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 APRESENTAÇÃO

A presente obra é resultado das duas primeiras fases do projeto 
de pesquisa intitulado Direito ao Etnodesenvolvimento e Políticas Pú-
blicas para os Povos e Comunidades Tradicionais do Cerrado Goiano, 
financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás. 
Trata-se de uma coletânea dos atos normativos nacionais e internacio-
nais, constitucionais, supra e infraconstitucionais que regulamentam as 
relações do Estado Brasileiro com os povos e comunidades tradicionais – 
PCT´s. O conjunto de atos jurídicos presentes nesta obra foram reunidos, 
sistematizados e organizados para contemplar toda a legislação afeta aos 
povos e comunidades tradicionais, ainda que, o tema esteja presente em 
pequenos trechos. Essa coletânea não esgota a existência de atos publi-
cados que tratam sobre o tema, mas os organizadores elegeram de forma 
mais abrangente possível aqueles que estão em vigor e nos quais a pesqui-
sa sobre etnodesenvolvimento encontra amparo legal. 

Através da presente coletânea espera-se que estudantes e pesqui-
sadores tenham à sua disposição o máximo de documentos legais possí-
veis que tratam sobre os PCT´s, e para colaborar com o conhecimento 
prévio do conteúdo de cada uma delas, elaborou-se um trabalho de breve 
análise, evidenciando através dos textos introdutórios e sintéticos, como 
esses instrumentos legais em vigência se propõe a tutelar o direito ao et-
nodesenvolvimento a esses povos que são culturalmente diferenciados e 
representantes das muitas territorialidades existentes no Brasil.

A pesquisa toma por problema central quais os pressupostos, os 
mecanismos e políticas públicas para a concreção de um direito ao et-
nodesenvolvimento dos povos e comunidades tradicionais do Cerrado 
Goiano, direito garantido em documentos internacionais e internalizado 
no Brasil. Centra-se em discutir a apropriação e o uso dos bens natu-
rais e culturais no cerrado goiano, dimensionando o papel do Estado, 
da Constituição Federal e Estadual, da legislação e das políticas públicas 
na garantia ou negação do direito ao etnodesenvolvimento aos povos e 
comunidades tradicionais do Estado de Goiás. 

O grupo de pesquisa constitui-se da interação de pesquisadores e 
alunos de diversas instituições, reconhecidas em suas áreas de pesquisas, e 
com linhas de pesquisas direcionadas para uma perspectiva socioambien-
tal, nucleado no projeto de produtividade em pesquisa da coordenadora 
Dra. Maria Cristina Vidotte Blanco Tarrega, sobre direito ao etnodesenvol-



vimento e vinculado aos grupos de pesquisas “Direito para o desenvolvi-
mento cultural e econômico das coletividades e comunidades tradicionais.” 
e “Políticas Públicas e Programas Sociais”, coordenado por Neide Apare-
cida de Souza Lehfeld, opera em colaboração com o grupo de pesquisa 
Meio Ambiente: Sociedades Tradicionais e Sociedade Hegemônica, liga-
do ao Programa de Pós- Graduação em Direito da Pontifícia Universidade 
Católica do Paraná (PPGD-PUCPR), com reconhecida atuação em nível 
nacional e internacional na pesquisa dos direitos socioambientais, em um 
contexto de extrema urgência e relevância que é a interlocução do Direito 
Ambiental e dos Direitos Humanos, na sua esfera coletiva, no que refere-se 
aos direitos dos povos e comunidades tradicionais.

Igualmente, o grupo atua em parceria com o Programa de Pós-
-Graduação em Direito Agrário da Universidade Federal de Goiás (PPG-
DA - UFG), reconhecido o único programa de pós-graduação do país 
que investiga a questão agrária e ambiental, tendo em uma de suas linhas 
de pesquisa a abordagem das territorialidades e do desenvolvimento, im-
primindo uma leitura socioambiental das questões que investiga, sob um 
enfoque multidisciplinar.

O Brasil é detentor de rica sociobiodiversidade, com territórios 
em que povos integrados à natureza resistem aos avanços de um siste-
ma desenvolvimentista-utilitarista fundado na “assimilação” das gentes 
portadoras de identidade coletiva e na expulsão de seus territórios e na 
transformação da natureza em mercadoria. Assim, o país é palco de lutas, 
resistências e reexistências ante ao avanço de forças econômicas baseadas 
num modelo agrícola excludente que nega os multiculturalismos as pos-
sibilidades de convivência de modelos econômicos diversificados e legíti-
mos, e baseia seu modelo econômico no desenvolvimento mercadológico 
exclusivo, vislumbrando apenas a viabilidade de produção de rendas e 
divisas, invisibilizando os povos e comunidades tradicionais.

A definição para Povos e Comunidades Tradicionais adotada, 
parte da definição dada pelo Decreto 6.040 de 07/02/2007: 

...grupos culturalmente diferenciados e que, se reconhecem como 
tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocu-
pam e usam territórios e recursos naturais como condição para 
sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, 
utilizando conhecimentos, inovações, e práticas gerados e trans-
mitidos pela tradição” (BRASIL, 2007).



No Brasil há diversas denominações para comunidades tradicio-
nais. O artigo 4°, § 2°, do Decreto 8.750, de 9 de maio de 2016, que institui 
o Conselho Nacional dos Povos e Comunidades Tradicionais, elenca um 
rol exemplificativo: 

I - povos indígenas; II - comunidades quilombolas; III - povos e 
comunidades de terreiro/povos e comunidades de matriz africana; 
IV - povos ciganos; V - pescadores artesanais; VI - extrativistas; 
VII - extrativistas costeiros e marinhos; VIII - caiçaras; IX - faxina-
lenses; X - benzedeiros; XI - ilhéus; XII - raizeiros; XIII - geraizei-
ros; XIV - caatingueiros; XV - vazanteiros; XVI - veredeiros; XVII 
- apanhadores de flores sempre vivas; XVIII - pantaneiros; XIX - 
morroquianos; XX - povo pomerano; XXI - catadores de mangaba; 
XXII - quebradeiras de coco babaçu; XXIII - retireiros do Araguaia; 
XXIV - comunidades de fundos e fechos de pasto; XXV - ribeiri-
nhos; XXVI - cipozeiros; XXVII - andirobeiros; XXVIII - caboclos; 
e XXIX - juventude de povos e comunidades tradicionais.

Em Goiás, de acordo com a Secretaria de Desenvolvimento So-
cial de Goiás - SEDS, as principais comunidades tradicionais existentes 
são representadas pelos indígenas, as comunidades quilombolas, os po-
vos de terreiro, agricultores familiares, extrativistas, ribeirinhos, cata-
dores de mangaba, ciganos e tantos outros que desenvolvem atividades 
como extrativismo, artesanato e agricultura familiar. 

A concepção de etnodesenvolvimento adotada para a pesquisa é 
a inicial reflexão sobre o tema do antropólogo mexicano Guillermo Bon-
fil Batalla. O autor, apresentou sob o título El etnodesarollo : sus premissas 
jurídicas, políticas y de organización, um estudo sobre o assunto, em re-
união promovida pela Organização das Nações Unidas para a Educação, 
Ciência e a Cultura, ressaltando a necessidade de pensar o etnodesenvol-
vimento como modelo autêntico baseado no respeito às culturas, como 
“consolidação e ampliação dos âmbitos de cultura própria mediante o 
fortalecimento da capacidade autônoma de decisão de uma sociedade 
culturalmente diferenciada para guiar seu próprio desenvolvimento e o 
exercício da autodeterminação...”(BATALLA 1982, p.33). 

Historicamente, o tema de etnodesenvolvimento surge no Mé-
xico, no século XX, da constatação de genocídios oriundos de conflitos 
ecológicos distributivos, ocasionados a partir da realização de obras, em-
preendimentos e ações fundadas em políticas desenvolvimentistas, que 
consideravam os povos tradicionais como entraves ao desenvolvimento, 



perpetuando o ideário colonizador que desconsiderou as minorias étni-
cas, subjetividades e territorialidades, vislumbrando possibilidades de 
políticas públicas para fortalecer culturas e comunidades locais sucum-
bentes. A expressão “etnodesenvolvimento” inicialmente foi usada restri-
tamente às populações indígenas. Contudo, hoje, abarca um público mais 
abrangente e, também, aplicam-se às demais comunidades tradicionais.

Segundo Batalla (1995, p.135), projetos de etnodesenvolvimento 
ampliam e consolidam âmbitos da cultura própria pelo incremento da 
capacidade de decisão do próprio grupo social. Isso empodera os povos 
e tem implicações de resistência à imposição e ao subjugo econômico do 
capitalismo, do enfrentamento dos grandes projetos desenvolvimentistas, 
sobretudo, porque as decisões comunitárias se dão não só sobre os seus 
próprios recursos, mas, também sobre os recursos alheios apropriados 
pela cultura tradicional. Há uma redução dos componentes alienados e 
impostos dentro da totalidade cultural do grupo. 

O etnodesenvolvimento apresenta-se como via alternativa à re-
lação de dominação colonial que não se desfez nos Estados nacionais 
latino-americanos, configurando-se como um direito das sociedades cul-
turalmente diferenciadas e um dever dos Estados nacionais e, não ne-
cessariamente diz respeito ou hipervaloriza o aspecto econômico, como 
pressuposto essencial e indispensável para uma vida digna, plena e fe-
liz. Nesse sentido, é importante desvincular o etnodesenvolvimento dos 
pressupostos meramente econômicos como parte do desenvolvimento 
dos povos e comunidades tradicionais, ampliando o reconhecimento da 
real capacidade social sobre seus recursos culturais (BATALLA, 1995). 
Ele funda-se na autodeterminação, na autogestão e na livre escolha dos 
modelos econômicos pelos povos tradicionais, direitos garantidos sobre-
tudo na Constituição Federal e na Convenção 169 da OIT.

A expressão “etnodesenvolvimento” é plurívoca, podendo signifi-
car num sentido o desenvolvimento econômico de um grupo étnico ou o 
desenvolvimento da “etnicidade” de um grupo social (STAVENHAGEN, 
1985). Nenhuma das acepções invalida ou exclui a outra. Respeitada toda 
a crítica que se faz a ideia conservadora de etnicidade e distinguindo-a da 
noção malfadada de raça, entende-se que ambos os conceitos implicam na 
relação direta entre o fortalecimento da “etnicidade” e o avanço no plano 
econômico e que, o contrário, ou seja, o enfraquecimento implica em mar-
ginalização social. A destruição das bases da “etnicidade” de um grupo por 
assimilação desenvolvimentista reinsere a hegemonia da modernização 
que destruiu intensamente a diversidade cultural (LITLE, 2002, p.40). 



A proposta extrapola o assistencialismo básico, ou seja, não se 
propõe a atender os “grupos étnicos” (considerados num sentido am-
pliado de diversidade cultural) no plano estrito das necessidades básicas. 
Pretende-se alcançar modelos de vida e reivindicações políticas, desen-
volvendo-se no plano local onde tais sujeitos têm autogestão. O reco-
nhecimento da diversidade cultural e da autodeterminação dos povos é 
essencial ao etnodesenvolvimento, que devolve ao debate público, comu-
nitário e político a relação entre desenvolvimento econômico e preserva-
ção da sociodiversidade e o próprio projeto democrático do Estado. “No 
plano econômico, as práticas de etnodesenvolvimento tendem a ocupar 
o lugar de “alternativas” econômicas, particularmente onde a ideologia 
neoliberal é predominante.” (LITLE, 2002, p.40).

Neste sentido, essa coletânea se propõe a apresentar as prin-
cipais legislações e documentos nacionais e internacionais, de forma 
compilada e catalogada, que tratam sobre o reconhecimento dos direi-
tos dos povos e comunidades tradicionais, e que, direta ou indireta-
mente implementam processos de etnodesenvolvimento local, através 
de construções políticas de autonomia e fortalecimento cultural, políti-
co e social, elaboração de políticas públicas de integração nas estruturas 
da economia respeitados os princípios de autogestão e autodetermina-
ção e a valorização da sociobiodiversidade. 

A coletânea se divide em três volumes. O primeiro volume apre-
senta as Convenções, Declarações, Acordos, Pactos e Protocolos interna-
cionais que contém assuntos relevantes para os direitos dos povos e co-
munidades tradicionais em geral, que reafirmam direitos fundamentais 
de caráter individual e coletivo dos quais o Brasil é signatário, tornando 
tais documentos de nível superior ao da legislação ordinária. Cada do-
cumento internacional é precedido de um sintético texto introdutório e 
analítico elaborado à luz da matriz teórica do etnodesenvolvimento. 

O segundo volume compila a legislação nacional geral referente 
aos direitos dos povos e comunidades tradicionais, dividindo-se em duas 
partes, sendo que a primeira apresenta uma análise da desta legislação 
geral à luz da matriz teórica adotada na pesquisa, que dispõe sobre o pa-
trimônio cultural, meio ambiente, desenvolvimento, autodeterminação 
e autogestão dos povos e comunidades tradicionais; e a segunda parte 
faz a compilação dos dispositivos da Constituição Federal de 1988 que 
tratam dos direitos e garantias desses povos, leis, decretos, portarias e 
resoluções, E, para efeitos didáticos, a fim de melhor dividir a coletânea, 



o terceiro volume traz a compilação da legislação que trata dos direitos 
específicos das comunidades quilombolas e indígenas. 

É conveniente salientar que a última revisão dos documentos e 
legislação nacional e internacional compilados e analisados na presente 
coletânea ocorreu no início do ano de 2022, e que após a publicação do 
material, poderá ocorrer revogações ou promulgações, posto que, a legis-
lação está em constante fluxo. 
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OS POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS 
COMO SUJEITOS DE DIREITOS NA 
LEGISLAÇÃO NACIONAL BRASILEIRA

Ao refletir sobre um Direito Socioambiental para a América La-
tina, capaz de abranger toda a complexidade dos conflitos raciais, sociais 
e de gênero da atualidade, é importante considerar a diversidade de su-
jeitos e sujeitas individuais e coletivos, culturas, modos de vida, de pro-
dução e desenvolvimento existentes, bem como reconhecer as influências 
da colonização na formação desse espaço geopolítico. 

Nesse sentido, é importante compreender os processos coloniais 
latino-americanos, com enfoque no Brasil, para construir substratos im-
portantes rumo à compreensão do direito ao etnodesenvolvimento dos 
povos e comunidades tradicionais e sobre as legislações nacionais sobre 
os direitos desses povos, sobretudo, os dispositivos constitucionais.

A modernidade, sobretudo por meio da colonização europeia 
das Américas, separou o ser humano da natureza e colocou a sociedade 
civil, qual seja, a organizada socialmente pelo Estado e o Direito, acima 
das sociedades naturais, quais sejam, os povos tradicionais/originários. 

Isso porque, a modernidade considerou a natureza como mer-
cadoria, a qual o ser humano deve superar e dominar. Uma vez que as 
sociedades naturais estão ligadas à natureza foram consideradas inferio-
res. A própria modernidade é a raiz dos ideais capitalistas, que até hoje 
continuam considerando os povos tradicionais/originários como um en-
trave ao desenvolvimento, do ponto de vista estritamente economicista 
(SOUZA FILHO, 2016).

Especificamente, para o domínio territorial e a exploração dos 
territórios hoje chamados de americanos, os colonizadores escravizaram 
as pessoas africanas, houve o genocídio indígena e a exploração de imi-
grantes, povos estes que resistiram ao processo de dominação colonial e 
formaram. Considera-se que a Europa não seria o que é hoje sem a Amé-
rica Latina, e esta última tem papel central na globalização e na constru-
ção social da atualidade. Além disso, as colonizações europeias na Amé-
rica Latina desconsideraram os povos tradicionais e a natureza, baseadas 
na visão capitalista hegemônica (QUIJANO, 2005; MARÉS, 2016). 

Sendo que, até hoje os Estados vivem sob a dominação do pensa-
mento colonizador capitalista e os povos e comunidades tradicionais lu-
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tam por seus direitos, que mesmo contidos em leis constitucionais, infra 
e supraconstitucionais, ainda enfrentam muitas dificuldades no campo 
prático ao serem reconhecidos como sujeitos de direitos. 

Após as novas Constituições latino-americanas, de meados do 
final do século XX, como por exemplo a Constituição Federal de 1988, no 
Brasil, oriunda principalmente da luta do movimento negro e dos povos 
originários, se viu uma luz do ponto de vista jurídico, uma vez que esses 
sujeitos foram contemplados por direitos, como ao território. Após, em 
1989, a Convenção 169 da OIT trouxe mais energia à luta, fortalecendo 
a parte jurídica com diversos direitos, dentre eles o direito de consulta 
prévia, abordado nessa pesquisa.

Sobre o assunto, Souza Filho (2016, p. 39/40) nos traz uma refle-
xão sobre o reconhecimento da natureza e dos povos nas Constituições 
latino-americanas do século XX. O autor fala em retorno da natureza e 
dos povos”, isso por considerar que eles foram excluídos da modernidade 
e com as novas Constituições eles foram incluídos no ordenamento jurí-
dico, enquanto sujeitos de direito. 

O movimento do constitucionalismo democrático na América 
Latina, sobretudo com a promulgação das Constituições no Brasil (1988), 
na Colômbia (1991), no Paraguai (1992), no Peru (1993), na Venezuela 
(1999), no Equador (2008) e na Bolívia (2009) é marcado pela ampliação 
de direitos, sobretudo com a inserção dos direitos das comunidades tra-
dicionais, pela ampliação das formas de participação popular e pela mu-
dança no papel do Poder Judiciário, mudando o equilíbrio dos poderes 
tradicionais (AVRITZER, 2015, p. 28). O que essas Constituições têm em 
comum, em maior ou menor grau, é o reconhecimento dos direitos dos 
povos tradicionais, principalmente indígenas e quilombolas e da nature-
za e/ou de preservação da natureza e a sua relação com os seres humanos.

Nessa onda constitucionalista democrática, a Constituição Fe-
deral de 1988, no Brasil, reconhece o direito dos povos quilombolas, os 
quais denomina de “remanescentes de quilombos” e dos povos indígenas. 
Reconhece, também as culturas e identidades dos povos que formaram o 
Brasil, como patrimônio cultural. Além disso, reconhece ainda o direito 
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, sendo todo o seu texto 
voltado à sustentabilidade.

Neste segundo volume, a coletânea de documentos e legislação 
nacional e internacional elegeu e sistematizou comandos constitucionais, 
leis, decretos, portarias e resoluções a nível geral e nacional que tratam 
sobre os direitos dos povos e comunidades tradicionais. Alguns desses 
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documentos serão brevemente comentados abaixo, ganhando maior 
destaque por fazerem referência em um maior grau, mesmo que indi-
retamente, ao aporte teórico adotado nessa pesquisa, isto contudo não 
invalida ou desmerece a relevância dos demais dispositivos que foram 
compilados. Todos os atos jurídicos aqui compilados foram revisados, 
selecionados e sistematizados com o mesmo fim: orientar as (os) leitores 
na identificação das normas constitucionais e infraconstitucionais que 
tutelem o direito ao etnodesenvolvimento que possuem os povos e comu-
nidades tradicionais e que se materializa através da concreção de tantos 
direitos identificados na legislação em vigor. Nesse sentido, apresentamos 
breves reflexões sobre algumas normativas específicas feitas a partir do 
referencial teórico do etnodesenvolvimento:

1) COMANDOS CONSTITUCIONAIS:

Ao falar de Povos e Comunidades Tradicionais por meio dos dis-
positivos da Constituição Federal de 1988 (CF/88), é necessário expor 
que tal Constituição foi responsável por quebrar a opressão imposta aos 
Povos e Comunidades Tradicionais, uma vez que os textos normativos 
das Constituições anteriores a de 1988 ignoravam suas existências e im-
pôs que suas culturas fossem assimiladas pelo modo de vida da sociedade 
que os envolvia. Desse modo, a vasta e rica composição de povos e co-
munidades tradicionais que nosso país possui, devido a herança cultural 
que carregamos daqueles que nos colonizaram, ficou por muito tempo 
esquecida e desconhecida.

Contudo, a CF/88 foi responsável por enormes avanços nesse 
sentido, abriu as portas ao reconhecer nossos povos e suas culturas, ao 
inseri-los explicitamente no ordenamento jurídico maior elevou-os ao 
patamar de sujeitos de direitos fundamentais, tem-se divergência quanto 
a esse ponto, se são ou não sujeitos de direitos fundamentais, discussão 
que trabalharemos ao discutir o teor do artigo 5º da CF/88.

A opressão começa a ser rompida ao dispor no artigo 4º da Cons-
tituição de 1988 que o Brasil na posição de Estado, em suas relações in-
ternacionais reger-se-á por princípios, dentre os quais, cita-se, autode-
terminação dos povos, tal dispositivo trouxe ao ordenamento jurídico 
e consequentemente aos olhos da sociedade o reconhecimento do Povo 
Tradicional de forma ampla, não especificou o pluralismo cultural que 
o país possui, mas foi o início, pois é um princípio que norteia o posi-
cionamento do país em âmbito internacional, corresponde a dizer que o 
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país não se submeterá a cultura de outros países, é um princípio que re-
conhece os direitos dos povos originários e dos povos que historicamente 
sofreu por muitos anos com a escravidão e opressão da colonização; ou 
seja, princípio de grande importância.

Ao indagar se os povos e comunidades tradicionais são sujeitos 
de direitos fundamentais, esbarramos em um paradigma visualizado por 
meio do tecnicismo jurídico versus a interpretação sócio jurídica do texto 
normativo da Constituição, de um lado vemos que ao estruturar a divisão 
textual da Constituição, foi dividida em seções, nomeadas por Capítu-
los e Títulos, dentre essas seções foi separado uma especificamente para 
dispor sobre os direitos fundamentais, a seção do Título II; portanto, ao 
considerar a divisão realizada dentro da Constituição, vemos que os di-
reitos das populações tradicionais não estariam inseridos na seção dos 
direitos fundamentais.

Contudo, temos o dispositivo de abertura, que nos permite uma 
interpretação jurídico-social, o §2º do artigo 5º que dispõe que 

“Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer nature-
za, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 
País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
§2º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não 
excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela 
adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Fe-
derativa do Brasil seja parte.

Esse dispositivo pode ser interpretado no sentido de que não são 
apenas os direitos inseridos no Título II que são considerados direitos fun-
damentais, pois, os Povos e Comunidades Tradicionais possuem direitos e 
garantias expostos em outras seções da Constituição, cita-se como exemplo 
o princípio de autodeterminação dos Povos, princípio fortemente presente 
nos documentos internacionais ratificados pelo Brasil e utilizado nas rela-
ções internacionais. Tal princípio, interligado com o pluralismo cultural, 
está diretamente relacionado com os Povos e Comunidades Tradicionais e 
a todos os direitos e garantias que lhes foram reconhecidos pela Constitui-
ção, portanto, importante salientar as garantias e direitos fundamentais de 
titularidade também dos Povos e Comunidades Tradicionais. 

Em seu artigo 215, a Constituição Federal de 1988, garante a pro-
teção do direito à cultura, impondo ao Estado a garantia de seu pleno 
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exercício, bem como a apoiar a difusão e valorização das manifestações 
culturais. O § 1º desse artigo garante a proteção das manifestações cultu-
rais dos povos tradicionais de forma específica. Tal artigo também prevê 
a criação de um Plano Nacional da Cultura. Já o artigo 216 traz o direito 
à proteção do patrimônio cultural brasileiro, reconhecendo a identidade 
dos povos tradicionais e as suas culturas como patrimônio cultural do 
país. Destacando o direito ao patrimônio cultural, a Constituição tam-
bém determina no § 5º do mencionado artigo que “§ 5º Ficam tombados 
todos os documentos e os sítios detentores de reminiscências históricas 
dos antigos quilombos”.

Mais adiante, o texto constitucional em seu artigo 20, inciso XI 
caracteriza as terras tradicionalmente ocupadas por índios como de pro-
priedade da União, voltando a tratar sobre o tema indígena no Título VIII, 
Capítulo VIII, em seus artigos 231 e 232. Tais dispositivos reconhecem di-
reitos como o direito à sua organização social, costumes, línguas, crenças, 
tradições e direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocu-
pam; e impõe a competência da União para delimitar as terras indígenas.

Ainda sobre o princípio da autodeterminação dos povos, este é 
fundamentalmente inserido dentro do direito ao etnodesenvolvimento, 
aporte teórico adotado por esse grupo de pesquisa. Para o autor Batalla 
(1992, a premissa mais importante para que se os povos tenham garanti-
dos o seu direito ao etnodesenvolvimento, é o reconhecimento dos vários 
grupos étnicos como unidades políticas dentro dos estados nacionais dos 
quais hoje formam partes indiferenciadas.

Para alcançar essa premissa alega ser necessário a capacitação 
dos povos tradicionais através do cenário e cultura dos próprios povos 
tradicionais instrumentalizado por meio de programas de treinamentos 
que exige a participação real e constante dos povos tradicionais, ou seja, 
programas que aceitem mecanicamente e sem críticas as normas e pro-
cedimentos de educação escolar estabelecidos e conhecimento e expe-
riência da própria cultura, como exemplo a liberdade de uso das suas 
línguas originárias, como recurso fundamental a desenvolver e não como 
um obstáculo a ser superado.

Assim, os programas de treinamento devem ser cuidadosamente 
projetados para garantir que a base do treinamento seja a própria cultura 
e, em torno dela, contudo, o autor expõe uma característica comum a po-
pulação indígena da América Latina, o fato dos grupos referente aos po-
vos tradicionais não serem reconhecidos como entidades diferenciadas 
dentro da organização do Estado, sendo apenas reconhecido em alguns 
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casos por meio de poucos direitos fundiários, contudo, sob um sistema 
jurídico com disposições insuficientes, às vezes puramente virtual e sem-
pre sob a ameaça de invasões e expropriações.

