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RESUMO 

 

O foco do presente Doutorado cinge-se ao tema Biopirataria reflexionando sob a 

criação de um respectivo tipo penal. Não obstante a ausência de uma conceituação jurídica 

uníssona sobre Biopirataria parte-se da concepção primordial de um acesso irregular ao 

Patrimônio Genético e ainda, aos Conhecimentos Tradicionais associados. Não se olvide 

todavia que, ao lado destes dois grandes nortes, comportamentos outros igualmente 

conformam a problemática, demandando coibição, ad exemplum, a não repartição dos 

benefícios, ou ainda, a anormalidade no uso do Patrimônio Genético ou dos 

Conhecimentos Tradicionais associados, na remessa para o exterior, no transporte e 

armanezamento do Patrimônio Genético, na divulgação dos Conhecimentos Tradicionais 

associados e, enfim, variadas condutas contra a Administração da Biodiversidade. Sob uma 

metodologia monotemática, teórica e científica, investiga-se infindável material 

bibliográfico para solver assunto contemporâneo e político. A partir de duas premissas, 

quais sejam, o princípio do menor custo moral que funda eticamente toda a altercação 

sobre a interação homem e natureza e ainda, o inestimável valor do fato avaliado que 

justifica a incidência do Direito Penal, alcançou-se a ilação acerca da imprescindibilidade 

de um concernente tipo penal. Destarte, o deslinde é no sentido de uma incriminação, cujo 

Bem Jurídico Penal capital sagra-se como sendo a Biodiversidade, perfilhada esta como a 

diversidade biológica, sem esquecer contudo, de todo um cogente arcabouço tanto jurídico 

nacional e internacional quanto sócio-econômico para ofertar amparo à resolução desta 

controvérsia. 

 

Palavras-chave: Biopirataria; Patrimônio Genético; Conhecimentos Tradicionais 

Associados; Bem Jurídico Penal; Biodiversidade; Tipo Penal 

 



ABSTRACT 

 

The focus of this doctoral thesis is on the subject of Biopiracy and the same time it 

is a reflection about the establishment of a specific criminal offense. Despite the absence of 

a unison legal concept on Biopiracy, it starts from the primordial conception of an irregular 

access to genetic heritage and also to its associated Traditional Knowledge. We should not 

forget however that, along these two great guidelines, there are other type of behaviors that 

compound to the problem, which demand restraints, ad exemplum: not sharing the benefits, 

or even, abnormal use of Genetic Heritage and of its associated Traditional Knowledge in 

the remittance abroad, in the transport and the storage of Genetic Heritage, in the 

dissemination of associated traditional knowledge and, finally, in various procedures which 

are against the administration of Biodiversity. According to the theoretical, scientific and 

monothematic methodology, we researched endless bibliographic material to settle this 

contemporary political issue. From two premises, namely, the principle of the lower moral 

cost on which are based, ethically speaking, all altercation on the interaction between man 

and nature and also the priceless value of the evaluated fact, which justifies the incidence 

of criminal law, a conclusion was reached, and it is regarding the indispensability of a 

relative criminal offense. Thus, the inquiry is regarding criminality, whose capital Legal 

goods are consecrated as being Biodiversity, endorsed as biodiversity, without forgetting, 

however, an entire cogent framework both of the national and international judicial 

branches and of the socio-economic development to offer support to the resolution of this 

controversy. 

 

Keywords: Biopiracy; Genetic Resources; Associated Traditional Knowledge; Legal 

Goods; Biodiversity; Specific Criminal Offense. 

 

 



RIASSUNTO 

 

Il fuoco del presente Dottorato si restringe al tema Biopirateria riflettendo sulla 

creazione di un corrispondente tipo penale. Nonostante l’assenza di una 

concettualizzazione giuridica unisona su Biopirateria si parte dalla concezione primordiale 

di un accesso irregolare al Patrimonio Genetico e ancora, alle. Conoscenze Tradizionali 

associate. Non si dimentica tuttavia che, accanto. A queste due grandi indicazioni, altri 

comportamenti ugualmente conformano la problematica, richiedendo proibizione, ad 

exemplum, la non divisione dei benefici , o ancora, l’anormalità nell’uso del Patrimonio 

Genetico o delle Conoscenze Tradizionali associate , nell’invio all’estero, nel trasporto e 

immagazzinamento del Patrimonio Genetico, nella divulgazione delle Conoscenze 

Tradizionali Associate e, infine, differenti condotte contro. L’Amministrazione della 

Biodiversità. Con una metodologia monotematica, teorica e scientifica, si indaga un 

inesauribile materiale bibliografico per risolvere un argomento contemporaneo e politico. 

A partire da due premesse , quali esse siano, il pricinpio del minor costo morale che fonda 

eticamente tutta la discussione sulla interazione uomo e natura e ancora, l’inestimabile 

valore del fatto valutato che giustifica l’incidenza del Diritto Penale, si è raggiunto 

l’illazione rispetto alla imprescindibilità di concernente tipo penale. In questo modo, 

l’indagine é nel senso di una incriminazione, il cui Bene Giuridico Penale capitale si 

conferma come essendo la Biodiversità, accettata questa come la biodiversità biologica, 

senza dimenticare tuttavia, di tutta una cogente struttura tanto giuridica nazionale e 

internazionale quanto socioeconomica per offrire un aiuto alla soluzione della controversia. 

 

Parole chiave: Biopirateria; Patrimonio Genetico; Conascenze Tradizionali Associate; 

Bene Giuridico Penale; Biodiversità; Tipo penale 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Há anos discute-se a questão da Biopirataria lato sensu, que engloba a 

exploração e o comércio ilegais de madeira, o tráfico de animais e plantas silvestres e 

especificamente, o assunto a ser tratado nesta tese, qual seja, a Biopirataria stricto sensu, 

compreendida como o acesso irregular ao patrimônio genético nacional e aos 

conhecimentos tradicionais associados. 

No que concerne à Biopirataria em sentido estrito, quatro dimensões 

caracterizam-na: recurso genético obtido sem a autorização do detentor (Estados 

Nacionais); conhecimento tradicional associado conseguido sem autorização do detentor 

(sem conhecimento prévio fundamentado); benefícios alcançados pela utilização do 

recurso genético e do conhecimento tradicional associado (prioritariamente exploração 

comercial) não repartidos de forma justa e equitativa entre Estados, corporações e 

comunidades (sem contrato); e por fim, recursos biológicos protegidos sem respeito aos 

critérios de patenteabilidade, isto é, sem representar novidade, inventividade e uso 

industrial nos moldes do Tratado Sobre Direitos de Propriedade Intelectual Relacionado a 

Aspectos de Comércio (do inglês Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual 

Property Rights, TRIPS). 

A temática abordada, por conseguinte será: Biopirataria stricto sensu ou 

biogrilagem qualificando-a como: toda apropriação e uso não autorizados de material 

biológico e/ou de conhecimentos tradicionais associados, para fins de desenvolvimento e 

comercialização de produtos, podendo ou não envolver obtenção de direitos de propriedade 

intelectual
1
. 

E, primordialmente, ao conceituar-se Biopirataria, ponderar-se-á a necessidade 

de considerá-la infração penal ou não porque a legislação como um todo é lacunosa, 

                                                           
1
Conceituação de Biopirataria conforme o Instituto Brasileiro de Direito do Comércio Internacional, da 

Tecnologia da Informação e Desenvolvimento (CIITED): "Biopirataria consiste no ato de aceder a ou 

transferir recurso genético (animal ou vegetal) e/ou conhecimento tradicional associado à biodiversidade, 

sem a expressa autorização do Estado de onde fora extraído o recurso ou da comunidade tradicional que 

desenvolveu e manteve determinado conhecimento ao longo dos tempos (prática esta que infringe as 

disposições vinculantes da Convenção das Organizações Unidas sobre Diversidade Biológica). A 

Biopirataria envolve ainda a não-repartição justa e eqüitativa - entre Estados, corporações e comunidades 

tradicionais dos recursos advindos da exploração comercial ou não dos recursos e conhecimentos 

transferidos." AMBIENTE Brasil. Biopirataria na Amazônia. Disponível em: 

<http://ambientes.ambientebrasil.com.br/amazonia/floresta_amazonica/biopirataria_na_amazonia.html>. >. 

Acesso em: 28 out. 2011. 
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inexistindo tipificação do crime de Biopirataria, o que induziria à aplicação, tão apenas de 

forma subsidiária e incipiente, da Lei de Crimes Ambientais (Lei n° 9.605/98). 

Assim sucede a Biopirataria no Brasil: 1) Coleta. Os biopiratas colhem 

ilegalmente do meio ambiente plantas nativas, animais silvestres, microorganismos etc., na 

maior parte das vezes, orientados pelas comunidades autóctones; 2) Camuflagem. Os 

produtos saem do país por portos e aeroportos, disfarçados na bagagem dos biopiratas, que 

se comportam como turistas, religiosos, ou mesmo pesquisadores; 3) Patentes. As matérias 

coletadas são vendidas a laboratórios ou colecionadores, que patenteiam as substâncias 

originadas das plantas e dos animais e dos microorganismos; 4) Prejuízo. Sem a patente 

sobre os recursos, o país e as populações tradicionais não tem retribuição, não percebem 

royalties, sendo incalculável a cifra perdida. 

Em verdade, a Biopirataria incide há séculos.  

No que pertence à Biopirataria stricto sensu, a extração de pigmento vermelho 

do pau-brasil pelos portugueses à época do descobrimento já a configurava. O ato seguinte 

de biopirataria ocorre na Amazônia, com o envio de sementes de seringueira para a 

Inglaterra, por Henry Wickham, em 1876, arruinando o ciclo da borracha em razão da 

posterior exportação do látex pelas colônias britânicas na Malásia. Outro exemplo é a 

quinina, derivada da planta cinchona, empregada para o tratamento da malária, pelos povos 

indígenas. Foi traficada para Java, pelo inglês Charles Ledger, em 1865. Também, o 

curare, amálgama tóxico de várias plantas, usado para o envenenamento das pontas de 

flechas, por etnias da Amazônia. Exportado para a Europa, por Alexander von Humbolt, 

em 1800, teve seu ingrediente ativo (tubocurarina) isolado para fins anestésicos. 

E, no panorama coevo, o rol exemplificativo da Biopirataria é largo, podendo-

se fazer referência aos episódios abarcando a Castanha-do-pará, a Ayahuasca (principal 

planta empregada nos rituais do Santo Daime), a Espinheira-Santa, a Unha-de-gato, a 

Vacina do Sapo, dentre muitos outros. 

A Biopirataria, contudo, apenas recentemente se elevou à grandeza de temática 

estratégica. 

Se antigamente, a segurança da Biodiversidade cravava-se em valores 

científicos, estéticos e de lazer, que pautavam ações de preservação de simpáticas espécies 

e delimitação de áreas da natureza de beleza exuberante, com a consequente retirada das 

populações locais e a expropriação de seus conhecimentos, nos idos de 1980, há mudança 
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do paradigma, percebendo-se a importância econômica da biodiversidade. 

Noutras palavras, uma das mais preocupantes perdas ambientais é aquela que 

diz respeito à falência da diversidade biológica
2
, instando o país a reforçar a conservação 

dos recursos genéticos e a sustentabilidade de seus bens. 

Em acréscimo, convém lembrar que, hodiernamente, é real o perigo de em 

poucos anos, tal situação de detrimento da Biodiversidade apor o homem a calamidades 

ambientais, não havendo que se falar sequer em responsabilidade intergeracional. Noutras 

palavras, se houver uma crise de biodiversidade, nossa vida, saúde e meios de subsistência 

também entrarão em colapso.  

Assim, a intranquilidade com a problemática ambiental já deve ser concebida 

como um risco para a atual qualidade de vida e para a própria vida. E, o exaurimento da 

genética ou, por outro lado, sua coisificação quando do patenteamento
3
 e ainda, a transcrita 

perda da diversidade em razão da crise do meio ambiente, devem tornar-se assuntos 

confinantes. 

