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Introdução 
 

Esse breve estudo propõe tecer considerações acerca das implicações jurídicas decorrentes 
da proteção ao Genoma Humano. Traçaremos um breve panorama da perspectiva internacional e 
nacional da legislação sobre Genoma Humano e destacaremos algumas questões que abrem diversas 
reflexões e possibilidades para responder às preocupações com o acesso e o uso das informações 
genéticas das populações amazônicas.  
 

Trata-se de discutir sobre a formulação de uma legislação específica para proteção do 
genoma humano, que aqui não é qualquer componente biológico, estamos nos referindo, 
especialmente, ao genoma humano das populações amazônicas. Nesse sentido, tal formulação deve 
necessariamente surgir como resultado de um profundo debate com os diversos setores da sociedade 
civil, assegurando-se a participação efetiva das populações envolvidas nesse processo de 
construção, nessa possibilidade de uma futura legislação que venha a definir as condições e os 
meios de proteção dos direitos de toda a população, mas, em especial, dos povos indígenas, 
quilombolas e ribeirinhos. 
 

Nós partimos da idéia de proteção dos recursos biológicos em sentido amplo, que já vêem 
merecendo maior elaboração teórica e legislativa, com a criação e o aperfeiçoamento de instâncias 
de controle e verificação das práticas de pesquisas e de bioprospecção que estão definindo, 
progressivamente, uma política de ações e competências que visam à conciliar a proteção do 
patrimônio genético considerando amplamente a biodiversidade com o desenvolvimento científico e 
tecnológico, de maneira responsável.  
 

No que concerne propriamente o genoma humano percebemos a existência de algumas 
incertezas éticas e sociais para definir juridicamente as modalidades de proteção das informações 
genéticas humanas, sobretudo das populações amazônicas. A questão de maior preocupação 
envolve a definição das condições para se aceder a esse material genético, a utilização das 
informações e a repartição dos benefícios oriundos destas futuras pesquisas. 
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Nesse sentido nós vamos perceber que a discussão sobre a proteção do patrimônio genético 
humano constitui um tema de grande interesse e complexidade notadamente para os países que 
possuem comunidades diferenciadas que são, ao mesmo tempo, extremamente atrativas para a 
bioprospecção e acesso ao conhecimento tradicional que pertencem a essas populações.  
 
1. Algumas noções introdutórias 
 

A noção de patrimônio genético tem recebido interpretações que decorrem do conceito de 
direito internacional que, em um primeiro momento, convencionou arrolar os recursos genéticos 
como integrantes do patrimônio comum da humanidade e, portanto, isso implicaria no direito de 
todos os países de usufruir os benefícios de determinados “bens”, que são considerados de uso 
comum e, competindo a todos a responsabilidade em preservá-los no interesse das gerações futuras. 
 

Na seqüência da Convenção sobre Diversidade Biológica houve uma mobilização 
importante para regulamentar o acesso e o uso dos recursos genéticos no Brasil. Entretanto o tema é 
tão vasto e tão complexo que será necessário, inicialmente, esclarecer algumas questões e 
apresentar algumas perspectivas nessa temática. 
Patrimônio genético, definido por meio da Medida Provisória n. 2.186-16 de 23 de agosto de 2001 
consiste em: “toda a informação de origem genética, contida em amostras do todo ou de parte de 
espécime vegetal, fúngico, microbiano ou animal, na forma de moléculas e substâncias provenientes 
do metabolismo desses seres vivos, e de extratos obtidos desses organismos vivos ou mortos 
encontrados em condições in situ e inclusive domesticados, ou mantidos em condições ex situ, 
desde que coletados in situ no território nacional na plataforma continental ou na zona econômica 
exclusiva.” 
Pode-se perceber que este conceito não faz referência ao material genético humano, mesmo estando 
na categoria de seres vivos, porque tal previsão não se aplica a seres humanos, isso está expresso no 
artigo 3º da Medida Provisória. Tal opção legislativa deixou para outro momento a definição das 
condições de acesso e uso do genoma humano em virtude da gama de envolvimentos que o tema 
apresenta e da necessidade da busca de consensos para regulamentar tais atividades. 
A partir da elaboração de determinadas normativas internacionais, especialmente das declarações de 
direitos, emitidas por organismos internacionais como a UNESCO, percebemos a consolidação de 
algumas tendências que vão influenciar a discussão na elaboração legislativa no direito interno de 
cada país signatário.  
 
2. Tendências acerca da proteção do material genético humano 

 
A compreensão de que genoma humano e todas as informações que nele estão contidas 

constituem patrimônio comum da humanidade traria como conseqüência a interdição de toda 
apropriação pública ou privada e a devolução a toda humanidade dos recursos da biodiversidade e, a 
conseqüente criação de uma entidade internacional para defender os interesses da humanidade e das 
futuras gerações. 
 

