresentar as 

principais atividades que são caracterizadas como biopirataria e que são 

responsáveis pela dilapidação do patrimônio biológico brasileiro. Estas se 

desenvolvem com freqüência ao longo do território brasileiro e são miras de 

operações da polícia federal, até ensejando alguns mandados de prisão e de 

busca e apreensão. São a coleta e comercialização de sangue indígena, a 

extração de fauna, flora, substâncias e madeiras sem o consentimento da 

administração pública pátria, o que tornam essas atividades ilícitas e 

clandestinas, movimentando muito capital pelo mundo. 

 

3.6.1  Venda de Sangue Indígena 

 

A primeira modalidade de biopirataria a ser abordada tem avocado 

atenção.  Trata-se do recolhimento de amostras de sangue indígena para 

fomentar pesquisas científicas, que se aperfeiçoou, cresceu e se proliferou na 

região norte do Brasil, culminando no tráfico. O tráfico instrumentaliza o 

desdobramento da biopirataria. 

Dentro do tráfico de recursos genéticos, evidenciam-se como elementos 

comercializados plantas medicinais, animais, insetos e amostras de sangue 
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indígena. Existem empresas norte-americanas e européias que se amparadas 

de tecnologias negociam a compra de genoma humano com quadrilhas 

internacionais de biopiratas. Essa comunicação em muitas ocasiões se dá por 

intermédio da Internet. 

A transação envolvendo DNA de indígenas, sobretudo, acontece nos 

estados do Acre e Rondônia e foi objeto de investigação pela polícia federal e 

pela Câmara dos Deputados a partir da abertura da Comissão Parlamento de 

Inquérito (CPI) da Biopirataria, cuja atribuição enfocava a apuração do 

contrabando de animais, furto de madeira e de recursos genéticos da 

Amazônia. 

As primeiras denúncias da comercialização do sangue indígena, 

conhecido como “ouro vermelho”, se deram a partir de 1996. Flagrante que os 

indígenas se tornaram reles marionetes de empresas multinacionais para 

desenvolver pesquisas genéticas, já que são populações isoladas e fechadas. 

Esse fato chamou atenção dos responsáveis pela CPI da biopirataria, o que 

consequentemente aumentou o grau de fiscalização à atividade, a fim de ser 

reprimida.  

A empresa norte-americana Coriell Cell Repositories, especializada em 

pesquisas de genoma humana, foi acusada de realizar a venda de material 

genético de índios das tribos Karitiana e Suruí de Rondônia (DNA e células), 

através da Internet no portal http://locus.umdnj.edu. Como é comum de 

acontecer, os biopiratarias agem de forma ardilosa ao ingressar nas aldeias e 

convencer os índios a doarem sangue com o argumento de que o material 

seria aproveitado para pesquisas propedêuticas à patologias, como malária, 

anemia e verminoses. Em contrapartida, também fazem promessas de 

medicamentos aos índios para combater algumas doenças, os quais nunca 

chegam. 

Nessa esteira, inconteste designar um caso concreto de violação ao 

princípio da dignidade da pessoa humana, atentando contra os direitos de 

personalidade dos indígenas e contra a soberania brasileira ao comercializar 

seu material genético sem uma expressa autorização sua e de autoridades 

ambientais competentes.  
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3.6.2  Extração ilegal de madeiras e a sua exportação 

 

Outra grave e preocupante modalidade de biopirataria que afronta a 

premissa de preservação do meio ambiente e macula a soberania brasileira, 

agredindo a biodiversidade é a remoção de madeiras de forma ilícita. Assim 

como as outras atividades acima relatadas, a extração ilegal de madeiras foi 

objeto de investigação e de várias operações da polícia federal de repressão à 

biopirataria. 

Pacífico que o Brasil é um dos maiores produtores de madeira tropical, 

que serve como matéria-prima para diversos artefatos, como, por exemplo, 

instrumentos musicais. A atividade madeireira expandiu-se significativamente 

para atender as demandas internas e externas, concomitantemente a extração 

ilegal de madeira, principalmente na Amazônia, cresceu de forma incontrolável, 

comprometendo seriamente o meio ambiente equilibrado. Hoje, a maior parte 

da madeira é explorada de forma irregular e é exportada. As espécies com 

maior valorização econômica são o mogno, o ipê e o cedro, ressalvando outras 

como o jatobá e a maçaranduba, todas alvos dos biopiratas. 

A extração irregular está intrinsecamente relacionada à falta de 

regulamentação contundente de manejo florestal na legislação brasileira, à 

escassez de políticas públicas eficientes que favoreçam a obtenção de madeira 

de forma sustentável e às debilidades nas ações de controle e fiscalização. 

Ademais, salientam-se as fraudes praticadas, como falsificação de 

documentos, omissão de informações, corrupção que fortalecem a biopirataria 

da madeira no Brasil. 

Definitivamente, a madeira se tornou uma potente problemática ao Brasil 

com implicações ambientais, sociais e econômicas. Dentre essas, cumpre 

explanar o vínculo dos fenômenos da exploração ilegal de madeira com o 

desmatamento não autorizado. Sabe-se que o lucro proveniente da 

comercialização da madeira financia o desmatamento, a ocupação 

desordenada e a queimada para a transformação de áreas em pastos ou 

plantações agrícolas. Portanto, evidente é a ligação da ilegalidade extrativista 

da madeira com o desflorestamento ilegal e predatório. 
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Ainda sobre os efeitos negativos da prática, pode-se anunciar que as 

queimadas e o desmatamento contribuem para as mudanças climáticas e a 

intensificação do efeito estufa. Além disso, o corte ilícito de madeira 

subvenciona também a abertura de estradas não-oficiais esgarçando o 

patrimônio ambiental e facilitando a ação de grileiros, o que, no final, repercute 

em violência pela disputa de terras. 

Diante dos lucros proporcionados a partir da ganância dos madeireiros, 

a atividade aflora uma dramaticidade que se justifica com a evolução das 

mazelas acima comentadas. O problema decorre de fatores, como a deficiência 

da fiscalização e intervenção governamental, a corrupção, a falta de escrúpulo, 

a ineficiente gestão dos recursos florestais e os efeitos decorrentes dessa 

ilicitude.  

Salutar reparar que a extração ilícita em si é nociva à biodiversidade, 

porém a questão ambiental se agrava mais ainda em decorrência de outras 

ações humanas atreladas que deterioram ainda mais, o que agiganta a 

dimensão do problema.  

  

 

3.6.3  A biopirataria contra a fauna silvestre e o tráfico de animais silvestres 

 

Inevitável fazer alusão à retirada de espécies da fauna e flora com 

propósito de direcioná-las para os principais centros econômicos e urbanos do 

Brasil, onde concentra o mercado consumidor mais potente e os portos estão 

próximos geograficamente, e para os mercados dos países desenvolvidos, 

onde se potencializam pesquisas científicas, sem dissecar o tráfico que 

circunscreve esse patrimônio genético. 

Na verdade, o tráfico é uma atividade distinta da biopirataria. No entanto, 

sua essência está articulada a própria, uma vez que ele tem o condão de 

instrumentalizar, potencializar, fomentar e promovê-la. Para explicar essa 

diferença, não se pode furtar de destacar a contribuição de Juliana Santilli, que 

preconiza que a biopirataria é uma atividade relacionada ao acesso dos 

recursos genéticos ou dos conhecimentos tradicionais associados de um país. 
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  Acrescenta a jurista que o tráfico é definido como “a coleta, a captura 

ou o transporte de material biológico, qual seja ele animal, vegetal, fúngico ou 

microbiano sem a devida licença”. A lei 9605/98 tipifica várias modalidades de 

tráfico. Assim, Santilli conclui que é certo que a biopirataria pode envolver 

esses crimes, ou seja, pode ser realizada mediante tráfico, na medida em que 

a obtenção de amostras dos recursos pode se dar sem a autorização do órgão 

competente. (SANTILLI, Juliana, 2005, p. 199) 

Traduz-se numa ínfima e tênue diferença que não é tão relevante 

quando se examina causas que degradam o meio ambiente, até porque ambas 

atividades são maléficas à biodiversidade. 

Indubitavelmente, a extinção e a ameaça de extinção de algumas 

espécies da fauna brasileira têm sido uma razão de preocupação para as 

autoridades pátrias e atestam umas das formas de violação ao preceito 

constitucional do artigo 225, §, II que consagra a tutela da diversidade genética. 

Nesse sentido, a presente obra não pode se omitir de comentar uma 

atividade contemporânea degradante e comprometedora à abundância de 

espécies das quais provém o Brasil. Trata-se do comércio ilegal de animais 

silvestres que transita domesticamente e internacionalmente por meio de uma 

rede de tráfico. A atividade consiste na captura e no aprisionamento de 

animais, incluindo práticas de maus tratos às espécies em prol do nefasto 

aspecto volitivo que visa somente angariar dinheiro. O tráfico de animais 

silvestres materializa uma modalidade de biopirataria que vislumbra a extração 

de substâncias químicas e fauna silvestre para fins de pesquisas científicas,  

produção de medicamentos ou deleite do homem. 

Inquestionável a asserção que o tráfico de animais silvestres é 

responsável pela movimentação de bilhões de dólares anualmente. Para se ter 

uma ideia da pujança, atribui-se a atividade clandestina em voga como a 

terceira colocada dentre os mercados ilegais em quantidade de recursos 

financeiros movimentados, somente sendo superada pelo tráfico de armas e 

pelo de entorpecentes.  

