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Objetivo

Discutir os possíveis impactos socioambientais decorrentes do Marco Legal da

Diversidade Biológica (Lei 13.123/2015) no tocante ao uso dos Direitos de

Propriedade Intelectual sobre produtos ou processos decorrentes do acesso ao

patrimônio genético e dos conhecimentos tradicionais associados.

Metodologia

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, legislativa e documental, de natureza

exploratória: serão levantados documentos, legislação e bibliografia especializada,

enfrentando a questão da conservação e do uso sustentável da biodiversidade, em

contraponto com o sistema de proteção da propriedade intelectual.

Resultados e Discussões

A nova Lei se mostra altamente permissiva em relação ao acesso ao patrimônio

genético. Percebe-se, claramente que um dos seus principais objetivos é a

desburocratização no procedimento de concessão desses Direitos de Propriedade

Intelectual sobre produto ou processos decorrentes do acesso ao patrimônio genético

e os conhecimentos tradicionais associados, o que nos leva à discussão sobre os

limites à apropriação abusiva dos recursos naturais, tanto no plano deontológico

quanto do ponto de vista da realidade da aplicação do direito.

Considerações Finais

O trabalho está no início do seu desenvolvimento, no entanto, é possível observar

que os direitos de propriedade intelectual possuem um caráter eminentemente

privado, podendo entrar em conflito com a proteção de direitos socioambientais de

titularidade coletiva, cuja proteção tende a ser mais frágil.
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