Abrindo um parêntese, importa destacar a infindável controvérsia sobre o valor 

Vida, diante do esgotamento da Biodiversidade e das polêmicas suscitadas pela 

biotecnologia. Noutros termos, aflora uma ética biocêntrica que alude que seja considerado 

o valor inerente à vida de cada indivíduo, refutando-se a hipótese de que interesses 

comerciais, estéticos, científicos, etc. possam prestar-se como manto absoluto para 

descartes de vidas, tanto valendo para humanos, como animais não humanos e 

ecossistemas naturais. Em verdade contudo, parece haver um denominador comum, isto é, 

o Princípio do Menor Custo Moral
4
.  

                                                           
2
"É comum citar-se uma ilustração do que significam as altas taxas de perda de biodiversidade global: é 

como se estivéssemos dançando em um antiquário com as luzes apagadas, é possível ouvir-se o barulho de 

coisas que se quebram, mas não se pode saber o tamanho do prejuízo, até que seja tarde demais. Esta 

metáfora, apesar de ser bastante representativa do percurso humano inconseqüente em relação à 

biodiversidade, deixa de expressar a face ainda mais dramática da realidade, uma vez que, na imagem, o 

dono do antiquário sabe o valor de suas mercadorias e portanto pode avaliar o quanto perdeu, enquanto o 

valor da perda da biodiversidade é incalculável.'' (ALENCAR, Gisela S. de. Biopolítica, biodiplomacia e a 

Convenção sobre Diversidade Biológica 1992: evolução e desafios para implementação. Revista de Direito 

Ambiental, São Paulo, v. 3, n. 1, p. 84, set. 1996). 
3
Ver regulação do artigo 10, inciso IX, da Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96) e, por outro lado, as 

iniciativas legislativas em tramitação no Congresso Nacional (PL 2.695/93 e outros) acerca da 

patenteabilidade ou não do 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 naturais. 
4
Cf. questão da patenteabilidade de partes ou do todo de seres não-humanos, da “eugenia liberal” e dos 

xenotransplantes. Quanto a este último aspecto: “Lo que está claro, sin embargo, es que incluso si uno 

considera estas prácticas admisibles, el sacrifício de otros animales que las mismas implican debería dar 
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Prosseguindo. De sabença, o Brasil cobre enorme diversidade biológica, sendo 

tido como o país mais megadiverso do mundo
5
, compreendido o conceito atual de 

Biodiversidade como as inúmeras variedades estruturais e funcionais de formas de vida nos 

níveis genético, populacional, das espécies e dos ecossistemas. 

Com três milhões e cinqüenta e sete mil quilômetros quadrados de florestas 

tropicais, ou seja, trinta por cento das florestas tropicais do mundo, e abrigando a maior 

delas, isto é, a Floresta Amazônica, o Brasil tem em seu território quase vinte por cento de 

todas as espécies da flora e fauna já reconhecidas e sete áreas catalogadas pela 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) como 

Sítios do Patrimônio Mundial Natural
6
. 

Assim, existe um gigantesco patrimônio genético que, se bem explorado do 

ponto de vista econômico, social e ambiental, pode contribuir amplamente para o processo 

de desenvolvimento do país, não se olvidando de seu valor intrínseco. 

Não distinguimos, todavia, sequer vinte por cento da nossa própria 

Biodiversidade: todos os animais das copas das nossas florestas são praticamente 

desconhecidos, assim como, toda a fauna microbiológica dos nossos rios e os fungos que 

degradam quitinas e celulose, entre outras espécies. 

Pois bem, grande parte dessa riqueza encontra-se presente nos biomas da 

Floresta Amazônica e também, da Mata Atlântica. Numa visão breve portanto, o potencial 

florístico e a fauna associada a essas vegetações já constituiria inigualável complexo de 

bens. 

As perdas de cobertura florestal primária em todo o mundo beiram, em geral, 

entre os dois terços e a quase totalidade. No país, a Mata Atlântica e a Amazônia já 

                                                                                                                                                                                

lugar a un arrepentimiento moral, dado su valor. El coste ético de estos procedimientos no ha de olvidarse. 

Ello conduce a considerar que existen alternativas y medios con un menor coste moral para llegar las 

mismas metas en estos casos, deberíamos adoptarlos, incluso quizás si ello conlleva una menor efectividad. 

Esta es una importante consideración en el caso de xenoinjertos donde existen fuentes alternativas de 

órganos... el xenoinjerto únicamente resulta aceptable desde el punto de vista ético si hemos llegado a la 

conclusión de que nada más se puede hacer para incrementar la cantidad de órganos disponibles por otras 

vías, que impliquen un menor coste moral.” (ENGELS, Eve-Marie. El estatuto moral de los animales en la 

discusión sobre el xenotrasplante. In: ROMEO CASABONA, Carlos et al. Los xenotrasplantes: aspectos 

científicos, éticos y jurídicos. Granada: Comares, 2002. p. 322). 
5
CÂMARA DOS DEPUTADOS. Comissão Parlamentar de Inquérito que Investiga o Tráfico de Animais e 

Plantas Silvestres Brasileiras, a Exploração e Comércio Ilegal de Madeira e a Biopirataria no País 

(CPIBIOPI). Relatório final/2006. Disponível em: <http://camara.gov.br/comissoes.htm>. Acesso em: 23 

out. 2007. 
6
Cf. Lista do Patrimônio Mundial no Brasil. 
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sucumbiram respectivamente, em noventa e três por cento desde o período colonial
7
 e 

dezesseis por cento em apenas trinta anos. 

Especificamente quanto à Amazônia, curiosa sua situação. Na década de 70, 

houve transformações fomentadas pelo próprio Estado, ofertando diferençados benefícios 

fiscais, que ao final restaram um insucesso, a empresários e grupos econômicos, que 

desejassem investir em empreendimentos instalados na região. Para a infra-estrutura 

necessária, milhares de trabalhadores chegaram de outros lugares, permanecendo na 

Amazônia depois do término das obras. A terra, habitada secularmente por colonos, 

ribeirinhos, índios e caboclos em geral, foi sendo vendida aos novos investidores, que a 

compravam diretamente dos órgãos fundiários ou de particulares. Além disso, a grilagem 

também era praticada. Após, para intentar solver tal quadro, advém a Constituição Federal 

de 1988 com própria articulação na questão agrária e fundiária nacional. 

Mas, a degradação ambiental na região Amazônica só se fortaleceu, e, 

intensificou-se a exploração predatória da natureza, principalmente a tolerância com o 

desmatamento inescrupuloso, sem quaisquer planos de reflorestamento ou manejo da 

floresta
8
. 

Forçoso é salientar a premência de uma estratégia de guerra contra a derrubada 

de árvores e consequentemente, o fim de Biodiversidade desconhecida, animal, vegetal e 

de microrganismos.  

Há de conseguir-se portanto, um modelo sustentável. 

No que tange ainda à flora, vale apontar que, incontáveis plantas hoje em dia 

empregadas na farmacologia indígena são conhecidas dos laboratórios da Europa, podendo 

ser patenteadas porque o Tribunal de Patentes Internacional é absolutamente irresponsável 

com relação a essa nuance, como no caso do cupuaçu, cuja marca foi anulada pelo Brasil 

após longa luta. 

 

                                                           
7
SOS Mata Atlântica. Disponível em: 

<http://www.sosmatatlantica.org.br/index.php?section=info&action=mata>. Acesso em: 18 jul. 2011. 
8
Cf. BOLETIM Risco de Desmatamento Agosto de 2011 a Julho de 2012. Disponível em: 

<http://www.imazon.org.br/publicacoes/risco-de-desmatamento/boletim-risco-de-desmatamento-agosto-de-

2011-a-julho-de-2012>. Acesso em: 18 jul. 2011. O risco de desmatamento em municípios, Áreas 

Protegidas, Assentamentos e áreas privadas, devolutas ou sob conflitos por posse, para o período de agosto 

de 2011 a julho de 2012, estimado pelo modelo de risco de desmatamento desenvolvido pelo Imazon (...) 

estimou uma taxa de desmatamento anual de 7.134 quilômetros quadrados para o período modelado, e 

apontou uma área de floresta de pelo menos 2.721 quilômetros quadrados com probabilidade de 

desmatamento maior que zero (com 95% de confiança estatística). 
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Assim, nosso universo florístico não explorado, que bem deve contribuir de 

maneira imensa para distintas áreas de pesquisa mundial, já pode estar sendo estudado 

pelos grandes laboratórios com o fito de ulterior patenteamento. 

Estatísticas ofertadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) revelam que 

há pelo menos mais de cinquenta legislações ou regulamentos diferentes para o registro de 

medicamentos fitoterápicos em diversificados países e a maioria das plantas medicinais em 

uso na terapêutica não advém dos continentes americano ou sul-americano.  

A proteção da Biodiversidade é emergencial tendo em consideração inclusive 

informes no sentido de que a quase totalidade de investimentos na indústria farmacêutica 

concentra-se em poucos ricos países com matéria-prima entretanto formada 

predominantemente por recursos genéticos obtidos no Brasil, leia-se, Amazônia legal
9
. 

Destarte, deve-se incrementar o nosso reconhecimento do patrimônio genético 

nacional, precedente à bioprospecção. 

Perceba-se, por outro lado que, todos os vieses da Biopirataria se intercalam. 

Assim também, o tráfico de fauna que além de pernicioso por si só, 

viabilizando, por óbvio, um prejuízo ao meio ambiente como um todo, mais ainda, vincula-

se à Biopirataria stricto sensu, a partir do instante em que os animais encontram-se no 

exterior, sendo criados e reproduzidos com feliz resultado, e a indústria tem acesso a um 

novo modelo experimental ou a uma original fonte de princípios ativos. 

O combate ao tráfico de animais silvestres, por puro diletantismo contudo, tem 

encerramento mais simples que aquele relacionado à Biopirataria em sentido estrito: as 

rotas são conhecidas e desta maneira, facilmente cobertas e vigiadas, inclusive nos 

aeroportos, nada obstante a maior especialização dos traficantes.  

Mas indispensável inda, é uma legislação rigorosa pois, a substituição da Lei n° 

5.197/67 (Lei de Proteção à Fauna) pela Lei n° 9.605/98 não se entremostrou profícua, 

diante de traficantes de espécies altamente rentáveis se colocadas nos mercados europeu, 

americano ou asiático. 

Destarte, os traficantes almejam espécies lucrativas se colocadas no mercado 

(inclusive via sites na internet) tais como Jararaca (um mil dólares), aranha-marrom 

                                                           
9
BIODIVERSIDADE – valor econômico e social. Regulamentação do acesso à biodiversidade ainda não é 

definitiva. ComCiência, 10 jun. 2001. Disponível em: 

http://www.comciencia.br/reportagens/biodiversidade/bio05.htm. Acesso em: 28 jan. 2012. 
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(oitocentos dólares), sapos amazônicos (trezentos a um mil e quinhentos dólares), besouros 

(quatrocentos e cinqüenta a oito mil dólares), cotinga, rouxinol-do-rio-Negro e o galo-da-

serra, este último exemplifique-se, com valor de cento e vinte mil dólares no Japão.  

Assim, o poder de dissuasão necessita ser altíssimo. 

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

(IBAMA) é legalmente responsável pela gestão do uso de quaisquer espécies com 

viabilidade econômica. São emitidas licenças CITES (Convenção sobre o Comércio 

Internacional das Espécies da Flora e da Fauna Selvagem em Perigo de Extinção) de 

exportação e importação e licenças de exportação não-CITES. Nessa coordenação há 

ainda, o licenciamento de atividades com finalidade científica, inclusive de espécies 

ameaçadas de extinção. 