Ainda sobre a atividade, cabe registrar a sua relação direta com o 

desaparecimento de espécies no mundo e o Brasil é o maior expoente dessa 



 
 51�

conduta de alta reprovabilidade nos países megabiodiversos. Não obstante a 

esse repúdio social no Brasil, o mundo ainda não goza de um efetivo programa 

de repressão, porém vale ressaltar a liderança brasileira no levantamento 

dessa causa internacionalmente. 

Curial notificar que a obstinação de indústrias estrangeiras se justifica 

para pesquisas nas searas biomédica, farmacêutica, engenharia genética ou 

então para atender a satisfação de ávidos colecionadores de espécies raras.  

Como será explicitado posteriormente, o destino internacional desse 

patrimônio nacional é a Europa, Ásia e América do Norte, onde as espécies 

chegam para enriquecer as coleções particulares ou para atender encomendas 

de Pet Shop´s, zoológicos, universidades, centros de pesquisa e multinacionais 

da indústria química e farmacêutica.  

O Brasil, por ostentar a maior biodiversidade do planeta (peixes, aves, 

insetos, répteis, mamíferos, anfíbios), guarda uma relação intrínseca com essa 

modalidade de biopirataria, uma vez que muitos traficantes agem no país, 

servindo traficantes internacionais. 

Destarte, suas espécies mais cobiçadas e contrabandeadas por esses 

agentes internacionais são macacos, cobras, sapos, aranhas, tucanos, araras, 

papagaios, peixes ornamentais. besouros, borboletas, aranhas, jacarés, 

capivaras, mico-leão dourado, periquitos, tartarugas, rãs, iguanas, curiós, 

tamanduás-mirim, bichos-preguiça, escorpiões, lobos guarás e outros.  

Com base na abundância de patrimônio genético pátrio, vale relatar a 

utilidade de algumas espécies, o que faz aguçar o interesse das multinacionais. 

No caso das serpentes brasileiras, como a jararaca, elas são úteis para 

fabricação de hipertensivos, uma vez que contém o princípio ativo desses 

medicamentos. O veneno de algumas serpentes é aproveitado para tratamento 

de hipertensão, enquanto as rãs da Amazônia possuem propriedades 

anestésicas. 

Depois, macacos, sapos e cobras são traficados com a finalidade de 

promover pesquisas nas áreas biomédica e farmacêutica, a fim de buscar 

novas substâncias, enquanto peixes ornamentais, pássaros, besouros, 

borboletas e aranhas são almejados para o deleite de colecionadores. 
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Outrossim, os primatas expressam um importante valor para as indústrias 

farmacêuticas na medida que também são instrumentos potencialmente 

importantes para a produção de remédios. 

Por derradeiro, urge apontar o tráfico de besouros para utilização da 

carapaça. A carapaça é uma ferramenta atrativa em razão da extração da 

queratina, muito útil para produção de cosméticos. Ainda pode mencionar o 

tráfico de anfíbios para utilização, por exemplo, de alcalóides da epiderme dos 

sapos.  

Nessa onda de biopirataria, os que mais auferem vantagens pecuniárias 

são os contrabandistas e as transnacionais que patenteiam as substâncias ou 

os medicamentos provenientes de pesquisas com a variabilidade genética das 

espécies. Assim, os laboratórios estrangeiros lucram intensamente a partir das 

experiências genéticas, salientando o não pagamento dos royalties por eles 

aos países detentores de biodiversidade, assim como usurpam o conhecimento 

de comunidades locais. Em suma, eles exploram uma marca cuja propriedade 

não é originariamente sua, engendrando uma lesão e um desfalque daqueles 

que mereceriam receber seus benefícios. Configuram-se uma deslealdade, 

uma imoralidade e um comportamento vil e anti-ético. 

No tocante ao Brasil, cumpre registrar que é signatário da CITES 

(Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and 

Flora), que é um acordo entre Estados, a fim de concretizar uma cooperação 

mútua para o desafio de proteção às espécies da vida silvestre que têm sua 

sobrevivência ameaçada. Esta convenção sobre o comércio internacional de 

espécies selvagens em perigo de extinção retrata um dos acordos ambientais 

com grande relevo sob o ângulo de resguardar tais vidas. O Brasil se integrou à 

Convenção em 1975, quando o Decreto n° 76623/75 promulgou seu texto, 

sendo aprovado pelo Decreto Legislativo n° 54 no mesmo ano. 

A CITES disciplina a exportação, importação de animais e plantas, suas 

partes e derivados, mediante um sistema de emissão de licenças e certificados 

que são expedidos quando alguns requisitos são cumpridos. Uma das 

condições para a liberação desses documentos traduz-se se o comércio possui 

uma natureza prejudicial ou não à sobrevivência das espécies. 
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Ainda sobre a Convenção em foco, cumpre ressaltar que as disposições 

sobre sua implantação no Brasil estão positivadas no Decreto 3607/2000 que 

confirma o IBAMA como órgão eivado de autoridade administrativa para 

conceder licenças para a comercialização internacional das espécies inclusas 

nos anexos da CITES. 

No tocante ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis (IBAMA), agência reguladora executora integrada ao 

Ministério do Meio Ambiente, impende divulgar suas missões de 

gerenciamento, controle, proteção e preservação das espécies silvestres tanto 

da fauna quanto da flora.  

Nesse diapasão, segundo sua informação, não apenas o tráfico desses 

animais tem contribuído para a proliferação de espécies ameaçadas de 

extinção ou extinção. Outras causas devem ser retratadas como responsáveis, 

tais como a exploração desordenada do território nacional, a partir de ações 

extremamente nocivas à harmonia e ao equilíbrio do meio ambiente, como os 

reiterados desmatamentos, o notório avanço da fronteira agrícola, a caça 

predatória, dentre outros fatores. 

Compete relatar que essas mazelas vêm crescendo anualmente à 

medida que a população aumenta. Premente ressaltar a necessidade de 

evolução dos dispositivos legais nacionais e internacionais de proteção à fauna 

e à flora e de aperfeiçoamento da logística especializada do Estado para 

fiscalização e controle dessas atividades ilícitas, pois não têm sido eficazes e 

suficientes para impedir a saída ilegal de patrimônio genético genuíno, o que 

enseja em consideráveis prejuízos. 

Tendo em vista que o tráfico de animais silvestres é o grande 

responsável pela dilapidação do patrimônio faunístico brasileiro, esse quadro 

vem despertando a vontade de apurar e examiná-lo de forma pormenorizada, a 

fim de que se encontrem soluções de combate.  

Para corroborar esse esforço, imperioso destacar que a Rede Nacional 

de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres (RENCTAS) juntamente com a 

Comissão Parlamentar de Inquérito encarregada de investigar o tráfico ilegal de 
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animais e plantas silvestres brasileiros emitiram em 2005 documentos acerca 

do tema. 

Tais relatórios subscreveram as precípuas causas no Brasil 

concatenadas ao recrudescimento da extinção de espécies, ao mesmo tempo 

que tentaram apontar as diretrizes para equacionar essa celeuma, que envolve 

um interesse público. Destarte, atribuem-se elementos responsáveis os fatores 

sociais, culturais, econômicos e legais.  

Destacam-se o fator econômico desfavorável, a baixa escolaridade da 

maioria da população, que encontra numa atividade capaz de movimentar 

vultosas divisas uma perspectiva de lograr triunfo financeiro e essa 

vulnerabilidade é explorada pelos traficantes.  

Igualmente, a caça assumia o papel de ser um reforço alimentar em 

razão da tentação de incentivos financeiros ofertados pelo mercado ilegal 

adquiriu uma conotação de ampliar a renda familiar, tornando-se predatória. 

Por fim, oportuno que se explicite que existe uma deficiência de recursos 

destinados às ações de fiscalização e controle da saída desse patrimônio. 

Todos esses fatores possuem comunicação direta com a perda da 

biodiversidade de espécies de animais. 

No que tange às sugestões para otimizar o quadro pouco auspicioso, os 

relatórios ressaltaram a necessidade de criação de políticas públicas que 

viabilizem maiores chances de educação e emprego associadas às campanhas 

de educação ambiental, a fim de conscientizar as comunidades silvícolas e 

demais para preservar os animais em seu habitat natural, assim estimulando 

uma mudança de valores e de comportamentos. Além disso, as propostas 

incluíram a consolidação de uma política nacional de proteção à fauna, 

definindo uma tipificação penal para o tráfico de animais silvestres, ressalvando 

severas sanções àqueles que traficam. 

De fato, as entidades em apreço nada mais retrataram em seus 

pareceres o dever do poder público de garantir um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, de divulgar educação ambiental e aprofundar a 

conscientização de todos para preservar o meio ambiente, como estatui o 
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dispositivo constitucional 225, § 1°, VI, assim como a lei 9795/99, que versa 

sobre política nacional de educação ambiental.  

Compete citar também o comando constitucional que debruça sobre 

esse dever do poder público atinente ao meio ambiente. Corresponde ao artigo 

23, I e VII, que demonstra a preocupação do legislador constituinte com o 

patrimônio faunístico e florístico. 

Por fim, os relatórios salientaram a importância de uma participação 

mais efetiva de autoridades estrangeiras na extirpação do tráfico, mormente 

aquelas dos países “consumidores” das espécies brasileiras. 

