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A decifração do código genético e o 

desenvolvimento da engenharia genética 

permitiram ao ser humano intervir 

diretamente na essência da vida, 

provocando uma reação da sociedade aos 

riscos associados às incertezas científicas 

e tecnológicas, projetadas na esfera 

jurídica e ética.  

No Brasil, tanto o progresso da 

biotecnologia moderna quanto o debate 

ético e jurídico a ele associado 

começaram a ser estimulados a partir da 

década de 90, pela expansão da pesquisa 

e pela correspondente regulação legal. 

Devido à importância do tema, este 

artigo examina a legislação brasileira 

concernente à propriedade intelectual 

aplicada à biotecnologia moderna, 

notadamente patente e proteção de 

cultivares, além de aspectos relativos à 

propriedade na Convenção sobre 

Diversidade Biológica (CDB), firmada 

durante a UNCED, realizada no Rio de 

Janeiro em 1992, e sua regulação através 

do Projeto de Lei de Acesso a Recursos 

Genéticos. 

Os direitos de propriedade 

intelectual referem-se a um conjunto de 

instrumentos legais que fornece proteção 

para criações do engenho humano e do 

conhecimento, cuja característica é de 

ser um bem incorpóreo. 

Devido a tal característica, os 

criadores dependem de uma proteção 

legal contra a cópia, denominada de 

“direitos de propriedade intelectual”. 

Tais direitos, cujas quatro categorias 

mais importantes são patentes, 

marcas, proteção de 

melhoramentos vegetais e direitos 

de autor e conexos, compartilham 

algumas peculiaridades, como a 

faculdade temporária de excluir terceiros 

não autorizados do uso do objeto 

protegido.  

No universo da propriedade 

intelectual, a proteção patenteada pode 

incidir sobre uma ampla gama de 

invenções de produtos e processos em 

qualquer setor tecnológico, e até de 

determinadas formas de vida. 

A proteção de melhoramentos 

vegetais confere direitos semelhantes aos 

patenteados, mas apenas relativo a 

plantas. Direito autoral, ou copyright em 

alguns países, e direitos conexos tratam 

da proteção de obras literárias, musicais, 

cinematográficas e de artistas intérpretes 

e executantes, embora também tenha 

passado a ser aplicado para programa de 

computador. Marcas destinam-se a 

proteger os sinais distintivos de um 

determinado produto ou indicativos de 

um determinado serviço. 

Devido à natureza de seus 

processos e produtos e às características 

desses instrumentos normativos, a 

biotecnologia e os processos 
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biotecnológicos são mais 

adequadamente protegíveis no âmbito 

do sistema de patentes e do sistema de 

proteção de melhoramentos vegetais. Em 

geral, as patentes despertam interesse 

maior, especialmente para a indústria 

farmacêutica e de biotecnologia agrícola. 

De acordo com a Organização 

Mundial de Propriedade Industrial 

(OMPI), 62 países (39 dos quais países 

em desenvolvimento) excluíram 

variedades de plantas da proteção 

intelectual; 63 excluíram raças animais; 

49 excluíram produtos farmacêuticos; 

nove excluíram microrganismos. No 

entanto, tal situação atualmente se 

encontra bastante modificada, 

principalmente em decorrência dos 

resultados da Rodada do Uruguai sobre o 

Acordo Geral de Tarifas e Comércio 

(GATT), que se transformou na 

Organização Mundial do Comércio 

(OMC), notadamente da assinatura do 

Acordo sobre Aspectos dos Direitos de 

Propriedade Intelectual Relacionados ao 

Comércio (TRIPS).  

De maneira geral, ainda que 

atendam às exigências fundamentais da 

patente, são excluídos da 

patenteabilidade tudo que for contrário a 

moral e à segurança pública, o resultado 

das transformações do núcleo atômico e 

dos seres vivos, com exceção dos 

microrganismos modificados. Tornam-

se, assim, patenteáveis determinadas 

categorias de inventos anteriormente 

excluídas da proteção, como processos e 

produtos farmacêuticos e alimentícios, 

produtos químicos e ligas metálicas.  

No período de 1945 a 1969, o Brasil 

concedia patentes apenas para processos 

farmacêuticos, negando-as para 

produtos. A partir da vigência do Código 

de Propriedade Industrial de 1971, 

a proteção patenteada de processos 

produtos farmacêuticos, alimentícios e 

químicos foi totalmente abolida. Além 

disso, o Código tornou-se omisso quanto 

ao patenteamento da biotecnologia (arte 

ou ferramenta inexistente na época).  