Sobretudo no que tange à Biopirataria stricto sensu, foi criada no IBAMA a 

Divisão de Controle da Fiscalização e Acesso ao Patrimônio Genético, pretendendo que o 

desenvolvimento biotecnológico reverta em prol das populações tradicionais e indígenas, 

bem como, mui recentemente, seção especialmente voltada ao combate da Biopirataria. 

No seio da primeira divisão mencionada, o IBAMA acompanha os processos 

de normatização atinente à matéria, estabelecendo canais de informação e de trabalho de 

inteligência, inclusive com a capacitação de técnicos. Ainda, vem agindo em relação 

multiinstitucional com os cientistas, Polícia Federal, Agência Brasileira de Inteligência 

(ABIN), Fundação Nacional do Índio (FUNAI) e com o Centro Nacional de Populações 

Tradicionais. 

Há por outro lado, a Divisão de Propriedade Intelectual no Ministério das 

Relações Exteriores, que atua diretamente junto aos demais governos e empresas que 

patentearam produtos, como no caso do cupuaçu, do sapo kambô, da copaíba, etc. tecendo 

contatos, contratando advogados, numa tentativa de repatriar tais direitos. 

As providências brasileiras são, entretanto, embrionárias.  

Vale realçar porém, o trabalho do Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq) que em hipótese de remessa de material para o exterior, 

impõe aos dirigentes das instituições brasileiras e estrangeiras e as contrapartes brasileira e 

estrangeira firmarem "Termo de Compromisso: Exclusividade e Patente", comprometendo-

se a usar as amostras exclusivamente com finalidade de estudo, pesquisa e difusão e 

repartirem, igualmente, entre as partes envolvidas, eventuais benefícios que possam 



15 
 

redundar em novos produtos. Ademais, se a consultoria científica do CNPq considerar que 

a pesquisa impulsionará posterior bioprospecção, o projeto será enviado ao Conselho de 

Gestão do Patrimônio Genético (CGEN) para a obtenção da respectiva autorização. 

Interessa apontar todavia, a resistência dos países mais desenvolvidos, em 

todos os sentidos, que seguramente ditam as pesquisas e o patenteamento mundiais, 

obedientes ao princípio do TRIPS (que não obriga a identificação do País de origem da 

matéria-prima). 

Nada obstante existam severas críticas à lenta tramitação do credenciamento de 

pesquisadores e suas perguntas científicas, em vista da certeza de que os organismos, os 

animais e as plantas não conhecem fronteiras, com risco pois, de uma debandada de sérios 

cientistas para outros países, imperiosa a mantença de controle com a devida agilização
10

. 

Por fim, neste ínterim, surge o debate sobre a proteção aos conhecimentos 

tradicionais associados. 

Assim, há de adicionar a essa diversidade biológica um outro dado que a 

potencializa: a existência de populações nativas, sejam elas indígenas (no Brasil, há cerca 

de setecentas terras indígenas, representando mais de doze por cento do território nacional, 

totalizando cerca de trezentos e quarenta mil índios, distribuídos entre duzentos e vinte 

sociedades indígenas, e inda, mais de setenta grupos de índios isolados sem outras 

informações objetivas)
11

, ribeirinhas, caboclas, remanescentes quilombolas e outras. É a 

Sociodiversidade. 

Capacitadas por um conhecimento milenar, tais povos empreendem práticas 

tradicionais de uso sustentável dos recursos naturais, usando os princípios ativos de certas 

substâncias para fins inúmeros, dentre eles, o medicinal. Desta heterogeneidade de 

populações, passa então, a existir um Conhecimento Tradicional, que se associa à 

Biodiversidade. Destarte, estas antigas comunidades cultivam uma lógica do 

funcionamento e do manejo dos recursos biológicos de sua fauna e flora e dos próprios 

processos biológicos. 

                                                           
10

Verificação das Leis Estaduais do Acre (Lei 1.235/97) e do Amapá (Lei 388/97) que regulam a coleta de 

material científico por estrangeiros. A lei acreana teria como antecedente prática de biopirataria: "A Selva 

Viva (ONG) contava com o apoio das multinacionais farmacêuticas Ciba Geigy, Hoescht, Sandoz, Lilly, 

Jhonson & Jhonson para estimular os índios a catalogar e produzir viveiros de plantas medicinais existentes em 

comunidades indígenas no Acre. Em troca desse trabalho, a entidade doava remédios e prometia ajuda financeira 

para projetos de auto-sustentação." (FIORILLO, Celso Antonio Pacheco; DIAFÉRIA, Adriana. Biodiversidade e 

patrimônio genético no direito ambiental brasileiro. São Paulo: Max Limonad, 1999. p. 23). 
11

FUNAI. Disponível em: <http://www.funai.gov.br>. Acesso em: 19 jul. 2011. 
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Assim, a preocupação com o patenteamento dos produtos da floresta por 

multinacionais e com o repasse do conhecimento dos pajés sobre ervas medicinais é fato. 

Exemplifique-se com o emblemático caso da secreção do sapo (Phyllomedusa bicolor), 

chamado kambô para a etnia Katukina e kampô para a Yawanawa, tradicionalmente 

utilizada para afastar panema - azar na caça - e tirar sonolência ou mal-estar, quando há 

gripe ou estado febril. Em 1978, tal secreção era um dos tratamentos para a malária 

(conhecida por sezão). Há notícias hoje de uma vacina largamente aplicada em São Paulo e 

Rio de Janeiro, ao preço de cento e cinqüenta reais sem qualquer retribuição lucrativa para 

as comunidades. 

Acresce-se que os índios têm a legitimidade para tecer transações, cabendo a 

FUNAI sua responsabilidade como interveniente no processo. Afora as deficiências 

estruturais dos órgãos indigenista e ambiental do Estado brasileiro, em realidade, faz-se 

uma mercância prejudicial aos índios carentes de bens de consumo. 

Debate-se, ainda, a garantia aos povos interessados ao direito de obstaculizar 

terceiros não autorizados em divulgar ou repassar informações integrantes do 

conhecimento tradicional associado em consonância com a Convenção da Organização 

Internacional do Trabalho - OIT nº 169 que reconhece o direito dos povos indígenas de 

viverem de acordo com as suas culturas.  

E, em idêntica forma, controverte-se acerca da titularidade e da 

imprescritibilidade deste patrimônio cultural dinâmico, intergeracional e cujo nascimento 

no tempo é indefinido. 

Intenta-se assim, neste ensejo, a defesa dos bens socioambientais intangíveis: 

conhecimentos, inovações e práticas dos povos indígenas, quilombolas e populações 

tradicionais associados ao seu aspecto econômico, podendo estes conhecimentos ser 

aproveitados imediata ou mediatamente num final acesso irregular ao patrimônio genético. 

Enfim, indubitavelmente, toda esta soberana grandeza biológica e cultural 

implica cupidez, não apenas de indústrias madeireiras e colecionadores de animais, mas 

principalmente, de multinacionais farmacêuticas e de cosméticos, etc., travestindo 

atividades despidas de interesse financeiro em verdadeiras apropriações indevidas. 

Os milhares de quilômetros de fronteira tornam extremamente dura a tarefa de 

conter o ingresso de biopiratas, num imenso vazio estatal. Mas, a Biodiversidade brasileira 

oferta inestimável potencial que pode ser convertido em investimentos, desenvolvimento 
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tecnológico, produtos ambientalmente mais saudáveis e em melhor qualidade de vida, 

cabendo-lhe cuidados vários. 

Assim, explicita-se este característico perigo designado por Biopirataria, isto é, 

exploração e apropriação de recursos naturais e dos conhecimentos tradicionais 

associados, sem respeito às condicionantes de acesso, consentimento e por fim, repartição 

dos lucros revertidos, que atinge o Direito à Biodiversidade e o Direito à Sociodiversidade, 

na sua faceta seguinte, Conhecimentos Tradicionais associados.  

Repise-se inda, a imprescindibilidade dos contornos legais, em todos os 

campos, mesmo em nível internacional, com instrumentos multilaterais, e com o 

fortalecimento de vínculos com outras nações megadiversas, por exemplo, Austrália, Costa 

Rica, Índia, etc. 

Aliás, o abalançamento de soluções porventura adotadas por outras nações para 

o enfrentamento dessa problemática, a exemplo, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica
12

, 

Equador, Filipinas, Índia, Malásia, Peru, Tailândia e Venezuela, etc. é de suma valia. 

Com proeminência, tem-se no âmbito internacional como basilar instrumento a 

ser aplicado quando da exploração da Diversidade Biológica e dos Conhecimentos 

Tradicionais associados, a Convenção das Nações Unidas sobre Diversidade Biológica. E 

sob seu feixe, em primeiro, as Diretrizes de Bonn sobre Acesso aos Recursos Genéticos e 

Participação Justa e Equitativa nos Benefícios Provenientes de sua Utilização, e, em 

segundo, o Protocolo de Nagoya sobre Acesso aos Recursos Genéticos e Participação Justa 

e Equitativa nos Benefícios que se Derivem de sua Utilização ao Convênio sobre a 

Diversidade Biológica.  

Rematando. A luta por uma normalização passa, além disso, pelo debate sobre 

uma figura penal da Biopirataria, não se olvidando dos outros desafios: conservação e 

desenvolvimento sustentável, urgentes intervenções educacionais, sócio-econômicas e 

                                                           
12

"A lei costarriquenha prevê ainda um sistema de registro dos direitos intelectuais comunitários sui generis, 

e a realização de um inventário dos conhecimentos, inovações e práticas (relevantes para a conservação da 

biodiversidade) que as comunidades pretendam proteger, mantendo-se aberta a possibilidade de que, no 

futuro, sejam registrados e reconhecidos outros conhecimentos que reúnam as mesmas características. Tal 

registro é voluntário e gratuito, e deverá ser feito mediante solicitação dos interessados, sem qualquer 

formalidade. A existência de tal registro obrigará a Oficina Técnica de apoio à Comissão Nacional para 

Gestão da Biodiversidade a responder negativamente a qualquer consulta relativa ao reconhecimento de 

direitos de propriedade intelectual ou industrial sobre o mesmo recurso ou conhecimento. Tal resposta 

negativa, desde que devidamente fundamentada, poderá ocorrer mesmo quando o direito sui generis não 

esteja registrado." (SANTILLI, Juliana. Biodiversidade e conhecimentos tradicionais associados: novos 

avanços e impasses na criação de regimes legais de proteção. Revista de Direito Ambiental, São Paulo, v. 

29, n. 8, p. 95, mar. 2003). 
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fiscalizatórias, controle da má gestão pública e reforço de toda a legislação frente às 

questões inerentes ao acesso ao patrimônio genético e aos conhecimentos tradicionais 

associados e à repartição de benefícios. 

E, nesta última quadra, algumas reflexões são convenientes. 

Há questão que necessariamente exigirá enfrentamento, qual seja, o bem 

jurídico a ser patrocinado.  

Parte-se da premissa de considerar-se o meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, como direito fundamental insculpido na Magna Carta (artigo 225 da 

Constituição Federal), adquirindo este envergadura para ser tutelado com o uso de sanções 

criminais pois, estar-se-ia protegendo bem coletivo intimamente conectado à vida. Daí, a 

defesa penal do ambiente sob ditames constitucionais. 

Não obstante existam posturas de autoridade no sentido da negativa 

contribuição do Direito Penal para a tutela do meio ambiente, asseverando seu caráter 

meramente simbólico, que redunda na descarga do Poder Público em perseguir uma 

producente política de proteção ambiental
13

, experiências de países como Alemanha, 

França e Japão evidenciam que a guerra contra o ilícito ambiental é bem sucedida quando 

este igualmente apresenta a natureza de infração penal
14

. 

Demais, no Brasil, a subsidiariedade da Lei dos Crimes Ambientais, no trato da 

Biopirataria, não resolve
15

, mesmo porque esta legislação é, por vezes, iníqua.  