 

3.6.3.1 Conceito de animais silvestres 

 

A fim de explorar ainda mais e complementar o estudo sobre essa 

espécie de biopirataria, convém expor a definição e a natureza jurídica de 

fauna silvestre. Nessa linha, imprescindível fazer menção a dois artigos sobre 

fauna silvestre. Primeiramente, registra-se o artigo 1° da lei 5197/67, que 

estabelece a definição de animais silvestres. Preceitua o artigo em foco que 

constituem animais silvestres aqueles cujo ciclo de vida ocorrem naturalmente 

fora do cativeiro e dentro do território brasileiro. O supracitado artigo prescreve 

que 

 

Os animais de quaisquer espécies, em qualquer fase do seu 

desenvolvimento e que vivem naturalmente fora do cativeiro, 

constituindo a fauna silvestre, bem como seus ninhos, abrigos e 

criadouros naturais, são propriedades do Estado, sendo proibido a 

sua utilização, perseguição, destruição, caça ou apanha. 

 

Do dispositivo pode-se extrair não somente o conceito de fauna silvestre, 

como também sua natureza jurídica que remete à ideia de bem de uso de 

todos, conforme entendimento pacífico da doutrina. A atual concepção é que a 

fauna, em geral, consiste num patrimônio público, ou seja, revestido de 

interesse coletivo, portanto pertence ao Estado e a fauna silvestre está 

engajada nessa linha de pensamento.  
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Portanto, animais silvestres são todos aqueles animais pertencentes às 

espécies nativas, migratórias e quaisquer outras, aquáticas ou terrestres, que 

tenham a sua vida ou parte dela ocorrendo naturalmente dentro dos limites do 

território brasileiro e suas águas jurisdicionais. Nesse ângulo, animal silvestre é 

diferente do animal doméstico que é uma espécie que depende do homem 

para sobreviver, seu ciclo de vida depende das atividades antrópicas, já que 

perdeu seus laços e vínculos com a vida silvestre.  

A fauna doméstica é aquela acostumada a viver perto das pessoas, 

sendo animais que, através de processos tradicionais e sistematizados de 

manejo e melhoramento zootécnico, tornaram-se domésticos, possuindo 

características biológicas e comportamentais dependentes do homem, como 

gato, cachorro, cavalo, galinha, porco, boi e outros. Ao contrário, a fauna 

silvestre, ao ser removida da natureza, reage à presença do homem e por esse 

motivo tem dificuldades para crescer e se reproduzir em cativeiros, podendo 

ser citados o papagaio, a arara, o mico, o jabuti, dentre outros. 

 Nota-se que o artigo 1° da lei 5197/67, em sua parte final, emite um 

comando proibitivo para proteger os animais silvestres de caça e perseguição, 

vislumbrando a vontade do legislador infraconstitucional de tutelá-los. 

Igualmente, o poder constituinte, em seu artigo 225, § 1°, VII também exerce 

um manto protetivo tanto a fauna quanto a flora, visando reprimir e condenar 

atos de crueldade contra os animais e plantas, preservando-os da extinção.  

Mister salientar que a tutela constitucional é mais abrangente, tendo em 

vista que abarca fauna e flora e ainda menciona a natureza de bem comum, 

isto é, bem de todos, não pertencendo a particulares e nem ao IBAMA. De fato, 

a Constituição de 1988 determinou que a fauna e a flora são propriedades do 

Estado, bens públicos, extinguindo a concepção pretérita de Res Nullius e a 

doutrina sacramenta esse entendimento. 

 

3.6.3.2  A estrutura do tráfico de animais silvestres 

  

Preliminarmente, vale informar que o tráfico se desenvolve em duas 

searas: nacional e internacional. Incontroverso que o tráfico no âmbito 
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doméstico movimenta substancialmente volume inferior de capital se 

comparado ao tráfico internacional. No mercado internacional, as mesmas 

espécies alcançam valores muito avantajados, além de primar por uma melhor 

organização e planejamento.. 

 Contrastando com o tráfico internacional, o tráfico doméstico é mais 

desorganizado. O celeiro dessas espécies está na região Norte, Nordeste e 

Centro-Oeste, de onde as espécies são capturadas com o destino do Sudeste, 

principalmente para o eixo Rio-São Paulo. Os traficantes utilizam meios de 

transporte aquático, aéreo e principalmente rodoviário.  A maior parte do 

público consumidor nacional se situa nos estados do Rio de Janeiro e São 

Paulo, onde os animais traficados tomam rumo de pet shops, feiras de animais, 

colecionadores particulares. Caminhoneiros, motoristas de ônibus e viajantes 

são os acólitos do tráfico. 

Urge tecer que os animais capturados são conduzidos em péssimas 

condições de transporte, sendo transportados em caixas, malas com pouca 

ventilação, tubos PVC, gaiolas, ficando dias sem se alimentar. Por essa razão, 

muitos animais morrem antes de chegar ao destino da viagem. Não se pode 

omitir de registrar os maus-tratos submetidos pelos animais que muitas vezes 

tem sua visão tolhida, suas asas amputadas, dentes arrancados e garras 

serradas, fazendo parte de um cenário de crueldade por parte dos 

contrabandistas, que cometem essas atrocidades para manter a 

clandestinidade da atividade. As espécies são tratadas como verdadeiras 

mercadorias. 

Interessante ressalvar que a captura de animais silvestres se desenvolve 

num espaço econômico pouco expressivo, ou seja, áreas com baixa 

produtividade econômica, como é o caso de locais no Nordeste, Norte e 

Centro-Oeste, onde a perspectiva econômica é suprimida pelas mazelas 

sociais, como a miséria. Por isso, há de se confirmar uma significativa 

quantidade de jovens, desempregados, pescadores, lavradores atuando como 

capturadores, que se conectam com os intermediários que fazem o papel de 

atravessar a mercadoria da zona rural ou médios centros urbanos para as 

metrópoles. 
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Por outro lado, o saque do patrimônio faunístico brasileiro também pode 

ganhar rumos do exterior, deflagrando diversas rotas comerciais. Chegando ao 

eixo Rio-São Paulo as “mercadorias” podem se encaminhar para feiras livres, 

como para os domicílios de colecionadores, assim como seus endereços 

podem ser a Europa, a Ásia e a América da Norte para fins de pesquisas 

científicas. A exportação se concretiza por meio dos portos e aeroportos, onde 

os traficantes camuflam a natureza da carga, ludibriando a fiscalização ou 

praticando suborno. 

 

3.7  O bioma Amazônico e a biopirataria  

 

A Amazônia retrata um lócus de vultosa movimentação de recursos 

genéticos no Brasil, ratificando a suntuosidade ambiental do bioma em escala 

internacional. Público e notório que muitas plantas são extraídas ou cultivadas 

na Amazônia e são consumidas em várias localidades do mundo, como o 

guaraná, castanha-do-pará, açaí, cupuaçu, pupunha, copaíba, jaborandi, 

jambu, dentre outras espécies. Além disso, algumas culturas foram 

introduzidas na Amazônia, como espécies exóticas como juta, penta-do-reino, 

jambo, acerola, eucalipto, dendê, bovinos, bubalinos, gramíneas para 

pastagens, comprovante a sua relevância para a biodiversidade do planeta. 

(HOMMAS, 2008, p. 57) 

Esse potencial de diversidade biológica se encontra em processo de 

movimentação, através da entrada e saída de recursos genéticos. Essa 

drenagem de recursos genéticos da Amazônia para o exterior e até para outras 

partes do Brasil é desalentador, pois consuma as práticas de biopirataria, 

aviltando a soberania brasileira. Fato que muitos gêneros oriundos da 

Amazônia são coletados e se tornaram importantes produtos econômicos em 

outros países, como a mandioca, seringueira, dendê, orquídeas, peixes 

ornamentais e cacau, que são peças fundamentais nas pesquisas para 

melhoramento genético ou servem para apreciação e deleite de 

colecionadores. 
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A inquietação gerada pela biopirataria é plausível, visto que muitos 

países desenvolvidos, como não têm interesse de investir no plantio de 

espécies tropicais em razão das restrições ecológicas e do alto custo de sua 

mão-de-obra, exploram e recolhem certos recursos de países 

megabiodiversos, através da aquisição de mudas e sementes, e transferem 

esse material genético para países subdesenvolvidos mais subservientes e 

dependentes economica e politicamente, mormente na África, América Central 

e no Sudeste Asiático, onde o clima também é tropical e o custo de mão-de-

obra é inferior. Nesse aspecto, o Brasil é um dos países mais lesados por esse 

furto de material genético. 

Da mesma forma, cumpre tecer que muitos produtos decorrentes da 

biodiversidade amazônica estão sendo patenteados nos Estados Unidos, no 

Japão e em alguns países da União Européia, submetendo-se ao registro, 

como suas marcas, frutas amazônicas, como capuaçu e açaí. Como salienta 

Alfredo Homma, muitas patentes estão confirmadas desde o início da década 

de 1990, como, por exemplo, a copaíba registrada pela França e pelos Estados 

Unidos, além de existir dez patentes nos Estados Unidos, União Européia e 

Japão do sapo verde amazônico, o que evidencia casos de biopirataria e 

consequentemente ensejando prejuízos ao povo tupiniquim. (HOMMAS, 2008, 

p. 79) 

Qualificando sob o ponto-de-vista econômico, os recursos da 

biodiversidade amazônica despertam uma enorme cobiça internacional em 

razão de suas plantas medicinais, aromáticas, inseticidas e corantes naturais. 