Sabe-se que no Brasil existe estatutos legais especiais para os povos 
originários que buscam garantir sua proteção colocando-os sob tutela do 
Estado, cita-se o art. 231 da CF/88, que dispõe sobre os direitos dos povos 
indígenas, são eles, direito a organização social, costumes, línguas, crenças, 
tradições e direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocu-
pam, verifica-se que tais direitos claramente constituem os pilares da pers-
pectiva do etnodesenvolvimento demonstrada anteriormente, contudo tal 
perspectiva foi desenvolvida pelo autor Guilhermo Bonfil no ano de 1982, 
à época disse que os estatutos especiais do Brasil não eram suficientes para 
proporcionar reconhecimento político aos Povos Tradicionais.

Nessa perspectiva, no ano de 2016, através do Decreto nº 8.759, 
foi instituído o Conselho Nacional dos Povos e Comunidades Tradicio-
nais, órgão colegiado consultivo que conta com representantes de 29 Po-
vos e Comunidades Tradicionais reconhecidos, e no rol de competên-
cias desse Conselho, apresenta o reconhecimento político para os Povos 
e Comunidades Tradicionais. Contudo, vale lembrar que, o Conselho é 
um órgão consultivo, e em síntese, trata-se apenas de um órgão de acon-
selhamento e orientação, sem qualquer poder deliberativo, ou seja, sem 
qualquer poder de decisão, o que nos leva à reflexão mais aprofundada 
do que pode ser efetivado na prática de vida dos PCT´s em relação ao 
reconhecimento político.

2) LEI Nº 11.326, DE 24 DE JULHO DE 2006

Essa é a primeira lei1 no Brasil que surge com a delimitação legal 
de critérios para identificação do Setor da Agricultura Familiar, e com 
os objetivos específicos de fixar diretrizes para este público e implantar 

1 O artigo 4º, II do Estatuto da Terra definiu Propriedade familiar; a Constituição 
Federal, no art. 5º, XXVI, traz uma proteção especial à pequena propriedade, a Lei 
8.629/93 em no seu inciso 4º inciso II dispõe o que é a pequena propriedade e a Lei 
nº 8.171/1991, tratando da política agrícola, em seu artigo 3º, inciso X, já inseriu 
entre os objetivos desta o apoio institucional ao produtor rural, com prioridade de 
atendimento ao pequeno produtor e sua família, implicitamente tratando do agri-
cultor familiar. E em 1996 é publicado o Decreto nº 1.946, que cria o PRONAF 
– Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, um programa de 
crédito específico que surgiu em um contexto de fortes pressões dos movimentos 
sociais rurais, em que os pequenos produtores rurais. 
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políticas públicas federais específicas. A partir dela a agricultura familiar 
passa a ser um segmento social com reconhecimento estatal como um 
segmento produtivo. 

Regulamentada pelo Decreto Lei 9064 de 31 de Maio de 2017, 
além de dispor sobre a Unidade Familiar de Produção Agrária, institui o 
Cadastro Nacional da Agricultura Familiar e estabelece as diretrizes para 
a formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e empreendi-
mentos familiares rurais. 

Destaca-se ainda que, com exceção dos pescadores e extrativis-
tas, que já eram considerados como beneficiários da Lei em comento no 
artigo 3º incisos III e IV, logo, equiparados a agricultores familiares, ape-
nas com a redação dada pela Lei 12.512 de 14 de outubro de 2011 através 
do artigo 39, é que os povos indígenas e integrantes de comunidades re-
manescentes de quilombos rurais e demais povos e comunidades tradi-
cionais foram incluídos na referida lei como beneficiários, expressamente 
referendados itens V e VI do artigo 3º.

O conceito de agricultura familiar ao longo de décadas já ganhou 
vários sentidos, principalmente no campo doutrinário e acadêmico, in-
clusive objeto de divergências entre as conceituações dos termos “cam-
ponês” e “agricultor familiar”. De todo modo, no campo jurídico, é a Lei 
11.326/06 quem veio trazer este conceito com uma delimitação legal, 
abrigando genericamente diversas situações, combinando para isto re-
quisitos como tamanho da propriedade, predominância familiar da mão-
-de-obra e da renda, a forma da gestão familiar da unidade produtiva. 
Porém, percebe-se que o conceito em si, embora não consiga abranger 
todas as situações típicas de atividades familiares de representatividade 
no campo brasileiro, é um conceito territorial e não setorial e que tentou 
buscar minimamente uma contraposição ao modelo patronal de agricul-
tura, de padrão especializado, capitalista, monocultor e predominante-
mente predador, delimitando o público a que se destina as políticas pú-
blicas específicas a serem destinadas pelo Estado.

Segundo a Organização das Nações Unidas para Alimenta-
ção e Agricultura (FAO) (2018, p.10, tradução nossa), a agricultura 
familiar pode ser definida como: “Um modo de produção agrícola, 
silvicultura, pesca, pecuária e aquicul tura que administra e opera para 
uma família e que depende predominan temente de trabalho familiar, 
incluindo homens e mulheres. A família e exploração estão ligados, 
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eles evoluem juntos e eles combinam funções econômicas, ambiental, 
social e cultural2.

Embora o termo “Agricultura familiar” seja uma categoria que 
historicamente ganhou diversas conceituações derivadas de transforma-
ções experimentadas pelas sociedades capitalistas, por outro lado, tam-
bém é um conceito construído a partir de significativas raízes históricas e 
que incorpora múltiplas situações específicas, dentre elas o campesinato, 
o qual ganhou grande destaque nos recentes estudos da historiografia 
brasileira afim de se resgatar o papel dos camponeses como atores sociais 
atuantes como produtores de alimentos na construção do país, em que 
vários grupos estão presentes na origem deste grande grupo, a que cha-
mamos Agricultura familiar.

Dentre estes grupos, destacamos atores integrantes de Povos e 
Comunidades Tradicionais como os povos indígenas que foram os pri-
meiros fornecedores de alimentos para os colonizadores portugueses no 
início da colonização e nas missões jesuítas, e os negros e negras africa-
no (as) escravizado(a)s (formadores(as) dos futuros quilombos) que, se-
gundo diversos registros históricos, cultivavam parcelas de lotes em dias 
livres, fomentando não apenas alimentos para as mesas dos fazendeiros, 
mas também minimizando os custos de manutenção do escravagismo, a 
reprodução da força de trabalho e a intenção dos fazendeiro em manter 
uma ligação dos escravo à terra evitando-se assim a fuga das fazendas. 

Sem aprofundamento do debate sobre a diferenciação entre as 
categorias “camponês” e “agricultor familiar”, compreende-se através das 
práticas concebidas pelos povos e comunidades tradicionais que estas 
são práticas agroecológicas que guardam mais relação ao conceito de 
campesinato que, dentro dos vários debates doutrinários e acadêmicos, 
com a agricultura familiar não se confunde, devido ao fator mercan-
til que se agrega às práticas produtivas. De todo modo, a inserção dos 
povos indígenas e comunidades tradicionais como beneficiários da Lei 
11.326 através da redação dada pela Lei 12.512 de 2011, foi significativa 
enquanto reconhecimento estatal do modus vivendi desses povos que de-
têm conhecimentos milenares sobre práticas de produção de alimentos, 

2 La agricultura familiar es “un modo de producción agrícola, forestal, pesquera, ga-
nadera y acuícola que se administra y opera por una familia y que depende predo-
minantemente de la mano de obra familiar, incluidos hombres y mujeres. La familia 
y la explotación están vinculadas, evolucionan conjuntamente y compaginan fun-
ciones económicas, ambientales, sociales y culturales” (FAO, 2014). Ha sido defini-
da como una forma de vida.
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pautadas por sistemas de cultivos com amplas diversidades biológicas, 
usos múltiplos de recursos naturais e práticas de manejos de preservação 
ambiental, afim de que estes fossem participantes das políticas públicas 
que permitissem a eles o fortalecimento das suas práticas agrícolas, e aci-
ma de tudo a ruptura com a indiferença e invisibilidade social sofrida 
durante séculos, inclusive sendo combatida já que não proveitosa para a 
economia agrária predatória.

No entanto, ao se falar sobre políticas públicas visando desenvol-
vimento econômico, há uma particularidade que diferencia estes povos de 
quaisquer outros pequenos grupos de produtores rurais. A identidade dos 
povos e comunidades tradicionais está intrinsicamente ligada ao autorre-
conhecimento. O que significa dizer que a autonomia de tais comunidades, 
por pressupor a preservação do modus vivendi dos grupos tradicionais, re-
laciona-se também com fortalecimento de sua independência. Portanto, 
a discussão sobre desenvolvimento pressupõe a discussão sobre projetos 
políticos de desenvolvimentos autênticos baseados na cultura destes po-
vos fundamentados no direito ao etnodesenvolvimento, enquanto parte da 
realidade dos povos e comunidades étnicas, visando alcançar uma noção 
genuína de justiça e de igualdade material no que tange “ao exercício da 
capacidade social de um povo para construir seu futuro” (BATALLA, 1995) 
em harmonia com os valores de suas experiencias históricas e os recursos 
culturais reais e potenciais, reprimidos ao longo da história brasileira que 
se constrói sobre as bases capitalistas, atribuindo valor monetário a tudo e 
todos em nome de um progresso nacional.

O princípio apregoado pela Lei 11.326/06 em seu artigo 4º, inciso 
III, define que a Política Nacional da Agricultura Familiar observará, den-
tre outros princípios, “o princípio da equidade na aplicação das políticas, 
respeitando os aspectos de gênero, geração e etnia”. Portanto, é salutar o 
entendimento de que, pensar em diretrizes para inserção de povos e co-
munidades tradicionais no âmbito econômico compatibilizando-se ações 
com outros setores através de políticas públicas, deve estar imbrincado ao 
conceito de etnodesenvolvimento. Ora, a concretização dos objetivos elen-
cados no artigo 5º da referida Lei não podem estar afastados, no contexto 
dos povos e comunidades tradicionais, de ressignificação do conceito de 
desenvolvimento, em que a execução de todas e quaisquer ações governa-
mentais garantam o direito ao etnodesenvolvimento, reformulando políti-
cas públicas de autogestão destes povos, já que o autorreconhecimento e a 
autonomia definem suas identidades. Para José de Souza Martins: 
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“A sociedade moderna está criando uma grande massa de população 
sobrante, que tem pouca chance de ser de fato reincluída nos padrões 
atuais do desenvolvimento econômico. Em outras palavras, o período 
da passagem do momento da exclusão para o momento da inclusão 
está se transformando num modo de vida, está se tornando mais do 
que um período transitório”. (MARTINS, 1997, p. 33). 

Portanto, a barreira encontrada pelo etnodesenvolvimento nesta 
desvinculação dos pressupostos meramente econômicos como parte do 
desenvolvimento dos povos e comunidades tradicionais e a o reconheci-
mento da real capacidade social que estes tem sobre seus recursos cultu-
rais, fundados na autodeterminação, na autogestão e na livre escolha dos 
modelos econômicos que lhes convém, deverá ser rompido de modo que 
as políticas públicas direcionadas a estes povos sejam eficazes e sejam 
reflexos sobretudo dos seus direitos garantidos sobretudo na Constitui-
ção Federal e na Convenção 169 da OIT. Lembrando acima de tudo que, 
estes povos, ainda marginalizados, enquanto agricultores familiares são 
o importante pilar da agricultura mundial na produção de alimentos e, 
portanto, peça chave para a segurança alimentar mundial.

3) LEI Nº 12.188, DE 10 DE JANEIRO DE 2010

Lei que institui duas importantes políticas públicas: a Política 
Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural para a Agricultura Fa-
miliar e Reforma Agrária - PNATER e o Programa Nacional de Assis-
tência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar e na Reforma 
Agrária – PRONATER. Sua relevância para os estudos dos PCT´s se per-
faz na previsão da lei de quem são os beneficiários da política pública: os 
assentados da reforma agrária, os povos indígenas, os remanescentes de 
quilombos e os demais povos e comunidades tradicionais; os agricultores 
familiares ou empreendimentos familiares rurais, os silvicultores, aqui-
cultores, extrativistas e pescadores, bem como os beneficiários de pro-
gramas de colonização e irrigação enquadrados nos limites da Lei 11.326. 

4) LEI Nº 10.711, DE 5 DE AGOSTO DE 2003 e DECRETO Nº  
 10.586, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020

A Lei 10.711, promulgada em 05 de agosto de 2003 criou o Sis-
tema Nacional de Sementes e Mudas, tema de especial relevância para 
os povos e comunidades tradicionais, sobretudo porque as grandes em-
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presas se mostram constantemente interessadas em se apropriar indevi-
damente de toda forma de criação oriunda desses povos e comunidades, 
ainda mais se tratando de sementes e mudas.

O objetivo da lei é garantir a identidade e a qualidade do material 
de multiplicação e de reprodução vegetal produzido, comercializado e 
utilizado em todo o território nacional, sendo que ela estabelece todo 
o procedimento de registro de sementes e mudas, sendo importante na 
construção de um novo paradigma de desenvolvimento, pautado nos po-
vos e comunidades tradicionais, a partir de seu próprio conhecimento e 
cultura, o etnodesenvolvimento.

A lei em estudo tratou do registro nacional de cultivares, repre-
sentando um grande avanço no que tange ao registro e a organização 
do registro de sementes e mudas no Brasil. No entanto, há de tomar cui-
dado com quais objetivos se utiliza essa lei, se para beneficiar povos e 
comunidades tradicionais ou para grandes empreendimentos do ramo 
de sementes e mudas.

Em 18 de Dezembro de 2020 foi regulamentado o Decreto 10.586, 
dispondo sobre o SNSM (Sistema Nacional de Sementes e Mudas). Esse 
Decreto veio para substituir o Decreto nº 5.153/04. A alteração veio a 
atender a pressão do setor ruralista, e é mais uma das séries regulamenta-
res produzidas pelo atual governo que tem como objetivo desregulamen-
tar e reduzir a proteção ambiental. O atual decreto possui 186 artigos, 
divido-os em quinze capítulos. 

Especificamente no que concerne às comunidades tradicionais, 
a análise da norma interessa quanto ao que dispõe sobre a inscrição no 
Registro Nacional de Sementes e Mudas – RENASEM, sobre a regula-
mentação da utilização das sementes e das mudas e, por fim, acerca da 
Comissão de Sementes e Mudas.

Quanto à inscrição no RENASEM, nos termos do artigo 4º, são 
obrigadas à inscrição no Registro pessoas físicas ou jurídicas que exer-
çam as atividades de produção, de beneficiamento, de coleta ou de aná-
lise de sementes ou de mudas, entre outras previstas na Lei nº 10.711, de 
2003, no próprio Decreto ou em norma complementar.

O Parágrafo Primeiro deste Artigo 4º, ampliou as hipóteses de 
isenção de registro, dispensando-o “para as pessoas físicas ou jurídicas 
que importem sementes ou mudas para uso próprio em área de sua pro-
priedade ou de que tenha a posse”.

O Artigo 6º ampliou o prazo de validade do Registro Nacional de 
Sementes e Mudas (RENASEM) de três para cinco anos. O Registro Na-
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cional de Cultivares (RNC) também passou a ter um prazo de validade de 
15 anos, prorrogável enquanto a cultivar estiver em uso, conforme dispõe 
o Artigo 22 do Decreto.

O artigo 20, III, do Decreto, exclui os agricultores familiares, os 
assentados da reforma agrária e os indígenas a inscrição no Registro Na-
cional de Cultivares (RNC)

Por fim, importante regra do ponto de vista de garantia parti-
cipativa dos povos tradicionais é a constante do artigo 116, do Decreto. 
O caput do dispositivo trata da composição da Comissão de Sementes e 
Mudas que deve haver em todas as unidades da Federação, composta por 
representantes de entidades federais, estaduais ou distritais, municipais e 
da iniciativa privada, que sejam vinculadas à fiscalização, à pesquisa, ao 
ensino, à assistência técnica e extensão rural, à produção, ao comércio e 
à utilização de sementes e de mudas. O parágrafo único, da norma, inclui 
os agricultores familiares, os assentados da reforma agrária e os indíge-
nas dentro do conceito de “representantes da iniciativa privada”, a fim 
de deixar bem clara e definida a inclusão daqueles povos na Comissão, 
podendo representar a si mesmos como sujeitos com interesses próprios, 
em vez de estarem representados pelos órgãos estatais.

5) LEI Nº 13.123, DE 20 DE MAIO DE 2015 E DECRETO 
 Nº 8.772, DE 11 DE MAIO DE 2016

A Lei 13.123 regulamenta sobre a Convenção sobre Diversidade 
Biológica; dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético, sobre a proteção 
e o acesso ao conhecimento tradicional associado e sobre a repartição de 
benefícios para conservação e uso sustentável da biodiversidade. Por sua 
vez o Decreto 8.772 regulamenta a Lei 13.123. Em relação aos sujeitos 
de direitos em foco nessa pesquisa, a lei em seu artigo 8º traz regras de 
proteção do conhecimento tradicional associado ao patrimônio genéti-
co de povos indígenas, comunidades tradicionais ou de agricultor tradi-
cional contra a utilização e exploração ilícita (art. 8º). Identifica-se pelo 
texto normativo, que precariamente, assegura-se o direito de participar 
da tomada de decisões, em âmbito nacional no que tange à conserva-
ção e uso sustentável dos seus conhecimentos tradicionais associados ao 
patrimônio genético do país. A lei também reconhece o conhecimento 
tradicional associado ao patrimônio genético como patrimônio cultural 
brasileiro, com a previsão de  depósito em banco de dados.  
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Um dos pontos mais graves, tanto na lei quanto no decreto que 
regulamenta, é a violação à Convenção 169, desrespeitando os direitos à 
Consulta Prévia, Consentimento Prévio Livre e Informado e Repartição de 
Benefícios. E ao violar estes direitos, consequentemente viola-se o direito à 
autodeterminação e direitos territoriais dos povos e comunidades tradicio-
nais. A lei prevê várias hipóteses de isenções de consentimento, a exemplo 
das isenções para agricultura e alimentação (art. 9º, §3º), para pesquisas 
(art. 12), para o conhecimento tradicional não identificável (art. 9º, §2º). 

A crítica que se faz entre juristas e acadêmicos interdisciplinares 
que se debruçam nos estudos das espacialidades e territorialidades, é que 
a Lei 13.123 não tem legitimação social, precipuamente porque não foi 
feita com a participação dos povos, a partir das demandas daqueles cujos 
modos de fazer e criar é que renovam historicamente os conhecimentos 
tradicionais. Os beneficiários da lei são os pesquisadores e empresários 
a serviço das grandes indústrias farmacêutico e cosméticas, que a partir 
dela, se beneficiaram de um afrouxamento na repartição dos benefícios, 
diminuindo os seus custos e usurpando os direitos dos detentores dos 
conhecimentos tradicionais.

Tendo sido elaborada por representantes de ministérios e por 
atores subsidiados e apoiados por grandes empresas que se utilizam da 
biotecnologia, e sem a participação de representantes dos PCT´s, não há 
dúvidas de que afronta diretamente os princípios da Convenção 169 e ou-
tras normas internacionais, que dizem respeito ao direito que estes povos 
têm de participarem de qualquer decisão que possam impactar nos seus 
modos de vida peculiares, por serem povos culturalmente diferenciados.

Além da Convenção 169, há outras normas internacionais que 
tratam sobre os direitos de PCT´s sobre recursos genéticos e conheci-
mentos tradicionais e direitos de participação. A exemplo, temos o arti-
go 8º da Convenção da Biodiversidade Biológica que prevê a repartição 
equitativa dos benefícios oriundos de conhecimentos, inovações e prá-
ticas de comunidades locais e populações indígenas com estilo de vida 
tradicionais relevantes à diversidade biológica; O Tratado Internacional 
Sobre os Recursos Fitogenéticos para a Alimentação e Agricultura tam-
bém trata sobre a participação de forma equitativa na repartição de bene-
fícios que se relacionem a tais recursos; A Declaração das Nações Unidas 
Sobre os Direitos dos Povos Indígenas e a Declaração Americana sobre os 
Direitos dos Povos Indígenas também asseguram o direito desses povos 
em obter o consentimento livre, prévio e informado antes de aprovação 
de projetos em suas terras ou territórios; O Protocolo de Nagoya também 
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é outro exemplo de documento internacional que, complementando a 
Convenção da Diversidade Biológica, trata sobre a repartição equânime 
com comunidades indígenas e locais detentores de conhecimentos tradi-
cionais associados a recursos genéticos. 

É importante dizer que, a Lei 13.123 não exclui a possibilidade 
de repartição, porém abre múltiplas possibilidades de não ocorrer a re-
partição justa e equitativa dos benefícios oriundos do acesso aos recursos 
genéticos e aos conhecimentos tradicionais a ele associados, é o que se 
depreende da leitura do artigo 17, que apresenta várias dessas hipóteses, 
que acabam por deslegitimar, relativizar e suprimir os direitos daqueles 
que são os verdadeiros detentores dos conhecimentos tradicionais

Outro ponto sensível da lei, diz respeito ao modo de acesso aos 
conhecimentos tradicionais. O artigo 9º da Lei estipula que o acesso ao 
conhecimento tradicional associado de origem identificável está condi-
cionado à obtenção do consentimento prévio e informado, contudo, o 
§3º abre uma exceção, dispondo que o acesso ao patrimônio genético de 
variedade tradicional local ou crioula ou a raça localmente adaptada ou 
crioula para atividades agrícolas não identificável, não depende do con-
sentimento prévio da comunidade tradicional. Isto obviamente, coloca 
a exceção como uma regra, tendo em vista que grande parte do conhe-
cimento dos PCT´s estão abertos a outras comunidades, outros povos, e 
identificar quais são as populações que são detentoras de determinado 
conhecimento é uma tarefa árdua, da qual as empresas se desincumbem, 
para que realizem qualquer tipo de consulta, e assim, os PCT´s conti-
nuam desprotegidos e desfavorecidos mesmo havendo regulamentação 
que em tese deveria proteger seus conhecimentos tradicionais.

6) DECRETO Nº 6.040, DE 7 DE FEVEREIRO DE 2007

O Decreto 6040, publicado no dia 07 de fevereiro de 2007, insti-
tuiu a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Co-
munidades Tradicionais, representando uma grande conquista oriunda 
da luta desses povos por direitos. Esse decreto é um marco legal, tendo 
em vista que traz o conceito de povos e comunidades tradicionais, de 
territórios tradicionais e de desenvolvimento sustentável. apesar de que 
o conceito de desenvolvimento sustentável trazido na lei é ultrapassado, 
uma vez que o termo sustentabilidade e respeito aos direitos da socio-
biodiversidade seriam mais coerentes nesse caso, mas, ainda assim tal lei 
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avançou em relação a inexistência de mecanismos de desenvolvimento 
para esses povos e comunidades.

Quanto ao conceito de território, o Decreto n. 6.040/07, que trata 
da política nacional do desenvolvimento sustentável dos povos e comu-
nidades tradicionais, define os territórios tradicionais como os espaços 
necessários a reprodução cultural, social e econômica dos povos e co-
munidades tradicionais, sejam eles utilizados de forma permanente ou 
temporária (BRASIL, 2007). 

O reconhecimento do direito ao território na Constituição Federal 
de 1988 é fruto da luta dos povos, sobretudo do movimento negro, na cons-
tituinte. Mas o que se desejava era não separar o direito ao território do di-
reito à cultura e ao patrimônio cultural, sendo que todos deveriam constar 
do corpo constitucional, porém, esse sonho foi destruído pelos interesses 
das bancadas que representavam principalmente os grandes proprietários 
de terras, que foi atendido na constituinte e o direito ao território foi deslo-
cado para o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

O decreto em análise estabelece medidas e ações para o desen-
volvimento sustentável desses povos e, a luz do direito ao etnodesenvol-
vimento, seus pressupostos devem ser interpretados segundo a cultura, 
conhecimento, tradição e costumes dos próprios povos e comunidades 
tradicionais. Tem como principais princípios o reconhecimento e valori-
zação dos direitos socioambientais, a segurança alimentar e o respeito a 
diversidade cultural.

A luz da matriz teórica que orienta este projeto, consideramos o 
decreto analisada como primordial para a construção de premissas para 
projetos políticos e jurídicos de desenvolvimento autêntico, baseado na 
cultura dos povos, apresentado por Guilhermo Bonfil Batalla.

7) DECRETO Nº 8.750, DE 9 DE MAIO DE 2016

No dia 9 de maio de 2016 este decreto foi publicado pela Pre-
sidência da República instituindo o Conselho Nacional dos Povos e 
Comunidades Tradicionais (CNPTC) (2016a), integrante da estrutura 
do Ministério dos Direitos Humanos, cujo objetivo primordialmente é 
“promover o desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tra-
dicionais, com vista a reconhecer, fortalecer e garantir os direitos destes 
povos e comunidades” (2016a), bem como “os de natureza territorial, so-
cioambiental, econômica, cultural e seus usos, costumes, conhecimentos 
tradicionais, ancestrais, saberes e fazeres, suas formas de organização e 
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suas instituições” (2016a). Foi originalmente ligado ao Ministério do De-
senvolvimento Social e Combate à fome, contudo, transferido ao atual 
em 2018. Foi criado, em tese, com o intuito de dar voz e visibilidade aos 
diversos segmentos de povos tradicionais, propiciando um debate aberto 
e direto com a gestão do governo federal e o Ministério Público. 

À vista disso, o que se percebe é a existência, na ocasião, de uma 
preocupação por parte do ente governamental em atender as demandas 
específicas de cada recorte da população bem como, ademais, ceder espa-
ço para que essas pessoas, a partir de suas especificidades, participem ati-
vamente da efetivação dessas políticas públicas. Contudo, a grande ques-
tão gira em torno, então, de quais os mecanismos seriam utilizados para 
que essa participação ativa de fato ocorra na prática. Este debate é muito 
importante uma vez que o Brasil tem um histórico de silenciamento das 
demandas de comunidades subalternizadas e invisibilizadas perante o 
Estado como é o caso das próprias comunidades tradicionais existentes 
no país: seja na deslegitimação das suas reivindicações, no apagamento 
das suas identidades ou até mesmo na construção de narrativas onde es-
ses sujeitos são pintados como inimigos, a abertura de espaço e a cessão 
de voz a esses indivíduos significa, em tese, um grande passo à garantia 
de muitos outros direitos historicamente negados.