                                                           
13

"É minha opinião que não devemos continuar a insistir na mesma receita, ou seja, que não precisamos de 

more of the same, para utilizar uma expressão que é cara aos criminólogos ingleses. O Direito Penal, 

considerando o seu papel no tocante à política ambiental, tem-se revelado amplamente contraproducente. 

Se eu quisesse reformular esta mesma idéia de maneira ainda mais radical, então diria o seguinte: quanto 

mais direito penal do ambiente, menos proteção ambiental; quanto mais ampliarmos e agravarmos o direito 

penal do ambiente, tanto mais estaremos a dar maus passos, pois que, a persistir nessa senda, só viremos a 

produzir efeitos contrários aos pretendidos: ou seja, acabaremos contribuindo para uma inexorável 

diminuição da proteção efetiva do ambiente." (HASSEMER, Winfried. A preservação do ambiente através 

do direito penal. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, v. 22, p. 28, 2002). 
14

“Solo si la naturaleza delictiva de los daños al medio ambiente es caracterizada claramente mediante su 

integración en el Derecho penal y si se cuenta com sanciones que resultan imponentes frente al destructor del 

medio ambiente socialmente influyente y de cálculo racional, entonces se podrá abordar com cierto éxito la 

enorme tarea de la reestructuración ecológica de la sociedad industrial. En cambio, considero ingenua la idea de 

poder iniciar un cambio de conciencia em toda la sociedad precisamente a través de la descriminalización.” 

(SCHÜNEMANN, Bernd. ¿Ofrece la reforma del derecho penal económico alemán un modelo o un 

escarmiento? In: SCHÜNEMANN, Bernd. Obras. Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni, 2009. t. 2. p. 222). 
15

"A conduta da biopirataria, seja com o simples acesso ou mesmo com a remessa ao exterior de material 

genético oriundo de nossa vida selvagem, hoje recebe acolhida no artigo 29 da Lei 9.605/98, dispositivo 

que não atinge o dolo específico do biopirata, prevendo uma pena que apenas impõe ao transgressor 

algumas horas na delegacia, tempo suficiente para a lavratura de um simples termo circunstanciado, 

formalidade prevista para os casos de delitos de menor potencial ofensivo. Não há dessa forma, prisão em 

flagrante do infrator porque a biopirataria ainda é considerada um crime menor, de pequena monta. O 
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Não há distinção entre o usuário dos recursos naturais e o traficante ou mesmo 

o biopirata. E, nesta última hipótese, sequer alusão à Biopirataria strictu sensu.  

E, no que concerne à Biopirataria lato sensu, a legislação é extremamente 

ineficaz, afinal, trata-se de uma prática organizada, estratificada e departamentalizada, 

adquirindo características empresariais e assemelhadas às da Máfia, O criminoso elege o 

animal em razão do lucro, possibilidade de fácil captura, valor estético ou reprodutivo da 

espécie. Daí se organiza, coopta pessoas e divide mercados. Há lavagem de dinheiro e 

infiltração na máquina pública, corrompendo cientistas, diplomatas, funcionários públicos 

da aduana, fiscais, etc. 

Existe inclusive liame próximo entre o tráfico de drogas e o de animais, posto 

que em algumas apreensões de entorpecentes foram encontrados carregamentos de répteis, 

tartarugas e couro. Constatou-se que, muitas vezes, os traficantes descartam, no toalete dos 

aeroportos, os animais raros de igual forma que o traficante de drogas faz.  

O tráfico de animais silvestres movimenta entre dez e vinte bilhões de dólares 

no mundo, conservando o terceiro posto de tráfico mais lucrativo (sendo os Estados 

Unidos, Alemanha, Holanda, Bélgica, França, Inglaterra, Suíça, Grécia, Bulgária, Arábia 

Saudita e Japão os maiores consumidores), atrás pois, do tráfico de entorpecentes e de 

armas
16

. 

Calcula-se que aproximadamente trinta e oito milhões de animais sejam 

traficados no Brasil representando algo em torno de um bilhão e meio de dólares; de cada 

dez animais traficados, nove morrem durante a coleta ou o transporte, tendo em vista 

inclusive o desequilíbrio que a retirada dos espécimes de seu meio acarreta na cadeia 

biológica e também, a considerada baixa sobrevida em razão de maus-tratos, erros de 

manejo e inadequação da alimentação depois que os animais chegam ao destino, com dano 

                                                                                                                                                                                

Artigo 29 da Lei 9.605/98, que trata da questão dos animais silvestres, foi concebido com o intuito de 

adequar condutas de criminosos que agem em desfavor da fauna tão somente apanhando, capturando, 

caçando, transportando, entre outras modalidades, com o fito de, no máximo, comercializar ou mercadejar 

com os animais, sem o caráter de prospecção de conhecimento e produção de riqueza. Não há uma previsão 

legal específica para aqueles que subtraem insumos da vida silvestre com fins industriais, de alto lucro." 

(PONTES, Jorge B. Projeto Drake: a Polícia Federal contra a biopirataria. Revista ECO21, ed. 83, out. 

2003. Disponível em: <http://www.eco21.com.br/textos/textos.asp?ID=572>. Acesso em: 28 out. 2011). 
16

“Essa modalidade de ilicitude movimenta aproximadamente US$ 10 bilhões anualmente em todo o planeta, 

sendo o Brasil responsável por aproximadamente US$ 1 bilhão ao ano, de acordo com levantamento 

proveniente do IBAMA”. (CÂMARA DOS DEPUTADOS. Projeto de Lei nº, de 2012. (do Sr. Ricardo 

Izar). Altera o Artigo 29 da Lei Nº 9605 de 12 de fevereiro de 1998, Lei de Crimes Ambientais, que 

“Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio 

ambiente, e dá outras providências.”. Disponível em: 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=982124&filename=PL+3710/2

012>. Acesso em: 01 out. 2012). 
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de monta ao patrimônio faunístico
17

. 

No Brasil, essa mercancia é feita a partir da apreensão de animais, 

preferencialmente aves, pelos povos mais desprovidos de recursos das regiões Nordeste, 

Norte e Centro-Oeste, sendo seu comércio realizado nas feiras livres e nas principais 

rodovias, com receptação, mormente, no Sul e Sudeste. 

Insuficientes a fiscalização nos aeroportos (nem toda a bagagem é submetida a 

aparelhos de raio X), nas feiras livres (ausência de ações de inteligência), nos pet shops 

(sem comprovação da ilegalidade da origem dos animais), nos criadouros legalizados 

(inexistência de análise de DNA nos filhotes) e em zoológicos (ausência de centros de 

triagem). Insatisfatórios também, a quantidade de pessoal qualificado com remuneração 

condigna e demais recursos materiais, o atendimento preciso à fauna apreendida e sua 

reintegração que por vezes, sequer respeita os espécimes liberados ou outros espécimes do 

ambiente que as abrigará. 

A implementação de um banco de dados, denominado Banco de Dados da 

Delinqüência Ambiental (BDDA), pela Polícia Federal e a Lista Vermelha do Tráfico 

Internacional de Animais Silvestres são tentativas para contribuir no monitoramento de 

potenciais traficantes, sendo os estrangeiros suspeitos assentados nesse rol e imediatamente 

identificados ao aportarem à alfândega, nada obstante a máscara de pesquisador, 

empresário, estudante, religioso, jornalista, membro de ONGs, etc. 

A lista brasileira da fauna ameaçada de extinção, publicada desde 1973, vem 

crescendo, sendo que a última revisão, elenca trezentos gêneros ameaçados
18

. Diante disso, 

o tráfico de animais silvestres é tido como a segunda maior causa de extinção de espécies, 

perdendo unicamente para a supressão de hábitat. Aliás, no caso da Lei dos Crimes 

Ambientais (LCA), perceba-se que estão também, no mesmo tipo penal, infrações 

praticadas contra espécies ameaçadas de extinção e espécies que não estão ameaçadas. 

Logo, o tráfico de animais segue infinitamente vantajoso
19

 porque a sanção é 

                                                           
17

REDE NACIONAL DE COMBATE AO TRÁFICO DE ANIMAIS SILVESTRES (RENCTAS). 

Disponível em: <http://vww.renctas.com.br.htm>. Acesso em: 26 out. 2007. 
18

IBAMA. Anexo à Instrução Normativa n° 3, de 27 de maio de 2003, do Ministério do Meio Ambiente. 

Lista das Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção. Disponível em: 

<http://www.ibama.gov.br/fauna/downloads/lista%20spp.pdf>. Acesso em: 18 jul. 2011. 
19

Convém neste ínterim, um pequeno parêntese no que pertence aos Termos de Ajustamento de Conduta 

(TAC). São instrumentos pelos quais os órgãos públicos legitimados para a propositura da ação civil 

pública celebram acordo com autor do dano visando total reparação do status quo ante o evento danoso, ou 

sua prevenção, por meio de obrigações de fazer, não fazer ou de dar coisa certa, pena da impingência de 

preceitos cominatórios, ou da imposição de outras obrigações. Sublinhe-se, que o mérito do TAC é sua 
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diminuta, inviabilizando assim, por exemplo, o início do resgate em regime fechado, 

mesmo porque, é costumeiramente substituída. 

Com igual danosidade é o artesanato indígena realizado com partes de animais 

silvestres, em que os traficantes usam os índios como fornecedores primários, estimulando 

a matança, sendo as peças montadas até no exterior. Autoridades CITES estão permitindo a 

exposição de peças de artesanato indígena do país, que, contudo, terminam ilegalmente 

vendidas. 

Novamente: a legislação é débil, pugnando pela reincidência. 

Demais, mesmo alguns crimes da Lei n° 9.605/98, que acertam a sociedade de 

forma mais grave, estão sob a incidência da Lei n° 9.099/95. 

As multas não têm poder intimidatório e freqüentemente não são solvidas. E 

quando são, os parcos recursos arrecadados, não são vertidos para órgãos ambientais, mas 

sim, para caixa único do Governo. 

Poder-se-ia cogitar do funcionamento de uma agência, a exemplo dos Estados 

Unidos (Law Enforcement), única para a matéria ambiental; afinal, no Brasil, o Poder 

Judiciário é pouco acionado à preservação de nossa fauna. Aliás, neste ínterim, convém um 

parêntese: fala-se, de fato, na necessidade de uma Agência Internacional de Meio 

Ambiente que juntamente a uma Corte Internacional de Meio Ambiente propiciem uma 

governança ambiental global.  

Não se olvide que a miserabilidade propulsiona o tráfico e assim, cogentes 

outras opções de geração de renda e desenvolvimento sustentável, tais como, artesanato 

responsável, ecoturismo, criação racional de animais silvestres que componham alternativa 

à captura e à extração ilegal de recursos ambientais, tudo fulcrado na educação ambiental. 

A Lei de Crimes Ambientais tinha finalidades nobres: sistematizar os tipos 

penais correlacionados ao direito ambiental, modernizar a tipologia administrativa, 

supostamente corrigir distorções da legislação anterior, que apresentava a inafiançabilidade 

como regra, no entanto, sua incidência demonstrou-se pouco producente. 

                                                                                                                                                                                

possibilidade de maior flexibilização em termos de modo, prazo e lugar de cumprimento da obrigação de 

reparar e prevenir o dano previsto. Nasceu para prevenir e reparar prejuízos, atuando na seara da 

responsabilidade civil, obstando pois, o ajuizamento de ações coletivas, sem repercussão na 

responsabilidade administrativa e penal já incidentes quando da perpetração de ilícitos ambientais. Há 

ataques porém, quanto ao seu emprego que afronta sua concepção como instituto, redundando em fraudes à 

legislação ambiental ao dar, ao cabo, desconto substancial em prévias multas administrativas. 
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Seria enfim fundamental, alterações de peso, ad exemplum, um tipo penal 

específico para o tráfico internacional de animais, mas principalmente, o que nos interessa 

nesta tese, ver-se o enquadramento penal de Biopirataria stricto sensu.  