As plantas medicinais contemplam uma elevada expressão socioeconômica, 

uma vez que podem ser aplicadas no tratamento de doenças típicas como 

colesterol, hipertensão, câncer. (HOMMA, 2008, p. 58) 

Como leciona Alfredo Hommas, a região amazônica sempre se 

caracterizou por uma grandiosa movimentação de recursos genéticos desde os 

primórdios de sua ocupação e, por essa razão, oportuno a presente seção 

dessa obra se incumbir de esboçar um breve balanço da entrada e da saída de 

material genético na região no decorrer dos séculos. Na Amazônia, estão 

sendo alocados consideráveis recursos de países desenvolvidos para 
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implementação de programas ambientais e de pesquisa, fazendo aflorar o 

apego e devoção de cientistas desses Estados para manutenção do 

extrativismo vegetal. (HOMMA, 2008, p. 59 e 82) 

 

3.7.1  Da entrada de material genético 

  

No que tange à inserção de material genético de potencial econômico no 

bioma amazônico, vale descrever uma gama de espécies introduzidas. 

Destacam-se as sementes de café trazidas de Caiena, a cana-de-açúcar 

“caiena”, o rebanho bubalino advindo da Guiana Francesa, o mangostão fruto 

do Panamá, o dendê africano, as espécies de madeira para produção de 

celulose (gmelina, eucalipto, pinus) implantadas durante o Projeto Jari, acerola. 

Compete asseverar a contribuição dos imigrantes japoneses no 

engajamento de espécies no local, como frutas, hortaliças asiáticas, fauna 

exótica (peixes e aves), a juta trazida da Índia e a pimenta-do-reino, de 

Cingapura. Ainda assim, importa enfatizar a entrada de recursos energéticos 

negativos, como o fungo da vassoura-de-bruxa que se aloca nos cupuaçueiros 

e nos cacauais. Esse fungo foi introduzido de maneira criminosa (POLICARPO 

JÚNIOR, 2006a, 2006b apud HOMMA, 2008, p. 63-64).  

Outro registro de espécie nociva é a ferrugem-do-cafeeiro, fungo de 

origem africana e o inseto bicudo-do-algodão, ambos suscitando suspeitas de 

sabotagem na disputa por mercados e na venda de agrotóxicos. Ademais, 

pode ser citada a ferrugem-da-soja que refletiu em muitos gastos com o 

controle da doença. 

 

3.7.2  Da saída de material genético 

  

Quanto à saída de material, a princípio cumpre informar que muitas 

plantas amazônicas são exportadas na forma passível de reprodução, como a 

castanha-do-pará em casca, orquídeas, frutas e peixes ornamentais. Dentro 

desse potencial de biodiversidade que se transfere para o exterior, merecem 

atenção, segundo Homma, plantas universais como tomate, a batata-inglesa, o 
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milho, o cacau, o fumo, o algodão que são heranças das civilizações seculares 

incas, maias e astecas. (HOMMA, 2008, p. 65) 

 O fumo, utilizado pelos indígenas, pode ser atribuído como a 

transferência precursora de material genético da América para a Europa desde 

as Grandes Navegações, enquanto a batata-inglesa cultivada por índios no 

Peru serviu de base alimentar para os europeus. O cacau foi translocado para 

a África e posteriormente para o Sudeste Asiático e alguns de seus países se 

tornaram importantes centros produtores. As castanhas-do-pará foram levadas 

para Cingapura, Sri Lanka, Malásia e Trinidad e Tobago. 

 Salutar depreender o interesse dos geneticistas em coletar variedades 

de milhos, batatas-inglesas e tomate, seringueiras, cacaus, dendês, amendoins 

e arroz selvagem, com base na ciência de que seus genes são primordiais aos 

programas de melhoramento genético com o propósito de otimizar a produção 

e a prevenção contra pragas e doenças. (ILTIS, 1997; PLOTKIN, 1997 apud 

HOMMA, 2008, p. 69) 

 A partir do exteriorizado, pode-se inferir que o aproveitamento da 

biodiversidade amazônica demanda mais investimentos em ciência e 

tecnologia. Para transformar a biodiversidade na geração de renda e emprego, 

é primordial que a sociedade brasileira busque investir maciçamente na 

identificação desses recursos genéticos e de seus componentes, efetuando a 

domesticação, o estímulo de plantios racionais, a extração de seus princípios 

ativos e realizando seu patenteamento. Esses próprios investimentos visando a 

domesticação, o aumento da produtividade da terra e da mão-de-obra servem 

como mecanismos de prevenção à biopirataria. 

 Resta necessária uma sinergia de ações, como a redução dos 

desmatamentos e das queimadas, o combate da pobreza no Nordeste, que 

acumula mais de 40% da população rural do país e consiste numa área de 

repulsão de população que se desloca para Amazônia Legal em busca de 

alternativas de sobrevivência e o maior reflorestamento da região Centro-Sul, 

que é responsável pelo consumo de aproximadamente 70% da madeira 

extraída da Amazônia. Esse conjunto de ações conjugado a uma política 
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agrícola e ambiental na Amazônia é essencial para diminuir a devastação das 

florestas tropicais e a proliferação da biopirataria.  
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4. OS INSTRUMENTOS LEGAIS PÁTRIOS DE 

PROTEÇÃO À BIODIVERSIDADE E REPRESSÃO À 

BIOPIRATARIA 

 

O capítulo que ora se apresenta tem por finalidade apontar a política 

nacional de biodiversidade e as principais legislações nacionais que disciplinam 

sobre a preservação da biodiversidade e aquelas encarregadas de coibir o 

instituto da biopirataria, prevendo punições. A princípio, vale apreciar os 

diplomas da MP n° 2186/2001, os decretos 2519/1998, 4339/2002 e 

5459/2005. No entanto, não se pode olvidar de mencionar o decreto 58.054/66 

(Convenção para proteção da flora, da fauna e das belezas cênicas naturais 

dos países da América), o decreto 76623/75 (CITES – Convenção sobre o 

Comércio Internacional das espécies da flora e fauna selvagem em perigo de 

extinção), a lei 5197/67 (lei de proteção à fauna) e a lei 9605/98 (lei de crimes 

ambientais.)   

Em seguida, compete à analise apurada do tratamento jurídico recebido 

pelo instituto da biopirataria no Brasil, revelando as implicações para os 

biopiratas, as brechas da lei, as críticas sobre a legislação que regula a 

biopirataria e qual o embasamento legal a ser aproveitado para tentar punir os 

biopiratas.  

 

4.1 Política Nacional da Biodiversidade 

 

Antes de adentrar o mérito da legislação, cumpre tecer alguns 

comentários sobre a política nacional da biodiversidade. Portanto, vale 

assentar que a política em comento tem por finalidade conservar a diversidade 

biológica e do seu uso sustentável, buscando também a repartição justa e 

equitativa dos benefícios decorrentes do manejo dos recursos genéticos e dos 

conhecimentos tradicionais associados a este material genético. 

Dentro desse contexto, a gestão dos ecossistemas deve considerar o 

equilíbrio entre a conservação e a utilização sustentável da biodiversidade. Os 
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ecossistemas devem ser manejados sob o contexto econômico, buscando a 

valorização e a minimização dos impactos à biodiversidade. Dessa forma, as 

ações de gestão da biodiversidade assumem um caráter integrado, 

participativo e permissivo ao acesso aos benefícios proveniente da utilização.  

No ventre da política nacional da biodiversidade, observam-se 

importantes focos, como o uso sustentável da biotecnologia; o fortalecimento 

da gestão pública; o apoio a negócios sustentáveis para manutenção da 

biodiversidade, levando em conta os valores econômicos, sociais e culturais; o 

fortalecimento dos sistemas de monitoramento, de avaliação, de prevenção e 

de mitigação de impactos sobre a biodiversidade; a promoção da recuperação 

dos ecossistemas; a regulação do acesso aos recursos genéticos e aos 

conhecimentos tradicionais, visando o compartilhamento de forma articulada, 

justa e equitativa com a sociedade brasileira, povos indígenas, quilombolas e 

comunidades locais; a educação, sensibilização política, informação e 

divulgação da biodiversidade. 

Sob esse prisma, a política em comento planeja o fortalecimento jurídico 

e institucional para a gestão da biodiversidade, o recrudescimento de políticas 

públicas e cooperação internacional, o estímulo à geração de mecanismos de 

financiamentos e o fortalecimento da infraestrutura para formação e fixação de 

recursos humanos. 

 

4.2 Da Medida Provisória n° 2186-16/2001 

 

A Medida Provisória em epígrafe foi editada no dia 23 de agosto de 2001 

com a intenção de disciplinar alguns pontos controvertidos, como o acesso ao 

patrimônio genético, a proteção e o acesso ao conhecimento tradicional 

associado, a repartição de benefícios e a admissão e transferência de 

tecnologia para a conservação e utilização desse material genético, além de 

assinalar outras providências a serem tomadas.  

Como pode se observar, a MP prevê questões tratadas na Convenção 

sobre Diversidade Biológica e assim determina que o acesso aos recursos 

genéticos depende de autorização da União. Assim, importa relatar que a MP 
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regulamenta não apenas o inciso II do § 1° e § 4° do artigo 225 da Lei 

Fundamental, mas também os artigos 1° e 8°, alínea “j”, artigo 10, alínea “c”, 

artigo 15 e 16 da Convenção sobre Diversidade Biológica. 

A MP n° 2186-16 faz parte de uma reação brasileira que se engatinha e 

ganha musculatura no sentido de proteger o patrimônio genético pátrio. A 

norma legal em foco correspondeu a um passo do legislador, não obstante de 

ser imputada ineficaz para o alcance dos objetivos de forma satisfatória.  