A exclusão dessas áreas tinha 

motivação essencialmente política, 

dentro de um modelo de industrialização 

autárquica, isto é, o de proporcionar, via 

apropriação do conhecimento 

alheio, o desenvolvimento brasileiro 

nesses setores tecnológicos, cuja 

expectativa foi frustrada, conforme 

demonstraram os indicadores 

econômicos. Porém, tal protecionismo, 

da mesma forma como não consistiu em 

restrição ao crescimento das empresas 

estrangeiras instaladas no país, 

tampouco resultou no fortalecimento e 

na capacitação da indústria nacional.  

No caso de produtos farmacêuticos 

que utilizam tecnologia de ponta, 

pesquisada e desenvolvida quase sempre 

no exterior, sem a adequada proteção 

patenteada, os produtos mais avançados 

e os medicamentos de última geração 

seriam mantidos em segredo e 

possivelmente, em vista do receio da 

pirataria, fora de fabricação no Brasil. 

Além disso, a fração correspondente à 

propriedade intelectual no valor final de 

qualquer produto equivale em média, a 

apenas 2% do preço final do produto, 

possivelmente menos do que os custos 

desconhecidos quando o produto é 

tratado como segredo industrial. 
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Estudos setoriais realizados na 

UNICAMP na área de sementes 

melhoradas e de química fina mostraram 

que a inexistência de mecanismos 

jurídicos de apropriabilidade não foi 

determinante para o desenvolvimento 

desses setores: existem outros 

mecanismos de apropriabilidade que são 

utilizados pelas empresas; as 

oportunidades de imitação legalmente 

permitida não foram efetivamente 

aproveitadas; a proteção jurídica não é 

absolutamente eficaz. Tampouco, a 

mudança do sistema legal vigente 

envolve alterações radicais nos mercados 

analisados, salvo efeitos pontuais, como, 

por exemplo, um aumento de 

investimentos privados em variedades de 

soja ou a introdução de novos produtos 

farmacêuticos no País.   

Apenas dois anos depois da 

entrada em vigor do Código de 

Propriedade Industrial de 1971, duas 

universidades na Califórnia (EUA) 

clonaram o gene que codifica a insulina, 

dando início à engenharia genética. 

Assim, aquela codificação de nada 

poderia dispor quanto à patenteabilidade 

de invenções biotecnológicas, fossem 

elas relativas a plantas, animais ou 

microrganismos modificados. Tampouco 

há no texto legal de 1971, qualquer 

obstáculo explícito quanto ao 

patenteamento de processos 

biotecnológicos. 

Centenas de pedidos nessas áreas 

acumularam-se no Instituto Nacional de 

Propriedade Industrial (INPI) desde a 

década de 70 que, a rigor poderiam ter 

sido concedidos com base no Código de 

1971, posto não serem expressamente 

excluídos da proteção. As patentes não 

foram concedidas por razões unicamente 

políticas por parte do Governo Brasileiro, 

dentro da estratégia de proteção da 

empresa nacional, a chamada “absorção 

de tecnologia pela via da cópia”. Plantas 

e animais, ainda que modificados 

geneticamente, com a exclusiva exceção 

dos microrganismos modificados, nunca 

foram e não serão objetos de patente nos 

termos da citada Lei. 

A indústria biotecnológica 

brasileira, representada pela Associação 

Brasileira das Empresas de Biotecnologia 

(ABRABI), não compartilhou das 

preocupações acerca de um possível 

impacto negativo sobre a biotecnologia, a 

agricultura e o meio ambiente (e na 

própria tessitura ética da sociedade 

brasileira) que a eventual autorização 

para patenteamento de animais e plantas 

superiores transgênicos poderia vir a 

causar. 

Por outro lado, no que concerne a 

questões de ordem ética sobre o corpo 

humano, a ABRABI manifestou-se 

expressamente contrária a qualquer 

forma de privilégio industrial ou 

exploração comercial do organismo 

humano e de suas partes constituintes 

(células, tecidos, órgãos e sangue). 

Também se declarou favorável ao 

patenteamento dos processos inovadores 

de transformação genética ou funcional 

de células e tecidos humanos, desde que 

o material biológico fosse doado 

espontaneamente pelo paciente ou 

terceiro interessado. 