Isso posto, para o aprofundamento da discussão, é sensato trazer 
à luz o conceito de etnodesenvolvimento proposto por Guillermo Bonfil 
Batalla (1982, 1985), o qual argumenta que, para se falar em etnodesen-
volvimento na América Latina, é preciso pensar no exercício da capa-
cidade social desses povos para construir seu próprio futuro, de acordo 
com suas experiências históricas e os recursos de sua cultura, seguindo 
seus próprios valores e aspirações. Dessa forma, o etnodesenvolvimento, 
segundo ele, enseja na existência de condições primordiais para que a 
autonomia de uma sociedade se diferencia da homogeneidade possa ser 
plenamente exercida, definindo e direcionando o seu desenvolvimento. 
De tal forma, essas comunidades precisam ser efetivamente gestoras do 
seu próprio desenvolvimento, que vai muito além de simplesmente expor 
suas necessidades frente a qualquer plano de desenvolvimento pré-deter-
minado pelo poder governamental, ela precisa poder gerar seus quadros 
técnicos, compostos pelos profissionais das mais variadas áreas, assim 
como a instituição das suas diretrizes e unidades políticas responsáveis, 
por exemplo, pela administração do seu território.

Dessa forma, retomando a análise do texto legal em pauta, tendo 
como referencial o conceito de etnodesenvolvimento trazido por Batalla, 
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o que se pode pontuar é que há sim uma modesta preocupação por parte 
do governo em dar visibilidade às comunidades tradicionais, contudo, 
alguns pontos devem ser levantados: o primeiro deles é que já em seu art. 
1°, o decreto institui o CNPTC como um órgão colegiado de caráter con-
sultivo, que é vinculado e submisso à direção de um ministério, responsá-
vel pela tomada de decisões e que, inerente, tem sua gestão alinhada aos 
interesses do governo, não gozando, portanto, de plena autonomia para 
sua própria gestão, dessa forma, ele propõe, promove, estimula, articula e 
acompanha uma série de atividades elencadas no seu art. 2°.

Outra característica que deve ser ressaltada diz respeito à repre-
sentação governamental do órgão, regulada no art. 4°, § 1° do referido de-
creto, que é específico quanto à possibilidade de o cargo de representante 
ser exercido por um membro titular e dos suplentes que sejam indicados 
pelas autoridades máximas dos ministérios em exercício no governo e al-
guns mais institutos, ambos também partindo de ramificações do Estado. 
Ou seja, por mais que o órgão se esforce em representar uma ferramenta 
de garantia ao desenvolvimento das comunidades tradicionais, a sua ges-
tão máxima sempre estará vinculada aos interesses hegemônicos, e não à 
demanda originária dessas pessoas. 

Além do mais, ainda que no mesmo artigo, no § 2° se abra um rol 
de possibilidades aos representantes da sociedade civil, lembrando que 
em papéis secundários, duas críticas sumárias podem ser tecidas: a pri-
meira é a de que, ao ser taxativo tanto em relação ao número de membros 
quanto à especificidade originária de cada um, o dispositivo tolhe o direi-
to de autodeterminação desses povos de forma que aqueles que não com-
põem nenhum desses grupos podem, por consequência, não terem sua 
representatividade garantida; já a segunda crítica diz respeito à própria 
forma de organização do conselho em si, que pré-determina o modelo 
de organização cabível remetendo ao corporativismo e desconsiderando 
outras possibilidades advindas destas comunidades e seus modos de vida.

As mobilizações, dentro e fora dos poderes legislativo e executi-
vo, precisam visar políticas públicas de desenvolvimento que realmente 
incluam o etno no desenvolvimento. Essas políticas precisam ser pen-
sadas com as comunidades tradicionais, e não somente para elas, onde 
sua participação direta é eventual e impessoal. Somente assim é possível 
sanar as decorrentes assimetrias sociais e políticas tão características de 
países como o Brasil sem que isso passe pelo desmonte de suas tradições 
e formas de organização social originais, a mercantilização exploradora 
dos seus conhecimentos e a objetificação de sua cultura para ser vendida 
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como bens e serviços dentro do mercado hegemônico visando uma es-
tipulada adequação às formas de existir de se relacionar, política social e 
economicamente, ditadas pelo ocidente a partir de suas heranças colo-
niais. Por fim, é necessária sempre uma dupla atenção à maneira como 
essas políticas são colocadas em prática, de forma que não signifiquem 
tão somente uma falsa ideia de solução e atendimento dessas reivindica-
ções, como muito recorrente em terras tupiniquins.

8) DECRETO 3991 DE 30 DE OUTUBRO DE 2001

O decreto dispõe sobre o PRONAF – Programa de Fortalecimen-
to da Agricultura Familiar, um programa de crédito específico que sur-
giu em 1996 através do Decreto Lei nº 1.946 de 28 de junho de 1996, em 
um contexto de fortes pressões dos movimentos sociais rurais, em que os 
camponeses enfrentavam um cenário de escassez de créditos e políticas de 
modernização agrícola em virtude da canalização de recursos para a nova 
tendência de abertura comercial no início dos anos 90 para a concorrência 
ao mercado internacional. Assim, fazia-se necessário que, neste contexto 
fundiário de domínio latifundiário, de produção agrícola incapaz de aten-
der o mercado interno e com uma massa explorada de trabalhadores rurais 
sem-terra a viver em situação de penúria, se discutisse a integração de um 
Brasil rural heterogêneo ao projeto de modernização agrícola. 

Esse programa surgiu como um suposto reconhecimento esta-
tal de um segmento social que até então era invisibilizado pelo mercado 
rural hegemônico, e, portanto, inicialmente parecia ser um indicativo de 
mudanças na orientação do governo em relação à agricultura, se propon-
do ao fortalecimento da agricultura familiar, ao destinar para este público 
as políticas governamentais rurais. 

Os objetivos do programa, segundo o Decreto são os de promo-
ver o desen volvimento sustentável do segmento rural cons tituído pelos 
agricultores familiares, de modo a propiciar-lhes o aumento da capaci-
dade pro dutiva, a geração de empregos, e a melhoria de renda, visando a 
melhoria da qualidade de vida e o exercício da cidadania dos agricultores 
familiares (BRASIL, 1996)3.

3 Art. 1o O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF 
tem por finalidade promover o desenvolvimento sustentável do meio rural, por in-
termédio de ações destinadas a implementar o aumento da capacidade produtiva, a 
geração de empregos e a elevação da renda, visando a melhoria da qualidade de vida 
e o exercício da cidadania dos agricultores familiares.
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Ao estabelecer as finalidades do Programa no artigo 3º, nota-se 
que em defesa da promoção de um desenvolvimento rural sustentável, 
o texto buscou abranger muito além do que um desenvolvimento eco-
nômico, já que diversos outros âmbitos sociais são abarcados como fins, 
como a melhoria de vida dos agricultores, promoção de infraestruturas 
e serviços básicos, educação, preservação ambiental e participação dos 
agricultores no processo de formulação da política.

Contudo, na prática, o programa ao longo dos anos não tem se 
mostrado eficaz quanto ao quesito subjetivo “melhoria de vida dos agri-
cultores”, já que mantém o meio rural fortemente vinculado ao setor agrí-
cola e a questão da produti vidade mercantilista, se preocupando com as 
atividades anuais de rotinas - safras agrícolas- do que com a melhoria da 
produtividade dos sistemas de produção através de outras questões que 
precedem a produção que envolvem o dia a dia dos agricultores familia-
res. Isto porque, os resultados recentes dos programas de políticas públi-
cas de desenvolvimento agrário e rural tem demonstrado que estas nunca 
chegaram a ser equitativas, apresentando favorecimentos institucionais e 
frequentes assimetrias entre os projetos do agronegócio e de camponeses. 

Segundo o IPEA (2015), em avaliação feita do programa, fica 
“patente que a distribuição territorial dos contratos do PRONAF não é 
democrática (não se dirige onde se tem mais agricultores e maior rura-
lidade) e sim plutocrática (dirige-se onde o PIB agropecuário é maior e 
onde se conta com mais agricultores familiares. Ainda segundo o IPEA, 
no seu acompanhamento e análise de políticas sociais de 2019, no Pro-
grama Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), ve-
rificou-se “uma crescente concentração dos recursos nos estratos mais 
bem posicionados economicamente no universo dos agricultores fami-
liares, com a consequente exclusão de acesso dos mais pobres aos créditos 
disponíveis”. (IPEA, p.17).

Há uma distinção de perfis de beneficiários do Programa, em que 
os públicos foram divididos em quatro grupos distintos que se diferen-
ciam através de critérios de renda e de acesso às políticas públicas, e que 
constam da Declaração de Aptidão ao Pronaf4. O Grupo “A” é composto 
pelos agricultores familiares assentados pelo Programa Nacional de Re-
forma Agrária (PNRA) ou beneficiários do Programa Nacional de Cré-
dito Fundiário (PNCF) que não contrataram operação de investimento 
do Programa de Crédito Especial para a Reforma Agrária (Procera) ou 

4 https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/agricultura-familiar/dap/modelos-
-grupos-e-status-da-dap
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que ainda não contrataram o limite de operações ou de valor de crédito 
de investimento para estruturação no âmbito do Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf); O Grupo “B” é forma-
do pelos agricultores familiares com renda familiar anual de até R$ 23 
mil. Aqui se enquadram geralmente os povos indígenas e grupos e co-
munidades tradicionais. O Grupo “A/C” são os agricultores familiares 
assentados pelo PNRA ou beneficiários do PNCF que (1) tenham contra-
tado a primeira operação no Grupo “A” e (2) não tenham contratado fi-
nanciamento de custeio, exceto no próprio Grupo “A/C”. E o Grupo “V”: 
agricultores familiares com renda familiar anual de até R$ 415 mil.

O grupo “B” representa a maior parte da agricultura familiar e 
responde pela maior parte da mão de obra do campo, composto pelos 
sujeitos rurais que encontram os maiores entraves para o alcance dos ob-
jetivos elencados pelo Programa, dentre eles a precariedades de acessos à 
terra (regularização fundiária de seus territórios) e a contínua invisibili-
zação frente ao modelo hegemônico desenvolvimentista. 

Sendo o foco central deste trabalho tratar sobre o direito ao etno-
desenvolvimento e políticas públicas para os povos e comunidades tradi-
cionais (com recorte no cerrado goiano), é salutar a compreensão de que 
o PRONAF, enquanto política pública que busca beneficiar este público, 
dentre outros camponeses, de início deve priorizar a reestruturação do 
programa de financiamento objetivando a democratização das linhas de 
créditos oferecidas, já que, estes grupos específicos encontram vários óbi-
ces para acessar o programa. O primeiro deles está ligado às suas práticas 
agroecológicas, as quais são predominantemente presentes em suas tradi-
ções, isso implica um óbice junto às instituições financeiras que vinculam 
o acesso ao crédito rural ao necessário uso de agrotóxicos (sob o argu-
mento de que, sem agrotóxico não se pode garantir o sucesso da colheita, 
e consequentemente o pagamento do financiamento), para a aprovação 
dos projetos de financiamento, onde percebe-se visivelmente um exercí-
cio de poder da ideologia do agronegócio. Outro óbice enfrentado por 
este público é a resistência das instituições financeiras no reconhecimen-
to de posses coletivas, e exigências de apresentação do CAR – Cadastro 
Ambiental Rural – de modo individual, inviabilizando o acesso às linhas 
de créditos àqueles grupos que possuem titulações pró-indivisos. 

Outro objetivo traçado pelo programa é a “melhoria de vida”, dos 
camponeses. Para tanto, além de se articular políticas e programas de ser-
viços de apoio e de infraestruturas básicas para os povos e comunidades, 
necessárias à consolidação e à estabilização socioeconômica, é necessário 
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sobretudo se articular programas centrados no direito ao etnodesenvol-
vimento destes povos, os quais tem em seu autorreconhecimento o cerne 
da sua identidade, e consequentemente a autonomia como um princípio 
que norteia seus modos de ser e viver. Isto nada mais seria que atender a 
um dos princípios que regem o programa, explícito no inciso V, do artigo 
4º ao trazer o “respeito às especificidades locais e regionais na definição 
de ações e na alocação de recursos”.

Outro aspecto importante que destoa do conceito de etnodesen-
volvimento, fundamental para os povos e comunidades tradicionais é que 
as polí ticas de desenvolvimento, de um modo geral, ao contemplar os 
sujeitos rurais, notadamente os que compõe o grupo “B”, não tem sido 
o resultado da escolha dos agricultores envolvidos, mas, unicamente, de 
agentes externos ou de atores governamen tais e/ou institucionais, e as-
sim ficam submetidos a contextos de interpretação e imple mentação, nos 
quais, muitas vezes, não dispõem de poder e de informações suficientes 
para tomarem suas decisões e reali zarem suas escolhas. Assim, notamos 
claro conflito de tais práticas com os projetos de etnodesenvolvimento, 
que, segundo BATALLA (1995, p.135), ampliam e consolidam âmbitos 
da cultura própria pelo incremento da capacidade de decisão do próprio 
grupo social. Isso empodera os povos e tem implicações de resistência 
à imposição e ao subjugo econômico do capitalismo, do enfrentamento 
dos grandes projetos desenvolvimentistas, sobretudo porque as decisões 
comunitárias se dão não só sobre os seus próprios recursos, mas também 
sobre os recursos alheios apropriados pela cultura tradicional. 

Por fim, contemplar o termo “desenvolvimento” para povos e 
comunidades tradicionais, ultrapassa o conceito de progresso sob uma 
perspectiva utilitarista, e está intrinsecamente ligado ao conceito de de-
senvolvimento como liberdade, conceito este desenvolvido pelo autor 
Amartya Sen. Para o autor (SEN, 2001, n.p), a expansão da liberdade deve 
ser vista como o principal fim e o principal meio do desenvolvimento, 
consistindo na eliminação de privações de liberdade que limitam as es-
colhas e as oportunidades das pessoas de exercer ponderadamente sua 
condição de agente. Ainda de acordo com o autor (SEN, 2001, n.p), este 
enfoque nas liberdades humanas deve possibilitar o aumento da auto-
nomia das comunidades humanas e a construção de um Estado no qual 
seus cidadãos tenham liberdade para serem e agirem como lhes aprouver. 

Sen (2001) ainda propõe o desenvolvimento para além do aumento 
de renda e da produção econômica, pautando-se também na ampliação de 
outras dimensões, tais quais a educação, cultura, participação política e saú-
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de. Portanto, percebe-se que a teoria do autor também se opõe a concepção 
de que os recursos do capital, que constituem meios, sejam o próprio fim 
do desenvolvimento. Ao contrário, a riqueza econômica é o instrumento ne-
cessário para que a população alcance melhor qualidade de vida, mas nem 
sempre será convertida dessa maneira (SEN, 2001, p. 57- 58). 

Embora identifique-se que há uma vasta legislação que tutele di-
reitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais, é importante in-
sistir na legitimação dos direitos territoriais dos povos e comunidades 
tradicionais, visto que o território, enquanto o lugar sagrado, o lugar da 
reprodução do ser e do viver, é a base para todos os outros direitos, seus 
territórios se traduzem antes de terras demarcadas, em espaços de resis-
tência, preservação da cultura, ancestralidade e da própria vida.

Um exemplo diz respeito aos dispositivos constitucionais que 
tratam dos direitos ao meio ambiente economicamente equilibrado e à 
alimentação saudável. Percebemos que os povos e comunidades tradicio-
nais, de modo específico necessitam, primeiro, da concretização do direi-
to ao território, para que depois possam ter acesso às políticas públicas 
desenvolvidas no sentido de concretizar esses outros direitos.

Sem a concretização do direito ao território, torna-se distante 
pensar nas práticas agroecológicas para a concreção da soberania alimen-
tar. Apesar de esses povos, no âmbito dos seus territórios, preservarem as 
suas práticas de agricultura tradicionais, que se baseiam, principalmente, 
em princípios tipicamente agroecológicos, a maior preocupação ainda é 
ter acesso aos títulos de propriedade de seus territórios ou demarcação, 
no caso dos povos indígenas, para que sofram as ameaças de perdê-los e 
possam se desenvolver plenamente.

O mesmo ocorre com o direito ao etnodesenvolvimento. E ainda 
mais além, porque o Etnodesenvolvimento pressupõe um desenvolvimen-
to a partir da própria cultura e conhecimentos dos povos e comunidades 
tradicionais, sendo um verdadeiro desafio econômico, político e social 
para o Brasil, ainda mais em um cenário de ameaça aos seus direitos.
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DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERAL DO BRASIL DE 
1988 – SOBRE OS POVOS E 
COMUNIDADES TRADICIONAIS

Art. 4º. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas rela-
ções internacionais pelos seguintes princípios:
I - independência nacional;
II - prevalência dos direitos humanos;
III - autodeterminação dos povos;
IV - não-intervenção;
V - igualdade entre os Estados;
VI - defesa da paz;
VII - solução pacífica dos conflitos;
VIII - repúdio ao terrorismo e ao racismo;
IX - cooperação entre os povos para o progresso da humanidade;
X - concessão de asilo político.
Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração 
econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visan-
do à formação de uma comunidade latino-americana de nações.

Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 
País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segu-
rança e à propriedade, nos termos seguintes:
LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que 
vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o 
Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao pa-
trimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, 
isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência;
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Art. 20. São bens da União:
I – [...]
......
XI - as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios.
§ 1º É assegurada, nos termos da lei, aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municípios, bem como a órgãos da administração direta da União, 
participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de 
recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros 
recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, mar 
territorial ou zona econômica exclusiva, ou compensação financeira por 
essa exploração.
§ 2º A faixa de até cento e cinquenta quilômetros de largura, ao longo 
das fronteiras terrestres, designada como faixa de fronteira, é considerada 
fundamental para defesa do território nacional, e sua ocupação e utiliza-
ção serão reguladas em lei.

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
I – [....]
.......
XIV - populações indígenas;

Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
I – [...]
XVI - autorizar, em terras indígenas, a exploração e o aproveitamento de 
recursos hídricos e a pesquisa e lavra de riquezas minerais;

Art. 176. As jazidas, em lavra ou não, e demais recursos mine-
rais e os potenciais de energia hidráulica constituem propriedade distinta 
da do solo, para efeito de exploração ou aproveitamento, e pertencem à 
União, garantida ao concessionário a propriedade do produto da lavra.
§ 1º A pesquisa e a lavra de recursos minerais e o aproveitamento dos po-
tenciais a que se refere o “caput” deste artigo somente poderão ser efetua-
dos mediante autorização ou concessão da União, no interesse nacional, 
por brasileiros ou empresa constituída sob as leis brasileiras e que tenha 
sua sede e administração no País, na forma da lei, que estabelecerá as 
condições específicas quando essas atividades se desenvolverem em faixa 
de fronteira ou terras indígenas. (Redação dada pela Emenda Constitu-
cional nº 6, de 1995)
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Seção II
DA CULTURA

Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direi-
tos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará 
a valorização e a difusão das manifestações culturais.
§ 1º O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indíge-
nas e afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo 
civilizatório nacional.
2º A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta significa-
ção para os diferentes segmentos étnicos nacionais.
3º A lei estabelecerá o Plano Nacional de Cultura, de duração plurianual, 
visando ao desenvolvimento cultural do País e à integração das ações do 
poder público que conduzem à: (Incluído pela Emenda Constitucional 
nº 48, de 2005)
I - defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro; (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 48, de 2005)
II - produção, promoção e difusão de bens culturais; (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 48, de 2005)
III - formação de pessoal qualificado para a gestão da cultura em suas múl-
tiplas dimensões; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 48, de 2005)
IV democratização do acesso aos bens de cultura; (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 48, de 2005)
V - valorização da diversidade étnica e regional. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 48, de 2005)

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de 
natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, 
portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes 
grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem:
I - as formas de expressão;
II - os modos de criar, fazer e viver;
III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas;
IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destina-
dos às manifestações artístico-culturais;
V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 
arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.
§ 1º O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e 
protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, re-
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gistros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de 
acautelamento e preservação.
§ 2º Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da docu-
mentação governamental e as providências para franquear sua consulta a 
quantos dela necessitem.
§ 3º A lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento de 
bens e valores culturais.
§ 4º Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos, na forma 
da lei.
§ 5º Ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores de 
reminiscências históricas dos antigos quilombos.
§ 6º É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular a fundo es-
tadual de fomento à cultura até cinco décimos por cento de sua receita 
tributária líquida, para o financiamento de programas e projetos cultu-
rais, vedada a aplicação desses recursos no pagamento de: (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)
I - despesas com pessoal e encargos sociais; (Incluído pela Emenda Cons-
titucional nº 42, de 19.12.2003)
II - serviço da dívida; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 
19.12.2003)
III - qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente aos in-
vestimentos ou ações apoiados. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
42, de 19.12.2003)

Art. 216-A. O Sistema Nacional de Cultura, organizado em regi-
me de colaboração, de forma descentralizada e participativa, institui um 
processo de gestão e promoção conjunta de políticas públicas de cultu-
ra, democráticas e permanentes, pactuadas entre os entes da Federação 
e a sociedade, tendo por objetivo promover o desenvolvimento humano, 
social e econômico com pleno exercício dos direitos culturais. (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012)
§ 1º O Sistema Nacional de Cultura fundamenta-se na política nacional 
de cultura e nas suas diretrizes, estabelecidas no Plano Nacional de Cul-
tura, e rege-se pelos seguintes princípios: (Incluído pela Emenda Consti-
tucional nº 71, de 2012)
I - diversidade das expressões culturais; (Incluído pela Emenda Constitu-
cional nº 71, de 2012)
II - universalização do acesso aos bens e serviços culturais; (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 71, de 2012)
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III - fomento à produção, difusão e circulação de conhecimento e bens 
culturais; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012)
IV - cooperação entre os entes federados, os agentes públicos e priva-
dos atuantes na área cultural; (Incluído pela Emenda Constitucional 
nº 71, de 2012)
V - integração e interação na execução das políticas, programas, projetos 
e ações desenvolvidas; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 
2012)
VI - complementaridade nos papéis dos agentes culturais; (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 71, de 2012)
VII - transversalidade das políticas culturais;) Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 71, de 2012)
VIII - autonomia dos  entes federados e das instituições da sociedade 
civil; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012)
IX - transparência e compartilhamento das informações; (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 71, de 2012)
X - democratização dos processos decisórios com participação e controle 
social; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012)
XI - descentralização articulada e pactuada da gestão, dos recursos e das 
ações; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012)
XII - ampliação progressiva dos recursos contidos nos orçamentos públi-
cos para a cultura. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012)
§ 2º Constitui a estrutura do Sistema Nacional de Cultura, nas respecti-
vas esferas da Federação: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, 
de 2012)
I - órgãos gestores da cultura; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
71, de 2012)
II - conselhos de política cultural; (Incluído pela Emenda Constitucional 
nº 71, de 2012)
III - conferências de cultura; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
71, de 2012)
IV - comissões Inter gestores; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
71, de 2012)
V - planos de cultura; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 
2012)
VI - sistemas de financiamento à cultura; (Incluído pela Emenda Consti-
tucional nº 71, de 2012)
VII - sistemas de informações e indicadores culturais; (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 71, de 2012)
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VIII - programas de formação na área da cultura; e (Incluído pela Emen-
da Constitucional nº 71, de 2012)
IX - sistemas setoriais de cultura. (Incluído pela Emenda Constitucional 
nº 71, de 2012)
§ 3º Lei federal disporá sobre a regulamentação do Sistema Nacional de 
Cultura, bem como de sua articulação com os demais sistemas nacionais 
ou políticas setoriais de governo. (Incluído pela Emenda Constitucional 
nº 71, de 2012)
§ 4º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão seus 
respectivos sistemas de cultura em leis próprias. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 71, de 2012)

CAPÍTULO VIII
DOS ÍNDIOS

Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, 
costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as 
terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, 
proteger e fazer respeitar todos os seus bens.
§ 1º São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habita-
das em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, 
as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a 
seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo 
seus usos, costumes e tradições.
§ 2º As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua 
posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do 
solo, dos rios e dos lagos nelas existentes.
§ 3º O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais 
energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indí-
genas só podem ser efetivados com autorização do Congresso Nacional, 
ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada participação 
nos resultados da lavra, na forma da lei.
§ 4º As terras de que trata este artigo são inalienáveis e indisponíveis, e os 
direitos sobre elas, imprescritíveis.
§ 5º É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo, “ad 
referendum” do Congresso Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia 
que ponha em risco sua população, ou no interesse da soberania do País, 
após deliberação do Congresso Nacional, garantido, em qualquer hipóte-
se, o retorno imediato logo que cesse o risco.
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§ 6º São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que te-
nham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a que se refe-
re este artigo, ou a exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e dos 
lagos nelas existentes, ressalvado relevante interesse público da União, 
segundo o que dispuser lei complementar, não gerando a nulidade e a 
extinção direito a indenização ou a ações contra a União, salvo, na forma 
da lei, quanto às benfeitorias derivadas da ocupação de boa-fé.
§ 7º Não se aplica às terras indígenas o disposto no art. 174, § 3º e § 4º.

Art. 232. Os índios, suas comunidades e organizações são partes 
legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, 
intervindo o Ministério Público em todos os atos do processo.

ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS 
TRANSITÓRIAS

Art. 68. Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que 
estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, de-
vendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos.
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LEIS NACIONAIS

LEI Nº 11.326, DE 24 DE JULHO DE 2006

Estabelece as diretrizes para a formulação 
da Política Nacional da Agricultura Fami-
liar e Empreendimentos Familiares Rurais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso 
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei estabelece os conceitos, princípios e instrumentos 
destinados à formulação das políticas públicas direcionadas à Agricultu-
ra Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais.

Art. 2º A formulação, gestão e execução da Política Nacional da 
Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais serão articula-
das, em todas as fases de sua formulação e implementação, com a política 
agrícola, na forma da lei, e com as políticas voltadas para a reforma agrária.

Art. 3º Para os efeitos desta Lei, considera-se agricultor familiar e 
empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades no meio rural, 
atendendo, simultaneamente, aos seguintes requisitos:

I - não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) 
módulos fiscais;

II - utilize predominantemente mão-de-obra da própria família 
nas atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento;

III - tenha percentual mínimo da renda familiar originada de 
atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento, na 
forma definida pelo Poder Executivo; (Inciso com redação dada pela Lei 
nº 12.512, de 14/10/2011)

IV - dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua 
família.

§ 1º O disposto no inciso I do caput deste artigo não se aplica 
quando se tratar de condomínio rural ou outras formas coletivas de pro-
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priedade, desde que a fração ideal por proprietário não ultrapasse 4 (qua-
tro) módulos fiscais.

§ 2º São também beneficiários desta Lei:
I - silvicultores que atendam simultaneamente a todos os requisi-

tos de que trata o caput deste artigo, cultivem florestas nativas ou exóticas 
e que promovam o manejo sustentável daqueles ambientes;

II - aquicultores que atendam simultaneamente a todos os re-
quisitos de que trata o caput deste artigo e explorem reservatórios hídri-
cos com superfície total de até 2ha (dois hectares) ou ocupem até 500m³ 
(quinhentos metros cúbicos) de água, quando a exploração se efetivar em 
tanques-rede;

III - extrativistas que atendam simultaneamente aos requisitos pre-
vistos nos incisos II, III e IV do caput deste artigo e exerçam essa atividade 
artesanalmente no meio rural, excluídos os garimpeiros e faiscadores;

IV - pescadores que atendam simultaneamente aos requisitos 
previstos nos incisos I, II, III e IV do caput deste artigo e exerçam a ativi-
dade pesqueira artesanalmente;

V - povos indígenas que atendam simultaneamente aos requisi-
tos previstos nos incisos II, III e IV do caput do art. 3º; (Inciso acrescido 
pela Lei nº 12.512, de 14/10/2011)

VI - integrantes de comunidades remanescentes de quilombos 
rurais e demais povos e comunidades tradicionais que atendam simulta-
neamente aos incisos II, III e IV do caput do art. 3º. (Inciso acrescido pela 
Lei nº 12.512, de 14/10/2011)

§ 3º O Conselho Monetário Nacional - CMN pode estabelecer 
critérios e condições adicionais de enquadramento para fins de acesso 
às linhas de crédito destinadas aos agricultores familiares, de forma a 
contemplar as especificidades dos seus diferentes segmentos. (Parágrafo 
acrescido pela Lei nº 12.058, de 13/10/2009)

§ 4º Podem ser criadas linhas de crédito destinadas às cooperati-
vas e associações que atendam a percentuais mínimos de agricultores fa-
miliares em seu quadro de cooperados ou associados e de matéria-prima 
beneficiada, processada ou comercializada oriunda desses agricultores, 
conforme disposto pelo CMN. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.058, 
de 13/10/2009)

Art. 4º A Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendi-
mentos Familiares Rurais observará, dentre outros, os seguintes princípios:

I - descentralização;
II - sustentabilidade ambiental, social e econômica;
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III - equidade na aplicação das políticas, respeitando os aspectos 
de gênero, geração e etnia;

IV - participação dos agricultores familiares na formulação e im-
plementação da política nacional da agricultura familiar e empreendi-
mentos familiares rurais.

Art. 5º Para atingir seus objetivos, a Política Nacional da Agricul-
tura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais promoverá o planeja-
mento e a execução das ações, de forma a compatibilizar as seguintes áreas:

I - crédito e fundo de aval;
II - infraestrutura e serviços;
III - assistência técnica e extensão rural;
IV - pesquisa;
V - comercialização;
VI - seguro;
VII - habitação;
VIII - legislação sanitária, previdenciária, comercial e tributária;
IX - cooperativismo e associativismo;
X - educação, capacitação e profissionalização;
XI - negócios e serviços rurais não agrícolas;
XII - agroindustrialização.
Art. 6º O Poder Executivo regulamentará esta Lei, no que for ne-

cessário à sua aplicação.
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 24 de julho de 2006; 185º da Independência e 118º 
da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Guilherme Cassel
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LEI Nº 12.188, DE 10 DE JANEIRO DE 2010

Institui a Política Nacional de Assis-
tência Técnica e Extensão Rural para a 
Agricultura Familiar e Reforma Agrá-
ria - PNATER e o Programa Nacional 
de Assistência Técnica e Extensão Rural 
na Agricultura Familiar e na Reforma 
Agrária - PRONATER, altera a Lei no 
8.666, de 21 de junho de 1993, e dá ou-
tras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso 
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

CAPÍTULO I
DA POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTEN-

SÃO RURAL PARA A AGRICULTURA FAMILIAR E REFORMA 
AGRÁRIA - PNATER

Art. 1o Fica instituída a Política Nacional de Assistência Técnica 
e Extensão Rural para a Agricultura Familiar e Reforma Agrária - PNA-
TER, cuja formulação e supervisão são de competência do Ministério do 
Desenvolvimento Agrário - MDA. 

Parágrafo único. Na destinação dos recursos financeiros da Pna-
ter, será priorizado o apoio às entidades e aos órgãos públicos e oficiais de 
Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER. 

Art. 2o Para os fins desta Lei, entende-se por: 
I - Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER: serviço de edu-

cação não formal, de caráter continuado, no meio rural, que promove 
processos de gestão, produção, beneficiamento e comercialização das ati-
vidades e dos serviços agropecuários e não agropecuários, inclusive das 
atividades agroextrativistas, florestais e artesanais; 

II - Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortaleci-
mento da Agricultura Familiar - DAP: documento que identifica os be-
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neficiários do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Fa-
miliar - PRONAF; e 

III - Relação de Beneficiários - RB: relação de beneficiários do 
Programa de Reforma Agrária, conforme definido pelo Instituto Nacio-
nal de Colonização e Reforma Agrária - INCRA. 

Parágrafo único. Nas referências aos Estados, entende-se consi-
derado o Distrito Federal. 

Art. 3o São princípios da Pnater: 
I - desenvolvimento rural sustentável, compatível com a utilização 

adequada dos recursos naturais e com a preservação do meio ambiente; 
II - gratuidade, qualidade e acessibilidade aos serviços de assis-

tência técnica e extensão rural; 
III - adoção de metodologia participativa, com enfoque multidis-

ciplinar, interdisciplinar e intercultural, buscando a construção da cida-
dania e a democratização da gestão da política pública; 

IV - adoção dos princípios da agricultura de base ecológica como 
enfoque preferencial para o desenvolvimento de sistemas de produção 
sustentáveis; 

V - equidade nas relações de gênero, geração, raça e etnia; e 
VI - contribuição para a segurança e soberania alimentar e 

nutricional. 
Art. 4o São objetivos da Pnater: 
I - promover o desenvolvimento rural sustentável; 
II - apoiar iniciativas econômicas que promovam as potenciali-

dades e vocações regionais e locais; 
III - aumentar a produção, a qualidade e a produtividade das ati-

vidades e serviços agropecuários e não agropecuários, inclusive agroex-
trativistas, florestais e artesanais; 

IV - promover a melhoria da qualidade de vida de seus 
beneficiários; 

V - assessorar as diversas fases das atividades econômicas, a gestão 
de negócios, sua organização, a produção, inserção no mercado e abaste-
cimento, observando as peculiaridades das diferentes cadeias produtivas; 

VI - desenvolver ações voltadas ao uso, manejo, proteção, con-
servação e recuperação dos recursos naturais, dos agroecossistemas e 
da biodiversidade; 

VII - construir sistemas de produção sustentáveis a partir do co-
nhecimento científico, empírico e tradicional; 
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VIII - aumentar a renda do público beneficiário e agregar valor 
à sua produção; 

IX - apoiar o associativismo e o cooperativismo, bem como a for-
mação de agentes de assistência técnica e extensão rural; 

X - promover o desenvolvimento e a apropriação de inovações 
tecnológicas e organizativas adequadas ao público beneficiário e a inte-
gração deste ao mercado produtivo nacional; 

XI - promover a integração da Ater com a pesquisa, aproximando 
a produção agrícola e o meio rural do conhecimento científico; e 

XII - contribuir para a expansão do aprendizado e da qualifica-
ção profissional e diversificada, apropriada e contextualizada à realidade 
do meio rural brasileiro. 

Art. 5o São beneficiários da Pnater: 
I - os assentados da reforma agrária, os povos indígenas, os rema-

nescentes de quilombos e os demais povos e comunidades tradicionais; e 
II - nos termos da Lei no 11.326, de 24 de julho de 2006, os agri-

cultores familiares ou empreendimentos familiares rurais, os silvicultores, 
aquicultores, extrativistas e pescadores, bem como os beneficiários de pro-
gramas de colonização e irrigação enquadrados nos limites daquela Lei. 

Parágrafo único. Para comprovação da qualidade de beneficiário 
da Pnater, exigir-se-á ser detentor da Declaração de Aptidão ao Programa 
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - DAP ou constar na 
Relação de Beneficiário - RB, homologada no Sistema de Informação do 
Programa de Reforma Agrária - SIPRA. 

CAPÍTULO II
DO PROGRAMA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EX-

TENSÃO RURAL NA AGRICULTURA FAMILIAR E NA REFORMA 
AGRÁRIA - PRONATER

Art. 6o Fica instituído, como principal instrumento de implemen-
tação da Pnater, o Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão 
Rural na Agricultura Familiar e na Reforma Agrária - PRONATER. 

Art. 7o O Pronater terá como objetivos a organização e a execu-
ção dos serviços de Ater ao público beneficiário previsto no art. 5o desta 
Lei, respeitadas suas disponibilidades orçamentária e financeira. 

Art. 8o A proposta contendo as diretrizes do Pronater, a ser en-
caminhada pelo MDA para compor o Plano Plurianual, será elaborada 
tendo por base as deliberações de Conferência Nacional, a ser realiza-
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da sob a coordenação do Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural 
Sustentável - CONDRAF. 

Parágrafo único. O regulamento desta Lei definirá as normas de 
realização e de participação na Conferência, assegurada a participação 
paritária de representantes da sociedade civil. 

Art. 9o O Condraf opinará sobre a definição das prioridades do 
Pronater, bem como sobre a elaboração de sua proposta orçamentária 
anual, recomendando a adoção de critérios e parâmetros para a regiona-
lização de suas ações. 

Art. 10. O Pronater será implementado em parceria com os Con-
selhos Estaduais de Desenvolvimento Sustentável e da Agricultura Fami-
liar ou órgãos similares. 

Art. 11. As Entidades Executoras do Pronater compreendem as 
instituições ou organizações públicas ou privadas, com ou sem fins lucra-
tivos, previamente credenciadas na forma desta Lei, e que preencham os 
requisitos previstos no art. 15 desta Lei. 

Art. 12. Os Estados cujos Conselhos referidos no art. 10 desta Lei 
firmarem Termo de Adesão ao Pronater poderão dele participar, mediante: 

I - o credenciamento das Entidades Executoras, na forma do dis-
posto no art. 13 desta Lei; 

II - a formulação de sugestões relativas à programação das ações 
do Pronater; 

III - a cooperação nas atividades de acompanhamento, controle, 
fiscalização e avaliação dos resultados obtidos com a execução do Pronater; 

IV - a execução de serviços de Ater por suas empresas públicas ou 
órgãos, devidamente credenciados e selecionados em chamada pública. 

CAPÍTULO III
DO CREDENCIAMENTO DAS ENTIDADES EXECUTORAS

Art. 13. O credenciamento de Entidades Executoras do Pronater 
será realizado pelos Conselhos a que se refere o art. 10 desta Lei. 

Art. 14. Caberá ao MDA realizar diretamente o credenciamento 
de Entidades Executoras, nas seguintes hipóteses:

I - não adesão do Conselho ao Pronater no Estado onde pretenda 
a Entidade Executora ser credenciada;

II - provimento de recurso de que trata o inciso I do art. 16 desta Lei. 
Art. 15. São requisitos para obter o credenciamento como Enti-

dade Executora do Pronater: 
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I - contemplar em seu objeto social a execução de serviços de 
assistência técnica e extensão rural; 

II - estar legalmente constituída há mais de 5 (cinco) anos; 
III - possuir base geográfica de atuação no Estado em que solici-

tar o credenciamento; 
IV - contar com corpo técnico multidisciplinar, abrangendo as 

áreas de especialidade exigidas para a atividade; 
V - dispor de profissionais registrados em suas respectivas enti-

dades profissionais competentes, quando for o caso; 
VI - atender a outras exigências estipuladas em regulamento. 
Parágrafo único. O prazo previsto no inciso II não se aplica às 

entidades públicas. 
Art. 16. Do indeferimento de pedido de credenciamento, bem 

como do ato de descredenciamento de Entidade Executora do Pronater, 
caberá recurso, no prazo de 15 (quinze) dias contados da data em que o 
interessado tomar ciência do ato contestado: 

I - ao gestor do Pronater no MDA, na hipótese de indeferimento 
ou descredenciamento por Conselho Estadual; 

II - ao Ministro do Desenvolvimento Agrário, nas demais hipóte-
ses de indeferimento ou descredenciamento. 

Art. 17. A critério do órgão responsável pelo credenciamento ou 
pela contratação, será descredenciada a Entidade Executora que: 

I - deixe de atender a qualquer dos requisitos de credenciamento 
estabelecidos no art. 15 desta Lei; 

II - descumpra qualquer das cláusulas ou condições estabelecidas 
em contrato.

Parágrafo único. A Entidade Executora descredenciada nos ter-
mos do inciso II deste artigo somente poderá ser novamente credenciada 
decorridos 5 (cinco) anos, contados da data de publicação do ato que 
aplicar a sanção. 

CAPÍTULO IV
DA CONTRATAÇÃO DAS ENTIDADES EXECUTORAS

Art. 18. A contratação das Entidades Executoras será efetivada 
pelo MDA ou pelo Incra, observadas as disposições desta Lei, bem como 
as da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993.

Art. 19. A contratação de serviços de Ater será realizada por meio 
de chamada pública, que conterá, pelo menos:
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I - o objeto a ser contratado, descrito de forma clara, precisa e 
sucinta;

II - a qualificação e a quantificação do público beneficiário;
III - a área geográfica da prestação dos serviços;
IV - o prazo de execução dos serviços;
V - os valores para contratação dos serviços;
VI - a qualificação técnica exigida dos profissionais, dentro das 

áreas de especialidade em que serão prestados os serviços;
VII - a exigência de especificação pela entidade que atender à 

chamada pública do número de profissionais que executarão os serviços, 
com suas respectivas qualificações técnico-profissionais;

VIII - os critérios objetivos para a seleção da Entidade Executora.
Parágrafo único. Será dada publicidade à chamada pública, pelo 

prazo mínimo de 30 (trinta) dias, por meio de divulgação na página ini-
cial do órgão contratante na internet e no Diário Oficial da União, bem 
como, quando julgado necessário, por outros meios.

CAPÍTULO V
DO ACOMPANHAMENTO, CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E DA 

AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DO PRONATER

Art. 20. A execução dos contratos será acompanhada e fiscaliza-
da nos termos do art. 67 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993.

Art. 21. Os contratos e todas as demais ações do Pronater serão 
objeto de controle e acompanhamento por sistema eletrônico, sem pre-
juízo do lançamento dos dados e informações relativos ao Programa nos 
demais sistemas eletrônicos do Governo Federal.

Parágrafo único. Os dados e informações contidos no sistema 
eletrônico deverão ser plenamente acessíveis a qualquer cidadão por 
meio da internet. 

Art. 22. Para fins de acompanhamento da execução dos contratos 
firmados no âmbito do Pronater, as Entidades Executoras lançarão, pe-
riodicamente, em sistema eletrônico, as informações sobre as atividades 
executadas, conforme dispuser regulamento.

Art. 23. Para fins de liquidação de despesa, as Entidades Executo-
ras lançarão Relatório de Execução dos Serviços Contratados em sistema 
eletrônico, contendo: 

I - identificação de cada beneficiário assistido, contendo nome, 
qualificação e endereço; 
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II - descrição das atividades realizadas; 
III - horas trabalhadas para realização das atividades; 
IV - período dedicado à execução do serviço contratado; 
V - dificuldades e obstáculos encontrados, se for o caso; 
VI - resultados obtidos com a execução do serviço; 
VII - o ateste do beneficiário assistido, preenchido por este, de 

próprio punho; 
VIII - outros dados e informações exigidos em regulamento. 
§ 1o A Entidade Executora manterá em arquivo, em sua sede, 

toda a documentação original referente ao contrato firmado, incluindo 
o Relatório a que se refere o caput deste artigo, para fins de fiscalização, 
pelo prazo de 5 (cinco) anos, a contar da aprovação das contas anuais do 
órgão contratante pelo Tribunal de Contas da União. 

§ 2o O órgão contratante bem como os órgãos responsáveis pelo 
controle externo e interno poderão, a qualquer tempo, requisitar vista, na 
sede da Entidade Executora, da documentação original a que se refere o § 
1o deste artigo, ou cópia de seu inteiro teor, a qual deverá ser providencia-
da e postada pela Entidade Executora no prazo de 5 (cinco) dias contados 
a partir da data de recebimento da requisição. 

Art. 24. A metodologia e os mecanismos de acompanhamento, 
controle, fiscalização e avaliação dos resultados obtidos com a execução 
de cada serviço contratado serão objeto de regulamento. 

Art. 25. Os relatórios de execução do Pronater, incluindo nome, 
CNPJ e endereço das Entidades Executoras, bem como o valor dos res-
pectivos contratos e a descrição sucinta das atividades desenvolvidas, se-
rão disponibilizados nas páginas do MDA e do Incra na internet. 

Art. 26. O MDA encaminhará ao Condraf, para apreciação, re-
latório anual consolidado de execução do Pronater, abrangendo tanto as 
ações de sua responsabilidade como as do Incra. 

CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 27. O art. 24 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, passa a 
vigorar acrescido do seguinte inciso XXX: 

“Art. 24. ...............................................................................
............................................................................................. 
XXX - na contratação de instituição ou organização, pública ou 

privada, com ou sem fins lucrativos, para a prestação de serviços de assis-
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tência técnica e extensão rural no âmbito do Programa Nacional de As-
sistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar e na Reforma 
Agrária, instituído por lei federal.

..........................................................................................” (NR) 
Art. 28. A instituição do Pronater não exclui a responsabilidade 

dos Estados na prestação de serviços de Ater. 
Art. 29. Esta Lei entra em vigor 30 (trinta) dias após a data de 

sua publicação oficial, observado o disposto no inciso I do art. 167 da 
Constituição Federal. 

Brasília, 11 de janeiro de 2010; 189o da Independência e 122o da 
República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Nelson Machado
João Bernardo de Azevedo Bringel
Guilherme Cassel

LEI Nº 10.711, DE 5 DE AGOSTO DE 2003

Dispõe sobre o Sistema Nacional de Se-
mentes e Mudas e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso 
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1o O Sistema Nacional de Sementes e Mudas, instituído nos 
termos desta Lei e de seu regulamento, objetiva garantir a identidade e a 
qualidade do material de multiplicação e de reprodução vegetal produzi-
do, comercializado e utilizado em todo o território nacional.

Art. 2o Para os efeitos desta Lei, entende-se por:
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I – amostra: porção representativa de um lote de sementes ou de 
mudas, suficientemente homogênea e corretamente identificada, obtida 
por método indicado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento - Mapa;

II – amostra oficial: amostra retirada por fiscal, para fins de aná-
lise de fiscalização;

III - amostragem: ato ou processo de obtenção de porção de se-
mentes ou de mudas, definido no regulamento desta Lei, para constituir 
amostra representativa de campo ou de lote definido;

IV - amostrador: pessoa física credenciada pelo Mapa para exe-
cução de amostragem;

V - armazenador: pessoa física ou jurídica que armazena semen-
tes para si ou para terceiros;

VI - beneficiamento: operação efetuada mediante meios físicos, 
químicos ou mecânicos, com o objetivo de se aprimorar a qualidade de 
um lote de sementes;

VII - beneficiador: pessoa física ou jurídica que presta serviços 
de beneficiamento de sementes ou mudas para terceiros, assistida por 
responsável técnico;

VIII - categoria: unidade de classificação, dentro de uma classe 
de semente, que considera a origem genética, a qualidade e o número de 
gerações, quando for o caso;

IX - certificação de sementes ou mudas: processo de produção de 
sementes ou mudas, executado mediante controle de qualidade em todas 
as etapas do seu ciclo, incluindo o conhecimento da origem genética e o 
controle de gerações;

X - certificado de sementes ou mudas: documento emitido pelo 
certificador, comprovante de que o lote de sementes ou de mudas foi pro-
duzido de acordo com as normas e padrões de certificação estabelecidos;

XI - certificador: o Mapa ou pessoa jurídica por este credenciada 
para executar a certificação de sementes e mudas;

XII - classe: grupo de identificação da semente de acordo com o 
processo de produção;

XIII - comerciante: pessoa física ou jurídica que exerce o comér-
cio de sementes ou mudas;

XIV - comércio: o ato de anunciar, expor à venda, ofertar, vender, 
consignar, reembalar, importar ou exportar sementes ou mudas;

XV - cultivar: a variedade de qualquer gênero ou espécie vegetal 
superior que seja claramente distinguível de outras cultivares conheci-
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das, por margem mínima de descritores, por sua denominação própria, 
que seja homogênea e estável quanto aos descritores através de gerações 
sucessivas e seja de espécie passível de uso pelo complexo agroflorestal, 
descrita em publicação especializada disponível e acessível ao público, 
bem como a linhagem componente de híbridos;

XVI - cultivar local, tradicional ou crioula: variedade desen-
volvida, adaptada ou produzida por agricultores familiares, assentados 
da reforma agrária ou indígenas, com características fenotípicas bem 
determinadas e reconhecidas pelas respectivas comunidades e que, a 
critério do Mapa, considerados também os descritores socioculturais e 
ambientais, não se caracterizem como substancialmente semelhantes às 
cultivares comerciais;

XVII - detentor de semente: a pessoa física ou jurídica que estiver 
na posse da semente;

XVIII - fiscalização: exercício do poder de polícia, visando coibir 
atos em desacordo com os dispositivos desta Lei e de sua regulamentação, 
realizado por Fiscal Federal Agropecuário do Mapa ou por funcionário 
da administração estadual, municipal ou do Distrito Federal, capacitados 
para o exercício da fiscalização e habilitados pelos respectivos conselhos 
de fiscalização do exercício profissional;

XIX - híbrido: o resultado de um ou mais cruzamentos, sob con-
dições controladas, entre progenitores de constituição genética distinta, 
estável e de pureza varietal definida;

XX - identidade: conjunto de informações necessárias à identifi-
cação de sementes ou mudas, incluindo a identidade genética;

XXI - identidade genética: conjunto de caracteres genotípicos e 
fenotípicos da cultivar que a diferencia de outras;

XXII - introdutor: pessoa física ou jurídica que introduz pela pri-
meira vez, no País, uma cultivar desenvolvida em outro país;

XXIII - jardim clonal: conjunto de plantas, matrizes ou básicas, 
destinado a fornecer material de multiplicação de determinada cultivar; 

XXIV - laboratório de análise de sementes e mudas: unidade 
constituída e credenciada especificamente para proceder a análise de se-
mentes e expedir o respectivo boletim ou certificado de análise, assistida 
por responsável técnico;

XXV - mantenedor: pessoa física ou jurídica que se responsabi-
liza por tornar disponível um estoque mínimo de material de propaga-
ção de uma cultivar inscrita no Registro Nacional de Cultivares - RNC, 
conservando suas características de identidade genética e pureza varietal;
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XXVI - muda: material de propagação vegetal de qualquer gêne-
ro, espécie ou cultivar, proveniente de reprodução sexuada ou assexuada, 
que tenha finalidade específica de plantio;

XXVII - muda certificada: muda que tenha sido submetida ao 
processo de certificação, proveniente de planta básica ou de planta matriz; 

XXVIII - obtentor: pessoa física ou jurídica que obtiver cultivar, 
nova cultivar ou cultivar essencialmente derivada;

XXIX - planta básica: planta obtida a partir de processo de melho-
ramento, sob a responsabilidade e controle direto de seu obtentor ou in-
trodutor, mantidas as suas características de identidade e pureza genéticas;

XXX - planta matriz: planta fornecedora de material de pro-
pagação que mantém as características da Planta Básica da qual seja 
proveniente;

XXXI - produção: o processo de propagação de sementes ou 
mudas;

XXXII - produtor de muda: pessoa física ou jurídica que, assis-
tida por responsável técnico, produz muda destinada à comercialização;

XXXIII - produtor de semente: pessoa física ou jurídica que, assis-
tida por responsável técnico, produz semente destinada à comercialização;

XXXIV - propagação: a reprodução, por sementes propriamente 
ditas, ou a multiplicação, por mudas e demais estruturas vegetais, ou a 
concomitância dessas ações;

XXXV - qualidade: conjunto de atributos inerentes a sementes 
ou a mudas, que permite comprovar a origem genética e o estado físico, 
fisiológico e fitossanitário delas;

XXXVI - reembalador: pessoa física ou jurídica que, assistida por 
responsável técnico, reembala sementes;

XXXVII - responsável técnico: engenheiro agrônomo ou enge-
nheiro florestal, registrado no respectivo Conselho Regional de Enge-
nharia, Arquitetura e Agronomia - Crea, a quem compete a responsabi-
lidade técnica pela produção, beneficiamento, reembalagem ou análise 
de sementes em todas as suas fases, na sua respectiva área de habilitação 
profissional;

XXXVIII - semente: material de reprodução vegetal de qualquer 
gênero, espécie ou cultivar, proveniente de reprodução sexuada ou asse-
xuada, que tenha finalidade específica de semeadura;

XXXIX - semente genética: material de reprodução obtido a par-
tir de processo de melhoramento de plantas, sob a responsabilidade e 
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controle direto do seu obtentor ou introdutor, mantidas as suas caracte-
rísticas de identidade e pureza genéticas;

XL - semente básica: material obtido da reprodução de semente 
genética, realizada de forma a garantir sua identidade genética e sua 
pureza varietal;

XLI - semente certificada de primeira geração: material de repro-
dução vegetal resultante da reprodução de semente básica ou de semente 
genética;

XLII - semente certificada de segunda geração: material de re-
produção vegetal resultante da reprodução de semente genética, de se-
mente básica ou de semente certificada de primeira geração;

XLIII - semente para uso próprio: quantidade de material de 
reprodução vegetal guardada pelo agricultor, a cada safra, para semea-
dura ou plantio exclusivamente na safra seguinte e em sua propriedade 
ou outra cuja posse detenha, observados, para cálculo da quantidade, os 
parâmetros registrados para a cultivar no Registro Nacional de Cultivares 
- RNC; (Vide Medida provisória nº 223, de 2004)

XLIV - termo de conformidade: documento emitido pelo res-
ponsável técnico, com o objetivo de atestar que a semente ou a muda foi 
produzida de acordo com as normas e padrões estabelecidos pelo Mapa

XLV - utilização de sementes ou mudas: uso de vegetais ou de 
suas partes com o objetivo de semeadura ou plantio;

XLVI - usuário de sementes ou mudas: aquele que utiliza semen-
tes ou mudas com objetivo de semeadura ou plantio;

XLVII - valor de cultivo e uso - VCU: valor intrínseco de combi-
nação das características agronômicas da cultivar com as suas proprieda-
des de uso em atividades agrícolas, industriais, comerciais ou consumo 
in natura.