Aproveitando o ensejo, impende tecer que a MP não pune os praticantes 

de biopirataria e não tipificou a sua prática como crime, o que deu aso a 

algumas críticas em direção a inércia do legislador em criar leis incriminadoras 

de condutas lesivas à biodiversidade. Hodiernamente, afirma-se que no Brasil 

ainda não se criou uma legislação que atribua a biopirataria como delito. 

Em decorrência dessa inércia do legislador, há uma pressão popular 

para tipificar a exploração ilegal dos recursos naturais como crime, impondo 

severas sanções aos infratores. A ideia não cingiria apenas punir, mas 

estabelecer normas para beneficiar as comunidades com o uso comercial de 

seus conhecimentos.  

Nesse diapasão, o artigo 7°, IV da MP dispõe sobre o acesso a todo 

conteúdo genético existente em território brasileiro, sob o interesse de 

incentivar pesquisas e o desenvolvimento tecnológico ou a bioprospecção. 

Outrossim, o diploma normativo determina, por força do artigo 7°, II e V, o 

procedimento para o acesso ao conhecimento tradicional associado ao 

patrimônio genético, tendo em vista a preocupação com a conservação da 

diversidade biológica e a integridade do patrimônio genético genuíno.  

Há que se atentar também, conforme ensinamentos de Paulo de Bessa 

Antunes, que a MP 2186-16/2001 reconhece de forma cabal que não existe 

livre acesso aos recursos da diversidade biológica brasileira, visto que havia 

uma crença divulgada que exprimia uma liberdade de acesso aos bens 

naturais. No entanto, oportuno expor que todo uso de recursos ambientais, por 

estar subjugado ao regime de licenciamento, presume um controle do Estado e 

uma utilização vinculada a condições peculiares na licença. Portanto, não há 

liberdade. (ANTUNES, 2008, p. 391-392) 
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Por fim, resta alegar a disposição legal sobre a repartição justa e 

equitativa dos benefícios decorrentes da exploração das informações genéticas 

e do conhecimento tradicional vinculado. Por isso, cabe depreender que tanto o 

titular do produto resultante da utilização do material genético, como o titular do 

conhecimento tradicional recebem o amparo do ordenamento jurídico, que lhes 

assegura o direito legítimo dos benefícios. 

 

4.3  Do Decreto 2519/1998 

 

 Esse diploma normativo goza de importância, já que a sua edição 

promulgou a Convenção sobre Diversidade Biológica celebrada em 5 de junho 

de 1992. Em virtude da promulgação do decreto 2519/98, a CDB se integrou ao 

ordenamento jurídico brasileiro, o que simbolizou um marco legal para a 

proteção da biodiversidade. A primazia da Convenção ventila no sentido de que 

ela define medidas legislativas, técnicas e políticas a serem implementadas 

pelo Estado brasileiro e seus entes federativos. A proposta que se delineia 

atende para uma adaptação da legislação brasileira à Convenção em apreço. 

 

4.4  Do Decreto 4339/2002 

  

No tocante ao decreto em apreço, vislumbra-se que esse material 

normativo dispõe sobre a Política Nacional da Biodiversidade e estabeleceu a 

criação do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético (CGEN). Essa norma 

institui princípios e diretrizes da Política Nacional da Biodiversidade 

consistentes e compatíveis com a Convenção sobre Diversidade Biológica, 

demonstrando seus objetivos e identificando todas as suas componentes. O 

decreto visa tratar da Convenção e dos temas nela aprofundados. 

 

4.5  Do Decreto 5459/2005 

A vontade do legislador ao editar esse diploma legal compreendeu 

regulamentar o artigo 30 da MP n° 2186-16 e disciplinar as sanções aplicáveis 

às condutas e atividades lesivas ao patrimônio genético ou ao conhecimento 
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tradicional associado, além de promover outras providências. Não obstante a 

essa iniciativa do legislador, ainda existe uma lacuna no arcabouço jurídico 

pátrio para reprimir eficientemente a biopirataria. 

Além disso, o ordenamento infraconstitucional em foco prevê punições 

as infrações administrativas expressas a partir do artigo 15. Serve para ilustrar 

o estatuído no artigo 17 que ressalva que pessoa jurídica que realiza remessa 

para o exterior de amostra de conteúdo de estoque genético sem autorização 

do órgão competente ou em desconformidade com a autorização conseguida 

deve se submeter à punição com multa mínima de R$ 10 (dez) mil e máxima 

de 5 (cinco) milhões, enquanto se praticada por pessoa física esta receberia 

multa mínima de R$ 5 (cinco) mil e máxima de R$ 50 (cinquenta) mil. 

Vale notificar que o artigo 1° do decreto atribui que toda ação ou 

omissão que afronte as normas da Medida Provisória n° 2186-16 no que tange 

à matéria de patrimônio genético ou de conhecimento tradicional associado é 

considerada infração administrativa, nada fazendo menção á crime.  

Segundo Paulo de Bessa Antunes, curial levantar uma questão sobre 

esse artigo 1°. Preliminarmente, infração administrativa é praticada contra 

administração pública ou em violação ao poder de polícia por ela exercida. Não 

se pode furtar de dizer que para a situação de patrimônio genético a matéria 

não é tranquila, uma vez que o patrimônio genético não é bem de propriedade 

da União, como também não é de sua propriedade o conhecimento tradicional. 

Tendo em vista que esses institutos não são incorporados ao patrimônio da 

União, estipular sanções administrativas para tais casos podem suscitar 

questionamentos jurídicos. (ANTUNES, 2008, p. 415) 

Em seguida, convém evidenciar projetos de lei tramitando no Congresso 

nacional sobre o assunto em epígrafe, a fim de demonstrar o interesse de 

alguns segmentos sociais no saneamento e na moralização das mazelas 

atinentes ao meio ambiente.  Às avessas do avanço, confirmam-se a lentidão e 

a inoperância das casas parlamentares na sua aprovação, o que consubstancia 

numa arma de incentivo às modalidades de biopirataria. Nesse aspecto, atesta-

se que a inércia dos legisladores tem se tornado um óbice ao progresso da 

causa contra a biopirataria. 
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4.6 Do Projeto de Lei 4842/1998 

 

Erro crasso seria deixar de assinalar o esforço da senadora Marina 

Silva, ex-ministra do meio ambiente, no combate à biopirataria. A senadora, 

que foi um dos críticos mais ferrenhos da precariedade da legislação pátria 

quanto biopirataria, é autora do projeto de lei n° 4842/1998 que se encontra 

adormecido no Congresso Nacional. A senadora sustentou a fragilidade da 

legislação, salientando que a existência da MP 2186-16/2001 apenas 

contempla sanções administrativas, já que MP não pode tipificar crime. 

A finalidade precípua do projeto é a preservação da diversidade 

biológica, a integridade e utilização sustentável do patrimônio genético, por isso 

o diploma visa disciplinar normas de controle e acesso aos recursos da 

biodiversidade brasileira. A finalidade é regulamentar o acesso aos recursos da 

biodiversidade, inclusive abarcando sanções penais para atos contra o 

patrimônio genético, para assim extirpar a biopirataria. Para se ter uma noção, 

o projeto estabelece que toda a pesquisa feita por estrangeiros no Brasil 

deverá ser acompanhada por cientistas brasileiros e desenvolvida no país. 

Ainda sobre a norma em voga, resta afirmar o elo com princípios, como 

o da soberania do poder público sobre os recursos genéticos existentes no 

território nacional, o da participação das comunidades locais e dos povos 

indígenas nas decisões sobre o acesso aos recursos genéticos, o da promoção 

e apoio dos conhecimentos e tecnologias dentro do país, o da proteção e 

incentivo à diversidade cultural e o da garantia dos direitos sobre 

conhecimentos associados à biodiversidade. 

 

4.7  Do Projeto de lei 7211/2002 

  

O projeto de lei em tela, de autoria do poder executivo, também evolui a 

“passos de tartarugas” em face do descaso dos representantes políticos que 

não a votam. O material normativo visa acrescentar artigos à lei n° 9605/98, 

que regulamenta as sanções penais e administrativas decorrentes de 

comportamentos lesivos ao meio ambiente. 
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 No bojo da Convenção sobre Diversidade Biológica, essa norma se 

engajaria como uma peça de complementação à disposição da Convenção 

acima, mediante a inclusão no ordenamento jurídico vernáculo da previsão 

legal de crimes atinentes à biodiversidade. Nesse diapasão, o projeto envereda 

a criminalização da extração de material genético da flora, da fauna e demais 

recursos biológicos ou da apropriação de conhecimento tradicional associado à 

biodiversidade presentes em território nacional, na plataforma continental ou na 

zona econômica exclusiva para fins de pesquisa científica, desenvolvimento 

tecnológico ou bioprospecção, que atentem contra a legislação ambiental 

vigente. 

O desejo do legislador compreende tipificar biopirataria como crime e o 

PL pretende adicionar à lei de crimes ambientais (lei 9605/98) artigos que 

tratem das ações de acesso, uso e remessa ilegal (sem autorização) de 

patrimônio genético brasileiro e dos conhecimentos tradicionais associados, 

prevendo punições aos infratores. Atualmente, é incontestável a emergência 

em criar penalidades para crimes cometidos contra a integridade da 

biodiversidade pátria e contra o interesse estratégico do país de conservação e 

uso sustentável do patrimônio genético.  