Em um primeiro momento, essa proposta parece sedutora, pois considerar que o genoma 
humano seria protegido por todas as nações, e que seria reconhecido a todos o acesso, o 
conhecimento e o direito de desfrutar dos benefícios oriundos das descobertas das informações 
genéticas seria a melhor maneira de estimular a solidariedade entre as nações para a melhoria do 
bem estar de humanidade. A operacionalização desta proposta parece, entretanto, bastante difícil em 
um contexto de diversidade política, legal, filosófica e religiosa. 
 

Analisando de modo mais realista a questão, onde se contrapõem interesses científicos, 
sociais e econômicos, nós sabemos que implementar essa concepção traria repercussões certamente 
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muito importantes para os países megadiversos, com populações específicas, como no caso das 
populações amazônicas e que comprometeriam toda a riqueza e diversidade que as compõem.  
 

Nesse sentido, tal posicionamento nos leva a lembrar que temas como internacionalização da 
Amazônia, biopirataria, apropriação de conhecimentos tradicionais são questões que afligem os 
países em desenvolvimento e que trazem consigo uma grande apreensão, certamente motivada pela 
própria história brasileira e latino-americana. Essa nova forma de imperialismo não deve mais 
prosperar. 
 

Assim, se passarmos a uma outra perspectiva nós podemos pensar na questão do domínio 
social e individual sobre o genoma humano e suas informações. A idéia de conceber o genoma 
humano como de uso comum do povo, do Estado soberano, portanto não patenteável por um 
indivíduo ou uma empresa. Por outro lado, essa interpretação pode levar a entender que, para que 
sejam respeitados os direitos de todos os povos, seria necessário reconhecer tanto a soberania do 
Estado quanto um controle individual sobre as amostras de material genético humano, posição esta 
que vem influenciando o conceito de direito internacional e que tende a se estender às mais diversas 
legislações. 
 

O genoma humano não poderia entrar no trânsito das relações de comércio, dos contratos, 
das relações de compra e venda. Em seu estado natural não poderia ser patenteado. E, no caso de 
invenções oriundas das informações do genoma humano, para países como o Brasil é questão 
relevante disciplinar o acesso e a repartição dos benefícios oriundos das pesquisas realizadas em 
material genético das suas comunidades. Essa parece ser a concepção que surge e se afirma como 
uma alternativa possível para os países megadiversos. 
 

Nesse sentido, fazendo um breve relato histórico, pontualmente, cabe invocar aqui a 
Convenção sobre a Diversidade Biológica de 1992, que fixou o compromisso em assegurar, 
primeiramente, a repartição justa e eqüitativa dos benefícios derivados do acesso aos recursos 
genéticos concebidos de uma maneira aberta. E novamente, enaltecendo a soberania dos Estados 
nacionais sobre o patrimônio genético dos seus povos, acreditamos que o debate sobre a questão, no 
Brasil, a partir da CDB, tomou um contorno muito interessante, que vale a pena ser aprofundado e 
divulgado. 
 
3. Declarações Internacionais 
 

A Declaração Universal do Genoma Humano dos Direitos Humanos, de 1997, elaborada 
pela UNESCO, reconhece que o genoma humano constitui o patrimônio da humanidade em um 
sentido simbólico. Esta previsão foi muito criticada, entretanto, nós sabemos que se o genoma 
humano pertence a toda humanidade, ele não pertence a ninguém. Mas existe, também, o artigo 4º 
da declaração que é importante destacar. Ele determina que o genoma humano no seu estado natural 
não deve ser objeto de transações financeiras. Aqui percebemos a preocupação em evitar-se a venda 
do material genético humano ou o seu patenteamento. 
 

Vejam que a Declaração também reconhece a soberania do Estado, quanto à autonomia 
individual por meio do controle do próprio do Estado e um controle individual sobre o genoma 
humano e defende a distribuição eqüitativa dos benefícios das descobertas científicas junto à 
população. Acreditamos que nesta declaração nós temos diretrizes muito interessantes, que 
inspiraram os debates e discussões e, que devem ser levadas em consideração na legislação interna. 

 
Um outro instrumento internacional que dá continuidade a esse debate, respondendo aos 

avanços da ciência e, justamente, das pesquisas envolvendo as terapias genéticas futuras é a 
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Declaração Internacional sobre Dados Genéticos Humanos elaborada em 2003, também, pela 
UNESCO. Este documento foi configurado para reafirmar os princípios da Declaração Universal do 
Genoma Humano dos Direitos Humanos e referir as linhas mestras para a formulação de legislação 
interna de cada país, no sentido de estimular a adoção de legislação nacional.  
 