Além disso, a ABRABI manifestou-

se eticamente contrária a qualquer 

alteração genética no ser humano que 

possa ser transmitida hereditariamente 
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pela reprodução natural, recomendando 

o banimento ético de quaisquer 

experimentos científicos e aplicações 

médicas que impliquem na modificação 

genética das células reprodutivas 

masculinas ou femininas, da célula-ovo 

ou embrião humano em qualquer estádio 

do seu desenvolvimento. 

Com a vigência da nova Lei de 

Patentes, microrganismos modificados 

pelo ser humano e processos 

biotecnológicos não naturais tornaram-

se passíveis de proteção patentearia, 

desde que atendidos os requisitos básicos 

da patenteabilidade. No entanto, não é 

admitido o patenteamento de 

microrganismos encontrados na 

natureza e de outros seres vivos, como 

plantas e animais ou mesmo elementos 

advindos do ser humano sejam eles 

modificados ou não por engenharia 

genética. 

Não é admitido ainda, o 

patenteamento de produtos naturais, 

materiais biológicos encontrados na 

natureza, incluindo genes e o genoma de 

organismos vivos. Isso elimina a 

possibilidade de que produtos 

diretamente extraídos da biodiversidade 

(meramente isolados de seu meio 

natural) venham a ser patenteados. Já os 

processos biotecnológicos, mesmo os que 

recorrem ao uso de microrganismos 

encontrados na natureza, a exemplo de 

outros processos químicos ou físicos são 

passíveis de patenteamento. 

Para fins da Lei, microrganismos 

transgênicos são organismos, exceto o 

todo ou parte de plantas ou de animais, 

que expressem, mediante intervenção 

humana direta em sua composição 

genética, uma característica 

normalmente não alcançável em 

condições naturais. Tendo em vista as 

dificuldades para descrição suficiente 

dos microrganismos, o relatório 

descritivo da patente de invenção que 

integra o pedido de depósito é 

suplementado pelo depósito do material 

biológico em instituição autorizada pelo 

INPI ou indicada em acordo 

internacional. 

Não passíveis de proteção 

patentearia, as plantas inventadas pelo 

ser humano por processos de 

melhoramento genético são protegidas 

por um sistema “sui generis de 

propriedade intelectual” para 

proteção de novos melhoramentos 

vegetais, isto é, a Lei de Proteção de 

Cultivares. Por outro lado, também não 

serão cobertos pelas alterações 

promovidas no regime brasileiro de 

propriedade intelectual, os animais per 

se ou novas raças de animais, fruto da 

aplicação da engenharia genética. 

A ratificação do Acordo TRIPS pelo 

Brasil gerou o compromisso de se 

conferir proteção a variedades vegetais, 

seja por meio de patentes, seja por meio 

de um sistema sui generis eficaz, seja 

por uma combinação de ambos, o que 

ensejou o fortalecimento da Lei de 

Proteção de Cultivares, além de o País ser 

envolvido no Convênio com a União de 

Países Obtentores de Melhoramentos 

Vegetais (UPOV).  

Dada a realidade da agricultura 

brasileira e o “estado da arte” das 

pesquisas na área vegetal, o Governo, em 

opção endossada pelo Congresso 

Nacional afastou o sistema de proteção 
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por patentes e entendeu que a proteção 

via sistema de cultivares seria o 

instrumento adequado para o Brasil. 

Assim, o Projeto de Proteção de 

Cultivares (PL nº 1.457/96) foi enviado 

pelo Poder Executivo ao Congresso 

Nacional em janeiro de 1996, tendo sido 

aprovado na Câmara dos Deputados em 

dezembro daquele ano e no Senado 

Federal em abril de 1997. Tendo em vista 

algumas modificações que recebeu no 

Senado, o mesmo retornou para exame 

final na Câmara, onde foi aprovado sem 

novas alterações em 18 de abril, tendo 

sido sancionado pelo Presidente da 

República no dia 25 do mesmo mês. A 

referida Lei foi publicada no Diário 

Oficial da União em 28 de abril de 1997 e 

regulamentada em setembro por meio do 

Decreto nº 2.366 de 5 de novembro de 

1997, que também criou a Comissão 

Nacional de Proteção de Cultivares.  