 

4.8  A visão do Direito brasileiro sobre biopirataria  

 

Como já retratado, pacífico que a biopirataria não se configura crime. O 

silêncio do legislador tem provocado clamor e reivindicação de autoridades de 

repressão aos crimes ambientais e de órgãos ambientais para um tipo penal 

que circunscreva a biopirataria e também uma legislação específica para 

crimes de biopirataria. Assim, resta asseverar que a biopirataria, em virtude da 

sua não configuração como ilícito criminal, representa uma infração 

administrativa com a incidência de multas a serem recolhidas pelo infrator. 

Em decorrência da ausência legal para enquadrar esse fato social como 

delito, as punições para os praticantes da atividade em apreço se limitam a 

medidas administrativas e apreensão dos produtos, podendo consumar prisões 

e abertura de inquéritos criminais e processos criminais quando se pretende 
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investigar a prática de um crime sob suspeita ou quando se confirma que 

houve crime, mas este seria a formação de quadrilha, receptação, contrabando 

ou outros, já que não se pode acusar ninguém por crime de biopirataria. 

Coaduna-se a esse pensamento o Conselho do patrimônio genético, que 

enfatiza a necessidade da criminalização da biopirataria diante do atual quadro 

jurídico onde prepondera sobre essa matéria a MP n° 2186. Esta é o único 

corpo jurídico nacional que prescreve especificamente o acesso ao patrimônio 

genético. Nesse sentido, há que se alertar que uma medida provisória não 

pode ser instrumento normativo para impor sanções penais. 

Além do reconhecimento do ordenamento jurídico pátrio quanto à prática 

de biopirataria ser incipiente, argumenta-se que a estrutura para desenvolver 

fiscalizações e operações de repressão não é a ideal. As autoridades 

responsáveis pelo seu combate reclamam da logística deficiente para exercer a 

identificação de produtos ou seres e para manter a fiscalização em portos e 

aeroportos, o que faz aumentar o coro das reivindicações para otimizar o 

controle sobre o material genético e coibir eficientemente a biopirataria e o 

tráfico de fauna e flora. 

 Vale endossar que a carência de uma norma criminal para a biopirataria, 

não somente estimula a ação de pilhagem dos recursos genuínos, como 

impede a execução de uma fiscalização eficiente, além de paralisar a pesquisa 

científica no Brasil, já que a medida provisória em tela disciplina que para 

explorar cientificamente as informações genéticas inseridas na diversidade 

biológica precisa de autorização legal dos órgãos competentes.  

Na verdade, essa medida estatuída pela MP instituiu óbices ao 

desenvolvimento de pesquisas científicas nacionais também, travando 

possíveis descobertas, já que os elementos da biodiversidade se tornaram 

“intangíveis” até mesmo para pesquisadores e cientistas brasileiros, salvo se 

conseguir uma autorização. Contudo, diante de um sistema administrativo 

burocrático, as concessões, liberações para manejo se arrastariam pelo tempo, 

o que emperra a consecução da pesquisa, compromete a repartição de 

benefícios para os segmentos sociais envolvidos com o conhecimento. Por 

derradeiro, criou-se um entrave à oportunidade de dissecar e avaliar a real 
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biodiversidade e sociobiodiversidade, visto que somente na Amazônia Legal 

estimam-se duzentas etnias, como índios, quilombolas,caiçaras e outros. 

Em entrevista para a redação EcoTerra Brasil, presente em seu portal na 

Internet, o coordenador da Divisão de Fiscalização do acesso ao patrimônio 

genético, Bruno Barbosa, corrobora com a ideia que essas lacunas na lei criam 

dificuldades, precisando o legislador agir ligeiramente para produzir mudanças 

de alto relevo e favoráveis à conservação da biodiversidade, de forma a punir 

adequadamente àqueles que infringirem o ordenamento legal. Assim, Barbosa 

explica que a MP  

é uma lei que, digamos assim, não tem a mão que dá o tapa. Então o 

que a gente tem feito é usar alguns dispositivos das leis ambientais 

para reprimir a prática, mas por outro viés, que é transportar material 

genético sem autorização (...) Quando o assunto é biopirataria, que é 

encontrar dispositivos genéticos para transformar em produtos para o 

mercado, ter patente e tudo o mais, o processo é muito refinado. E 

com a parceria da comunidade científica a gente consegue identificar 

o infrator, entender procedimentos, ou seja, iluminar a nossa 

capacidade de enxergar as ações que têm essa característica no 

Brasil. E, em paralelo, a mídia é fundamental como parceria para que 

a sociedade brasileira entenda o que acontece. (...) E ao entender os 

problemas que são gerados a partir da prática da biopirataria, espera-

se que a sociedade possa pressionar o próprio Congresso. (...) É uma 

ação global que inclusive tem esse aspecto de educação ambiental.  

(http://www.ecoterrabrasil.com.br/home/index.php?pg=eco

entrevistas&tipo=temas&cd=925) 

 

 

 Curial o advento de uma legislação que simbolize o patamar de repúdio 

social à biopirataria e não embarace o progresso científico nacional. Portanto, 

mister que haja uma renovação legal no sentido de não privar o país da 

evolução, pois representa outra punição, quando já se é lesado por biopiratas e 

multinacionais. Assim, depreende-se que a manutenção do regramento legal 

nessa seara reflete um contexto de insegurança jurídica, como acarreta 

inibição das pesquisas e falta de respaldo ao conhecimento das comunidades 

tradicionais.  

http://www.ecoterrabrasil.com.br/home/index.php?pg=ecoentrevistas&tipo=temas&cd=925
http://www.ecoterrabrasil.com.br/home/index.php?pg=ecoentrevistas&tipo=temas&cd=925
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 A despeito da necessidade de uma legislação que defina o instituto 

como crime, há que se ressaltar também a conveniência e primazia de uma 

campanha educacional de conscientização da sociedade para que ela tenha 

um conhecimento mais apurado sobre biodiversidade e assim auxilie as 

autoridades para evitar a biopirataria. Argumentam alguns cientistas que a 

melhor arma de combate a biopirataria é o conhecimento, uma vez que, como 

falta ao país desvendar cerca de 90% do potencial do estoque genético, se o 

Brasil não tem informação exata de tudo o que se encontra em suas florestas 

como vai saber o que está sendo removido ilegalmente, violando sua 

soberania? 

O IBAMA, há alguns anos, tem promovido uma propaganda condenando 

a biopirataria, através de uma publicidade esclarecedora de que carregar 

animais silvestres, produtos da fauna e flora, materiais genéticos e substâncias 

nocivas suscitam punições. Nesse diapasão, o desejo é comunicar que o 

sujeito flagrado com elementos da biodiversidade brasileira sem a devida 

autorização poderá responder processo penal, como regulamenta a lei de 

crimes ambientais (lei 9605/1998), o que rompe com o discurso da impunidade.  

 Por outro lado, há de se registrar os tênues progressos através da 

edição da MP n° 2186/2001, cujo objetivo é evitar a biopirataria e o uso 

comercial irregular das informações genéticas contidas em animais e plantas e 

no conhecimento tradicional de comunidades locais. Desde a publicação da 

MP, encontram-se em vigor sanções administrativas para quem se apropriar 

ilicitamente do patrimônio genético, tratando-se de multas de até cem mil reais 

para pessoa física e cinquenta milhões de reais para pessoa jurídica, além da 

apreensão das amostras e equipamentos utilizados. No entanto, como 

examinado, a MP não é suficiente. 

Em síntese, na prática os militantes da biopirataria no território brasileiro 

não são indiciados pelo crime de biopirataria, já que não existe tipificação penal 

para essa prática. Não obstante possuir provas cabais sobre essa atividade, 

não se pode acusar um traficante ou integrantes de uma quadrilha de tráfico de 

animais ou plantas pelo ilícito penal da biopirataria. Para manter esses 

indivíduos sob prisão, apela-se para o enquadramento penal nos crimes de 
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receptação, formação de quadrilha (artigo 288, CP), contrabando, delitos 

previstos no código penal. 

Esses tipos penais são essenciais para confinar esses traficantes, mas 

ressalta-se que muitos nem presos são e outros acusados não passam muito 

tempo presos, já que eles recuperam sua liberdade através da impetração de 

um habeas corpus, contestando a consumação do crime. Quando indiciados 

por crimes ambientais, a trajetória não é muito diferente, pois a lei de crimes 

ambientais (lei 9605/98) prevê penas brandas.  

Segundo parecer do jurista especialista em Direito Ambiental Paulo 

Afonso Leme Machado, em entrevista ao Jornal O Globo do dia 12 de março 

de 2009, reiteram-se a suavidade da lei e uma inadequada repressão ao tráfico 

de animais. Afirma o sublime jurista que a lei é benigna aos predadores de 

espécies, visto que não é capaz de encarcerá-los, portanto incentiva a 

reincidência. 

Realmente, o sucesso de muitas operações com vistas ao combate de 

biopirataria trouxe à tona algumas falhas da lei 9605/98, comprovada a sua 

ineficiência no cumprimento de seu papel de positivar comportamentos sociais 

como crimes ambientais e de punir com razoabilidade os infratores. Por essa 

razão, o diploma legal em apreço tem recebido muitas críticas de promotores, 

advogados e doutrinadores, que clamam por uma reformulação e um 

aditamento da lei ambiental, começando pela tipificação da biopirataria e pela 

aplicação de penas mais severas a alguns crimes ambientais, de modo a não 

incitar a impunidade. 