Contra a Biopirataria também, além de construção legislativa acoplada à 

repressão, repise-se, mandatórios são investimentos em ciência e tecnologia, como 

previamente dito. A escassez de coleções científicas brasileiras induz a uma ausência de 

controle da Biodiversidade e, consequentemente, favorece a biopirataria. 

Aliás, inexecutável se estimar o quantum o Brasil é despojado com a 

Biopirataria, principalmente tendo por base a distribuição de benefícios não feita e o vácuo 

de oportunidades ligadas ao mercado de medicamentos
20

.  

Quanto à traficância da flora, mister não olvidar que, qualquer vegetal tem 

potencial farmacoterápico, cada planta pode conter cerca de dez mil diferentes 

constituintes químicos e destes, os classificados metabólitos secundários apreciáveis pela 

indústria farmacêutica. 

Aqui, a biopirataria é patrocinada pela globalização que multiplica as chances 

de registro de patentes em âmbito internacional.  

São casos de registros de patentes: andiroba (amplamente usada na indústria 

cosmética e farmacêutica), copaíba (de que se extrai o óleo), jaborandi (planta produtora de 

pilocarpina, empregado no combate ao glaucoma), espinheira-santa (já patenteada por 

empresa japonesa em função de seu uso contra a úlcera), dentre outros
21

.  

Quanto às marcas "cupuaçu" e "cupulate", bem como às patentes mundiais 

sobre a extração do óleo do cupuaçu e a produção de cupulate, convém recordar que já 

estavam registradas na União Européia, Japão e nos Estados Unidos pela empresa japonesa 

Asahi Foods, o que implicou em campanha nacional "O cupuaçu é nosso!". 

No que tange ao conhecimento tradicional associado conseguido sem 

autorização do detentor, isto é, sem conhecimento prévio fundamentado, há informes de 

que diversos grupamentos indígenas do rio Javari, fronteira do Brasil com Peru, 

                                                           
20

Cf. CÂMARA DOS DEPUTADOS. CPI da Biopirataria: Relatório Final. Brasília/DF: Centro de 

Documentação e Informação. Coordenação de Publicações, 2007. 2ª Audiência Pública da CPIBIOPI — 

17/11/04. João Paulo Ribeiro Capobianco, Secretário de Biodiversidade e Florestas do MMA. Disponível 

em: 

<http://apache.camara.gov.br/portal/arquivos/Camara/internet/publicacoes/edicoes/lancamentos/CPI_Biopir

ataria.pdf>. Acesso em: 28 out. 2011. 
21

HOMMA, Alfredo Kingo Oyama. Extrativismo, biodiversidade e biopirataria na Amazônia. Brasília, DF: 

Embrapa Informação Tecnológica, 2008. p. 70. 
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encontram-se costumeiramente visitados por pesquisadores de inúmeras nacionalidades 

que efetuam todo o tipo de registro em incontestável hipótese de Biopirataria
22

. 

Outro exemplo, centra-se na terra preta existente ao longo dos rios Negro e 

Nhamundá, no Amazonas, que vem sendo saqueada. As populações ribeirinhas utilizam a 

terra preta há muito tempo para o cultivo de subsistência, sem alguma prática de manejo e 

o solo continua fecundo, despertando assim, a curiosidade dos pesquisadores sobre um dos 

solos mais férteis do mundo
23

.  

Findando, a Biopirataria ainda atinge searas inimagináveis, tendo havido coleta 

de sangue humano indígena (leia-se: patrimônio genético humano) dos povos Karitiana, 

Suruí e Ianomâmi, vendidos posteriormente por bancos de células norte-americanos.  

Esta situação foi conhecida com o artigo "Sangue, Bioética e Populações 

Indígenas", publicado na revista Parabólicas, do Instituto Sócio-Ambiental (ISA), em julho 

de 1996, que fazia referência à venda de material indígena brasileiro pela norte-americana 

Coriell Cell Repositories, da Carolina do Norte. Na realidade, incluía material biológico 

dos Karitiana e Suruí, do Brasil, dos Waorami e Quechua, do Equador e Peru, 

respectivamente. Foi localizada a origem desse material: o artigo "Studies of Three 

Amerindian Populations Using Nuclear DNA Polymorphisms", de J.R. Kidd et alii, 

publicado em 1991 na revista Annals of Human Biology. O texto apresenta o autor da 

coleta das amostras, Francis Black. Ainda, diz que o sangue humano foi depositado no 

NIGMS Human Genetic Mutant Cell Repository, no Instituto Coriell de Pesquisa Médica. 

Esse material foi intensamente utilizado para pesquisas, e no artigo "Global Levels of DNA 

Variations", assegura-se ser de tribos amazônicas. Uma dessas, particularmente 

interessante porque pequena, com pouca mistura e lingüisticamente isolada - os Karitiana. 

Há outro trabalho, "Further blood genetic studies on Amazonian diversity - data from four 

Indian groups", também publicado na revista Annals of Human Biology, em 1994, de 

autoria de vários pesquisadores, incluindo alguns brasileiros, que utiliza a mesma amostra. 

 

                                                           
22

Não se desconsidere também, a ação lesiva de missionários em alguns grupos indígenas que agridem o 

extenso patrimônio sociocultural brasileiro, violentando a sociodiversidade, intrinsecamente associada à 

biodiversidade. Há notícias de aldeamentos já irreversivelmente atípicos em razão de religiosos, como os 

localizados na bacia do rio Mapuera, no Pará, em que aproximadamente um mil e seiscentos índios de seis 

a oito etnias diferentes foram obrigados a conviver. 
23

MOTTA, Amanda. Envolverde - Fórum Amazônia Sustentável reúne sociedade civil, órgãos públicos e 

empresas. Disponível em: <http://amazonianamidia.blogspot.com.br/2008_06_29_archive.html>. Acesso 

em: 26 out. 2012. 



24 
 

Tal ocorrência redundou em pedido de devolução pela Comissão Pró-

Yanomami nos Estados Unidos.  

Enfim, faz-se precisa uma legislação amplificada para barrar a Biopirataria, 

isto é, a criação de propriedade por meio da riqueza alheia. 

Forçoso é vislumbrar então que, diversificadas proposituras legislativas estão 

em trâmite no Congresso Nacional dispondo-se a abolir a Biopirataria. 

Com fulcro na Convenção sobre Diversidade Biológica, da qual o Brasil é 

signatário, tendo-a ratificado (Decreto Legislativo n° 02/1994) e promulgado (Decreto n° 

2.519/98) estando, portanto, obrigado ao seu cumprimento como versículo constitucional e 

ainda, centrado na Medida Provisória nº 2.186-16, de 23 de Agosto de 2001 (implementada 

por meio dos Decretos n° 4.946/03 - que altera o Decreto n° 3.945/01 - e n°s 5.459/05, 

6.159/09 e 6.915/09 e das resoluções – atualmente no número 35 - e das seis orientações 

técnicas do CGEN) dispondo sobre o acesso ao patrimônio genético, à proteção e o acesso 

ao conhecimento tradicional associado, a repartição de benefícios e o acesso à tecnologia e 

transferência de tecnologia para sua conservação e utilização, inúmeras iniciativas 

legislativas surgiram nos últimos anos, algumas de natureza criminal, que visam pôr fim à 

Biopirataria. 

Melhor especificadas em espaço próprio, o quadro abaixo arrola aquelas de 

maior relevância com o fito de uma primeira impressão sobre a temática
24

. Vejamos: 

1. Proposição PEC 618/98 de autoria do Poder Executivo cujo conteúdo refere-

se ao acréscimo de inciso ao artigo 20 da Constituição Federal, incluindo nos bens da 

União o patrimônio genético. Em andamento atualizado, há informes no sentido de que, 

após Parecer do Relator da Comissão Especial destinada a apreciar e proferir manifestação 

à Proposta de Emenda Constitucional nº 618, de 1998, Sr. Deputado Ricarte de Freitas, 

pela aprovação, a Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, dissolveu a aludida Comissão 

Especial em razão do término da Legislatura (inciso II do artigo 22 do Regimento Interno 

da Câmara dos Deputados). Hoje aguarda constituição de Comissão Temporária na Seção 

de Registro de Comissões. 

2. Proposição Código de Proteção ao Meio Ambiente (PL 6.219/2005) de 

autoria do Deputado Marcos Abramo cujo conteúdo abrange a Política Nacional do Meio 

Ambiente, a Educação Ambiental, a Política Nacional de Recursos Hídricos, as Unidades 

                                                           
24

Todos com andamento atualizado até a data de 01 de Outubro de 2012. 
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de Conservação, a Proteção à Flora e à Fauna, a Proteção aos Recursos Aquáticos Vivos, o 

Gerenciamento Costeiro, o Controle da Emissão de Poluentes, a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, e as Sanções Penais (tipificando Biopirataria) e Administrativas. O atual 

andamento é: Arquivada na Mesa Diretora da Câmara dos Deputados. Notadamente: 

Art. 481. Comercializar, introduzir ou retirar do país, sem a devida 

permissão, licença, ou autorização da autoridade competente, ou em 

desacordo com a obtida, espécies dos reinos animal, vegetal, fungi ou 

monera: 

Pena: reclusão, de 3 a seis anos e multa. 

 

3. Proposição PL 2.057/1991 ou Estatuto das Sociedades Indígenas de autoria 

do Deputado Aloizio Mercadante em cujo conteúdo há dispositivos que tratam do acesso e 

uso de recursos biogenéticos em terras indígenas, como ainda, da ausência de prévio 

consentimento escrito. O atual andamento é: pronto para a Pauta no Plenário.  

4. Proposição PL 4.842/98 de autoria da Senadora Marina Silva cujo conteúdo 

trata da disposição sobre o acesso a recursos genéticos e seus produtos derivados e dá 

outras providências, incluindo sanções penais (totalizando cinqüenta e nove artigos). Após 

inúmeros outros projetos legislativos correlatos apensados, há notícia de criação da 

Comissão Especial, nos termos do inciso II e do parágrafo 1º do artigo 34 do Regimento 

Interno. E hoje, tem por andamento atualizado: aguardando constituição de Comissão 

Temporária na Mesa Diretora da Câmara dos Deputados. 

5. Proposição PL 4.751/98 de autoria do Poder Executivo cujo conteúdo dá 

conta de dispositivo sobre acesso ao patrimônio genético. Andamento atual: retirado pelo 

autor e arquivado. Notadamente: 

Art. 18. Constituem crimes contra o Patrimônio Genético: 

I - acessar, em desacordo com esta Lei, para si ou para outrem, com o 

fim de obter amostra de componente do Patrimônio Genético ou do 

Conhecimento Tradicional Associado existente, no território nacional, na 

plataforma continental, no mar territorial ou na zona econômica 

exclusiva; 

Pena: reclusão de seis meses a quatro anos e multa de R.00 (duzentos 

reais) e R.000.00 (cinco mil reais). 

II - utilizar amostra de componente do Patrimônio Genético para fins 

econômicos em desacordo com as cláusulas constante do Termo de 

Transferência de Material ou do Contrato de Utilização do Patrimônio 

Genético e de Repartição de Benefícios; 

Pena: reclusão de seis meses a cinco anos e multa de R.00 (quinhentos 

reais) a R.000,00 (dez mil reais) 
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III - remeter para o exterior amostra de componente do Patrimônio 

Genético, sem a autorização prevista nesta Lei; 

Pena: reclusão de seis meses a seis anos e multa de R.000,00 (dois mil 

reais) a R.00,00 (quinze mil reais). 

IV - utilizar amostra de componente do Patrimônio Genético para 

práticas nocivas ao meio ambiente e à saúde humana; 

Pena: reclusão de quatro a oito anos e multa de R.000,00 (cinco mil 

reais) a R.000,00 (vinte mil reais). 

V - utilizar amostra de componente do Patrimônio Genético para o 

desenvolvimento de armas biológicas; 

Pena: reclusão de doze a trinta anos e multa de R.000,00 (vinte mil reais) 

a R. 000,00 (cem mil reais). 

