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INTRODUÇÃO/FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: A pesquisa tem como tema a
biodiversidade brasileira, delimitado ao patrimônio genético. O objetivo da pesquisa é
identificar o estatuto jurídico do patrimônio genético no ordenamento jurídico brasileiro,
face à Convenção da Diversidade Biológica e sua regulamentação no Brasil por meio da
Lei nº 13.123/15. Serão verificados os documentos internacionais que disciplinam a
matéria e de que forma qualificam o patrimônio genético, contrapondo as noções face à
normativa legal brasileira. MATERIAL E MÉTODOS: Como método de pesquisa foi
utilizado o analítico, com procedimento comparativo entre o texto da Convenção sobre
Diversidade Biológica e a Lei nº 13.123/15. RESULTADOS E DISCUSSÕES: A
Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB) foi assinada pelo Governo brasileiro em
1992, cujo texto foi aprovado e posteriormente promulgado em 1998. O preâmbulo da
CDB dispõe que “a conservação da diversidade biológica é uma preocupação comum à
humanidade”; esse conceito inovador permite a soberania dos Estados por seus recursos
genéticos, mas contempla o interesse global sobre o tema. A CDB define que “Recursos
biológicos” são “recursos genéticos, organismos ou partes destes, populações, ou
qualquer outro componente biótico de ecossistemas, de real ou potencial utilidade ou
valor para a humanidade” e “Recursos genéticos” correspondem ao “material genético de
valor real ou potencial”. No ordenamento jurídico brasileiro, o texto constitucional
incumbe ao poder público “preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético
do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material
genético”. Assim, para “assegurar a efetividade” do direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, incumbe ao Poder Público uma série de obrigações, muitas
das quais guardam relação com a biodiversidade e o patrimônio genético, posteriormente
regulamentadas por uma sucessão de normas. Na esfera infraconstitucional, a Lei nº
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13.123/15. “dispõe sobre bens, direitos e obrigações relativos ao acesso ao patrimônio
genético do País e regulamenta o inciso II do § 1º e o § 4º do art. 225 da Constituição
Federal, bem como regulamenta a CDB no que tange à conservação in situ; utilização
sustentável de componentes da diversidade biológica; acesso a recursos genéticos e
acesso à tecnologia e transferência de tecnologia. Segundo a Lei nº 13.123/15 “o
patrimônio genético do País” é considerado “bem de uso comum do povo encontrado em
condições in situ, inclusive as espécies domesticadas e populações espontâneas”, assim
como aquele “mantido em condições ex situ, desde que encontrado em condições in
situ no território nacional, na plataforma continental, no mar territorial e na zona
econômica exclusiva”. A Lei nº 13/123/15 “além dos conceitos e das definições
constantes da Convenção sobre Diversidade Biológica”, define “patrimônio genético”
como a “informação de origem genética de espécies vegetais, animais, microbianas ou
espécies de outra natureza, incluindo substâncias oriundas do metabolismo destes seres
vivos”. Para Derani, em que pese a ausência de identidade dos termos, estes possuem o
mesmo significado, pois “os bens jurídicos “recurso genético” ou “patrimônio genético”
são expressões que surgem no direito internacional e interno, são termos equivalentes,
designando o mesmo objeto jurídico”. CONCLUSÃO: O termo “patrimônio genético”
utilizado na Constituição Federal de 1988 não se encontra no texto da Convenção sobre
Diversidade Biológica, a qual utiliza o termo “recurso genético”. A Lei nº 13.123/15
seguiu a redação constitucional ao utilizar o termo “patrimônio genético”; contudo não
adotou completamente a terminologia da Convenção, uma vez que não utiliza o termo
“recurso genético”. Assim, ainda que as normas infraconstitucionais de regulamentação
remetam às definições da Convenção e estejam em consonância com ela, pode-se dizer
que não há identidade entre os termos adotados e seus respectivos significados. Assim,
ainda que as normas infraconstitucionais de regulamentação remetam às definições da
Convenção e estejam em consonância, pode-se dizer que não há uma estreita identidade
entre os termos adotados e seus respectivos significados.
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