Parágrafo único. Aplicam-se, também, no que couber e no que 
não dispuser em contrário esta Lei, os conceitos constantes da Lei no 
9.456, de 25 de abril de 1997.

CAPÍTULO II
DO SISTEMA NACIONAL DE SEMENTES E MUDAS

Art. 3o O Sistema Nacional de Sementes e Mudas - SNSM com-
preende as seguintes atividades:

I - registro nacional de sementes e mudas - Renasem;
II - registro nacional de cultivares - RNC;
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III - produção de sementes e mudas;
IV - certificação de sementes e mudas;
V - análise de sementes e mudas;
VI - comercialização de sementes e mudas;
VII - fiscalização da produção, do beneficiamento, da amostra-

gem, da análise, certificação, do armazenamento, do transporte e da co-
mercialização de sementes e mudas;

VIII - utilização de sementes e mudas.
Art. 4o Compete ao Mapa promover, coordenar, normatizar, su-

pervisionar, auditar e fiscalizar as ações decorrentes desta Lei e de seu 
regulamento.

Art. 5o Compete aos Estados e ao Distrito Federal elaborar nor-
mas e procedimentos complementares relativos à produção de sementes 
e mudas, bem como exercer a fiscalização do comércio estadual.

Parágrafo único. A fiscalização do comércio estadual de semen-
tes e mudas poderá ser exercida pelo Mapa, quando solicitado pela uni-
dade da Federação.

Art. 6o Compete privativamente ao Mapa a fiscalização do co-
mércio interestadual e internacional de sementes e mudas.

CAPÍTULO III
DO REGISTRO NACIONAL DE SEMENTES E MUDAS

Art. 7o Fica instituído, no Mapa, o Registro Nacional de Semen-
tes e Mudas - Renasem.

Art. 8o As pessoas físicas e jurídicas que exerçam as atividades 
de produção, beneficiamento, embalagem, armazenamento, análise, co-
mércio, importação e exportação de sementes e mudas ficam obrigadas à 
inscrição no Renasem.

§ 1o O Mapa credenciará, junto ao Renasem, pessoas físicas e 
jurídicas que atendam aos requisitos exigidos no regulamento desta Lei, 
para exercer as atividades de:

I - responsável técnico;
II - entidade de certificação de sementes e mudas;
III - certificador de sementes ou mudas de produção própria;
IV - laboratório de análise de sementes e de mudas;
V - amostrador de sementes e mudas.
§ 2o As pessoas físicas ou jurídicas que importem sementes ou 

mudas para uso próprio em sua propriedade, ou em propriedades de ter-
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ceiros cuja posse detenham, ficam dispensadas da inscrição no Renasem, 
obedecidas as condições estabelecidas no regulamento desta Lei.

§ 3o Ficam isentos da inscrição no Renasem os agricultores fami-
liares, os assentados da reforma agrária e os indígenas que multipliquem 
sementes ou mudas para distribuição, troca ou comercialização entre si.

Art. 9o Os serviços públicos decorrentes da inscrição ou do cre-
denciamento no Renasem serão remunerados pelo regime de preços de 
serviços públicos específicos, cabendo ao Mapa fixar valores e formas de 
arrecadação para as atividades de:

I - produtor de sementes;
II - produtor de mudas;
III - beneficiador de sementes;
IV - reembalador de sementes;
V - armazenador de sementes;
VI - comerciante de sementes;
VII - comerciante de mudas;
VIII - certificador de sementes ou de mudas;
IX - laboratório de análise de sementes ou de mudas;
X - amostrador;
XI - responsável técnico.
Parágrafo único. A pessoa física ou jurídica que exercer mais de 

uma atividade pagará somente o valor referente à maior anuidade e à maior 
taxa de inscrição ou de credenciamento nas atividades que desenvolve.

CAPÍTULO IV
DO REGISTRO NACIONAL DE CULTIVARES

Art. 10. Fica instituído, no Mapa, o Registro Nacional de Culti-
vares - RNC e o Cadastro Nacional de Cultivares Registradas - CNCR.

Parágrafo único. O CNCR é o cadastro das cultivares registradas 
no RNC e de seus mantenedores.

Art. 11. A produção, o beneficiamento e a comercialização de se-
mentes e de mudas ficam condicionados à prévia inscrição da respectiva 
cultivar no RNC.

§ 1o A inscrição da cultivar deverá ser única.
§ 2o A permanência da inscrição de uma cultivar, no RNC, fica con-

dicionada à existência de pelo menos um mantenedor, excetuadas as culti-
vares cujo material de propagação dependa exclusivamente de importação.
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§ 3o O Mapa poderá aceitar mais de um mantenedor da mesma 
cultivar inscrita no RNC, desde que comprove possuir condições técnicas 
para garantir a manutenção da cultivar.

§ 4o O mantenedor que, por qualquer motivo, deixar de fornecer 
material básico ou de assegurar as características da cultivar declaradas 
na ocasião de sua inscrição no RNC terá seu nome excluído do registro 
da cultivar no CNCR.

§ 5o Na hipótese de cultivar protegida, nos termos da Lei no 
9.456, de 25 de abril de 1997, a inscrição deverá ser feita pelo obtentor ou 
por procurador legalmente autorizado.

§ 6o Não é obrigatória a inscrição no RNC de cultivar local, tra-
dicional ou crioula, utilizada por agricultores familiares, assentados da 
reforma agrária ou indígenas.

§ 7o O regulamento desta Lei estabelecerá os critérios de perma-
nência ou exclusão de inscrição no RNC, das cultivares de domínio público.

Art. 12. A denominação da cultivar será obrigatória para sua 
identificação e destinar-se-á a ser sua denominação genérica, devendo, 
para fins de registro, obedecer aos seguintes critérios:

I - ser única, não podendo ser expressa apenas na forma numérica;
II - ser diferente de denominação de cultivar preexistente;
III - não induzir a erro quanto às características intrínsecas ou 

quanto à procedência da cultivar.
Art. 13. O Mapa editará publicação especializada para divulga-

ção do Cadastro Nacional de Cultivares Registradas.
Art. 14. Ficam convalidadas as inscrições de cultivares já exis-

tentes no RNC, na data de publicação desta Lei, desde que, no prazo de 
180 (cento e oitenta) dias, os interessados atendam ao disposto no art. 11.

Art. 15. O Mapa estabelecerá normas para determinação de valor 
de cultivo e de uso - VCU pertinentes a cada espécie vegetal, para a ins-
crição das respectivas cultivares no RNC.

Art. 16. A inscrição de cultivar no RNC poderá ser cancelada ou 
suspensa, na forma que estabelecer o regulamento desta Lei.

Art. 17. Os serviços públicos decorrentes da inscrição no RNC 
serão remunerados pelo regime de preços de serviços públicos específi-
cos, cabendo ao Mapa fixar valores e formas de arrecadação.
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CAPÍTULO V
DA PRODUÇÃO E DA CERTIFICAÇÃO

Art. 18. O Mapa promoverá a organização do sistema de pro-
dução de sementes e mudas em todo o território nacional, incluindo o 
processo de certificação, na forma que dispuser o regulamento desta Lei.

Art. 19. A produção de sementes e mudas será de responsabilida-
de do produtor de sementes e mudas inscrito no Renasem, competindo-
-lhe zelar pelo controle de identidade e qualidade.

Parágrafo único. A garantia do padrão mínimo de germinação 
será assegurada pelo detentor da semente, seja produtor, comerciante ou 
usuário, na forma que dispuser o regulamento desta Lei.

Art. 20. Os padrões de identidade e qualidade das sementes e 
mudas, estabelecidos pelo Mapa e publicados no Diário Oficial da União, 
serão válidos em todo o território nacional.

Art. 21. O produtor de sementes e de mudas fica obrigado a 
identificá-las, devendo fazer constar da respectiva embalagem, carimbo, 
rótulo ou etiqueta de identificação, as especificações estabelecidas no re-
gulamento desta Lei.

Art. 22. As sementes e mudas deverão ser identificadas com a deno-
minação “Semente de” ou “Muda de” acrescida do nome comum da espécie.

Parágrafo único. As sementes e mudas produzidas sob o proces-
so de certificação serão identificadas de acordo com a denominação das 
categorias estabelecidas no art. 23, acrescida do nome comum da espécie.

Art. 23. No processo de certificação, as sementes e as mudas po-
derão ser produzidas segundo as seguintes categorias:

I - semente genética;
II - semente básica;
III - semente certificada de primeira geração - C1;
IV - semente certificada de segunda geração - C2;
V - planta básica;
VI - planta matriz;
VII - muda certificada.
§ 1o A obtenção de semente certificada de segunda geração - C2, 

de semente certificada de primeira geração - C1 e de semente básica se 
dará, respectivamente, pela reprodução de, no máximo, uma geração da ca-
tegoria imediatamente anterior, na escala de categorias constante do caput. 
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§ 2o O Mapa poderá autorizar mais de uma geração para a multi-
plicação da categoria de semente básica, considerando as peculiaridades 
de cada espécie vegetal.

§ 3o A produção de semente básica, semente certificada de pri-
meira geração - C1 e semente certificada de segunda geração - C2, fica 
condicionada à prévia inscrição dos campos de produção no Mapa, ob-
servados as normas e os padrões pertinentes a cada espécie.

§ 4o A produção de muda certificada fica condicionada à pré-
via inscrição do jardim clonal de planta matriz e de planta básica, assim 
como do respectivo viveiro de produção, no Mapa, observados as normas 
e os padrões pertinentes.

Art. 24. A produção de sementes da classe não-certificada com 
origem genética comprovada poderá ser feita por, no máximo, duas gera-
ções a partir de sementes certificadas, básicas ou genéticas, condicionada 
à prévia inscrição dos campos de produção no Mapa e ao atendimento às 
normas e padrões estabelecidos no regulamento desta Lei.

Parágrafo único. A critério do Mapa, a produção de sementes 
prevista neste artigo poderá ser feita sem a comprovação da origem gené-
tica, quando ainda não houver tecnologia disponível para a produção de 
semente genética da respectiva espécie.

Art. 25. A inscrição de campo de produção de sementes e mu-
das de cultivar protegida nos termos da Lei no 9.456, de 1997, somente 
poderá ser feita mediante autorização expressa do detentor do direito de 
propriedade da cultivar.

Art. 26. A produção de muda não-certificada deverá obedecer ao 
disposto no regulamento desta Lei.

Art. 27. A certificação de sementes e mudas deverá ser efetuada 
pelo Mapa ou por pessoa jurídica credenciada, na forma do regulamen-
to desta Lei.

Parágrafo único. Será facultado ao produtor de sementes ou de 
mudas certificar a sua própria produção, desde que credenciado pelo 
Mapa, na forma do § 1o do art. 8o desta Lei.

CAPÍTULO VI
DA ANÁLISE DE SEMENTES E DE MUDAS

Art. 28. A análise de amostras de sementes e de mudas deverá ser 
executada de acordo com metodologias oficializadas pelo Mapa.
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Art. 29. As análises de amostras de sementes e de mudas somente 
serão válidas, para os fins previstos nesta Lei, quando realizadas direta-
mente pelo Mapa ou por laboratório por ele credenciado ou reconhecido.

Parágrafo único. Os resultados das análises somente terão valor, 
para fins de fiscalização, quando obtidos de amostras oficiais e analisadas 
diretamente pelo Mapa ou por laboratório oficial por ele credenciado.

CAPÍTULO VII
DO COMÉRCIO INTERNO

Art. 30. O comércio e o transporte de sementes e de mudas ficam 
condicionados ao atendimento dos padrões de identidade e de qualidade 
estabelecidos pelo Mapa.

Parágrafo único. Em situações emergenciais e por prazo determi-
nado, o Mapa poderá autorizar a comercialização de material de propagação 
com padrões de identidade e qualidade abaixo dos mínimos estabelecidos.

Art. 31. As sementes e mudas deverão ser identificadas, constan-
do sua categoria, na forma estabelecida no art. 23 e deverão, ao ser trans-
portadas, comercializadas ou estocadas, estar acompanhadas de nota fis-
cal ou nota fiscal do produtor e do certificado de semente ou do termo de 
conformidade, conforme definido no regulamento desta Lei.

Art. 32. A comercialização e o transporte de sementes tratadas 
com produtos químicos ou agrotóxicos deverão obedecer ao disposto no 
regulamento desta Lei.

CAPÍTULO VIII
DO COMÉRCIO INTERNACIONAL

Art. 33. A produção de sementes e mudas destinadas ao comér-
cio internacional deverá obedecer às normas específicas estabelecidas 
pelo Mapa, atendidas as exigências de acordos e tratados que regem o 
comércio internacional ou aquelas estabelecidas com o país importa-
dor, conforme o caso.

Art. 34. Somente poderão ser importadas sementes ou mudas de 
cultivares inscritas no Registro Nacional de Cultivares.

Parágrafo único. Ficam isentas de inscrição no RNC as cultivares 
importadas para fins de pesquisa, de ensaios de valor de cultivo e uso, ou 
de reexportação.
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Art. 35. A semente ou muda importada deve estar acompanhada 
da documentação prevista no regulamento desta Lei.

§ 1o A semente ou muda importada não poderá, sem prévia au-
torização do Mapa, ser usada, ainda que parcialmente, para fins diversos 
daqueles que motivaram sua importação.

§ 2o As sementes ou mudas importadas, quando condenadas, 
devem, a critério do Mapa, ser devolvidas, reexportadas, destruídas ou 
utilizadas para outro fim.

CAPÍTULO IX
DA UTILIZAÇÃO

Art. 36. Compete ao Mapa orientar a utilização de sementes e 
mudas no País, com o objetivo de evitar seu uso indevido e prejuízos à 
agricultura nacional, conforme estabelecido no regulamento desta Lei.

CAPÍTULO X
DA FISCALIZAÇÃO

Art. 37. Estão sujeitas à fiscalização, pelo Mapa, as pessoas físicas 
e jurídicas que produzam, beneficiem, analisem, embalem, reembalem, 
amostrem, certifiquem, armazenem, transportem, importem, exportem, 
utilizem ou comercializem sementes ou mudas.

§ 1o A fiscalização de que trata este artigo é de competência do 
Mapa e será exercida por fiscal por ele capacitado, sem prejuízo do dis-
posto no art. 5o.

§ 2o Compete ao fiscal exercer a fiscalização da produção, do be-
neficiamento, do comércio e da utilização de sementes e mudas, sendo-
-lhe assegurado, no exercício de suas funções, livre acesso a quaisquer 
estabelecimentos, documentos ou pessoas referidas no caput.

Art. 38. O Mapa poderá descentralizar, por convênio ou acordo 
com entes públicos, a execução do serviço de fiscalização de que trata esta 
Lei, na forma de seu regulamento.

Parágrafo único. A delegação de competência prevista no caput 
fica sujeita a auditorias regulares, executadas pelo Mapa conforme esta-
belecido no regulamento desta Lei.

Art. 39. Toda semente ou muda, embalada ou a granel, armaze-
nada ou em trânsito, identificada ou não, está sujeita à fiscalização, na 
forma que dispuser o regulamento.
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CAPÍTULO XI
DAS COMISSÕES DE SEMENTES E MUDAS

Art. 40. Ficam criadas as Comissões de Sementes e Mudas, ór-
gãos colegiados, de caráter consultivo e de assessoramento ao Mapa, às 
quais compete propor normas e procedimentos complementares, relati-
vos à produção, comércio e utilização de sementes e mudas.

§ 1o As Comissões de Sementes e Mudas, a serem instaladas nas 
unidades da Federação, serão compostas por representantes de entidades 
federais, estaduais e municipais e da iniciativa privada, vinculadas à fis-
calização, à pesquisa, ao ensino, à assistência técnica e extensão rural, à 
produção, ao comércio e ao uso de sementes e mudas.

§ 2o A composição, a estrutura, as atribuições e as responsabili-
dades das Comissões de Sementes e Mudas serão estabelecidas no regu-
lamento desta Lei.

§ 3o Cabe ao Mapa a coordenação, em âmbito nacional, das Co-
missões de Sementes e Mudas.

CAPÍTULO XII
DAS PROIBIÇÕES

Art. 41. Ficam proibidos a produção, o beneficiamento, o ar-
mazenamento, a análise, o comércio, o transporte e a utilização de se-
mentes e mudas em desacordo com o estabelecido nesta Lei e em sua 
regulamentação.

Parágrafo único. A classificação das infrações desta Lei e as res-
pectivas penalidades serão disciplinadas no regulamento.

CAPÍTULO XIII
DAS MEDIDAS CAUTELARES E DAS PENALIDADES

Art. 42. No ato da ação fiscal serão adotadas como medidas cau-
telares, conforme dispuser o regulamento desta Lei:

I - suspensão da comercialização; ou
II - interdição de estabelecimento.
Art. 43. Sem prejuízo da responsabilidade penal e civil cabível, a 

inobservância das disposições desta Lei sujeita as pessoas físicas e jurídi-
cas, referidas no art. 8o, às seguintes penalidades, isolada ou cumulativa-
mente, conforme dispuser o regulamento desta Lei:
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I - advertência;
II - multa pecuniária;
III - apreensão das sementes ou mudas;
IV - condenação das sementes ou mudas;
V - suspensão da inscrição no Renasem;
VI - cassação da inscrição no Renasem.
Parágrafo único. A multa pecuniária será de valor equivalente a 

até 250% (duzentos e cinquenta por cento) do valor comercial do pro-
duto fiscalizado, quando incidir sobre a produção, beneficiamento ou 
comercialização.

Art. 44. O responsável técnico, o amostrador ou o certificador 
que descumprir os dispositivos desta Lei, estará sujeito às seguintes pe-
nalidades, isolada ou cumulativamente, conforme dispuser a regulamen-
tação desta Lei:

I - advertência;
II - multa pecuniária;
III - suspensão do credenciamento;
IV - cassação do credenciamento.
Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto no caput deste artigo, 

fica o órgão fiscalizador obrigado a comunicar as eventuais ocorrências, 
imediatamente, ao respectivo Conselho Regional de Engenharia, Arqui-
tetura e Agronomia - Crea.

CAPÍTULO XIV
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 45. As sementes produzidas de conformidade com o estabe-
lecido no caput do art. 24 e denominadas na forma do caput do art. 22 
poderão ser comercializadas com a designação de “sementes fiscalizadas”, 
por um prazo máximo de 2 (dois) anos, contado a partir da data de pu-
blicação desta Lei.

Art. 46. O produto da arrecadação a que se referem os arts. 9o e 
17 será recolhido ao Fundo Federal Agropecuário, de conformidade com 
a legislação vigente, e aplicado na execução dos serviços de que trata esta 
Lei, conforme regulamentação.

Art. 47. Fica o Mapa autorizado a estabelecer mecanismos es-
pecíficos e, no que couber, exceções ao disposto nesta Lei, para regula-
mentação da produção e do comércio de sementes de espécies florestais, 
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nativas ou exóticas, ou de interesse medicinal ou ambiental, bem como 
para as demais espécies referidas no parágrafo único do art. 24.

Art. 48. Observadas as demais exigências desta Lei, é vedado o 
estabelecimento de restrições à inclusão de sementes e mudas de culti-
var local, tradicional ou crioula em programas de financiamento ou em 
programas públicos de distribuição ou troca de sementes, desenvolvidos 
junto a agricultores familiares.

Art. 49. O Mapa estabelecerá os mecanismos de coordenação e 
execução das atividades previstas nesta Lei.

Art. 50. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 
90 (noventa) dias, a contar da data de sua publicação.

Art. 51. Esta Lei entra em vigor 90 (noventa) dias após a data de 
sua publicação.

Art. 52. Fica revogada a Lei no 6.507, de 19 de dezembro de 1977.

Brasília, 5 de agosto de 2003; 182o da Independência e 
115o da República.

LEI Nº 13.123, DE 20 DE MAIO DE 2015

Regulamenta o inciso II do § 1º e o § 4º 
do art. 225 da Constituição Federal, o 
Artigo 1, a alínea j do Artigo 8, a alínea 
c do Artigo 10, o Artigo 15 e os §§ 3º 
e 4º do Artigo 16 da Convenção sobre 
Diversidade Biológica, promulgada pelo 
Decreto nº 2.519, de 16 de março de 
1998; dispõe sobre o acesso ao patrimô-
nio genético, sobre a proteção e o acesso 
ao conhecimento tradicional associado 
e sobre a repartição de benefícios para 
conservação e uso sustentável da biodi-
versidade; revoga a Medida Provisória 
nº 2.186-16, de 23 de agosto de 2001; e 
dá outras providências.
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A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso 
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre bens, direitos e obrigações relativos:
I - ao acesso ao patrimônio genético do País, bem de uso comum 

do povo encontrado em condições in situ, inclusive as espécies domesti-
cadas e populações espontâneas, ou mantido em condições ex situ, desde 
que encontrado em condições in situ no território nacional, na platafor-
ma continental, no mar territorial e na zona econômica exclusiva;

II - ao conhecimento tradicional associado ao patrimônio gené-
tico, relevante à conservação da diversidade biológica, à integridade do 
patrimônio genético do País e à utilização de seus componentes;

III - ao acesso à tecnologia e à transferência de tecnologia para a 
conservação e a utilização da diversidade biológica;

IV - à exploração econômica de produto acabado ou material re-
produtivo oriundo de acesso ao patrimônio genético ou ao conhecimento 
tradicional associado;

V - à repartição justa e equitativa dos benefícios derivados da ex-
ploração econômica de produto acabado ou material reprodutivo oriun-
do de acesso ao patrimônio genético ou ao conhecimento tradicional as-
sociado, para conservação e uso sustentável da biodiversidade;

VI - à remessa para o exterior de parte ou do todo de organismos, 
vivos ou mortos, de espécies animais, vegetais, microbianas ou de outra 
natureza, que se destine ao acesso ao patrimônio genético; e

VII - à implementação de tratados internacionais sobre o patri-
mônio genético ou o conhecimento tradicional associado aprovados pelo 
Congresso Nacional e promulgados.

§ 1º O acesso ao patrimônio genético ou ao conhecimento tradicio-
nal associado será efetuado sem prejuízo dos direitos de propriedade mate-
rial ou imaterial que incidam sobre o patrimônio genético ou sobre o conhe-
cimento tradicional associado acessado ou sobre o local de sua ocorrência.

§ 2º O acesso ao patrimônio genético existente na plataforma 
continental observará o disposto na Lei nº 8.617, de 4 de janeiro de 1993 .