§ 1º Incorre na mesma pena o mandante ou quem, de qualquer modo, 

concorre para a prática destes crimes. 

§ 2º Além da pena prevista no inciso I deste artigo, o material ou produto 

do material acessado e os instrumentos utilizados pelos infratores serão 

aprendidos. 

§ 3º O material ou produto e os instrumentos de que trata o parágrafo 

anterior terão sua destinação definida pelo órgão competente. 

Art. 19. Se a infração for cometida por pessoa jurídica, ou com seu 

concurso, incorrerão nas mesmas penas previstas no art. 18 desta Lei os 

seus diretores, proprietários ou gerentes responsáveis pelo ato, ficando 

sujeita à multa de R.000,00 (dez mil reais) a R.000,00 (cinqüenta milhões 

de reais), à perda de qualquer incentivo fiscal, ao cancelamento da 

autorização para acessar amostra de componente do Patrimônio 

Genético, e impedida de firmar qualquer contrato com Administração 

Pública, pelo prazo de dez anos. 

 

6. Proposição PL 7.211/02 de autoria do Poder Executivo cujo conteúdo 

acrescenta artigos a Lei de Crimes Ambientais, tipificando crimes de Biopirataria, no 

artigo 53-A a G. Em andamento atualizado, segue aprovado na Comissão de Defesa do 

Consumidor, do Meio Ambiente e Minorias (CDCMAM), com substitutivo; aprovado na 

Comissão de Constituição e Justiça da Câmara (CCJC), na forma do substitutivo da 

CDCMAM e agora, pronto para Pauta do Plenário. Notadamente: 

Art. 1º. A Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, fica acrescida dos 

seguintes artigos: 

"Art. 61-A. Acessar ou coletar, com fim econômico ou ilícito, componente 

da flora, da fauna, de fungo ou de microorganismo existente no território 

nacional, na plataforma continental ou na zona econômica exclusiva, 

para pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico ou bioprospecção, 

em desacordo com a legislação vigente: 

Pena: reclusão, de um a três anos, e multa. 

& 1º. Para efeitos deste artigo, acessar significa obter informação de 
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caráter genético existente em espécime vegetal, fúngico ou microbiano, 

no seu todo ou em parte, ou em substância originada destes seres, na 

forma de moléculas e de extratos provenientes destes organismos vivos 

ou mortos, encontrados na natureza, in situ, ou em coleções ex situ. 

& 2º. Nas mesmas penas incorre quem, com fim econômico ou ilícito, se 

apropria, em desacordo com a legislação vigente, de conhecimento 

tradicional associado à biodiversidade, assim entendido a informação ou 

prática individual ou coletiva de comunidade indígena ou comunidade 

local, com valor real ou potencial, associada ao patrimônio genético. 

Art. 61-B. Utilizar componente da flora, da fauna, de fungo ou de 

microorganismo: 

I - para fim econômico, em desacordo com a legislação vigente, ou para 

fim ilícito: 

Pena: reclusão, de dois a quatro anos, e multa. 

II - para práticas nocivas ao meio ambiente: 

Pena: reclusão, de dois a cinco anos, e multa. 

III - para práticas nocivas à saúde humana: 

Pena: reclusão, de três a seis anos, e multa. 

IV - para o desenvolvimento de armas biológicas ou químicas: 

Pena: reclusão, de quatro a oito anos, e multa. 

Art. 61-C. Remeter para o exterior amostra de material genético ou 

recurso genético, em desacordo com a legislação vigente: 

Pena: reclusão, de dois a quatro anos, e multa.” 

 

7. Proposição PL 347/03 de autoria da Comissão Parlamentar de Inquérito 

destinada a apurar o tráfico de animais e plantas silvestres (CPITRAFI) cujo conteúdo 

tipifica, na Lei dos Crimes Ambientais, a comercialização de peixes ornamentais e o 

tráfico de animais silvestres em caráter permanente. Em andamento atualizado, tramita 

aprovado na CDCMAM, com emenda; aprovado na CCJC, apensado a este o PL 

1.100/2011 (que acrescenta o art. 29-A a Lei nº 9.605/98, estabelecendo como crime 

ambiental a pesca ou captura de peixes exóticos nos rios e nas encostas brasileiras), o PL 

3.710/2012 (que altera a reprimenda do art. 29 da Lei nº 9.605/98, a fim de agravar a pena 

– reclusão de um a cinco anos - para quem matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar 

espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, 

licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida, cuja 

motivação é enfim, extirpar o tráfico de animais silvestres) e o PL 4.331/2012 (que 

acrescenta o inciso IV ao § 1º do art. 29 da Lei nº 9.605/98, estabelecendo sanção penal e 

administrativa para quem pratica o sacrifício de animais em rituais religiosos) e agora, 

pronto para Pauta do Plenário. 
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8. Proposição PL 1.090/03 de autoria da Deputada Kátia Abreu cujo conteúdo 

refere-se à alteração do artigo 29 da LCA, fixando pena de reclusão para o crime contra 

fauna silvestre, quadruplicando-a com remessa ao exterior. Último andamento: apensado 

ao PL 347/03 mas, rejeitado na CCJC. 

9. Proposição PL 2.360/03 de autoria do Deputado Mário Negromonte cujo 

conteúdo trata do acréscimo de artigos ao Código Florestal e a Lei dos Crimes Ambientais, 

dispondo sobre pesquisa, coleta e remessa de amostras da flora brasileira. Em andamento 

atualizado: encontra-se apensado ao PL 4.842/98. Notadamente: 

Art. 1º. A Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, fica acrescida dos 

seguintes artigos: 

"Art. 61-A. Acessar ou coletar, com fim econômico ou ilícito, componente 

da flora, da fauna, de fungo ou de microorganismo existente no território 

nacional, na plataforma continental ou na zona econômica exclusiva, 

para pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico ou bioprospecção, 

em desacordo com a legislação vigente: 

Pena: reclusão, de um a três anos, e multa. 

& 1º. Para efeitos deste artigo, acessar significa obter informação de 

caráter genético existente em espécime vegetal, fúngico ou microbiano, 

no seu todo ou em parte, ou em substância originada destes seres, na 

forma de moléculas e de extratos provenientes destes organismos vivos 

ou mortos, encontrados na natureza, in situ, ou em coleções ex situ. 

& 2º. Nas mesmas penas incorre quem, com fim econômico ou ilícito, se 

apropria, em desacordo com a legislação vigente, de conhecimento 

tradicional associado à biodiversidade, assim entendido a informação ou 

prática individual ou coletiva de comunidade indígena ou comunidade 

local, com valor real ou potencial, associada ao patrimônio genético. 

Art. 61-B. Utilizar componente da flora, da fauna, de fungo ou de 

microorganismo: 

I - para fim econômico, em desacordo com a legislação vigente, ou para 

fim ilícito: 

Pena: reclusão, de dois a quatro anos, e multa. 

II - para práticas nocivas ao meio ambiente: 

Pena: reclusão, de dois a cinco anos, e multa. 

III - para práticas nocivas à saúde humana: 

Pena: reclusão, de três a seis anos, e multa. 

IV - para o desenvolvimento de armas biológicas ou químicas: 

Pena: reclusão, de quatro a oito anos, e multa. 

Art. 61-C. Remeter para o exterior amostra de material genético ou 

recurso genético, em desacordo com a legislação vigente: 

Pena: reclusão, de dois a quatro anos, e multa.” 

 



29 
 

10. Proposição PL 2.487/03 de autoria da Deputada Vanessa Grazziotin que 

institui o dia 03 de dezembro como o Dia Nacional de Combate à Pirataria e à Biopirataria, 

já transformado na Lei nº 11.203/05. 

11. Proposição PL 2.695/03 de autoria do Deputado Wilson Santos cujo 

conteúdo torna possível o patenteamento de genes e produtos biológicos de organismos 

vivos. Andamento último: Parecer na CMADS pela rejeição e, designado Relator na 

CDEIC (Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio), Sr. Deputado 

Léo Alcântara; também houve manifestação desfavorável, estando agora arquivado na 

Mesa Diretora da Câmara dos Deputados.  

12. Proposição PL 3.240/04 da Deputada Juíza Denise Frossard cujo conteúdo 

diz respeito à alteração dos artigos 29 e 30 da Lei dos Crimes Ambientais, aumentando as 

penas de reclusão para crime contra fauna silvestre e tipificando o tráfico internacional. 

Andamento atual: apensado ao PL 347/03 mas, rejeitado na CCJC. 

13. Proposição PL 4.184/04 de autoria do Deputado Alberto Fraga cujo 

conteúdo inclui o artigo 56-A a Lei dos Crimes Ambientais para tipificar o crime de tráfico 

de organismo vivo, parte dele ou princípio ativo. Último andamento: apensado ao PL 

347/03 mas, rejeitado na CCJC. 

14. Proposição PL 4.225/04 de autoria do Deputado Carlos Rodrigues cujo 

conteúdo concerne à inclusão de parágrafo aos artigos 29 e 32 da Lei dos Crimes 

Ambientais, agravando a pena para cidadão estrangeiro que cometer crime de Biopirataria 

contra a fauna. Após deliberação favorável na Comissão de Constituição e Justiça e de 

Cidadania, encontra-se pronta para Pauta no Plenário.  

15. Proposição PL 4.285/04 de autoria do Deputado Carlos Eduardo Cadoca 

cujo conteúdo regulamenta a destinação de recursos estrangeiros para fins de pesquisa e 

preservação da Biodiversidade. O atual andamento é: pronto para a Pauta no Plenário, 

depois de seu desarquivamento.  

16. Proposição PL 4.961/05 de autoria do Deputado Antônio Carlos Mendes 

Thame cujo conteúdo estabelece que substâncias ou materiais extraídos de seres vivos 

naturais considerados invenção ou modelo de utilidade podem ser patenteados. Em 

andamento atualizado, aguardando Parecer na Comissão de Ciência e Tecnologia, 

Comunicação e Informática (CCTCI). 
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17. Proposição PL 6.794/06 de autoria do Deputado João Campos cujo 

conteúdo agrega o artigo 61-A à Lei dos Crimes Ambientais criando os tipos de tráfico de 

animais e plantas e Biopirataria. Em andamento atualizado: desarquivado e apensado ao 

PL 4.225/04. 

18. Proposição PL 287/07 de autoria da Deputada Janete Capiberibe cujo 

conteúdo institui sanção contra a Biopirataria da flora, acrescendo o artigo 47-A à Lei dos 

Crimes Ambientais. Em andamento atualizado, apensado ao PL 4.842/98. Notadamente: 

Art. 1º Acrescenta à Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que dispõe 

sobre sanções penais e administrativas derivadas de condutas e 

atividades lesivas ao meio ambiente, o seguinte artigo: 

"Art. 47-A Fica proibida a exportação para o exterior de qualquer 

espécie vegetal, germoplasma ou qualquer produto ou subproduto de 

origem vegetal, sem licença do Ibama: 

Pena - reclusão, de um a três anos, e multa." 

 

19. Proposição PL 7.709/10 de autoria do Deputado Ricardo Tripoli cujo 

conteúdo altera e inclui dispositivos na Medida Provisória nº 2.186-16, de 23 de agosto de 

2001. Em andamento atualizado, apensado ao PL 4.842/98. 

20. Proposição PLS 236/2012 que pretende a reforma do Código Penal, de 

autoria do Senador José Sarney com recebimento aos 09 de julho de 2012, da Comissão de 

Juristas criada pelo Requerimento nº 756, de 2011, do Senador Pedro Taques, aditado pelo 

de nº 1.034, de 2011, com aprovação pelos Senadores da República em 10 de agosto de 

2011: 

Art. 389. Importar, exportar, remeter, adquirir, vender, expor à venda, 

oferecer, ter em cativeiro ou depósito, transportar, trazer consigo, 

guardar, entregar a comércio ou fornecer ovos, larvas ou espécimes da 

fauna silvestre, nativa ou em rota migratória, bem como produtos e 

objetos dela oriundos, incluídos penas, peles e couros, sem autorização 

legal e regulamentar: 

Pena – prisão, de dois a seis anos. 