Vejam que, ao mesmo tempo em que há a ênfase nos imperativos da igualdade, da justiça, 
da solidariedade, liberdade de pensamento, expressão e liberdade da pesquisa, essa declaração é 
muito inovadora no aspecto que toca a confidencialidade e o acesso aos benefícios. Enfim, este 
documento também serve como forma de fortalecer a proteção do genoma humano e, evitar uma 
das questões mais preocupantes atualmente que consiste no risco de discriminação genética. 
 
4. Importância e aplicação das Declarações 
 

Havia grande discussão sobre a força jurídica das declarações internacionais assinadas pelo 
Brasil. Nós sabemos que o Brasil ratificou e tem mantido a tradição de ratificar essas convenções e 
declarações que são elaboradas pela UNESCO, e pela ONU, e, comprometendo-se em dar validade 
interna e executoriedade a esses documentos. Nesse sentido a Emenda Constitucional 45/2004, 
deixa claro que os tratados e convenções internacionais sobre Direitos Humanos que forem 
ratificadas pelo país, serão equivalentes às emendas constitucionais. 
 

A importância que está sendo atribuída a esses documentos internacionais nos conduz a 
relativizar a preocupação com a insegurança jurídica, ou o vazio normativo, situação 
tradicionalmente tida como muito angustiante para alguns juristas. Portanto, recentemente as 
declarações receberão valor jurídico e seu cumprimento será exigível, não se devendo mais falar em 
vazio normativo. 
 
5. A proteção do material genético humano no Direito brasileiro 
 

No que concerne à questão do Direito brasileiro, já há uma produção normativa importante 
no que concerne especialmente ao Direito Ambiental, a Propriedade Intelectual, e que dão 
cumprimento ao art. 255, §1º, II, da Constituição Federal de 1988 na questão envolvendo a proteção 
da biodiversidade e da integridade do patrimônio genético do país, colocando em funcionamento 
instâncias de fiscalização das entidades dedicadas à pesquisa e à utilização do material genético. 
 

A legislação brasileira apresenta diversas previsões que instituem o reconhecimento dos 
direitos e a proteção dos povos indígenas, bem como prevê a proibição da comercialização de 
órgãos, tecidos, sangue e substâncias humanas.  
 

Muito importante perceber que a extra-comercialidade envolve todos os órgãos, funções e 
produtos que provém do corpo humano, e o fato de estarem fora do mercado traduz a percepção 
mais ajustada à tradição jurídica brasileira. 
 

Assim, não há possibilidade de se dispor sobre o patrimônio genético humano. O sangue, as 
amostras de DNA, não podem ser vendidas, compradas ou patenteadas. 
 

A Medida Provisória já referida insere o conceito de patrimônio genético, regulamentando a 
Convenção da Diversidade Biológica e dispondo sobre acesso e uso do patrimônio genético, a 
proteção do conhecimento tradicional associado, a repartição de benefícios e exige a anuência 
prévia da comunidade indígena, ou o órgão indigenista para pesquisa e material genético das 
populações amazônicas.  
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No que se refere à legislação vigente no âmbito infraconstitucional, é possível fazer 
interpretações que se aplicam ao genoma humano, sob o foco da proteção da dignidade da pessoa 
humana bem como as implicações no âmbito civil, penal e administrativo das ações impetradas pelo 
Estado ou pelos cidadãos. 
 

A Lei de Propriedade Intelectual brasileira, Lei n° 9.279/1996, também conhecida como Lei 
de Propriedade Industrial, considera que não são patenteáveis “o todo ou parte de seres vivos 
naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o 
genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais”, partindo 
do pressuposto que de que não são considerados invenção nem modelo de utilidade. Isso significa 
dizer que o material genético humano não pode ser patenteado no Brasil. 
 
6. A nova lei de Biossegurança 
 

A nova lei de biossegurança, Lei nº 11.105 de 24 de março de 2005 tem recebido diversas 
críticas, algumas muito pertinentes. Dentre elas, a de que não deveria ter tratado da pesquisa com 
células-tronco embrionárias humanas, devendo ter se adstrito à questão das normas de 
biossegurança e mecanismos de fiscalização das atividades que envolvem os organismos 
geneticamente modificados. Em todo caso, a nova lei representa um avanço nas questões que tratam 
da pesquisa com organismos geneticamente modificados e foi inovadora no que concerne à 
autorização para pesquisa em células-tronco embrionárias. 
 