Nessa esteira, não se pode olvidar de abordar a vontade do Judiciário de 

punir tais infratores, confirmada através da expedição de vários mandados de 

prisão em face de biopiratas, que realizam o tráfico de animais silvestres e de 

outras substâncias do patrimônio genético brasileiro. Como observado, para 

compensar a carência de uma lei prevendo o crime de biopirataria e 

autorizando uma sanção decorrente, os acusados são indiciados e julgados por 

outros crimes, quando se tenta puni-los sob a influência do sentimento de 

aversão a sua conduta imoral. 
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No tocante ao tráfico de animais silvestres que é indissociável á 

biopirataria, os magistrados encontram respaldo legal para incriminar esses 

agentes no artigo 3° da lei de proteção à fauna (lei 5197/67), que prega a 

vedação do comércio de espécies da fauna silvestre e objetos que dão indícios 

de sua caça, perseguição, destruição ou apanha. Cumpre ressaltar o papel da 

lei 7653/1988 que alterou alguns artigos do primeiro ordenamento supracitado, 

já que transformou contravenções em crimes. Sob essa ótica, a prática do 

núcleo penal do artigo 3° da lei 5197/67 configura-se crime. 

Outrossim, vale se aproveitar do amparo do artigo 29 da lei 9605/98 que 

traz à baila o crime contra a fauna quando matar, perseguir, caçar, apanhar, 

utilizar espécimes da fauna silvestre sem a devida permissão, licença ou 

autorização de autoridade competente, prevendo pena de detenção de seis a 

um ano e multa. Este crime não é mais inafiançável. Há também o dispositivo 

32 da própria lei que se refere a ato de abuso, maus-tratos, ferimentos e 

mutilação de animais silvestres, podendo ser aplicado em outras situações. A 

pena deste artigo é de detenção de três meses a um ano, além de multa.  

Nota-se que ambos os crimes referidos são de menor potencial ofensivo, 

ou seja, da competência dos juizados especiais criminais federais, dando azo 

ao direito de algumas benesses penais, o que só confirma a suavidade da lei. 

Além disso, conclui-se que a lei de crimes ambientais reprime o tráfico sem 

qualquer citação à biopirataria propriamente dita e com poucos dispositivos, 

demonstrando a carência de um olhar mais específico e um combate mais 

árduo e tenaz contra o instituto. 

Patente a preocupação do legislador com a preservação de florestas, 

evidenciada no artigo 38 e seguintes da lei 9605, e com o combate à extração 

ilícita de madeira previsto nos artigos 45 e 46. No entanto, vislumbra-se uma 

lacuna no que tange a biopirataria da flora, suscitando dúvidas de como 

proceder diante dessas circunstâncias tormentosas.  

Esse exame só reforça que uma legislação específica de combate à 

biopirataria, como medida repressora, uma política pública nacional mais 

efetiva contra a própria e medidas preventivas, como campanhas educacionais 
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e de conscientização ambiental são indispensáveis e impreteríveis, sob pena 

de o Brasil perder seu precioso patrimônio genético e biodiversidade.  

Indubitavelmente, faltam instrumentos de repressão penal, por isso o 

biopirata, na ausência de tipificação penal congruente, é indiciado pelo artigo 

29 da lei 9605/98, não sendo preso em flagrante, podendo ainda responder por 

outros crimes como formação de quadrilha, receptação, dependendo do caso 

concreto.  

Compete explicar que o comando do artigo 29 não alcança o dolo 

específico do biopirata, dispondo uma pena que apenas impõe ao transgressor 

horas na delegacia, tempo suficiente para a lavratura do termo circunstanciado, 

que é formalidade insculpida para o caso de crimes de menor potencial 

ofensivo. Além disso, o artigo em questão não contempla o caráter de punir a 

bioprospecção, a prospecção de conhecimento e a subtração de insumos da 

fauna silvestre com fins industriais, de alto valor monetário. 

Com fulcro na obstinação da moderna indústria da biotecnologia pelo 

estoque genético brasileira, considera-se fulcral a instituição de um 

ordenamento jurídico apto a impedir os corriqueiros saques de patrimônio 

genético pátrio a partir da conversão da biopirataria em crime. Para a 

consecução desses objetivos, imprescindível colocar em prática um 

aperfeiçoamento da legislação federal que versa sobre biopirataria, a partir da 

votação do PL 7211/02 e do PL 4242/98, que tramitam no legislativo. É 

essencial que o patrimônio genético receba, o mais rápido possível, um 

tratamento legal consistente e compatível aos compromissos firmados pela 

Brasil na Convenção sobre Diversidade Biológica Outrossim, reputam-se como 

determinantes e decisivos nesse certame investimentos em fiscalização, no 

mapeamento de espécies e no seu patenteamento. 
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CONCLUSÃO 

 

A biodiversidade é um privilégio que não foi distribuído de forma 

homogênea a todos os países do planeta. Pode-se afirmar que o Brasil é um 

território abençoado e contemplado por muitas riquezas naturais, ostentando 

status de líder em biodiversidade do planeta com a estimativa de concentrar 

cerca de 22% da biodiversidade do planeta. No entanto, parte desse potencial 

biológico ainda não foi desvendado, por isso existe a dificuldade de calcular o 

valor econômico e científico a ser desfrutado. 

Com amparo nessas condições, o Brasil é visto como uma grande fonte 

de renda para grupo de cientistas, transnacionais e biopiratas, que se 

locupletam às custas da diversidade biológica brasileira, enquanto o país de 

origem desse material e as comunidades locais eivadas de conhecimento 

sobre o aproveitamento do patrimônio genético não recebem benefícios 

econômicos alguns, comprovando uma injustiça e uma imoralidade. 

A partir do recrudescimento da biopirataria no Brasil, há de ressaltar o 

esforço realizado pela sociedade civil, algumas autoridades políticas, ONG´s 

ambientais, Ministério Público e Polícia Federal, IBAMA e outros órgãos no 

desafio de asfixiar a biopirataria, seja ela consumada pela extração de 

madeiras ilegalmente, retirada de fauna e flora ou venda de sangue indígena.  

Por força do grau de preocupação global, o assunto tem sido tratado 

com mais seriedade e compromisso no Brasil, não obstante a algumas ações 

políticas deixarem a desejar e algumas omissões legais ainda trafegarem pelo 

arcabouço jurídico nacional. É de se salientar o avanço na fiscalização interna 

quanto á remessa de patrimônio brasileiro ao exterior e a evolução da 

participação vernácula nas reuniões internacionais sobre meio ambiente. Isso é 

uma prova que o Brasil está fazendo valer sua soberania e seu direito de 

explorar seus recursos naturais sem a intervenção de outros Estados. 

Ressalta-se que o Brasil vem exercendo uma função mais participativa, 

reivindicando e pressionando quando necessário, daí triunfar em alguns litígios 

internacionais envolvendo biodiversidade sua e patente feita por uma 

transnacional estrangeira. Hoje, o governo brasileiro está mais atento para os 
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casos de biopirataria, uma vez que corresponde a um viés de soberania, o que 

obviamente pode engendrar um enfraquecimento institucional interno e político 

externo. E não poderia mesmo ficar inerte em face do que ainda se perde em 

biodiversidade em virtude da ação de infratores, o que reflete também em 

prejuízos financeiros para o país, que poderia usar esse potencial genético 

para auferir mais investimentos e tecnologias e para fomentar pesquisas 

científicas no âmbito interno. Nesse sentido, curial inferir que a variabilidade de 

vidas, se aproveitada adequadamente, é um instrumento importante para o 

desenvolvimento econômico e científico do país. 

Não se pode olvidar de fazer alusão ao marco indelével nessa trajetória 

de combate à biopirataria que foi a RIO-92. A partir desse evento internacional, 

o Brasil se tornou signatário da Convenção sobre Diversidade Biológica, o que 

repercutiu em algumas mudanças internas no que tange às políticas ambientais 

que precisam se compatibilizar com as propostas do documento acima e ao 

ordenamento jurídico que precisava de leis de proteção à biodiversidade e de 

proibição à biopirataria. 

A partir desse marco, as coisas começaram a evoluir no Brasil no 

sentido de impugnar ações criminosas e infrações administrativas destinadas 

ao meio ambiente. É de se registrar a formulação da política nacional da 

biodiversidade, a edição da MP n° 2186/2001, os decretos 2519/1998, 

4339/2002 e 5459/2005 e a lei 9605/98, que trata de crimes ambientais e 

infrações administrativas. Ademais, cumpre certificar o aumento da quantidade 

de operações da polícia, de inquéritos abertos sobre a suspeição de atos 

criminosos contra meio ambiente. 

Sob esse olhar crítico, não se pode desprezar essa evolução 

institucional e jurídica no tratamento dessa mal que atormenta ao Brasil. 

Conquanto, imprescindível advertir que falta agir bastante para um resultado 

mais auspicioso, uma vez que a realidade não deixa mentir que a ação dos 

biopiratas não cessaram e ainda provocam um desfalque vultoso no patrimônio 

ambiental brasileiro. 

Nesse diapasão, premente otimizar a infraestrutura dos órgãos 

ambientais brasileiros responsáveis pela fiscalização e combate a crimes 
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ambientais e infrações administrativas. Concomitantemente, resta imperioso 

realizar investimentos também em campanhas educacionais sobre o meio 

ambiente, como estratégia de prevenção, uma vez que é primordial alertar e 

deixar informada a sociedade para diminuir ações predatórias e usos pouco 

sustentáveis de recursos naturais.  