§1º Aumenta-se a pena do caput de um sexto a um terço se houver intuito 

de lucro. 

§2º Se a conduta visar à exportação, a pena será aumentada de um terço 

a dois terços.  
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Mister será alinhavar sugestões acerca dos projetos, especificamente sobre o 

tipo penal de Biopirataria, contribuindo para o avanço do ordenamento jurídico hodierno 

brasileiro, já que, é clara a urgência no apenamento para os crimes cometidos contra a 

integridade de nossa Biodiversidade e contra o interesse estratégico do País de conservação 

e uso sustentável de nosso patrimônio genético
25

. 

No mais, questões marginais devem ser observadas, numa importante inspeção 

ocular, previamente à estruturação de um tipo penal da Biopirataria: glosa da atuação do 

Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Justiça, Ministério das Relações Exteriores, 

do IBAMA, e de outros entes que importam no Sistema Nacional do Meio Ambiente 

(SISNAMA) no que tange à Biopirataria.  

Enfim, adentrando-se no específico tópico do Tipo Penal da Biopirataria, 

imprescindível o comento de uma sistematização conceitual da planeada figura delitiva. 

Está-se pois, a caminhar pela interrogação fulcral ao legislador penal: que 

classes de conduta há de selecionar como proeminentes para o Direito Penal e que tipo de 

consequências jurídicas há de instituir para as mesmas
26

. Perguntas que destacam ao 

penalista o peso de suas escolhas na vida dos indivíduos.  

Noutras palavras, é dizer, que se deveria debater justamente, se criminalizar, 

que criminalizar, como criminalizar
27

.  

Para alcançar tal patamar, mister medir a resistência cética e enérgica contra a 

intervenção do Direito Penal no âmbito de proteção ao Meio Ambiente
28

.  

Destarte, escólios sobre Bem Jurídico e outras brevíssimas ponderações sobre 

Sujeito Ativo e Passivo, Tipo Objetivo, Nexo de Causalidade, Classificação, Tipo 

Subjetivo e Consumação são capitais ao que se pretende nesta tese.  

 

                                                           
25

Há discriminação nítida entre o tema da tese e a Lei nº 8.974/95 (Lei da Biossegurança) responsável pelo 

estabelecimento de normas de segurança e mecanismos de fiscalização no uso das técnicas de engenharia 

genética na construção, consumo, liberação e descarte ao meio ambiente de organismos geneticamente 

modificados (OGM), visando à proteção da vida e da saúde humana, dos animais, das plantas e da Terra. 

Noutras palavras, a fixação da biossegurança como conjunto de normas que tem por escopo reduzir ou 

evitar os riscos inerentes à manipulação genética. 
26

HASSEMER, Winfried. Fundamentos del derecho penal. Trad. Francisco Muñoz Conde e Luis Arroyo 

Zapatero. Barcelona: Bosch, 1984. p. 35. 
27

CASTRO, Lola Aniyar de. La cuestionada tarea de criminalizar: a propósito de la tendência a hacer nuevos 

Códigos Penales. In: BAIGÚN, David et. al. Estudios sobre Justicia Penal. Buenos Aires: Editores del 

Puerto, 2005. p. 530. 
28

Cf. Escola de Direito Penal de Frankfurt. 
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Diante de todo o esboçado, para se ter um posicionamento acerca da correção 

de incidência do Direito Penal neste mote, de acordo com a demanda da realidade, distante 

por conseguinte, de uma provocação despicienda de mais conflitos sociais, aflora a 

altercação sobre o respectivo Bem Jurídico, dentro pois, de uma concepção material do 

delito.  

Não se olvidando da infindável discussão sobre a presença do Bem Jurídico na 

seara do Direito Penal, ou mesmo, a inesgotável significação de Bem Jurídico, sua consulta 

para a criação e interpretação de um preceito concreto insere-se na metodologia a ser 

cultivada pelo legislador e pelo aplicador do Direito
29

.  

E, no capítulo em tese, depreende-se a obstância na eleição do Bem Jurídico.  

Noutras palavras, a priori pode-se principiar pelo Meio Ambiente como 

interesse juridicamente protegido, dentro do mandato constitucional de punir prescrito no 

parágrafo 3º. do artigo 225 da Constituição da República. Mister recordar contudo que, o 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado está francamente conectado ao 

direito à própria vida e assim, poder-se-ia trabalhar com tipificação baseada em infrações 

penais contra a vida ou a integridade física, ou a saúde, etc., numa redução dos bens 

ambientais a bens jurídicos individuais que, por certo, não implica, necessariamente, a 

imperiosa proteção ao Meio Ambiente. Ainda, a garantia da sustentabilidade ambiental 

destaca-se como relevante enfoque contemporâneo da dignidade da pessoa no que se 

convencionou chamar de Direitos Humanos Ambientais.  

E, por fim, em verdade, quando se está a discorrer sobre Biopirataria, são 

apontadas especiais conceituações, quais sejam, a Biodiversidade e a Sociodiversidade em 

sua faceta dos Conhecimentos Tradicionais associados (que por sua vez, envolvem tanto os 

recursos sobre as quais os Estados exercem sua Soberania, como os contingentes 

populacionais implicados), num neologismo dito Biosociodiversidade. 

Não menores são os registros sobre Sujeito Ativo e Passivo. 

Quanto ao Sujeito Passivo, indiscutível seu contorno estar atrelado 

intimamente à própria fixação do Bem Jurídico. Para responder-se à indagação sobre a 

vítima no delito de Biopirataria, claramente, deve ter-se em conta, o conhecimento da 

realidade penal que perpassa o desenho do Bem Jurídico.  

                                                           
29

ROXIN, Claus. Derecho penal: parte geral: fundamentos, la estructura de la teoria del delito. Trad. Diego-

Manuel Luzón Peña. Madrid: Civitas, 1997. t. 1, p. 58. 
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No mais, não se pode deslembrar que no comprometimento ambiental 

intergeracional, a geração futura sequer se encontra representada, restando assim, ao 

Estado intromissão obrigatória e parcela significativa a defender.  

O Sujeito Ativo ostenta particularidades pertinentes à própria construção do 

Tipo Penal, a saber, a viabilidade da edificação de um delito especial ou delito de infração 

do dever que a despeito de poder subdividir-se em próprio ou impróprio, na verdade, 

impinge maiores cuidados quando da probabilidade de um apenamento em sua conduta 

omissiva.  

E, se a menção a um autor qualquer já traz à baila, genuinamente, obstáculos 

no que concerne à ideação daquele que exerce o domínio do fato, nos delitos de 

organização, as dificuldades agigantam-se. Assim, outra peculiaridade advinda da 

demarcação primeira do Bem Jurídico está focada na Responsabilidade Penal Ambiental 

da Pessoa Jurídica. E convém recordar-se que, no Brasil, ainda que conste a portentosa 

exposição constitucional do parágrafo 3º. do artigo 225 da Constituição Federal, acrescida 

da redação em nível infra-constitucional da Lei dos Crimes Ambientais que não apenas 

repetiria a instituição da responsabilidade penal da pessoa jurídica no artigo 3º como, 

ainda, almejaria ordenar aos superiores hierárquicos desses entes coletivos a posição de 

garante, nos termos do artigo 2º da Lei regente, há contextos de autoridade em sentido 

diverso
30

. Uma grave problemática originada desta opção contudo, reside na opinião 

segundo a qual não se pode aplicar uma sanção de natureza penal às empresas em face da 

inexistência de reprovação ético-social de uma coletividade e, portanto, com consequências 

dentro da teoria da culpabilidade e da proporcionalidade na imposição da reprimenda, a ser 

analisada a seguir.  

No que concerne à conduta punível, o conceito básico seguinte a ser aqui 

enfocado é aquele referente à descrição do delito, isto é, o Tipo Penal Objetivo da 

Biopirataria.  

                                                           
30

DOTTI, René Ariel. A incapacidade criminal da pessoa jurídica: uma perspectiva do direito brasileiro. 

Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, ano 3, n. 11, jun./set. 1995. Capitaneia tal 

contrariedade pelos ulteriores argumentos, de maneira especial, inaptidão de ação; incapacidade de 

mensuração da culpabilidade; insuficiência de extração do dolo ou da culpa, dentre outros. Apóia-se em 

Roxin, op. cit., p. 194 e 258, que exclui a responsabilidade da pessoa jurídica como sujeito ativo de um 

delito, porque o crime constituiria evento a ser concretizado pelo homem, em caráter de exclusividade, a 

partir da premissa que a Ação é conduta humana no mundo exterior dominável pela vontade, faltando à 

Pessoa Jurídica substância psíquico-espiritual. 
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A relevância do bom desenvolvimento deste pensamento dogmático implica 

uma tentativa de previsibilidade da interpretação, sistematização e progresso das 

pertinentes disposições legais em consonância aos princípios do Direito Penal e da 

antecedente valoração político-criminal.  

Não se olvide que se busca uma caracterização crescentemente exata, na 

função de garantia do Tipo Penal, por intermédio inclusive, da aposição de atributos ao 

preceito, porém, tal tentamento não desnaturará o assunto Biopirataria, aberto à evolução 

do conhecimento científico e, num Estado Democrático de Direito, permeável aos demais 

âmbitos do ordenamento jurídico, notadamente o Direito Administrativo e suas alusões no 

que concerne às observâncias pelo penalista de prescrições da lei administrativa ou, sob 

críticas, de ingerências outras, do Poder Executivo, na forma de atos administrativos.  

Enfim, o compêndio de elementos de cognição e de valoração que dão como 

resultado saber do que o delito tipicamente trata, cuja síntese repousa no verbo, é em 

resumo, o âmbito de proteção do Bem Jurídico sistematizado. E, pela interposição dos 

elementos do tipo, dos meios (instrumentos de que se serve o autor para a prática 

criminosa) e modos de execução (formas de conduta) do delito, o Jurista contempla o 

fenômeno social.  

Aliás, neste exame, desponta séria pendência que diz respeito à justificação da 

Pena ou Medida de Segurança
31

 na hipótese concreta, já atalhando a infinita controvérsia 

sobre os fins da pena. Noutros termos, qual o formato da reprimenda penal para surtir o 

efeito aqui almejado, não necessariamente consubstanciado numa idéia metafísica de 

justiça. Assim, qual o resultado aguardado da sanção na vida futura da sociedade, quais 

seus motivos e fins, qual a normalização e o equilíbrio tencionados, qual o grau de 

agastamento da consciência normativa geral, o que o fato delituoso revela, mormente se 

ponderados os diversificados sujeitos ativos envolvidos. 
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E, notadamente, no que tange às Pessoas Jurídicas, as diferentes maneiras de atuação penal, desde aquelas 

voltadas aos órgãos ou gestores responsáveis como aqueloutras alcançando as multas ou demais medidas 

jurídicas sobre seu patrimônio. Este último tópico, em concordância ao juízo de que os danos produzidos ao 

Bem Jurídico, não advêm, fundamentalmente, daquelas reconhecíveis figuras dos criminosos marginais 

mas sim, do próprio sistema econômico, que sacrificaria indubitavelmente o indivíduo pressuposto em prol 

do balanço. E, em consonância à ruptura da forma de organização que, a partir da divisão de trabalho, 

fragmenta a cogente tríade da ação, da decisão e do conhecimento delituosos (Neste sentido, checar, dentre 

outras, a curatela temporal da empresa. SCHÜNEMANN, Bernd. La punibilidad de las personas jurídicas 

desde la perspectiva europea. In: SCHÜNEMANN, Bernd. Obras. Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni, 2009. 

v. 2, p. 154). 
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E, todo este debate faz-se obrigatório mesmo porque existem projetos de lei, os 

mais diferençados, tramitando por longo tempo na Casa Legislativa Maior. 