Sabemos que a inclusão da autorização para pesquisa em embriões na lei respondeu mais a 
uma questão política, em virtude da pressão social para aprovação de tais pesquisas no país. Os 
embriões poderão ser doados para a pesquisa quando congelados há mais de três anos ou se forem 
inviáveis, na forma da lei. Não poderão ser produzidos embriões para a pesquisa. Um futuro 
decreto, em discussão, irá regulamentar a aplicação da lei para tornar operacional o sistema de 
proteção e controle das pesquisas e, estipulará as condições para a utilização de material genético 
humano oriundo dos embriões. 
 

A Resolução n. 304 de 2000 da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa - Conep trata 
especificamente da pesquisa com povos indígenas, demonstrando o esforço do país para 
regulamentar a pesquisa com material genético das populações indígenas. No caso de pesquisa com 
as comunidades culturalmente diferenciadas, inclusive os indígenas, necessária a anuência 
antecipada das comunidades, através dos líderes da comunidade, tendo em vista que existe a 
dificuldade de se buscar o consentimento individual, pois fica muito dissociada da própria cultura 
da maioria das tribos, exigindo estudo antropológico. A questão da repartição dos benefícios deverá 
ser criteriosamente observada. 
 

Entretanto, a dissociação que foi feita com relação ao genoma humano da Medida Provisória 
em vigor, onde se faz a ressalva de que essa lei não se aplica ao genoma humano encaminhou para 
debate futuro a possibilidade de estabelecer normativas no que concerne a pesquisa com material 
genético humano. E o momento chegou propriamente, no caso, de tratarmos das amostras de sangue 
dessas populações e de elaboramos uma lei que trate especificamente desta questão de acesso e uso 
das informações genéticas.  

 
Nós podemos retirar dessas brevíssimas observações com relação, tanto a normativa 

internacional, já internacionalizada e conhecida no Brasil, portanto vigente, e das regras que estão 
distribuídas em algumas leis especiais, que o Brasil conta com uma legislação que protege o 
patrimônio genético das populações amazônicas.  
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As resoluções que foram elaboradas servem para resolver determinada questão em situação 
de urgência e de interesse político e social. O problema do acesso e uso do material genético das 
populações amazônicas envolve questões que ultrapassam os limites de uma regulamentação 
meramente administrativa. 
 
7. Da necessidade de uma legislação especial  
 

Nesse sentido, acreditamos ser necessário voltamos à idéia da proteção especial, contando 
com instâncias de fiscalização mais organizadas e do controle das fronteiras.  Certamente que será 
necessário uma melhor definição da problemática, de maior participação da sociedade civil, e em 
especial, a participação das populações amazônicas.  A importância da verdadeira participação 
dessas comunidades na discussão sobre esses temas, e na elaboração dessa legislação poderá 
assegurar maior legitimidade e efetividade à lei. Penalidades deverão ser concebidas como forma de 
garantir o efetivo cumprimento da lei. 
 
Notas conclusivas 
 

As pesquisas sobre o Genoma Humano devem prosseguir de forma que sejam respeitados os 
princípios da prudência e o da responsabilidade, garantindo a proteção da integridade do patrimônio 
genético e os direitos das gerações futuras a gozar de um patrimônio biológico preservado. A partir 
do momento em que novas biotecnologias forem sendo desenvolvidas, inclusive as decorrentes das 
pesquisas com o Genoma Humano, o Estado brasileiro estará sendo pressionado para a incorporar 
as novas terapêuticas resultantes dessas pesquisas, uma vez que “a saúde é um direito fundamental 
do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício” 
(artigo 2° da Lei n° 8080/90). 
 

A busca de cura para doenças graves e as aplicações terapêuticas preventivas que se 
projetam das terapias genéticas visam ao alargamento das possibilidades de tratamento e de acesso 
integral à saúde. No sentido de conciliar os imperativos do desenvolvimento científico e tecnológico 
com os interesses sociais e transgeracionais quando da descoberta e da utilização de novas 
biotecnologias, faz-se necessária a elaboração de um juízo crítico sobre os efeitos sobre o homem, a 
sua descendência e o meio ambiente, a partir da abordagem das questões bioéticas envolvidas. 
 

Acreditamos na necessidade de proteger os direitos das gerações futuras e esse tema 
certamente constitui um dos grandes desafios para o Brasil. Que possamos manter o avanço 
tecnológico e definir claramente os limites fixados em lei, para garantir a proteção dos interesses 
das populações. Finalmente, deve se buscar estimular a formação de uma sociedade mais 
responsável pelos seus destinos e, baseada na solidariedade, que conceba e aplique uma justiça 
transcultural, transgeracional, um Direito que responda aos grandes desafios de nosso tempo. 
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