Evocar a participação popular é um mecanismo que pode gerar 

resultados mais promissores, até porque o dever de defender o meio ambiente 

não cinge ao poder público, mas também se transfere à sociedade. O governo 

pode continuar explorando seu projeto de divulgação de espécies mais 

cobiçadas e/ou fadadas a extinção em portos, aeroportos, embaixadas 

brasileiras, a fim de facilitar a fiscalização e subtrair as chances do biopirata 

lograr sucesso no seu objetivo. 

Além disso, tão necessário e interessante quanto essas medidas 

supracitadas é o ingresso de normas criminais para tipificar a biopirataria no 

Brasil, tendo em vista que a carência legal para reprimir. Apesar de crescer e 

causar impactos negativos, a biopirataria ainda não é crime, o que é o fio-

condutor para esclarecer porque atualmente a impunidade desses infratores 

persiste. Urge apontar que para mantê-los presos, eles precisam ser acusados 

por outros crimes, como formação de quadrilha, receptação ou por crimes 

ambientais elencados na lei 9605/98, mas que não faz alusão à biopirataria. 

Além da omissão do legislador, cumpre evidenciar outra crítica à lei 

ambiental pátria por parte da doutrina, autoridades de repressão aos crimes 

ambientais e as próprias pessoas defensores do meio ambiente, uma vez que 

as penas previstas na lei por crimes ambientais contra a fauna, flora e madeira 

são relativamente brandas. Essa baixa punibilidade merece um aditamento, já 

que, na realidade, o infrator fica poucas horas preso, o que não desencoraja os 

praticantes, pelo contrário até incentiva a reincidência. Salutar uma norma mais 

severa com penas maiores, coadunando com a desaprovação e repúdio da 

sociedade. 

Sob esse contexto, questiona-se o comportamento inerte do legislador e 

a sua morosidade para se votar projetos de lei no tocante ao assunto (PL 

7211/02 e do PL 4242/98), que se adormeceram no Congresso, o que prova 
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que, em determinados momentos, ainda falta enxergar o meio ambiente como 

uma prioridade nas políticas públicas. Isso é grave, porque está se relegando o 

direito a um meio ambiente equilibrado, harmonioso, que a Carta Política de 

1988 contempla, portanto está se mitigando o princípio da dignidade da pessoa 

humana que, por sua vez, está articulado ao direito à vida. Dessa forma, 

conclui-se que a omissão e a lentidão dos representantes políticos prejudicam 

a eficácia de uma determinação constitucional. 

Esse fato tem ensejado uma pressão por parte da sociedade para que 

novas regulamentações legais sejam instituídas no sentido de aumentar 

algumas penas de crimes ambientais, como do artigo 29, 32, 45, 46, da lei 

9605/98, tendo em vista que o indiciado não fica muito tempo preso ou nem 

fica preso, estimulando a impunidade, o que é lamentável. Outrossim, avoca-se 

atenção para a tipificação penal do crime de biopirataria, muito almejado para 

fins de coibição a essa ação, que ainda é tratada como infração administrativa, 

portanto não tem como punir na seara penal a biopirataria, só podendo 

enquadrar os infratores em outras modalidades criminosas. 

Em síntese, precisa de uma legislação adequada à luz da realidade da 

sociedade brasileira, como aumentar a onda de fiscalização de crimes 

ambientais e infrações administrativas, sem olvidar da imperiosa 

conscientização da população, a fim de que se possa respeitar um preceito 

constitucional. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 80�

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ANTUNES, Paulo de Bessa. Diversidade biológica e conhecimento tradicional 

associado. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2002 

 

________ . Direito Ambiental. 8a edição. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2005, p. 

310-370 

 

 ________ . Direito Ambiental. 11a edição. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2008, 

p. 325-455 

 

HOMMA, Alfredo Kingo Oyama. Extrativismo, Biodiversidade e Biopirataria na 

Amazônia. Brasília: Embrapa Informação Tecnológica, 2008 

 

LOPES, Ana Maria D`Ávila. Patenteamento de espécies vivas no Direito 

Brasileiro. Fortaleza-CE: Fundação Edson Queiroz, 2006 

 

PINHO, Rodrigo César Rebello.Teoria Geral da Constituição e Direitos 

Fundamentais. 2a edição. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 60 

 

SANTILLI, Juliana. Socioambientalismo e novos direitos: proteção jurídica à 

diversidade biológica e cultural. São Paulo: Peirópolis, 2005 

 

SÉGUIN, Elida; CARRERA, Francisco. Planeta Terra:. Uma abordagem de 

Direito Ambiental. 2a edição. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2001. 

 

SILVA, José Afonso. Direito Urbanístico. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

1981, p. 436 

 



 
 81�

_______ . Curso de Direito Constitucional Positivado. 9a edição. São Paulo: 

Malheiros, 1994, p. 715-720 

 

_______ . Direito Ambiental Constitucional. 2a edição. São Paulo: Malheiros 

Editores, 1995 

 

WOLFF, Simone. A adequação da legislação ambiental brasileira à Convenção 

sobre Diversidade Biológica, 2004. Disponível em www.mma.gov.br. Acessado 

em 11/05/09. 

 

www.imazon.org.br 

 

www.biodiversitas.org.br 

 

www.icmbio.gov.br 

 

www.ecoterrabrasil.com.br 

 

www.infoescola.com/biologia/biopirataria 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mma.gov.br/
http://www.imazon.org.br/
http://www.biodiversitas.org.br/
http://www.icmbio.gov.br/
http://www.ecoterrabrasil.com.br/
http://www.infoescola.com/biologia/biopirataria


 
 82�

ÍNDICE 

 

FOLHA DE ROSTO                 2 

AGRADECIMENTO S                3 

DEDICATÓRIA                 5 

RESUMO                  6 

METODOLOGIA                 7 

SUMÁRIO                  8 

INTRODUÇÃO                 9 

 

CAPÍTULO I 

A BIODIVERSIDADE NO BRASIL SOB O VIÉS CONSTITUCIONAL       13 

               

2.1  A visão jurídica de meio ambiente no ordenamento                   13  

   jurídico vernáculo                 

2.2  Conceito de biodiversidade 

                 17   

2.3 Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e     

Desenvolvimento 

        

2.3.1 – Convenção sobre Diversidade Biológica         21       

         

2.3.2 – A soberania e a diversidade biológica          23 

  

2.4  Considerações sobre a primazia da biodiversidade         24 

 

2.5  A problemática perda da biodiversidade          27  

 

2.6  A biodiversidade no Brasil             29 

 

 2.6.1 O patrimônio genético brasileiro e as repercussões legais       33 

 



 
 83�

CAPÍTULO II 

 O NOVEL INSTITUTO DA BIOPIRATARIA E AS CONSEQUÊNCIAS  37  

  PARA O BRASIL 

     

3.1  Introdução               37 

 

3.2  Conceito de biopirataria             39 

 

3.3  A operacionalização da biopirataria                             40  

 

3.4 Prejuízos da biopirataria para o Brasil           41    

 

      3.4.1 Casos polêmicos de biopirataria           43 

 

 3.5 Os métodos de combate à biopirataria           44 

 

3.6 Algumas modalidades de biopirataria           46 

 

3.6.1  Venda de sangue indígena           46 

 

3.6.2 Extração ilegal de madeira e a sua exportação         48 

 

3.6.3 A biopirataria contra a fauna silvestre e o tráfico de animais        49 

         silvestres  

3.6.3.1 Conceito de animais silvestres           54 

3.6.3.2 A estrutura do tráfico de animais silvestres         56 

                    

3.7 O bioma amazônico e a biopirataria                 58 

  

3.7.1 Da entrada de material genético           60 

 

3.7.2 Da saída de material genético            60 



 
 84�

 CAPÍTULO III 

 
   OS INSTRUMENTOS LEGAIS PÁTRIOS DE PROTEÇÃO         63   

À BIODIVERSIDADE E REPRESSÃO À BIOPIRATARIA 

 

4.1 Política Nacional da Biodiversidade           63 

 

4.2 Da Medida Provisória n° 2186-16/2001          64 

 

4.3  Do Decreto 2519/1998             66 

 

4.4  Do Decreto 4339/2002             66 

 

4.5  Do Decreto 5459/2005              66 

 

4.6  Do Projeto de Lei 4842/1998            68 

 

4.7  Do projeto de Lei 7211/2002            68 

 

4.8 A visão do Direito brasileiro sobre biopirataria         69 

 

 
CONCLUSÃO               76 

 

REFERENCIA BIBLIOGRAFICA             80 

 

ÍNDICE                82



 
 85�

FOLHA DE AVALIAÇÃO 

 

 

 

Nome da Instituição: 

 

 

Título da Monografia: 

 

 

Autor: 

 

 

Data da entrega: 

 

 

Avaliado por:       Conceito: 

 

 

 

 

 

 

 

 


	AGRADECIMENTOS
	SUMÁRIO
	CAPÍTULO I	- A biodiversidade no Brasil sob o viés constitucional		13
	CAPÍTULO II	 - O novel instituto da biopirataria e as conseqüências 	37
	para o Brasil
	CAPÍTULO III – Nos instrumentos legais pátrios de proteção 		62
	à biodiversidade e repressão à biopirataria

	CONCLUSÃO									76
	BIBLIOGRAFIA 									80
	ÍNDICE										82
	FOLHA DE AVALIAÇÃO								85
	
	1. INTRODUÇAO


	FOLHA DE ROSTO									        2
	AGRADECIMENTO	S								        3
	CAPÍTULO II
	O NOVEL INSTITUTO DA BIOPIRATARIA E AS CONSEQUÊNCIAS  37  	 PARA O BRASIL
	
	CAPÍTULO III
	FOLHA DE AVALIAÇÃO



