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INTRODUÇÃO: O Fundo Nacional de Repartição de Benefícios (FNRB) é um instrumento
financeiro inovador criado pela Lei nº. 13.123/2015, e regulamentado pelo Decreto nº.
8.772/2016, visando valorizar o patrimônio genético e os conhecimentos tradicionais
associados, e o uso sustentável das diversas espécies de seres vivos (BARBIERI;
ALBUQUERQUE, 2017; BRASIL, 2016; BRASIL, 2015). Essa preocupação em nível
nacional é derivada da Convenção da Diversidade Biológica – CBD, de 1992, que visou
equalizar as problemáticas da descoberta e comercialização dos recursos genéticos baseadas na
exploração do conhecimento tradicional em que os povos indígenas e a comunidade local não
recebiam qualquer compensação ou reconhecimento (KUMAR, 2018; UN, 1992). A
biodiversidade oferta diversos benefícios essenciais para uma boa qualidade de vida (CDB,
2018a). Porém, a biodiversidade vem sendo ameaçada pelo crescimento da economia cujos
benefícios desse crescimento sequer são distribuídos equitativamente dentro e entre os países
(CDB, 2018a). Nessa perspectiva, esta pesquisa analisou o funcionamento do FNRB dentro da
política nacional de repartição de benefícios, especialmente, no que concerne ao beneficiamento
dos

detentores

de

conhecimento

tradicional

associado

aos

recursos

genéticos.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: Na abordagem biológica, a diversidade pode ser aferida
pelos aspectos taxonômico, genético, ecossistêmico e de função da diversidade biológica
(GROS-DÉSORMEAUX, 2012). Cada um desse aspectos é um ativo estratégico para o
desenvolvimento sustentável (CBD, 2018a). A biodiversidade contribui para a oferta de
recursos genéticos que são os insumos importantes para as atividades econômicas associadas
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aos setores de farmácia, de cosméticos, de biotecnologia e da agricultura (LAIRD; WYNBERG,
2012). No entanto, os benefícios da biodiversidade abrangem também o seu papel na construção
da coesão social, da preservação da herança cultural, do bem-estar físico e mental, da identidade
e senso de pertencimento (CBD, 2018a). Isto porque as comunidades locais constroem suas
culturas, seus sistemas de conhecimento, suas interações sociais e religiosas a partir da interação
com os ecossistemas (MEA, 2005). E, na última Conferências das Partes da CDB, a comunidade
internacional sugeriu ir além dos valores materiais da biodiversidade na aplicação do
mecanismo de acesso e repartição de benefícios como uma estratégia valorização do
conhecimento tradicional associado aos recursos genéticos e de redução inequidades (CDB,
2018b). No Brasil, a regulamentação de referência dessa temática foi criada em 2001, com a
Medida Provisória n. 2.186-16 (BASTOS, 2011). E, para regularizar as atividades dos usuários
realizadas entre a vigência da regulamentação anterior e a atual, ou seja, entre 30 de junho de
2000 e 16 de novembro de 2015, foi prevista a formalização de termos de compromisso no
artigo 38 da Lei n. 13.123/2015. MATERIAL E MÉTODOS: Pesquisa bibliográfica e
documental, explorando-se as legislações pertinentes à temática, a planilha com os termos de
compromisso firmados entre o usuário e a União, atualizada em 25 de março de 2020 (BRASIL,
2020), e a Versão preliminar para discussão do Manual de Operações do FNRB (MMA, 2019).
CONCLUSÃO: Apenas 5% do total de 1661 termos de compromisso envolvem a destinação
de recursos ao FNRB, composto majoritariamente pela indústria de cosméticos e farmacêutica,
tendo como beneficiários exclusivamente os detentores de conhecimentos tradicionais
associados. No entanto, outras receitas poderão fomentar o FNRB e há um amplo leque de
possíveis beneficiários como as coleções ex-situ e as instituições de ensino e pesquisa. Por meio
da estratégia do FNRB, percebe-se que se tentou englobar nas regras de repartição todos aqueles
que são considerados necessários à conservação da biodiversidade na tentativa de atingir os
objetivos da CDB. No entanto, diante do cenário desalentador do beneficiamento exclusivo dos
detentores de conhecimentos tradicionais, infere-se que o financiamento do fundo, muito
provavelmente, necessitará contar com as outras fontes de receitas a fim de que tenha recursos
financeiros suficientes para alcançar o objetivo para o qual foi criado: valorizar o patrimônio
genético e os conhecimentos tradicionais associados, e o uso sustentável das diversas espécies
de seres vivos.
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