Por óbvio, o cuidado tanto com a técnica legislativa – cuja linguagem deve ser 

precisa e flexível ao mesmo tempo
32

 – quanto com o merecimento das proposituras, para 

obstaculizar resultados ruinosos para o meio ambiente ao final, ou até, para a segurança e 

certeza jurídica é inegável, havendo sólida possibilidade em concorrer com idéias para a 

resolução de tão judicioso obstáculo social, isto é, a Biopirataria. 

A Relação de Causalidade e a Imputação do Resultado encontram-se 

proximamente vincadas à elaboração do Tipo Penal, no atinente à escolha político-criminal 

de supor cuidar-se de crime de resultado ou não, em todas as suas possibilidades 

apenatórias, com derradeira contemplação ao Bem Jurídico elegido, já atingindo também, a 

questão do crime consumado.  

De sabença, ao Tipo Objetivo pertence sempre o referimento a um Sujeito 

Ativo do Crime, a uma Ação Típica e, por norma geral, igualmente, à narração de um 

Resultado Apenado
33

. 

Destarte, a estrutura e o conteúdo do Tipo Objetivo enredam em distinções 

minudenciadas na Classificação do Delito. Enfim, a proeminência desta ordenação 

classificatória diz respeito à limitação da responsabilidade penal com fulcro no fim de 

defesa da norma legal.  

Dentre estas classes, sobrepõe-se aquela que pertence à previsão ou não da 

figura culposa. E avança-se para a interrogação do Tipo Subjetivo que novamente se liga à 

primitiva contenda do Bem Jurídico.  

Esgotados todos estes passos, e outros que ainda se farão descobertos, ter-se-á 

granjeado o objetivo que reside no próprio Título desta tese, podendo-se ultimar, ou não, 

com final proposta legislativa.  
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GRECO FILHO, Vicente. Crime: essência e técnica. Boletim do Instituto Manoel Pedro Pimentel, São 

Paulo, v. 5, n. 21, p. 11, jul./set. 2002. 
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ROXIN, Claus. op. cit., p. 304. 
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7. CONCLUSÃO 

 

Enfocou-se o tema Biopirataria sob a perspectiva da imprescindibilidade ou 

não de um tipo penal.  

E assim o fez porque ao definir-se Biopirataria, depreendeu-se que inexiste 

tipificação do crime de Biopirataria, o que moveria à aplicação, tão somente de maneira 

incipiente, da Lei de Crimes Ambientais (Lei n° 9.605/98). 

Independentemente de lacuna jurídica acerca da concepção de Biopirataria, 

valeu-se de seu costumeiro emprego como acesso irregular ao Patrimônio Genético e, 

ainda, aos Conhecimentos Tradicionais associados.  

Não se pode olvidar contudo que, além destas duas grandes facetas, outras 

ações do mesmo modo conformam a questão, reclamando resposta proibitiva, ad 

exemplum, o não compartilhamento dos benefícios; ou ainda, o desvio na utilização do 

Patrimônio Genético ou dos Conhecimentos Tradicionais associados, no envio para o 

exterior, no transporte e armanezamento do Patrimônio Genético, na propalação dos 

Conhecimentos Tradicionais associados e, enfim, variadas condutas contra a 

Administração da Biodiversidade.  

Há ainda quem entenda que Biopirataria também alcança a proteção pelos 

Direitos de Propriedade Intelectual de inovações que em verdade são cópias ou simplórias 

modificações dos primeiros direitos.  

Partiu-se de proposições descobertas ao longo da investigação, quais sejam, o 

princípio do menor custo moral que abalizando eticamente toda a controvérsia sobre a 

interação homem e natureza prega que se deve sempre sopesar o custo ético de todos os 

procedimentos e assim, a presença de alternativas com menor custo moral para atingir os 

mesmos objetivos; e ainda, o magnífico valor do fato estudado que fundando a incidência 

do Direito Penal, intensifica a constância de um prévio direito natural, de uma exigência 

superior de Justiça que afiança tal tutela e pois assim, aflorou a ilação sobre a cogência de 

um tipo penal.  

Assim, apurou-se a incriminação como resposta à Biopirataria e daí, a 

edificação de um tipo penal cujo Bem Jurídico basilar elege-se como algo novedoso, isto é, 

a Biodiversidade, originada do grego bios, perfilhada esta como a diversidade biológica ou 
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variedade da natureza viva, de organismos vivos de todas as origens e os complexos 

ecológicos de que fazem parte, tudo sem repelir todavia, um imperioso e multifacetário 

arcabouço de ações para, de verdade, oferecer proteção à solvência desta altercação, ad 

exemplum, uma forte concretização da Política Nacional do Meio Ambiente, inclusive no 

que concerne à Educação em Direitos Humanos Ambientais, uma poderosa atuação da 

Polícia Judiciária e uma conscienciosa cátedra Julgadora.  

Destarte, a solução para a problemática explorada – Biopirataria: reflexões 

sobre um tipo penal – redundou na ilação da indispensabilidade não somente de um único 

versículo criminal, mas de toda uma propositura contra a Biopirataria a encerrar desde o 

Acesso Irregular ao Patrimônio Genético e aos Conhecimentos Tradicionais Associados, 

caminhando por condutas tangenciais ruinosas, ad exemplum, a não repartição justa e 

equitativa dos benefícios; ou ainda, a anormalidade no uso do Patrimônio Genético ou dos 

Conhecimentos Tradicionais associados, na remessa para o exterior, no transporte e 

armanezamento do Patrimônio Genético, na divulgação dos Conhecimentos Tradicionais 

associados e, afinal, em variadas condutas contra uma Administração Pública da 

Biodiversidade. 

E, dentre todas estas sugestões, tem-se o parágrafo 2º. do artigo 2º do Capítulo 

II como capital para a inteligência no combate à Biopirataria. Atente-se:  

Acessar ou por qualquer outro meio identificar componente do 
patrimônio genético, para fins de bioprospecção ou 
biotecnologia, em desacordo com a legislação vigente e com a 
autorização obtida.  

Pena - prisão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa. 

 

Versa sobre passo essencial para a perpetração da Biopirataria que suprime, por 

fim, a Biodiversidade. Pretende-se pois, com a conduta supra, identificar uma informação 

genética e traçar investigações para fins de exploração econômica, realce-se, tudo em 

contrariedade às normas ambientais protetivas. No mais, ostentou-se resposta penal de 

difícil temática com a seguinte equação: valor do bem jurídico e intensidade criminal.  

Sustenta-se portanto, um Anteprojeto de Lei contra a Biopirataria cuja 

justificativa além das já mencionadas premissas do menor custo moral e da pertinência de 

um Direito Penal Ambiental, ancorou-se em constatada insuficiência dos demais 

instrumentos para cuidar do mote. Noutras palavras, medidas nacionais de cunho 
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administrativo, inclusive políticas públicas, ou de natureza civil, bem como providências 

internacionais, primordialmente a Convenção da Diversidade Biológica apresentaram-se 

débeis em face da Biopirataria. Esta última notadamente porque alijada de instrumentos 

sancionatórios para o descumprimento de suas diretrizes.  

A Biodiversidade portanto, prestou-se como inarredável interesse cardeal de 

relevância o bastante para quando da sujeição a severos ataques, como na hipótese em 

testilha, demandar sua tutela em sede de Bem Jurídico Penal. 

De fato, em respeito a “Direitos próprios da Natureza” ou diante do 

desassossego da sociedade com a perda ambiental, está a se incriminar lesão ou perigo de 

lesão ao ecossistema, fundamentando a seara dos delitos ambientais, dentre os quais, se 

pugna pela edificação de um tipo objetivo de Biopirataria.  

De novo, a diversidade biológica ou reservatório genético é sabidamente 

exauriente. As técnicas bioprospectoras podem destruir irremediavelmente o ecossistema. 

E recorde-se que a Biodiversidade responde afinal, pela adaptação das espécies a mudanças 

ambientais, acontecimento basilar na Biotecnologia que pode selecionar ou mesclar 

material genético já existente na natureza mas não criá-lo, sendo por conseguinte, de 

inegável relevância sua tutela. 

Depreendeu-se contudo, que o capítulo Biopirataria sob o prisma penal é pouco 

esquadrinhado, mesmo nos países megadiversos; exemplifica-se com a Costa Rica, cuja 

ausência de uma lei penal especial faz-se perceber: nada obstante sua avançada legislação 

acerca de Biodiversidade aponte o sancionamento criminal, a previsão de um tipo penal de 

combate à Biopirataria inexiste no ordenamento Costa-riquense, podendo apenas a conduta 

ser inserida em outros tipos penais com bens jurídicos absolutamente distintos.  

Enfim, cuida-se de novel matéria, haja vista a originalidade da Convenção da 

Diversidade Biológica e de seus protocolos – de Bonn sobre Acesso aos Recursos 

Genéticos e Participação Justa e Equitativa nos Benefícios Provenientes de sua Utilização, 

e de Nagoya sobre Acesso aos Recursos Genéticos e Participação Justa e Equitativa nos 

Benefícios que se Derivem de sua Utilização ao Convênio sobre a Diversidade Biológica, 

este último sequer em vigência – e trata-se de assunto com tipificação extremamente 

complexa que reclama detalhamento desde a identificação do Bem Jurídico Penal, 

percorrendo os diferençados núcleos verbais e encerrando-se com o patamar sancionatório. 
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Aliás, tal enredamento principia pela novidade do Bem Jurídico Penal de 

natureza difusa com seus defensores e detratores, isto é, a Biodiversidade e a Diversidade 

Biológica e o Patrimônio Genético e/ou Conhecimentos Tradicionais associados no ônus 

de conceituação por caráter de norma penal em branco.  

A hodierna tendência expansiva do Direito Penal, em consonância com o 

alargamento advindo do Estado Democrático do Direito, em repúdio ao círculo clássico de 

tutela e pois, admissão de novos interesses dignos de proteção penal com feição coletiva ou 

supraindividual, como a Biodiversidade, põe por terra quaisquer objeções quanto à 

aceitabilidade deste jovem Bem Jurídico que entretanto, apresenta, sim, âmbito que se 

imiscui com o Direito Administrativo, não se cingindo entretanto, a ser seu mero reforço.  

Um parêntese merece ser aqui aposto: no que concerne aos Conhecimentos 

Tradicionais associados ao Patrimônio Genético, seria de inegável utilidade uma pesquisa 

de campo para maior aprofundamento, mesmo porque já se lançou o prestígio autônomo 

deste bem. Também as informações e práticas de toda uma comunidade tradicional são de 

indiscutível peso, mormente pelo prisma do acesso facilitado à Biodiversidade.  

Depois, advém a eleição dos verbos numa fina equação entre precisão 

normativa e eficácia. O estabelecimento da identidade dos inúmeros comportamentos aptos 

a prejudicar a Biodiversidade repudia o “déficit de eficiência”.  

Tudo agregado à técnica redacional e emprego do instrumental normativo em 

absoluta harmonia com o Princípio da Legalidade.  

E, em derradeiro, a inóspita seara da penalização sem qualquer parâmetro, 

inclusive por conta de uma absoluta ausência de eco na sociedade mas contudo, sem 

esquecer que a sanção deve corresponder à altura da dignidade humana tanto do Sujeito 

Ativo como do Sujeito Passivo mais que mera visão impeditiva da prática de novos delitos.  

Em realidade, depreendeu-se que se a resposta penal é de autoridade, mister 

não olvidar que se aventa como ultima ratio a nascer por causa de uma ainda inatividade 

conjunta dos países megadiversos destituídos de uma governança global. Contexto 

inadmissível diante da pujança deste grupo que possui aproximadamente 70% da 

Biodiversidade do planeta e cerca de 45% da população mundial num equivalente de 

Sociodiversidade. Um mergulho nesta questão é absolutamente mandatório e urgente.  
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