A Lei de Proteção de Cultivares visa 

oferecer ao melhorista de plantas 

brasileiro, o reconhecimento do direito 

de propriedade intelectual pela obtenção 

de novas variedades vegetais, que são 

explicitamente excluídas da 

patenteabilidade pela nova Lei de 

Propriedade Industrial. 

Em agosto de 1998, o Poder 

Executivo também encaminhou à 

Câmara dos Deputados, o PL 4751/98, 

regulamentando o artigo 225 da 

Constituição e a Convenção sobre 

Biodiversidade, dispondo sobre o Acesso 

ao Patrimônio Genético e ao 

Conhecimento Tradicional Associado, 

bem como sobre a repartição justa e 

equitativa dos benefícios derivados da 

sua utilização. Esse PL vincula-se ao 

Projeto de Emenda Constitucional (PEC 

nº 618/98), encaminhado 

simultaneamente, que declara o 

Patrimônio Genético Brasileiro como 

bem da União, tratamento semelhante ao 

conferido aos recursos minerais e aos 

recursos naturais da plataforma 

continental e da zona econômica 

exclusiva.  

No processo de proteção do 

conhecimento tradicional associado, o 

PL 4751/98 o define como informação, 

prática individual ou coletiva de 

comunidade indígena ou comunidade 

local, com valor real ou potencial, 

associada ao Patrimônio Genético. Assim 

fica resguardado ao detentor do 

conhecimento, o direito de decidir sobre 

o acesso de terceiros às informações 

sobre esse conhecimento, assegurando a 

prerrogativa de as comunidades 

participarem da repartição justa e 

equitativa dos benefícios derivados da 

utilização de seus conhecimentos 

tradicionais. 

Nos termos da Lei, uma cultivar é 

assim definida: variedade de qualquer 

gênero ou espécie vegetal superior, que 

seja claramente distinguível de outras 

cultivares conhecidas por margem 

mínima de descritores, por uma 

denominação própria, que seja 

homogênea e estável quanto aos 

descritores através de gerações 

sucessivas e que além da novidade, seja 

de espécie passiva de uso pelo complexo 

agroflorestal, descrita em publicação 

especializada, abrangendo a linhagem 

componente de híbrido.  

A nova cultivar, definida na Lei é: a 

cultivar que não tenha sido oferecida no 
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Brasil há mais de 12 meses em relação à 

data do pedido de proteção e que, 

observando o prazo de comercialização 

no Brasil, não tenha sido oferecida à 

venda em outros países, com o prévio 

conhecimento do obtentor, há mais de 6 

anos para espécies de árvores e videiras e 

há mais de 4 anos para as demais 

espécies. 

Dentre os direitos assegurados ao 

titular do material genético protegido, 

destaca-se o de autorizar seu uso 

mediante remuneração adequada. A Lei 

prevê apenas duas exceções a esse direito 

exclusivo: a) resguarda o chamado 

farmer’s right ou privilégio do agricultor, 

que dentro do seu próprio 

estabelecimento pode reservar uma parte 

de sua colheita para futura semeadura 

sem a necessidade de prévia autorização 

ou pagamento de qualquer remuneração 

ao titular do material protegido; b) 

assegura o chamado breeder’s exemption 

ou isenção do melhorista, que permite a 

livre utilização da cultivar protegida para 

pesquisa como fonte de variação. Essa 

flexibilidade da Lei de Cultivares 

contrapõe-se ao direito de exclusividade 

dos titulares de patentes que, se aplicado 

à área vegetal não permitiria aos 

agricultores e aos pesquisadores o acesso 

ao material protegido senão mediante o 

pagamento de royalties.  

Além disso, a Lei apresenta outros 

pontos importantes, que são os 

seguintes: a) serão protegidos os direitos 

de propriedade intelectual dos 

obtentores de cultivares em geral e de 

“cultivares essencialmente derivadas”, 

que sejam novas e atendam aos 

requisitos de distinguibilidade, 

homogeneidade e estabilidade, 

acrescentando-se a novidade; b) a 

proteção recairá exclusivamente sobre o 

material de reprodução ou de 

multiplicação vegetativa da planta 

inteira; c) o prazo de proteção é de 15 

anos a contar da concessão do direito, 

exceto para espécies perenes (fruteiras, 

ornamentais, florestais e os respectivos 

porta-enxertos), cujo prazo de proteção é 

de 25 anos. 