Art. 2º Além dos conceitos e das definições constantes da Con-
venção sobre Diversidade Biológica - CDB, promulgada pelo Decreto nº 
2.519, de 16 de março de 1998 , consideram-se para os fins desta Lei:
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I - patrimônio genético - informação de origem genética de es-
pécies vegetais, animais, microbianas ou espécies de outra natureza, in-
cluindo substâncias oriundas do metabolismo destes seres vivos;

II - conhecimento tradicional associado - informação ou práti-
ca de população indígena, comunidade tradicional ou agricultor tradi-
cional sobre as propriedades ou usos diretos ou indiretos associada ao 
patrimônio genético;

III - conhecimento tradicional associado de origem não identi-
ficável - conhecimento tradicional associado em que não há a possibili-
dade de vincular a sua origem a, pelo menos, uma população indígena, 
comunidade tradicional ou agricultor tradicional;

IV - comunidade tradicional - grupo culturalmente diferenciado 
que se reconhece como tal, possui forma própria de organização social 
e ocupa e usa territórios e recursos naturais como condição para a sua 
reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando 
conhecimentos, inovações e práticas geradas e transmitidas pela tradição;

V - provedor de conhecimento tradicional associado - população 
indígena, comunidade tradicional ou agricultor tradicional que detém e for-
nece a informação sobre conhecimento tradicional associado para o acesso;

VI - consentimento prévio informado - consentimento formal, 
previamente concedido por população indígena ou comunidade tradicio-
nal segundo os seus usos, costumes e tradições ou protocolos comunitários;

VII - protocolo comunitário - norma procedimental das popu-
lações indígenas, comunidades tradicionais ou agricultores tradicionais 
que estabelece, segundo seus usos, costumes e tradições, os mecanismos 
para o acesso ao conhecimento tradicional associado e a repartição de 
benefícios de que trata esta Lei;

VIII - acesso ao patrimônio genético - pesquisa ou desenvolvi-
mento tecnológico realizado sobre amostra de patrimônio genético;

IX - acesso ao conhecimento tradicional associado - pesquisa ou 
desenvolvimento tecnológico realizado sobre conhecimento tradicional 
associado ao patrimônio genético que possibilite ou facilite o acesso ao pa-
trimônio genético, ainda que obtido de fontes secundárias tais como feiras, 
publicações, inventários, filmes, artigos científicos, cadastros e outras for-
mas de sistematização e registro de conhecimentos tradicionais associados;

X - pesquisa - atividade, experimental ou teórica, realizada sobre 
o patrimônio genético ou conhecimento tradicional associado, com o ob-
jetivo de produzir novos conhecimentos, por meio de um processo siste-
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mático de construção do conhecimento que gera e testa hipóteses e teorias, 
descreve e interpreta os fundamentos de fenômenos e fatos observáveis;

XI - desenvolvimento tecnológico - trabalho sistemático sobre o 
patrimônio genético ou sobre o conhecimento tradicional associado, ba-
seado nos procedimentos existentes, obtidos pela pesquisa ou pela expe-
riência prática, realizado com o objetivo de desenvolver novos materiais, 
produtos ou dispositivos, aperfeiçoar ou desenvolver novos processos 
para exploração econômica;

XII - cadastro de acesso ou remessa de patrimônio genético ou 
de conhecimento tradicional associado - instrumento declaratório obri-
gatório das atividades de acesso ou remessa de patrimônio genético ou de 
conhecimento tradicional associado;

XIII - remessa - transferência de amostra de patrimônio genético 
para instituição localizada fora do País com a finalidade de acesso, na 
qual a responsabilidade sobre a amostra é transferida para a destinatária;

XIV - autorização de acesso ou remessa - ato administrativo que 
permite, sob condições específicas, o acesso ao patrimônio genético ou ao 
conhecimento tradicional associado e a remessa de patrimônio genético;

XV - usuário - pessoa natural ou jurídica que realiza acesso a 
patrimônio genético ou conhecimento tradicional associado ou explora 
economicamente produto acabado ou material reprodutivo oriundo de 
acesso ao patrimônio genético ou ao conhecimento tradicional associado;

XVI - produto acabado - produto cuja natureza não requer ne-
nhum tipo de processo produtivo adicional, oriundo de acesso ao pa-
trimônio genético ou ao conhecimento tradicional associado, no qual 
o componente do patrimônio genético ou do conhecimento tradicional 
associado seja um dos elementos principais de agregação de valor ao pro-
duto, estando apto à utilização pelo consumidor final, seja este pessoa 
natural ou jurídica;

XVII - produto intermediário - produto cuja natureza é a utiliza-
ção em cadeia produtiva, que o agregará em seu processo produtivo, na 
condição de insumo, excipiente e matéria-prima, para o desenvolvimento 
de outro produto intermediário ou de produto acabado;

XVIII - elementos principais de agregação de valor ao produto - ele-
mentos cuja presença no produto acabado é determinante para a existência 
das características funcionais ou para a formação do apelo mercadológico;

XIX - notificação de produto - instrumento declaratório que ante-
cede o início da atividade de exploração econômica de produto acabado ou 
material reprodutivo oriundo de acesso ao patrimônio genético ou ao co-
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nhecimento tradicional associado, no qual o usuário declara o cumprimento 
dos requisitos desta Lei e indica a modalidade de repartição de benefícios, 
quando aplicável, a ser estabelecida no acordo de repartição de benefícios;

XX - acordo de repartição de benefícios - instrumento jurídico que 
qualifica as partes, o objeto e as condições para repartição de benefícios;

XXI - acordo setorial - ato de natureza contratual firmado entre 
o poder público e usuários, tendo em vista a repartição justa e equitativa 
dos benefícios decorrentes da exploração econômica oriunda de acesso 
ao patrimônio genético ou ao conhecimento tradicional associado de ori-
gem não identificável;

XXII - atestado de regularidade de acesso - ato administrativo pelo 
qual o órgão competente declara que o acesso ao patrimônio genético ou 
ao conhecimento tradicional associado cumpriu os requisitos desta Lei;

XXIII - termo de transferência de material - instrumento firmado 
entre remetente e destinatário para remessa ao exterior de uma ou mais 
amostras contendo patrimônio genético acessado ou disponível para 
acesso, que indica, quando for o caso, se houve acesso a conhecimento 
tradicional associado e que estabelece o compromisso de repartição de 
benefícios de acordo com as regras previstas nesta Lei;

XXIV - atividades agrícolas - atividades de produção, processamento 
e comercialização de alimentos, bebidas, fibras, energia e florestas plantadas;

XXV - condições in situ - condições em que o patrimônio gené-
tico existe em ecossistemas e habitats naturais e, no caso de espécies do-
mesticadas ou cultivadas, nos meios onde naturalmente tenham desen-
volvido suas características distintivas próprias, incluindo as que formem 
populações espontâneas;

XXVI - espécie domesticada ou cultivada - espécie em cujo pro-
cesso de evolução influiu o ser humano para atender suas necessidades;

XXVII - condições ex situ - condições em que o patrimônio ge-
nético é mantido fora de seu habitat natural;

XXVIII - população espontânea - população de espécies introdu-
zidas no território nacional, ainda que domesticadas, capazes de se auto-
perpetuarem naturalmente nos ecossistemas e habitats brasileiros;

XXIX - material reprodutivo - material de propagação vegetal ou 
de reprodução animal de qualquer gênero, espécie ou cultivo proveniente 
de reprodução sexuada ou assexuada;

XXX - envio de amostra - envio de amostra que contenha pa-
trimônio genético para a prestação de serviços no exterior como parte 
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de pesquisa ou desenvolvimento tecnológico na qual a responsabilidade 
sobre a amostra é de quem realiza o acesso no Brasil;

XXXI - agricultor tradicional - pessoa natural que utiliza va-
riedades tradicionais locais ou crioulas ou raças localmente adaptadas 
ou crioulas e mantém e conserva a diversidade genética, incluído o 
agricultor familiar;

XXXII - variedade tradicional local ou crioula - variedade prove-
niente de espécie que ocorre em condição in situ ou mantida em condição 
ex situ, composta por grupo de plantas dentro de um táxon no nível mais 
baixo conhecido, com diversidade genética desenvolvida ou adaptada por 
população indígena, comunidade tradicional ou agricultor tradicional, in-
cluindo seleção natural combinada com seleção humana no ambiente lo-
cal, que não seja substancialmente semelhante a cultivares comerciais; e

XXXIII - raça localmente adaptada ou crioula - raça proveniente 
de espécie que ocorre em condição in situ ou mantida em condição ex 
situ, representada por grupo de animais com diversidade genética de-
senvolvida ou adaptada a um determinado nicho ecológico e formada 
a partir de seleção natural ou seleção realizada adaptada por população 
indígena, comunidade tradicional ou agricultor tradicional.

Parágrafo único. Considera-se parte do patrimônio genético exis-
tente no território nacional, para os efeitos desta Lei, o microrganismo que 
tenha sido isolado a partir de substratos do território nacional, do mar ter-
ritorial, da zona econômica exclusiva ou da plataforma continental.

Art. 3º O acesso ao patrimônio genético existente no País ou ao 
conhecimento tradicional associado para fins de pesquisa ou desenvol-
vimento tecnológico e a exploração econômica de produto acabado ou 
material reprodutivo oriundo desse acesso somente serão realizados me-
diante cadastro, autorização ou notificação, e serão submetidos a fiscali-
zação, restrições e repartição de benefícios nos termos e nas condições 
estabelecidos nesta Lei e no seu regulamento.

Parágrafo único. São de competência da União a gestão, o con-
trole e a fiscalização das atividades descritas no caput , nos termos do 
disposto no inciso XXIII do caput do art. 7º da Lei Complementar nº 
140, de 8 de dezembro de 2011 .

Art. 4º Esta Lei não se aplica ao patrimônio genético humano.
Art. 5º É vedado o acesso ao patrimônio genético e ao conhe-

cimento tradicional associado para práticas nocivas ao meio ambiente, 
à reprodução cultural e à saúde humana e para o desenvolvimento de 
armas biológicas e químicas.
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CAPÍTULO II
DAS COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS

Art. 6º Fica criado no âmbito do Ministério do Meio Ambiente 
o Conselho de Gestão do Patrimônio Genético - CGen, órgão colegiado 
de caráter deliberativo, normativo, consultivo e recursal, responsável por 
coordenar a elaboração e a implementação de políticas para a gestão do 
acesso ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional associado 
e da repartição de benefícios, formado por representação de órgãos e en-
tidades da administração pública federal que detêm competência sobre 
as diversas ações de que trata esta Lei com participação máxima de 60% 
(sessenta por cento) e a representação da sociedade civil em no mínimo 
40% (quarenta por cento) dos membros, assegurada a paridade entre:

I - setor empresarial;
II - setor acadêmico; e
III - populações indígenas, comunidades tradicionais e agricul-

tores tradicionais.
§ 1º Compete também ao CGen:
I - estabelecer:
a) normas técnicas;
b) diretrizes e critérios para elaboração e cumprimento do acor-

do de repartição de benefícios;
c) critérios para a criação de banco de dados para o registro de in-

formação sobre patrimônio genético e conhecimento tradicional associado;
II - acompanhar, em articulação com órgãos federais, ou median-

te convênio com outras instituições, as atividades de:
a) acesso e remessa de amostra que contenha o patrimônio 

genético; e
b) acesso a conhecimento tradicional associado;
III - deliberar sobre:
a) as autorizações de que trata o inciso II do § 3º do art. 13;
b) o credenciamento de instituição nacional que mantém coleção 

ex situ de amostras que contenham o patrimônio genético; e
c) o credenciamento de instituição nacional para ser responsável 

pela criação e manutenção da base de dados de que trata o inciso IX;
IV - atestar a regularidade do acesso ao patrimônio genético ou ao 

conhecimento tradicional associado de que trata o Capítulo IV desta Lei;
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V - registrar o recebimento da notificação do produto acabado 
ou material reprodutivo e a apresentação do acordo de repartição de be-
nefícios, nos termos do art. 16;

VI - promover debates e consultas públicas sobre os temas de que 
trata esta Lei;

VII - funcionar como instância superior de recurso em relação 
à decisão de instituição credenciada e aos atos decorrentes da aplicação 
desta Lei, na forma do regulamento;

VIII - estabelecer diretrizes para aplicação dos recursos destina-
dos ao Fundo Nacional para a Repartição de Benefícios - FNRB, previsto 
no art. 30 , a título de repartição de benefícios;

IX - criar e manter base de dados relativos:
a) aos cadastros de acesso ao patrimônio genético ou ao conheci-

mento tradicional associado e de remessa;
b) às autorizações de acesso ao patrimônio genético ou ao conhe-

cimento tradicional associado e de remessa;
c) aos instrumentos e termos de transferência de material;
d) às coleções ex situ das instituições credenciadas que conte-

nham amostras de patrimônio genético;
e) às notificações de produto acabado ou material reprodutivo;
f) aos acordos de repartição de benefícios;
g) aos atestados de regularidade de acesso;
X - cientificar órgãos federais de proteção dos direitos de popu-

lações indígenas e comunidades tradicionais sobre o registro em cadastro 
de acesso a conhecimentos tradicionais associados;

XI - (VETADO); e
XII - aprovar seu regimento interno.
§ 2º Regulamento disporá sobre a composição e o funcionamen-

to do CGen.
§ 3º O CGen criará Câmaras Temáticas e Setoriais, com a partici-

pação paritária do Governo e da sociedade civil, sendo esta representada 
pelos setores empresarial, acadêmico e representantes das populações in-
dígenas, comunidades tradicionais e agricultores tradicionais, para sub-
sidiar as decisões do plenário.

Art. 7º A administração pública federal disponibilizará ao CGen, 
na forma do regulamento, as informações necessárias para a rastreabili-
dade das atividades decorrentes de acesso ao patrimônio genético ou ao 
conhecimento tradicional associado, inclusive as relativas à exploração 
econômica oriunda desse acesso.
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CAPÍTULO III
DO CONHECIMENTO TRADICIONAL ASSOCIADO

Art. 8º Ficam protegidos por esta Lei os conhecimentos tradi-
cionais associados ao patrimônio genético de populações indígenas, de 
comunidade tradicional ou de agricultor tradicional contra a utilização e 
exploração ilícita.

§ 1º O Estado reconhece o direito de populações indígenas, de co-
munidades tradicionais e de agricultores tradicionais de participar da toma-
da de decisões, no âmbito nacional, sobre assuntos relacionados à conserva-
ção e ao uso sustentável de seus conhecimentos tradicionais associados ao 
patrimônio genético do País, nos termos desta Lei e do seu regulamento.

§ 2º O conhecimento tradicional associado ao patrimônio ge-
nético de que trata esta Lei integra o patrimônio cultural brasileiro e 
poderá ser depositado em banco de dados, conforme dispuser o CGen 
ou legislação específica.

§ 3º São formas de reconhecimento dos conhecimentos tradicio-
nais associados, entre outras:

I - publicações científicas;
II - registros em cadastros ou bancos de dados; ou
III - inventários culturais.
§ 4º O intercâmbio e a difusão de patrimônio genético e de co-

nhecimento tradicional associado praticados entre si por populações in-
dígenas, comunidade tradicional ou agricultor tradicional para seu pró-
prio benefício e baseados em seus usos, costumes e tradições são isentos 
das obrigações desta Lei.

Art. 9º O acesso ao conhecimento tradicional associado de 
origem identificável está condicionado à obtenção do consentimento 
prévio informado.

§ 1º A comprovação do consentimento prévio informado po-
derá ocorrer, a critério da população indígena, da comunidade tradi-
cional ou do agricultor tradicional, pelos seguintes instrumentos, na 
forma do regulamento:

I - assinatura de termo de consentimento prévio;
II - registro audiovisual do consentimento;
III - parecer do órgão oficial competente; ou
IV - adesão na forma prevista em protocolo comunitário.
§ 2º O acesso a conhecimento tradicional associado de origem 

não identificável independe de consentimento prévio informado.
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§ 3º O acesso ao patrimônio genético de variedade tradicional 
local ou crioula ou à raça localmente adaptada ou crioula para atividades 
agrícolas compreende o acesso ao conhecimento tradicional associado 
não identificável que deu origem à variedade ou à raça e não depende do 
consentimento prévio da população indígena, da comunidade tradicio-
nal ou do agricultor tradicional que cria, desenvolve, detém ou conserva 
a variedade ou a raça.

Art. 10. Às populações indígenas, às comunidades tradicionais e 
aos agricultores tradicionais que criam, desenvolvem, detêm ou conser-
vam conhecimento tradicional associado são garantidos os direitos de:

I - ter reconhecida sua contribuição para o desenvolvimento e 
conservação de patrimônio genético, em qualquer forma de publicação, 
utilização, exploração e divulgação;

II - ter indicada a origem do acesso ao conhecimento tradicional 
associado em todas as publicações, utilizações, explorações e divulgações;

III - perceber benefícios pela exploração econômica por tercei-
ros, direta ou indiretamente, de conhecimento tradicional associado, nos 
termos desta Lei;

IV - participar do processo de tomada de decisão sobre assuntos 
relacionados ao acesso a conhecimento tradicional associado e à repar-
tição de benefícios decorrente desse acesso, na forma do regulamento;

V - usar ou vender livremente produtos que contenham patri-
mônio genético ou conhecimento tradicional associado, observados os 
dispositivos das Leis nº s 9.456, de 25 de abril de 1997 , e 10.711, de 5 de 
agosto de 2003 ; e

VI - conservar, manejar, guardar, produzir, trocar, desenvolver, 
melhorar material reprodutivo que contenha patrimônio genético ou co-
nhecimento tradicional associado.

§ 1º Para os fins desta Lei, qualquer conhecimento tradicional 
associado ao patrimônio genético será considerado de natureza coletiva, 
ainda que apenas um indivíduo de população indígena ou de comunida-
de tradicional o detenha.

§ 2º O patrimônio genético mantido em coleções ex situ em insti-
tuições nacionais geridas com recursos públicos e as informações a ele asso-
ciadas poderão ser acessados pelas populações indígenas, pelas comunida-
des tradicionais e pelos agricultores tradicionais, na forma do regulamento.
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CAPÍTULO IV
DO ACESSO, DA REMESSA E DA EXPLORAÇÃO ECONÔMICA

Art. 11. Ficam sujeitas às exigências desta Lei as seguintes atividades:
I - acesso ao patrimônio genético ou ao conhecimento tradicio-

nal associado;
II - remessa para o exterior de amostras de patrimônio genético; e
III - exploração econômica de produto acabado ou material re-

produtivo oriundo de acesso ao patrimônio genético ou ao conhecimento 
tradicional associado realizado após a vigência desta Lei.

§ 1º É vedado o acesso ao patrimônio genético ou ao conheci-
mento tradicional associado por pessoa natural estrangeira.

§ 2º A remessa para o exterior de amostra de patrimônio genético 
depende de assinatura do termo de transferência de material, na forma 
prevista pelo CGen.

Art. 12. Deverão ser cadastradas as seguintes atividades:
I - acesso ao patrimônio genético ou ao conhecimento tradicio-

nal associado dentro do País realizado por pessoa natural ou jurídica na-
cional, pública ou privada;

II - acesso ao patrimônio genético ou conhecimento tradicional 
associado por pessoa jurídica sediada no exterior associada a instituição 
nacional de pesquisa científica e tecnológica, pública ou privada;

III - acesso ao patrimônio genético ou ao conhecimento tradicio-
nal associado realizado no exterior por pessoa natural ou jurídica nacio-
nal, pública ou privada;

IV - remessa de amostra de patrimônio genético para o exterior 
com a finalidade de acesso, nas hipóteses dos incisos II e III deste caput; e

V - envio de amostra que contenha patrimônio genético por pes-
soa jurídica nacional, pública ou privada, para prestação de serviços no 
exterior como parte de pesquisa ou desenvolvimento tecnológico.

§ 1º O cadastro de que trata este artigo terá seu funcionamento 
definido em regulamento.

§ 2º O cadastramento deverá ser realizado previamente à remes-
sa, ou ao requerimento de qualquer direito de propriedade intelectual, 
ou à comercialização do produto intermediário, ou à divulgação dos re-
sultados, finais ou parciais, em meios científicos ou de comunicação, ou 
à notificação de produto acabado ou material reprodutivo desenvolvido 
em decorrência do acesso.
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§ 3º São públicas as informações constantes do banco de dados 
de que trata o inciso IX do § 1º do art. 6º, ressalvadas aquelas que possam 
prejudicar as atividades de pesquisa ou desenvolvimento científico ou 
tecnológico ou as atividades comerciais de terceiros, podendo ser estas 
informações disponibilizadas mediante autorização do usuário.

Art. 13. As seguintes atividades poderão, a critério da União, ser 
realizadas mediante autorização prévia, na forma do regulamento:

I - acesso ao patrimônio genético ou ao conhecimento tradicio-
nal associado em área indispensável à segurança nacional, que se dará 
após anuência do Conselho de Defesa Nacional;

II - acesso ao patrimônio genético ou ao conhecimento tradi-
cional associado em águas jurisdicionais brasileiras, na plataforma con-
tinental e na zona econômica exclusiva, que se dará após anuência da 
autoridade marítima.

§ 1º As autorizações de acesso e de remessa podem ser requeridas 
em conjunto ou isoladamente.

§ 2º A autorização de remessa de amostra de patrimônio genético 
para o exterior transfere a responsabilidade da amostra ou do material 
remetido para a destinatária.

§ 3º (VETADO).
§ 4º (VETADO).
Art. 14. A conservação ex situ de amostra do patrimônio genéti-

co encontrado na condição in situ deverá ser preferencialmente realizada 
no território nacional.

Art. 15. A autorização ou o cadastro para remessa de amostra 
do patrimônio genético para o exterior depende da informação do uso 
pretendido, observados os requisitos do regulamento.

Art. 16. Para a exploração econômica de produto acabado ou 
material reprodutivo oriundo de acesso ao patrimônio genético ou ao 
conhecimento tradicional associado serão exigidas:

I - a notificação do produto acabado ou do material reprodutivo 
ao CGen; e

II - a apresentação do acordo de repartição de benefícios, ressal-
vado o disposto no § 5º do art. 17 e no § 4º do art. 25.

§ 1º A modalidade de repartição de benefícios, monetária ou não 
monetária, deverá ser indicada no momento da notificação do produto 
acabado ou material reprodutivo oriundo do acesso ao patrimônio gené-
tico ou ao conhecimento tradicional associado.
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§ 2º O acordo de repartição de benefícios deve ser apresentado 
em até 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias a partir do momento da 
notificação do produto acabado ou do material reprodutivo, na forma 
prevista no Capítulo V desta Lei, ressalvados os casos que envolverem 
conhecimentos tradicionais associados de origem identificável.

CAPÍTULO V
DA REPARTIÇÃO DE BENEFÍCIOS

Art. 17. Os benefícios resultantes da exploração econômica de 
produto acabado ou de material reprodutivo oriundo de acesso ao pa-
trimônio genético de espécies encontradas em condições in situ ou ao 
conhecimento tradicional associado, ainda que produzido fora do País, 
serão repartidos, de forma justa e equitativa, sendo que no caso do pro-
duto acabado o componente do patrimônio genético ou do conhecimen-
to tradicional associado deve ser um dos elementos principais de agrega-
ção de valor, em conformidade ao que estabelece esta Lei.

§ 1º Estará sujeito à repartição de benefícios exclusivamente o 
fabricante do produto acabado ou o produtor do material reprodutivo, 
independentemente de quem tenha realizado o acesso anteriormente.

§ 2º Os fabricantes de produtos intermediários e desenvolvedores 
de processos oriundos de acesso ao patrimônio genético ou ao conheci-
mento tradicional associado ao longo da cadeia produtiva estarão isentos 
da obrigação de repartição de benefícios.

§ 3º Quando um único produto acabado ou material reprodutivo 
for o resultado de acessos distintos, estes não serão considerados cumu-
lativamente para o cálculo da repartição de benefícios.

§ 4º As operações de licenciamento, transferência ou permissão 
de utilização de qualquer forma de direito de propriedade intelectual so-
bre produto acabado, processo ou material reprodutivo oriundo do aces-
so ao patrimônio genético ou ao conhecimento tradicional associado por 
terceiros são caracterizadas como exploração econômica isenta da obri-
gação de repartição de benefícios.

§ 5º Ficam isentos da obrigação de repartição de benefícios, nos 
termos do regulamento:

I - as microempresas, as empresas de pequeno porte, os microem-
preendedores individuais, conforme disposto na Lei Complementar nº 
123, de 14 de dezembro de 2006 ; e
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II - os agricultores tradicionais e suas cooperativas, com receita 
bruta anual igual ou inferior ao limite máximo estabelecido no inciso II 
do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 .

§ 6º No caso de acesso ao conhecimento tradicional associado 
pelas pessoas previstas no § 5º, os detentores desse conhecimento serão 
beneficiados nos termos do art. 33.

§ 7º Caso o produto acabado ou o material reprodutivo não tenha 
sido produzido no Brasil, o importador, subsidiária, controlada, coligada, 
vinculada ou representante comercial do produtor estrangeiro em terri-
tório nacional ou em território de países com os quais o Brasil mantiver 
acordo com este fim responde solidariamente com o fabricante do pro-
duto acabado ou do material reprodutivo pela repartição de benefícios.

§ 8º Na ausência de acesso a informações essenciais à determina-
ção da base de cálculo de repartição de benefícios em tempo adequado, 
nos casos a que se refere o § 7º, a União arbitrará o valor da base de cálculo 
de acordo com a melhor informação disponível, considerando o percen-
tual previsto nesta Lei ou em acordo setorial, garantido o contraditório.

§ 9º A União estabelecerá por decreto a Lista de Classificação de 
Repartição de Benefícios, com base na Nomenclatura Comum do Mer-
cosul - NCM.

§ 10. (VETADO).
Art. 18. Os benefícios resultantes da exploração econômica de 

produto oriundo de acesso ao patrimônio genético ou ao conhecimento 
tradicional associado para atividades agrícolas serão repartidos sobre a 
comercialização do material reprodutivo, ainda que o acesso ou a explo-
ração econômica dê-se por meio de pessoa física ou jurídica subsidiária, 
controlada, coligada, contratada, terceirizada ou vinculada, respeitado o 
disposto no § 7º do art. 17.

§ 1º A repartição de benefícios, prevista no caput, deverá ser 
aplicada ao último elo da cadeia produtiva de material reprodutivo, fi-
cando isentos os demais elos.

§ 2º No caso de exploração econômica de material reprodutivo 
oriundo de acesso a patrimônio genético ou a conhecimento tradicional 
associado para fins de atividades agrícolas e destinado exclusivamente à 
geração de produtos acabados nas cadeias produtivas que não envolvam 
atividade agrícola, a repartição de benefícios ocorrerá somente sobre a 
exploração econômica do produto acabado.

§ 3º Fica isenta da repartição de benefícios a exploração econô-
mica de produto acabado ou de material reprodutivo oriundo do acesso 
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ao patrimônio genético de espécies introduzidas no território nacional 
pela ação humana, ainda que domesticadas, exceto:

I - as que formem populações espontâneas que tenham adquiri-
do características distintivas próprias no País; e

II - variedade tradicional local ou crioula ou a raça localmente 
adaptada ou crioula.

