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INTRODUÇÃO: A conservação da biodiversidade também é possível por meio de seu uso
sustentável, sendo que, quando decorrente de acesso ao patrimônio genético vinculado a
conhecimento tradicional, deverá respeitar os direitos dos indígenas e das populações
tradicionais. Assim sendo, o problema de pesquisa é verificar em que medida a regulamentação
ônus da prova no caso de conhecimento tradicional não identificável ofende o direito dos povos
indígenas e comunidades tradicionais O objetivo geral desta pesquisa é verificar o acesso ao
conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético brasileiro, com enfoque à questão do
ônus da prova no caso de conhecimento tradicional origem não identificável, discutindo,
principalmente, de quem é o ônus dessa comprovação. O primeiro objetivo específico visa
compreender os direitos e garantias dos povos tradicionais aplicáveis ao ordenamento jurídico
brasileiro e apontar o conceito de biodiversidade e de patrimônio genético. Após, será apresentado
o conceito de conhecimento tradicional e a regulamentação quando associado ao patrimônio
genético, indicando-se as modalidades origem identificável e não identificável. Por fim, pretendese apontar a problemática do ônus da prova no caso de conhecimento tradicional não identificável
e indicar em que medida ofende o direito dos povos indígenas e comunidades tradicionais.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: Para embasar a pesquisa, utilizou-se o aporte de
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documentos internacionais que tratam do uso sustentável da biodiversidade e do direito e
garantias dos povos indígenas e comunidades tradicioEmpresanais, como a Convenção sobre
Diversidade Biológica e a Convenção 169 da OIT. No ordenamento interno brasileiro, serão
analisadas a Lei 13.123/2015 e o Decreto nº 8.772/2016. Como fonte bibliográfica serão
utilizados os autores Ana Claudia Dias de Oliveira; Eliane Pinto Moreira; João Paulo Rocha de
Miranda; Patrícia Amorin Rêgo, Marcelo Dias Varella, entre outros. MATERIAL E
MÉTODOS: Utiliza-se o método hipotético-dedutivo, com procedimento de pesquisa
bibliográfica e documental. CONCLUSÃO: A partir da pesquisa realizada, verificou-se que, a
Lei 13.123/15, no caso de repartição de benefícios decorrente do acesso aos conhecimentos
tradicionais associados à biodiversidade, regulamenta o acesso ao conhecimento tradicional de
origem não identificável é regulamentado, mas o fez de forma insuficiente. Sob o ponto de vista do
direito e das garantias dos povos indígenas e tradicionais, a norma é criticada desde a sua concepção,
uma vez que não se permitiu a participação dos interessados na formulação do texto, infringindo o
direito de participação ambiental. Ainda, a norma deixa lacunas com respeito ao ônus argumentativo
sobre a identificação da origem do conhecimento tradicional, para efeito de determinar se é ou não
identificável. E, na aplicação da Lei, novamente o direito à participação e informação são cerceados,
pois as comunidades são lesadas, uma vez que não há a necessidade de consentimento prévio e
informado em se tratando de conhecimento não identificável. Em razão disso, as populações têm
seu direito à repartição justa e equitativa dos benefícios negado de antemão.
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