Cabe ainda destacar neste artigo 

em itens seguintes, alguns pontos mais 

característicos da proteção intelectual 

conferida à área vegetal pela Lei de 

Proteção de Cultivares e sua interface 

com o tratamento patentário da Lei de 

Propriedade Industrial. 

Patentes são concedidas para 

invenções, enquanto os direitos do 

melhorista são conferidos a obtenções 

vegetais novas. Variedades vegetais 

compreendem um grupo de plantas que 

apresentam as mesmas expressões de 

características que podem ser passadas 

através da propagação a sucessivas 

gerações e que são usadas na agricultura 

comercial.  

Entre outros aspectos peculiares, o 

sistema de proteção de cultivares requer 

a comprovação da novidade, distinção, 

homogeneidade e estabilidade do 

material objeto do pedido de proteção. A 

noção de novidade nesse sistema, ao 

contrário do tratamento patentário, 

limita-se ao fato da cultivar não ter sido 

comercializada em determinado período 

de tempo antes da apresentação do 

pedido de proteção. 

A concessão de uma patente, além 

da novidade absoluta (o objeto da 

patente não pode constar do “estado da 
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arte”), exige como requisitos essenciais, a 

atividade inventiva e a aplicação 

industrial. O mesmo não se aplica 

necessariamente às variedades vegetais, 

principalmente em face das dificuldades 

de descrição plena dos seres vivos, de 

indicação precisa da utilidade industrial 

e da ausência do requisito da atividade 

inventiva. 

A obtenção de cultivares 

frequentemente pressupõe a combinação 

de características observadas em 

materiais genéticos existentes na 

natureza. Daí o entendimento de que os 

direitos do melhorista podem ser 

também conferidos a descobertas ao 

passo que as patentes não. 

As cultivares vegetais objeto de 

proteção devem ser claramente 

distinguíveis, em função de alguma 

característica importante, de outra 

variedade cuja existência seja de 

conhecimento comum. Elas são, 

portanto, comparadas a outras 

variedades existentes. O importante é 

que o obtentor ofereça à sociedade uma 

nova variedade e não que o 

melhoramento seja julgado inventivo ou 

não óbvio. 

Uma nova variedade não tem de 

ser melhor que outras para que lhe seja 

garantida a proteção; precisa ser apenas 

nitidamente distinta. Uma variedade 

vegetal deve também atender ao 

requisito da suficiente homogeneidade. 

Esse requerimento inexiste no sistema 

patenteário, mas é indispensável para a 

proteção da nova variedade vegetal, uma 

vez que o sistema de cultivares trata da 

matéria viva e esta nem sempre é 

idêntica.  

Nesse sistema está claro que um 

direito exclusivo só pode ser conferido a 

um grupo de plantas que seja 

suficientemente diferente do outro grupo 

de plantas. Além disso, a nova variedade 

deve ser estável, ou seja, capaz de 

transmitir suas características as 

sucessivas gerações. Do ponto de vista 

prático, é essencial que o usuário possa 

obter plantas do mesmo tipo quando o 

material da variedade protegida for 

reproduzido. Do ponto de vista legal, 

obviamente um direito exclusivo só pode 

ser assegurado se a variedade vegetal 

puder manter ao longo do tempo 

determinada característica essencial, 

conforme descrito quando o direito foi 

concedido.  

A exemplo da Lei de Patentes, a Lei 

de Proteção de Cultivares admite a 

noção de derivação. A cultivar 

essencialmente derivada deve, 

cumulativamente, ser uma nova 

variedade modificada a partir de uma 

cultivar inicialmente protegida, sem 

perder a expressão das características 

essenciais que resultem do genótipo ou 

da combinação de genótipos da cultivar 

da qual derivou, exceto no que diz 

respeito às diferenças resultantes da 

derivação; claramente distinta da 

cultivar da qual derivou por margem 

mínima de descritores de acordo com 

critérios estabelecidos pelo órgão 

competente; que não tenha sido 

oferecida à venda no Brasil há mais de 12 

meses em relação à data do pedido de 

proteção e que, observado o prazo de 

comercialização no Brasil, não tenha sido 

oferecida à venda em outros países, com 

o consentimento do obtentor, há mais de 

seis anos para espécies de árvores e 
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videiras e há mais de 4 anos para as 

demais espécies. 