Art. 19. A repartição de benefícios decorrente da exploração eco-
nômica de produto acabado ou material reprodutivo oriundo de acesso 
ao patrimônio genético ou ao conhecimento tradicional associado pode-
rá constituir-se nas seguintes modalidades:

I - monetária; ou
II - não monetária, incluindo, entre outras:
a) projetos para conservação ou uso sustentável de biodiversida-

de ou para proteção e manutenção de conhecimentos, inovações ou prá-
ticas de populações indígenas, de comunidades tradicionais ou de agri-
cultores tradicionais, preferencialmente no local de ocorrência da espécie 
em condição in situ ou de obtenção da amostra quando não se puder 
especificar o local original;

b) transferência de tecnologias;
c) disponibilização em domínio público de produto, sem prote-

ção por direito de propriedade intelectual ou restrição tecnológica;
d) licenciamento de produtos livre de ônus;
e) capacitação de recursos humanos em temas relacionados à 

conservação e uso sustentável do patrimônio genético ou do conheci-
mento tradicional associado; e

f) distribuição gratuita de produtos em programas de interesse 
social.

§ 1º No caso de acesso a patrimônio genético fica a critério do 
usuário a opção por uma das modalidades de repartição de benefícios 
previstas no caput.

§ 2º Ato do Poder Executivo disciplinará a forma de repartição 
de benefícios da modalidade não monetária nos casos de acesso a patri-
mônio genético.

§ 3º A repartição de benefícios não monetária correspondente 
a transferência de tecnologia poderá realizar-se, dentre outras formas, 
mediante:

I - participação na pesquisa e desenvolvimento tecnológico;
II - intercâmbio de informações;
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III - intercâmbio de recursos humanos, materiais ou tecnologia 
entre instituição nacional de pesquisa científica e tecnológica, pública ou 
privada, e instituição de pesquisa sediada no exterior;

IV - consolidação de infraestrutura de pesquisa e de desenvolvi-
mento tecnológico; e

V - estabelecimento de empreendimento conjunto de base 
tecnológica.

§ 4º (VETADO).
Art. 20. Quando a modalidade escolhida for a repartição de be-

nefícios monetária decorrente da exploração econômica de produto aca-
bado ou de material reprodutivo oriundo de acesso ao patrimônio genéti-
co, será devida uma parcela de 1% (um por cento) da receita líquida anual 
obtida com a exploração econômica, ressalvada a hipótese de redução 
para até 0,1 (um décimo) por acordo setorial previsto no art. 21.

Art. 21. Com o fim de garantir a competitividade do setor con-
templado, a União poderá, a pedido do interessado, conforme o regula-
mento, celebrar acordo setorial que permita reduzir o valor da repartição 
de benefícios monetária para até 0,1% (um décimo por cento) da receita 
líquida anual obtida com a exploração econômica do produto acabado ou 
do material reprodutivo oriundo de acesso ao patrimônio genético ou ao 
conhecimento tradicional associado de origem não identificável.

Parágrafo único. Para subsidiar a celebração de acordo setorial, 
os órgãos oficiais de defesa dos direitos de populações indígenas e de co-
munidades tradicionais poderão ser ouvidos, nos termos do regulamento.

Art. 22. Nas modalidades de repartição de benefícios não mone-
tárias correspondentes às alíneas a, e e f do inciso II do caput do art. 19, a 
repartição de benefícios deverá ser equivalente a 75% (setenta e cinco por 
cento) do previsto para a modalidade monetária, conforme os critérios 
definidos pelo CGen.

Parágrafo único. O CGen poderá delimitar critérios ou parâ-
metros de resultado ou efetividade que os usuários deverão atender, em 
substituição ao parâmetro de custo previsto no caput para a repartição de 
benefícios não monetária.

Art. 23. Quando o produto acabado ou o material reprodutivo 
for oriundo de acesso ao conhecimento tradicional associado de origem 
não identificável, a repartição decorrente do uso desse conhecimento de-
verá ser feita na modalidade prevista no inciso I do caput do art. 19 e em 
montante correspondente ao estabelecido nos arts. 20 e 21 desta Lei.
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Art. 24. Quando o produto acabado ou o material reprodutivo for 
oriundo de acesso ao conhecimento tradicional associado que seja de ori-
gem identificável, o provedor de conhecimento tradicional associado terá 
direito de receber benefícios mediante acordo de repartição de benefícios.

§ 1º A repartição entre usuário e provedor será negociada de forma 
justa e equitativa entre as partes, atendendo a parâmetros de clareza, lealda-
de e transparência nas cláusulas pactuadas, que deverão indicar condições, 
obrigações, tipos e duração dos benefícios de curto, médio e longo prazo.

§ 2º A repartição com os demais detentores do mesmo conheci-
mento tradicional associado dar-se-á na modalidade monetária, realiza-
da por meio do Fundo Nacional para a Repartição de Benefícios - FNRB.

§ 3º A parcela devida pelo usuário para a repartição de benefícios 
prevista no § 2º, a ser depositada no Fundo Nacional para a Repartição 
de Benefícios - FNRB, corresponderá à metade daquela prevista no art. 
20 desta Lei ou definida em acordo setorial.

§ 4º A repartição de benefícios de que trata o § 3º independe da 
quantidade de demais detentores do conhecimento tradicional associa-
do acessado.

§ 5º Em qualquer caso, presume-se, de modo absoluto, a existên-
cia de demais detentores do mesmo conhecimento tradicional associado.

Art. 25. O acordo de repartição de benefícios deverá indicar e 
qualificar com clareza as partes, que serão:

I - no caso de exploração econômica de produto acabado ou de 
material reprodutivo oriundo de acesso a patrimônio genético ou conhe-
cimento tradicional associado de origem não identificável:

a) a União, representada pelo Ministério do Meio Ambiente; e
b) aquele que explora economicamente produto acabado ou ma-

terial reprodutivo oriundo de acesso ao patrimônio genético ou ao co-
nhecimento tradicional associado de origem não identificável; e

II - no caso de exploração econômica de produto acabado ou de 
material reprodutivo oriundo de acesso a conhecimento tradicional asso-
ciado de origem identificável:

a) o provedor de conhecimento tradicional associado; e
b) aquele que explora economicamente produto acabado ou mate-

rial reprodutivo oriundo de acesso ao conhecimento tradicional associado.
§ 1º Adicionalmente ao Acordo de Repartição de Benefícios, o 

usuário deverá depositar o valor estipulado no § 3º do art. 24 no Fun-
do Nacional para a Repartição de Benefícios - FNRB quando explorar 
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economicamente produto acabado ou material reprodutivo oriundo de 
acesso a conhecimento tradicional associado de origem identificável.

§ 2º No caso de exploração econômica de produto acabado ou 
de material reprodutivo oriundo de acesso ao patrimônio genético ou ao 
conhecimento tradicional associado de origem não identificável, poderão 
ser assinados acordos setoriais com a União com objetivo de repartição 
de benefícios, conforme regulamento.

§ 3º A repartição de benefícios decorrente da exploração econô-
mica de produto acabado ou de material reprodutivo oriundo de acesso 
ao conhecimento tradicional associado dispensa o usuário de repartir be-
nefícios referentes ao patrimônio genético.

§ 4º A repartição de benefícios monetária de que trata o inciso 
I do caput poderá, a critério do usuário, ser depositada diretamente no 
Fundo Nacional para a Repartição de Benefícios - FNRB, sem necessi-
dade de celebração de acordo de repartição de benefícios, na forma do 
regulamento.

Art. 26. São cláusulas essenciais do acordo de repartição de bene-
fícios, sem prejuízo de outras que venham a ser estabelecidas em regula-
mento, as que dispõem sobre:

I - produtos objeto de exploração econômica;
II - prazo de duração;
III - modalidade de repartição de benefícios;
IV - direitos e responsabilidades das partes;
V - direito de propriedade intelectual;
VI - rescisão;
VII - penalidades; e
VIII - foro no Brasil.

CAPÍTULO VI
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Art. 27. Considera-se infração administrativa contra o patrimô-
nio genético ou contra o conhecimento tradicional associado toda ação 
ou omissão que viole as normas desta Lei, na forma do regulamento.

§ 1º Sem prejuízo das sanções penais e cíveis cabíveis, as infra-
ções administrativas serão punidas com as seguintes sanções:

I - advertência;
II - multa;
III - apreensão:
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a) das amostras que contêm o patrimônio genético acessado;
b) dos instrumentos utilizados na obtenção ou no processamento 

do patrimônio genético ou do conhecimento tradicional associado acessado;
c) dos produtos derivados de acesso ao patrimônio genético ou 

ao conhecimento tradicional associado; ou
d) dos produtos obtidos a partir de informação sobre conheci-

mento tradicional associado;
IV - suspensão temporária da fabricação e venda do produto 

acabado ou do material reprodutivo derivado de acesso ao patrimônio 
genético ou ao conhecimento tradicional associado até a regularização;

V - embargo da atividade específica relacionada à infração;
VI - interdição parcial ou total do estabelecimento, atividade ou 

empreendimento;
VII - suspensão de atestado ou autorização de que trata esta Lei; ou
VIII - cancelamento de atestado ou autorização de que trata esta Lei.
§ 2º Para imposição e gradação das sanções administrativas, a 

autoridade competente observará:
I - a gravidade do fato;
II - os antecedentes do infrator, quanto ao cumprimento da legislação 

referente ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional associado;
III - a reincidência; e
IV - a situação econômica do infrator, no caso de multa.
§ 3º As sanções previstas no § 1º poderão ser aplicadas 

cumulativamente.
§ 4º As amostras, os produtos e os instrumentos de que trata o 

inciso III do § 1º terão sua destinação definida pelo CGen.
§ 5º A multa de que trata o inciso II do § 1º será arbitrada pela 

autoridade competente, por infração, e pode variar:
I - de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais), 

quando a infração for cometida por pessoa natural; ou
II - de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a R$ 10.000.000,00 (dez mi-

lhões de reais), quando a infração for cometida por pessoa jurídica, ou 
com seu concurso.

§ 6º Verifica-se a reincidência quando o agente comete nova in-
fração no prazo de até 5 (cinco) anos contados do trânsito em julgado 
da decisão administrativa que o tenha condenado por infração anterior.

§ 7º O regulamento disporá sobre o processo administrativo pró-
prio para aplicação das sanções de que trata esta Lei, assegurado o direito 
a ampla defesa e a contraditório.
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Art. 28. Os órgãos federais competentes exercerão a fiscaliza-
ção, a interceptação e a apreensão de amostras que contêm o patrimônio 
genético acessado, de produtos ou de material reprodutivo oriundos de 
acesso ao patrimônio genético ou ao conhecimento tradicional associa-
do, quando o acesso ou a exploração econômica tiver sido em desacordo 
com as disposições desta Lei e seu regulamento.

Art. 29. (VETADO).

CAPÍTULO VII
DO FUNDO NACIONAL PARA A REPARTIÇÃO DE BENEFÍ-
CIOS E DO PROGRAMA NACIONAL DE REPARTIÇÃO DE 

BENEFÍCIOS

Art. 30. Fica instituído o Fundo Nacional para a Repartição de 
Benefícios - FNRB, de natureza financeira, vinculado ao Ministério do 
Meio Ambiente, com o objetivo de valorizar o patrimônio genético e os 
conhecimentos tradicionais associados e promover o seu uso de forma 
sustentável.

Art. 31. O Poder Executivo disporá em regulamento sobre a 
composição, organização e funcionamento do Comitê Gestor do FNRB.

Parágrafo único. A gestão de recursos monetários depositados 
no FNRB destinados a populações indígenas, a comunidades tradicio-
nais e a agricultores tradicionais dar-se-á com a sua participação, na 
forma do regulamento.

Art. 32. Constituem receitas do FNRB:
I - dotações consignadas na lei orçamentária anual e seus créditos 

adicionais;
II - doações;
III - valores arrecadados com o pagamento de multas adminis-

trativas aplicadas em virtude do descumprimento desta Lei;
IV - recursos financeiros de origem externa decorrentes de con-

tratos, acordos ou convênios, especialmente reservados para as finalida-
des do Fundo;

V - contribuições feitas por usuários de patrimônio genético ou 
de conhecimento tradicional associado para o Programa Nacional de Re-
partição de Benefícios;

VI - valores provenientes da repartição de benefícios; e
VII - outras receitas que lhe vierem a ser destinadas.
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§ 1º Os recursos monetários depositados no FNRB decorrentes 
da exploração econômica de produto acabado ou de material reprodu-
tivo oriundo de acesso a conhecimento tradicional associado serão des-
tinados exclusivamente em benefício dos detentores de conhecimentos 
tradicionais associados.

§ 2º Os recursos monetários depositados no FNRB decorrentes 
da exploração econômica de produto acabado ou de material reprodu-
tivo oriundo de acesso a patrimônio genético proveniente de coleções 
ex situ serão parcialmente destinados em benefício dessas coleções, na 
forma do regulamento.

§ 3º O FNRB poderá estabelecer instrumentos de cooperação, 
inclusive com Estados, Municípios e o Distrito Federal.

Art. 33. Fica instituído o Programa Nacional de Repartição de 
Benefícios - PNRB, com a finalidade de promover:

I - conservação da diversidade biológica;
II - recuperação, criação e manutenção de coleções ex situ de 

amostra do patrimônio genético;
III - prospecção e capacitação de recursos humanos associados 

ao uso e à conservação do patrimônio genético ou do conhecimento tra-
dicional associado;

IV - proteção, promoção do uso e valorização dos conhecimen-
tos tradicionais associados;

V - implantação e desenvolvimento de atividades relacionadas 
ao uso sustentável da diversidade biológica, sua conservação e repar-
tição de benefícios;

VI - fomento a pesquisa e desenvolvimento tecnológico associa-
do ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional associado;

VII - levantamento e inventário do patrimônio genético, consi-
derando a situação e o grau de variação das populações existentes, in-
cluindo aquelas de uso potencial e, quando viável, avaliando qualquer 
ameaça a elas;

VIII - apoio aos esforços das populações indígenas, das comuni-
dades tradicionais e dos agricultores tradicionais no manejo sustentável e 
na conservação de patrimônio genético;

IX - conservação das plantas silvestres;
X - desenvolvimento de um sistema eficiente e sustentável de 

conservação ex situ e in situ e desenvolvimento e transferência de tec-
nologias apropriadas para essa finalidade com vistas a melhorar o uso 
sustentável do patrimônio genético;
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XI - monitoramento e manutenção da viabilidade, do grau de 
variação e da integridade genética das coleções de patrimônio genético;

XII - adoção de medidas para minimizar ou, se possível, eliminar 
as ameaças ao patrimônio genético;

XIII - desenvolvimento e manutenção dos diversos sistemas de 
cultivo que favoreçam o uso sustentável do patrimônio genético;

XIV - elaboração e execução dos Planos de Desenvolvimento 
Sustentável de Populações ou Comunidades Tradicionais; e

XV - outras ações relacionadas ao acesso ao patrimônio genético 
e aos conhecimentos tradicionais associados, conforme o regulamento.

Art. 34. O PNRB será implementado por meio do FNRB.

CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS SOBRE A ADEQUAÇÃO E A 

REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADES

Art. 35. O pedido de autorização ou regularização de acesso e de 
remessa de patrimônio genético ou de conhecimento tradicional associa-
do ainda em tramitação na data de entrada em vigor desta Lei deverá ser 
reformulado pelo usuário como pedido de cadastro ou de autorização de 
acesso ou remessa, conforme o caso.

Art. 36. O prazo para o usuário reformular o pedido de autoriza-
ção ou regularização de que trata o art. 35 será de 1 (um) ano, contado da 
data da disponibilização do cadastro pelo CGen.

Art. 37. Deverá adequar-se aos termos desta Lei, no prazo de 1 
(um) ano, contado da data da disponibilização do cadastro pelo CGen, o 
usuário que realizou, a partir de 30 de junho de 2000, as seguintes ativi-
dades de acordo com a Medida Provisória nº 2.186-16, de 23 de agosto 
de 2001 :

I - acesso a patrimônio genético ou conhecimento tradicional 
associado;

II - exploração econômica de produto acabado ou de material re-
produtivo oriundo de acesso a patrimônio genético ou ao conhecimento 
tradicional associado.

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput , o usuário, ob-
servado o art. 44, deverá adotar uma ou mais das seguintes providências, 
conforme o caso:

I - cadastrar o acesso ao patrimônio genético ou ao conhecimen-
to tradicional associado;
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II - notificar o produto acabado ou o material reprodutivo objeto 
da exploração econômica, nos termos desta Lei; e

III - repartir os benefícios referentes à exploração econômica 
realizada a partir da data de entrada em vigor desta Lei, nos termos do 
Capítulo V, exceto quando o tenha feito na forma da Medida Provisória 
nº 2.186-16, de 23 de agosto de 2001 .

Art. 38. Deverá regularizar-se nos termos desta Lei, no prazo de 
1 (um) ano, contado da data da disponibilização do Cadastro pelo CGen, 
o usuário que, entre 30 de junho de 2000 e a data de entrada em vigor 
desta Lei, realizou as seguintes atividades em desacordo com a legislação 
em vigor à época:

I - acesso a patrimônio genético ou a conhecimento tradicional 
associado;

II - acesso e exploração econômica de produto ou processo 
oriundo do acesso a patrimônio genético ou a conhecimento tradicional 
associado, de que trata a Medida Provisória nº 2.186-16, de 23 de agosto 
de 2001 ;

III - remessa ao exterior de amostra de patrimônio genético; ou
IV - divulgação, transmissão ou retransmissão de dados ou infor-

mações que integram ou constituem conhecimento tradicional associado.
§ 1º A regularização de que trata o caput está condicionada a 

assinatura de Termo de Compromisso.
§ 2º Na hipótese de acesso ao patrimônio genético ou ao conheci-

mento tradicional associado unicamente para fins de pesquisa científica, o 
usuário estará dispensado de firmar o Termo de Compromisso, regularizan-
do-se por meio de cadastro ou autorização da atividade, conforme o caso.

§ 3º O cadastro e a autorização de que trata o § 2º extinguem a 
exigibilidade das sanções administrativas previstas na Medida Provisória 
nº 2.186-16, de 23 de agosto de 2001 , e especificadas nos arts. 15 e 20 do 
Decreto nº 5.459, de 7 de junho de 2005 , desde que a infração tenha sido 
cometida até o dia anterior à data de entrada em vigor desta Lei.

§ 4º Para fins de regularização no Instituto Nacional de Proprie-
dade Industrial - INPI dos pedidos de patentes depositados durante a 
vigência da Medida Provisória nº 2.186-16, de 23 de agosto de 2001 , o 
requerente deverá apresentar o comprovante de cadastro ou de autoriza-
ção de que trata este artigo.

Art. 39. O Termo de Compromisso será firmado entre o usuário e 
a União, representada pelo Ministro de Estado do Meio Ambiente.
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Parágrafo único. O Ministro de Estado do Meio Ambiente pode-
rá delegar a competência prevista no caput .

Art. 40. O Termo de Compromisso deverá prever, conforme o caso:
I - o cadastro ou a autorização de acesso ou remessa de patrimô-

nio genético ou de conhecimento tradicional associado;
II - a notificação de produto ou processo oriundo do acesso a pa-

trimônio genético ou a conhecimento tradicional associado, de que trata 
a Medida Provisória nº 2.186-16, de 23 de agosto de 2001 ; e

III - a repartição de benefícios obtidos, na forma do Capítulo V 
desta Lei, referente ao tempo em que o produto desenvolvido após 30 de 
junho de 2000 oriundo de acesso a patrimônio genético ou a conheci-
mento tradicional associado tiver sido disponibilizado no mercado, no 
limite de até 5 (cinco) anos anteriores à celebração do Termo de Compro-
misso, subtraído o tempo de sobrestamento do processo em tramitação 
no CGen.

Art. 41. A assinatura do Termo de Compromisso suspenderá, em 
todos os casos:

I - a aplicação das sanções administrativas previstas na Medida 
Provisória nº 2.186-16, de 23 de agosto de 2001 , e especificadas nos arts. 
16 a 19 e 21 a 24 do Decreto nº 5.459, de 7 de junho de 2005 , desde que 
a infração tenha sido cometida até o dia anterior à data da entrada em 
vigor desta Lei; e

II - a exigibilidade das sanções aplicadas com base na Medida 
Provisória nº 2.186-16, de 23 de agosto de 2001 , e nos arts. 16 a 19 e 21 a 
24 do Decreto nº 5.459, de 7 de junho de 2005 .

§ 1º O Termo de Compromisso de que trata este artigo constitui 
título executivo extrajudicial.

§ 2º Suspende-se a prescrição durante o período de vigência do 
Termo de Compromisso.

§ 3º Cumpridas integralmente as obrigações assumidas no Ter-
mo de Compromisso, desde que comprovado em parecer técnico emitido 
pelo Ministério do Meio Ambiente:

I - não se aplicarão as sanções administrativas de que tratam os 
arts. 16, 17, 18 , 21, 22, 23 e 24 do Decreto nº 5.459, de 7 de junho de 2005 ;

II - as sanções administrativas aplicadas com base nos arts. 16 a 
18 do Decreto nº 5.459, de 7 de junho de 2005 , terão sua exigibilidade 
extinta; e
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III - os valores das multas aplicadas com base nos arts. 19 , 21 , 
22 , 23 e 24 do Decreto nº 5.459, de 7 de junho de 2005 , atualizadas mo-
netariamente, serão reduzidos em 90% (noventa por cento) do seu valor.

§ 4º O usuário que tiver iniciado o processo de regularização an-
tes da data de entrada em vigor desta Lei poderá, a seu critério, repartir 
os benefícios de acordo com os termos da Medida Provisória nº 2.186-16, 
de 23 de agosto de 2001 .

§ 5º O saldo remanescente dos valores de que trata o inciso III do 
§ 3º será convertido, a pedido do usuário, pela autoridade fiscalizadora, 
em obrigação de executar uma das modalidades de repartição de bene-
fícios não monetária, previstas no inciso II do caput do art. 19 desta Lei.

§ 6º As sanções previstas no caput terão exigibilidade imediata 
nas hipóteses de:

I - descumprimento das obrigações previstas no Termo de Com-
promisso por fato do infrator; ou

II - prática de nova infração administrativa prevista nesta Lei du-
rante o prazo de vigência do Termo de Compromisso.

§ 7º A extinção da exigibilidade da multa não descaracteriza a 
infração já cometida para fins de reincidência.

Art. 42. Havendo interesse das partes, com o intuito de findar 
questões controversas e eventuais litígios administrativos ou judiciais, 
poderão ser aplicadas as regras de regularização ou adequação, conforme 
a hipótese observada, ainda que para casos anteriores à Medida Provisó-
ria nº 2.052, de 29 de junho de 2000 .

Parágrafo único. No caso de litígio judicial, respeitadas as regras 
de regularização ou adequação previstas nesta Lei, a União fica autoriza-
da a:

I - firmar acordo ou transação judicial; ou
II - desistir da ação.
Art. 43. Permanecem válidos os atos e decisões do CGen refe-

rentes a atividades de acesso ou de remessa de patrimônio genético ou de 
conhecimento tradicional associado que geraram produtos ou processos 
em comercialização no mercado e que já foram objeto de regularização 
antes da entrada em vigor desta Lei.

§ 1º Caberá ao CGen cadastrar no sistema as autorizações já 
emitidas.

§ 2º Os acordos de repartição de benefícios celebrados antes da 
entrada em vigor desta Lei serão válidos pelo prazo neles previstos.
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Art. 44. Ficam remitidas as indenizações civis relacionadas a pa-
trimônio genético ou a conhecimento tradicional associado das quais a 
União seja credora.

Art. 45. O pedido de regularização previsto neste Capítulo auto-
riza a continuidade da análise de requerimento de direito de propriedade 
industrial em andamento no órgão competente.

CAPÍTULO IX
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 46. As atividades realizadas sobre patrimônio genético ou 
sobre conhecimento tradicional associado que constarem em acordos in-
ternacionais aprovados pelo Congresso Nacional e promulgados, quando 
utilizadas para os fins dos referidos acordos internacionais, deverão ser 
efetuadas em conformidade com as condições neles definidas, mantidas 
as exigências deles constantes.

Parágrafo único. A repartição de benefícios prevista no Protoco-
lo de Nagoia não se aplica à exploração econômica, para fins de atividade 
agrícola, de material reprodutivo de espécies introduzidas no País pela 
ação humana até a entrada em vigor desse Tratado.

Art. 47. A concessão de direito de propriedade intelectual pelo 
órgão competente sobre produto acabado ou sobre material reprodutivo 
obtido a partir de acesso a patrimônio genético ou a conhecimento tradi-
cional associado fica condicionada ao cadastramento ou autorização, nos 
termos desta Lei.

Art. 48. Ficam extintas, no âmbito do Poder Executivo, Funções 
Comissionadas Técnicas, criadas pelo art. 58 da Medida Provisória nº 
2.229-43, de 6 de setembro de 2001 , nos seguintes quantitativos por nível:

I - 33 (trinta e três) FCT-12; e
II - 53 (cinquenta e três) FCT-11.
Parágrafo único. Ficam criados os seguintes cargos em comissão 

Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS, destinados à unida-
de que exercerá a função de Secretaria Executiva do CGen:

I - 1 (um) DAS-5;
II - 3 (três) DAS-4; e
III - 6 (seis) DAS-3.
Art. 49. Esta Lei entra em vigor após decorridos 180 (cento e oi-

tenta) dias da data de sua publicação oficial.
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Art. 50. Fica revogada a Medida Provisória nº 2.186-16, de 23 de 
agosto de 2001 .

Brasília, 20 de maio de 2015; 194º da Independência e 127º 
da República.