Caracterizada uma cultivar como 

essencialmente derivada de uma cultivar 

protegida, sua exploração comercial é 

condicionada à autorização do titular do 

direito de proteção da cultivar inicial. 

Neste caso, cabe o pagamento de 

royalties ao primeiro obtentor. Essa 

característica possibilita a interseção 

entre os dois sistemas em exame. Na 

hipótese de se modificar uma variedade 

vegetal através da introdução de um gene 

modificado, protegido por patente, pode-

se obter uma nova variedade que será 

protegida pela Lei de Proteção de 

Cultivares. 

O mecanismo de derivação 

essencial adotado no projeto de lei 

brasileiro destina-se a proteger, 

mediante exigência de negociação de 

royalties, os direitos do melhorista que 

obteve a variedade original por métodos 

biológicos tradicionais, desenvolvida ao 

longo de anos e de gerações de plantas. 

Nesse sentido foi registrada a 

preocupação dos melhoristas brasileiros 

por ocasião dos debates sobre o 

patenteamento de microrganismos. 

Assim, o único aspecto preocupante para 

os agentes nacionais seria a aprovação do 

patenteamento de microrganismos sem a 

proteção às variedades vegetais, 

deixando-os sujeitos a ter suas cultivares 

usadas em pesquisas biotecnológicas 

sem direito à remuneração. 

No passado, essa questão não 

suscitava dúvidas nos países que 

adotavam esse tipo de proteção na área 

vegetal, mas com o advento da 

engenharia genética foi percebido que 

haveria prejuízo do melhorista 

tradicional. A engenharia genética 

possibilitaria utilizar uma variedade 

desenvolvida pelo melhorista ao longo de 

anos, adicionando-lhe um gene 

(protegido ou não por patente) 

expressando uma nova cultivar 

característica e requerer proteção para a 

variedade modificada, sem qualquer 

remuneração ao obtentor da variedade 

inicial. 

Por essa razão, a lei brasileira 

incorporou o conceito de cultivar 

essencialmente derivada, segundo o 

qual a pessoa que alterar uma variedade 

não poderá explorá-la sem autorização 

do obtentor original e a respectiva 

negociação de royalties.   

No referente à Convenção sobre 

Diversidade Biológica são estabelecidos 

princípios de conservação e uso 

sustentável dos benefícios derivados da 

utilização dessa diversidade, incluindo 

animais, microrganismos e plantas. São 

incorporadas de forma condicionada ao 

contexto do acesso à biodiversidade, as 

noções de transferência de tecnologia e 

propriedade intelectual, buscando 

equilibrar o acesso a recursos naturais 

dos países desenvolvidos, bem como 

equilibrar os benefícios provenientes de 

produtos e processos resultantes da 

exploração de recursos naturais e a 

respectiva remuneração dos direitos de 

propriedade intelectual. Sendo o acesso à 

biodiversidade e a proteção da 

propriedade intelectual questões 

complementares, um dos pontos críticos 

debatidos por ocasião da negociação da 

Convenção dizia respeito à distribuição 

de fundos gerados por recursos genéticos 

e relacionados com o desenvolvimento 
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de novos produtos tecnológicos, que se 

trata de um aspecto intrinsecamente 

associado à propriedade intelectual. Essa 

situação deu origem à oposição entre os 

países do Norte (gene poor but 

technology rich) e do Sul (gene rich but 

technology poor). Historicamente, o 

germoplasma vegetal foi livremente 

intercambiado entre os países, conforme 

a noção de que a “herança comum da 

humanidade” deveria estar 

irrestritamente disponível. Por outro 

lado, as exigências de investimentos 

vultosos para a pesquisa e o 

desenvolvimento de produtos 

biotecnológicos levaram à necessidade 

de se assegurar a propriedade intelectual 

das inovações, tendo em vista o retorno 

desses investimentos. 

A fim de alcançar seus objetivos, a 

CDB estabeleceu uma série de obrigações 

e direitos das partes contratantes, sejam 

eles países com menor grau de 

desenvolvimento relativo, sejam países 

industrializados. Aspecto basilar do 

sistema delineado pela Convenção está 

situado no explícito reconhecimento da 

autoridade da legislação nacional no 

tratamento do acesso aos recursos 

naturais, alterando, conceitualmente, a 

antiga noção de “herança comum da 

humanidade

 

  