DILMA ROUSSEFF
Jose Eduardo Cardozo
Joaquim Vieira Ferreira Levy
Kátia Abreu
Armando Monteiro
Nelson Barbosa
Tereza Campello
João Luiz Silva Ferreira
Aldo Rebelo
Francisco Gaetani
Patrus Ananias
Miguel Rossetto
Nilma Lino Gomes

LEI Nº 14.021, DE 07 DE JULHO DE 2020

Dispõe sobre medidas de proteção so-
cial para prevenção do contágio e da 
disseminação da Covid-19 nos territó-
rios indígenas; cria o Plano Emergen-
cial para Enfrentamento à Covid-19 nos 
territórios indígenas; estipula medidas 
de apoio às comunidades quilombolas, 
aos pescadores artesanais e aos demais 
povos e comunidades tradicionais para 
o enfrentamento à Covid-19; e altera a 
Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, 
a fim de assegurar aporte de recursos 
adicionais nas situações emergenciais e 
de calamidade pública.
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O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 

seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei institui medidas de vigilância sanitária e epide-
miológica para prevenção do contágio e da disseminação da Covid-19 
nos territórios indígenas, cria o Plano Emergencial para Enfrentamento à 
Covid-19 nos territórios indígenas, prevê ações de garantia de segurança 
alimentar, dispõe sobre ações relativas a povos indígenas isolados e de 
recente contato no período de calamidade pública em razão da Covid-19, 
estipula medidas de apoio às comunidades quilombolas, aos pescadores 
artesanais e aos demais povos e comunidades tradicionais para o enfren-
tamento à Covid-19 e altera a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a 
fim de assegurar aporte de recursos adicionais nas situações emergenciais 
e de calamidade pública.

§ 1º Estão abrangidos pelas disposições desta Lei:
I - indígenas isolados e de recente contato;
II - indígenas aldeados;
III - indígenas que vivem fora das terras indígenas, em áreas ur-

banas ou rurais;
IV - povos e grupos de indígenas que se encontram no País em 

situação de migração ou de mobilidade transnacional provisória;
V - quilombolas;
VI - quilombolas que, em razão de estudos, de atividades acadê-

micas ou de tratamento de sua própria saúde ou da de seus familiares, 
estão residindo fora das comunidades quilombolas;

VII - pescadores artesanais;
VIII - demais povos e comunidades tradicionais.
§ 2º As disposições desta Lei não excluem outras formas de pro-

teção aos indígenas, aos quilombolas, aos pescadores artesanais e aos de-
mais povos e comunidades tradicionais por ações governamentais dire-
cionadas à prevenção e ao enfrentamento dos efeitos da Covid-19.

Art. 2º Os povos indígenas, as comunidades quilombolas, os pes-
cadores artesanais e os demais povos e comunidades tradicionais serão 
considerados como grupos em situação de extrema vulnerabilidade e, 
portanto, de alto risco e destinatários de ações relacionadas ao enfrenta-
mento de emergências epidêmicas e pandêmicas.
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Art. 3º Todas as medidas e garantias previstas nesta Lei levarão 
em consideração a organização social, as línguas, os costumes, as tradi-
ções e o direito à territorialidade dos povos indígenas, nos termos do art. 
231 da Constituição Federal, das comunidades quilombolas, nos termos 
do § 5º do art. 216 da Constituição Federal e do art. 68 do Ato das Dis-
posições Constitucionais Transitórias, dos pescadores artesanais e dos 
demais povos e comunidades tradicionais.

CAPÍTULO II
DO PLANO EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO À CO-

VID-19 NOS TERRITÓRIOS INDÍGENAS

Art. 4º Fica criado o Plano Emergencial para Enfrentamento à 
Covid-19 nos Territórios Indígenas (Plano Emergencial), com o objetivo 
de assegurar o acesso aos insumos necessários à manutenção das con-
dições de saúde para prevenção do contágio e da disseminação da Co-
vid-19, bem como para o tratamento e a recuperação dos infectados, com 
observância dos direitos sociais e territoriais dos povos indígenas.

Art. 5º Cabe à União coordenar o Plano Emergencial e, conjun-
tamente com os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as demais 
instituições públicas que atuam na execução da política indigenista e com 
a participação efetiva dos povos indígenas por meio de suas entidades 
representativas, executar ações específicas para garantir, com urgência e 
de forma gratuita e periódica, as seguintes medidas, entre outras:

I - (VETADO);
II - (VETADO);
III - participação de Equipes Multiprofissionais de Saúde Indígena 

(EMSIs) qualificadas e treinadas para enfrentamento à Covid-19, com dis-
ponibilização de local adequado e equipado para realização de quarentena 
pelas equipes antes de entrarem em territórios indígenas, bem como de 
equipamentos de proteção individual (EPIs) adequados e suficientes;

IV - acesso a testes rápidos e RT-PCRs, a medicamentos e a equi-
pamentos médicos adequados para identificar e combater a Covid-19 nos 
territórios indígenas;

V - organização de atendimento de média e alta complexidade 
nos centros urbanos e acompanhamento diferenciado de casos que en-
volvam indígenas, com planejamento estruturado de acordo com a ne-
cessidade dos povos, que inclua:

a) (VETADO);
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b) (VETADO);
c) contratação emergencial de profissionais da saúde para refor-

çar o apoio à saúde indígena;
d) disponibilização, de forma a suprir a demanda, de ambulân-

cias para transporte - fluvial, terrestre ou aéreo - de indígenas de suas 
aldeias ou comunidades até a unidade de atendimento mais próxima, ou 
para transferência para outras unidades;

e) construção emergencial de hospitais de campanha nos Muni-
cípios próximos das aldeias ou comunidades com maiores números de 
casos de contaminação por Covid-19;

VI - (VETADO);
VII - transparência e publicização dos planos de contingência, 

notas e orientações técnicas, vigilância e monitoramento epidemiológico 
dos casos relacionados à Covid-19 em territórios indígenas;

VIII - (VETADO);
IX - elaboração e execução de planos emergenciais, bem como 

estabelecimento de protocolos de referência para atendimento especiali-
zado, transporte e alojamento dos indígenas;

X - estabelecimento de rigoroso protocolo de controle sanitário 
e vigilância epidemiológica do ingresso nas terras indígenas e nas aldeias 
ou comunidades, preferencialmente com a disponibilização de testes rá-
pidos para as EMSIs, com o objetivo de evitar a propagação da Covid-19 
nos territórios indígenas;

XI - adequação das Casas de Apoio à Saúde Indígena (Casais) para 
as necessidades emergenciais de acompanhamento e isolamento de casos 
suspeitos, confirmados e de contatos com a Covid-19, garantindo medica-
mentos, equipamentos de proteção individual e contratação de profissionais;

XII - financiamento e construção de casas de campanha para 
situações que exijam isolamento de indígenas nas suas aldeias ou 
comunidades.

§ 1º Os comitês, comissões ou outros órgãos colegiados direcio-
nados ao planejamento, coordenação, execução, supervisão e monitora-
mento dos impactos da Covid-19 no âmbito da saúde dos povos indíge-
nas devem contar com a participação e o controle social indígena e de 
suas instâncias representativas.

§ 2º As medidas de isolamento e de quarentena de casos suspeitos 
de Covid-19 deverão considerar que os povos indígenas têm maior vulnera-
bilidade do ponto de vista epidemiológico e têm como característica a vida 
comunitária, com muitos membros convivendo em uma mesma moradia.
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Art. 6º Nenhum atendimento de saúde ou de assistência social na 
rede pública pode ser negado às populações indígenas por falta de docu-
mentação ou por quaisquer outros motivos.

Art. 7º (VETADO).
Art. 8º O atendimento de saúde aos indígenas residentes fora das 

terras indígenas e àqueles povos e grupos de indígenas que se encontram 
no País em situação de migração ou de mobilidade transnacional provi-
sória será feito diretamente pela rede do Sistema Único de Saúde (SUS), 
com as devidas adaptações na estrutura, respeitadas as especificidades 
culturais e sociais dos povos e observado o disposto nos §§ 1º-A, 1º-B, 2º 
e 3º do art. 19-G da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, com exce-
ção daqueles de aldeias ou comunidades indígenas localizadas nas áreas 
urbanas, para os quais o atendimento será articulado pela União com o 
apoio da rede do SUS.

Parágrafo único. Para efeitos de comprovação documental, será 
aceito o Registro Administrativo de Nascimento do Indígena (Rani) ou 
o registro civil de nascimento com a identificação étnica expedido pelos 
cartórios de registro civil, conforme disposto na Resolução Conjunta nº 
3 do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério 
Público, de 19 de abril de 2012.

CAPÍTULO III
DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Art. 9º Considerada a abrangência prevista no § 1º do art. 1º des-
ta Lei, fica instituída a garantia da segurança alimentar e nutricional aos 
povos indígenas, às comunidades quilombolas, aos pescadores artesanais 
e aos demais povos e comunidades tradicionais enquanto perdurar o es-
tado de emergência decorrente da pandemia da Covid-19.

§ 1º (VETADO).
§ 2º A União disponibilizará remédios, itens de proteção indivi-

dual e materiais de higiene e de desinfecção, observados os protocolos de 
proteção dos profissionais e dos povos indígenas, bem como as diretrizes 
do Plano Emergencial de que trata o Capítulo II desta Lei.

§ 3º Os atos de distribuição de cestas básicas e de outros produtos 
relacionados às medidas de enfrentamento à Covid-19 nos territórios indíge-
nas, nas comunidades quilombolas e nos territórios de pescadores artesanais 
e de povos e comunidades tradicionais serão preferencialmente realizados 
pelo Poder Público, com a participação das comunidades interessadas.
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§ 4º A União garantirá suporte técnico e financeiro à produção 
dos povos indígenas, das comunidades quilombolas, dos pescadores ar-
tesanais e dos demais povos e comunidades tradicionais e ao escoamento 
da produção daqueles prejudicados em função da Covid-19, por meio da 
aquisição direta de alimentos no âmbito dos programas da agricultura 
familiar, assegurando a infraestrutura e a logística necessárias, de acordo 
com cada região.

Art. 10. Serão simplificadas, para o enfrentamento à Covid-19, as 
exigências documentais para acesso a políticas públicas que visam a criar 
condições para garantir a segurança alimentar aos povos indígenas, às 
comunidades quilombolas, aos pescadores artesanais e aos demais povos 
e comunidades tradicionais.

§ 1º Em processos de compra pública, doação simultânea e ali-
mentação escolar, quando a aquisição e o consumo da mercadoria ocor-
rerem na mesma terra indígena, fica estendido o conceito de autoconsu-
mo, dispensando-se o atesto dos órgãos de vigilância animal e sanitária.

§ 2º Em processos de compra pública, doação simultânea e ali-
mentação escolar, se houver uma única pessoa jurídica na terra indígena 
e se a aquisição e o consumo da mercadoria ocorrerem nessa mesma ter-
ra indígena, será dispensado o chamamento público.

§ 3º As Declarações de Aptidão ao Programa Nacional de Forta-
lecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) para pessoas físicas indíge-
nas podem ser substituídas pelas Certidões de Atividade Rural ou outros 
documentos comprobatórios simplificados que já sejam emitidos pelo 
órgão indigenista oficial.

§ 4º (VETADO).
§ 5º (VETADO).

CAPÍTULO IV
DOS POVOS INDÍGENAS ISOLADOS OU DE RECENTE 

CONTATO

Art. 11. Nos casos dos povos indígenas isolados ou de recente con-
tato, com o objetivo de resguardar seus direitos e de evitar a propagação 
da Covid-19, somente em caso de risco iminente, em caráter excepcional e 
mediante plano específico articulado pela União, será permitido qualquer 
tipo de aproximação para fins de prevenção e combate à pandemia.

Art. 12. A União adotará as seguintes medidas:
I - (VETADO);
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II - (VETADO);
III - quarentena obrigatória para todas as pessoas autorizadas a 

interagir com povos indígenas de recente contato;
IV - suspensão de atividades próximas às áreas de ocupação de in-

dígenas isolados, excetuadas aquelas de fundamental importância para a so-
brevivência ou o bem-estar dos povos indígenas, na forma do regulamento;

V - disponibilização imediata de testes para diagnóstico da Co-
vid-19 e de EPIs para todos os Distritos Sanitários Especiais Indígenas 
(Dseis) que atuam em áreas onde existam registros oficiais de povos indí-
genas isolados ou presença de povos indígenas de recente contato.

Art. 13. Fica vedado o ingresso de terceiros em áreas com a pre-
sença confirmada de indígenas isolados, salvo de pessoas autorizadas 
pelo órgão indigenista federal, na hipótese de epidemia ou de calamidade 
que coloque em risco a integridade física dos indígenas isolados.

§ 1º As missões de cunho religioso que já estejam nas comuni-
dades indígenas deverão ser avaliadas pela equipe de saúde responsável e 
poderão permanecer mediante aval do médico responsável.

§ 2º A vedação de que trata este artigo não se aplica aos agentes 
públicos, desde que observados os parâmetros de segurança epidemio-
lógica orientados pela Organização Mundial da Saúde e pelo Ministério 
da Saúde.

CAPÍTULO V
DO APOIO ÀS COMUNIDADES QUILOMBOLAS, AOS PESCA-

DORES ARTESANAIS E AOS DEMAIS POVOS E COMUNIDADES 
TRADICIONAIS NO ENFRENTAMENTO À COVID-19

Art. 14. Enquanto perdurar o período de calamidade pública em 
saúde decorrente da pandemia da Covid-19, serão adotadas medidas ur-
gentes para mitigar os seus efeitos entre os quilombolas, os pescadores 
artesanais e os demais povos e comunidades tradicionais do País.

Parágrafo único. (VETADO).
Art. 15. Serão desenvolvidas ações emergenciais de saúde, sem 

prejuízo de outras, em prol das comunidades quilombolas, dos pesca-
dores artesanais e dos demais povos e comunidades tradicionais, que in-
cluam, no mínimo:

I - medidas de proteção territorial e sanitária, com a restrição de 
acesso a pessoas estranhas à comunidade, ressalvadas as de missões reli-
giosas que já estejam atuando e os responsáveis pela prestação de serviços 
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públicos devidamente credenciados, como profissionais da saúde e de de-
mais órgãos públicos, visando a impedir a disseminação da Covid-19 e a 
circulação do coronavírus entre os quilombolas e os pescadores artesanais;

II - ampliação emergencial do apoio por profissionais da saúde, 
com ampla utilização de EPIs pelos profissionais envolvidos, além da ga-
rantia de testagem rápida para os casos suspeitos de Covid-19 nos qui-
lombos ou em territórios de pescadores artesanais e de demais povos e 
comunidades tradicionais;

III - inclusão do quesito raça ou cor no registro dos casos de Co-
vid-19, asseguradas a notificação compulsória dos casos confirmados en-
tre quilombolas e sua ampla e periódica publicidade.

Art. 16.(VETADO).

CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES E FINAIS

Art. 17. A União poderá firmar convênio com os Estados, o Dis-
trito Federal e os Municípios para executar as medidas previstas nesta 
Lei, autorizados o ajuste de dotações e a transferência direta de recursos 
para os entes federativos.

Art. 18. (VETADO).
Art. 19. (VETADO).
Art. 20. Ressalvado o disposto no art. 18, os demais dispositivos 

desta Lei terão validade apenas enquanto vigorar o estado de calamidade 
pública decorrente da pandemia da Covid-19, nos termos do Decreto Le-
gislativo nº 6, de 20 de março de 2020.

Parágrafo único. As aquisições de materiais e serviços e as con-
tratações em cumprimento a esta Lei deverão seguir os termos dos arts. 
4º, 4º-A, 4º-B, 4º-C, 4º-D, 4º-E, 4º-F, 4º-G, 4º-H e 4º-I da Lei nº 13.979, de 
6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento 
da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente 
do coronavírus responsável pelo surto de 2019.

Art. 21. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 7 de julho de 2020; 199º da Independência e 132º 
da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO
André Luiz de Almeida Mendonça
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Paulo Guedes
Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias
Eduardo Pazuello
Onix Lorenzoni
Damares Regina Alves

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.

LEI Nº 12.854, DE 26 DE AGOSTO DE 2013

Fomenta e incentiva ações que promo-
vam a recuperação florestal e a implan-
tação de sistemas agroflorestais em áreas 
rurais desapropriadas e em áreas degra-
dadas, nos casos que especifica.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso 
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei fomenta e incentiva ações que promovam a re-
cuperação florestal e a implantação de sistemas agroflorestais em áreas 
rurais desapropriadas pelo Poder Público e em áreas degradadas em pos-
se de agricultores familiares assentados, de quilombolas e de indígenas.

Art. 2º O Governo Federal incentivará e fomentará, dentro dos 
programas e políticas públicas ambientais já existentes, ações de recu-
peração florestal e implantação de sistemas agroflorestais em áreas de 
assentamento rural desapropriadas pelo Poder Público ou em áreas de-
gradadas que estejam em posse de agricultores familiares assentados, em 
especial, de comunidades quilombolas e indígenas.

Parágrafo único. Nas áreas citadas no art. 1º, as ações de reflo-
restamento deverão representar alternativa econômica e de segurança 
alimentar e energética para o público beneficiado.

Art. 3º O incentivo e o fomento de que trata esta Lei deverão 
buscar alternativas econômicas aos agricultores familiares, em especial, 
às famílias beneficiárias de programas de assentamento rural, pequenos 
produtores rurais, quilombolas e indígenas.
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Art. 4º As ações de recuperação florestal e a implantação de sis-
temas agroflorestais poderão ser financiadas com recursos de fundos 
nacionais como o de Mudança do Clima, o da Amazônia, o do Meio 
Ambiente e o de Desenvolvimento Florestal, além de outras fontes prove-
nientes de acordos bilaterais ou multilaterais, de acordos decorrentes de 
ajustes, contratos de gestão e convênios celebrados com órgãos e entida-
des da Administração Pública federal, estadual ou municipal, de doações 
e, ainda, de verbas do orçamento da União ou privadas.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 26 de agosto de 2013; 192º da Independência e 
125º da República.

DILMA ROUSSEFF
Antônio Andrade
Izabella Mônica Vieira Teixeira
Gilberto José Spier Vargas

Este texto não substitui o publicado no DOU de 27.8.2013

LEI Nº 12.512, DE 14 DE OUTUBRO DE 2011

Institui o Programa de Apoio à Conser-
vação Ambiental e o Programa de Fo-
mento às Atividades Produtivas Rurais; 
altera as Leis nºs 10.696, de 2 de julho de 
2003, 10.836, de 9 de janeiro de 2004, e 
11.326, de 24 de julho de 2006.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso 
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DO PROGRAMA DE APOIO À CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
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Art. 1º Fica instituído o Programa de Apoio à Conservação Am-
biental, com os seguintes objetivos:

I - incentivar a conservação dos ecossistemas, entendida como 
sua manutenção e uso sustentável;

II - promover a cidadania, a melhoria das condições de vida e 
a elevação da renda da população em situação de extrema pobreza que 
exerça atividades de conservação dos recursos naturais no meio rural nas 
áreas definidas no art. 3º ; e

III - incentivar a participação de seus beneficiários em ações de 
capacitação ambiental, social, educacional, técnica e profissional.

Parágrafo único. A execução do Programa de Apoio à Conserva-
ção Ambiental ficará sob a responsabilidade do Ministério do Meio Am-
biente, ao qual caberá definir as normas complementares do Programa.

Art. 2º Para cumprir os objetivos do Programa de Apoio à Con-
servação Ambiental, a União fica autorizada a transferir recursos finan-
ceiros e a disponibilizar serviços de assistência técnica a famílias em si-
tuação de extrema pobreza que desenvolvam atividades de conservação 
de recursos naturais no meio rural, conforme regulamento.

Parágrafo único. Fica atribuída à Caixa Econômica Federal a fun-
ção de Agente Operador do Programa de Apoio à Conservação Ambien-
tal, mediante remuneração e condições a serem pactuadas com o Gover-
no Federal.

Art. 3º Poderão ser beneficiárias do Programa de Apoio à Con-
servação Ambiental as famílias em situação de extrema pobreza que de-
senvolvam atividades de conservação nas seguintes áreas:

I - Florestas Nacionais, Reservas Extrativistas e Reservas de De-
senvolvimento Sustentável federais;

II - projetos de assentamento florestal, projetos de desenvolvi-
mento sustentável ou projetos de assentamento agroextrativista instituí-
dos pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra;

III - territórios ocupados por ribeirinhos, extrativistas, popula-
ções indígenas, quilombolas e outras comunidades tradicionais; e

IV - outras áreas rurais definidas como prioritárias por ato do 
Poder Executivo.

§ 1º O Poder Executivo definirá os procedimentos para a verificação 
da existência de recursos naturais nas áreas de que tratam os incisos I a IV.

§ 2º O monitoramento e o controle das atividades de conservação 
ambiental nas áreas elencadas nos incisos I a IV ocorrerão por meio de 
auditorias amostrais das informações referentes ao período de avaliação, 
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ou outras formas, incluindo parcerias com instituições governamentais 
estaduais e municipais, conforme previsto em regulamento.

Art. 4º Para a participação no Programa de Apoio à Conservação 
Ambiental, a família interessada deverá atender, cumulativamente, às se-
guintes condições:

I - encontrar-se em situação de extrema pobreza;
II - estar inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do 

Governo Federal; e
III - desenvolver atividades de conservação nas áreas previstas 

no art. 3º .
Art. 5º Para receber os recursos financeiros do Programa de 

Apoio à Conservação Ambiental, a família beneficiária deverá:
I - estar inscrita em cadastro a ser mantido pelo Ministério do 

Meio Ambiente, contendo informações sobre as atividades de conserva-
ção ambiental; e

II - aderir ao Programa de Apoio à Conservação Ambiental por 
meio da assinatura de termo de adesão por parte do responsável pela fa-
mília beneficiária, no qual serão especificadas as atividades de conserva-
ção a serem desenvolvidas.

§ 1º O Poder Executivo definirá critérios de priorização das famí-
lias a serem beneficiadas, de acordo com características populacionais e 
regionais e conforme disponibilidade orçamentária e financeira.

§ 2º O recebimento dos recursos do Programa de Apoio à Con-
servação Ambiental tem caráter temporário e não gera direito adquirido.

§ 3º Os recursos financeiros serão pagos preferencialmente à mu-
lher responsável pela unidade familiar, quando cabível. (Incluído pela Lei 
nº 13.014, de 2014)

Art. 6º A transferência de recursos financeiros do Programa de 
Apoio à Conservação Ambiental será realizada por meio de repasses tri-
mestrais no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), na forma do regulamento.

Parágrafo único. A transferência dos recursos de que trata o caput 
será realizada por um prazo de até 2 (dois) anos, podendo ser prorrogada 
nos termos do regulamento.

Art. 7º São condições de cessação da transferência de recursos do 
Programa de Apoio à Conservação Ambiental:

I - não atendimento das condições definidas nos arts. 4º e 5º e nas 
regras do Programa, conforme definidas em regulamento; ou

II - habilitação do beneficiário em outros programas ou ações 
federais de incentivo à conservação ambiental.
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Art. 8º O Poder Executivo instituirá o Comitê Gestor do Progra-
ma de Apoio à Conservação Ambiental, sob a coordenação do Ministério 
do Meio Ambiente, com as seguintes atribuições, sem prejuízo de outras 
definidas em regulamento:

I - aprovar o planejamento do Programa, compatibilizando os 
recursos disponíveis com o número de famílias beneficiárias;

II - definir a sistemática de monitoramento e avaliação do Pro-
grama; e

III - indicar áreas prioritárias para a implementação do Progra-
ma, observado o disposto no art. 3º .

Parágrafo único. O Poder Executivo definirá a composição e a 
forma de funcionamento do Comitê Gestor, bem como os procedimentos 
e instrumentos de controle social.

CAPÍTULO II
DO PROGRAMA DE FOMENTO ÀS ATIVIDADES PRODUTIVAS 

RURAIS

Art. 9º Fica instituído o Programa de Fomento às Atividades Pro-
dutivas Rurais, com os seguintes objetivos: (Regulamento)

I - estimular a geração de trabalho e renda com sustentabilidade;
II - promover a segurança alimentar e nutricional dos seus 

beneficiários;
III - incentivar a participação de seus beneficiários em ações de 

capacitação social, educacional, técnica e profissional; e
IV - incentivar a organização associativa e cooperativa de seus 

beneficiários.
§ 1º O Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais será 

executado em conjunto pelos Ministérios do Desenvolvimento Agrário e 
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, conforme o regulamento.

§ 2º O Poder Executivo disporá sobre a participação de outros 
Ministérios e outras instituições vinculadas na execução do Programa de 
que trata o caput deste artigo.

§ 3º O Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais 
será executado por meio da transferência de recursos financeiros não 
reembolsáveis e da disponibilização de serviços de assistência técnica.

Art. 10. Poderão ser beneficiários do Programa de Fomento às 
Atividades Produtivas Rurais:
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I - os agricultores familiares e os demais beneficiários que se en-
quadrem nas disposições da Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006 ; e

II - outros grupos populacionais definidos como prioritários por 
ato do Poder Executivo.

Art. 11. Para a participação no Programa de Fomento às Ativida-
des Produtivas Rurais, a família interessada deverá atender, cumulativa-
mente, às seguintes condições:

I - encontrar-se em situação de extrema pobreza; e
II - estar inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do 

Governo Federal - Cadúnico.
Art. 12. Para o recebimento dos recursos financeiros do Progra-

ma de Fomento às Atividades Produtivas Rurais, a família beneficiária 
deverá aderir ao Programa por meio da assinatura de termo de adesão 
pelo seu responsável, contendo o projeto de estruturação da unidade pro-
dutiva familiar e as etapas de sua implantação.

§ 1º No caso de beneficiários cujas atividades produtivas sejam 
realizadas coletivamente, o projeto poderá contemplar mais de uma fa-
mília, conforme o regulamento.

§ 2º O Poder Executivo definirá critérios de priorização das famí-
lias a serem beneficiadas, conforme aspectos técnicos e de disponibilida-
de orçamentária e financeira.

§ 3º O recebimento dos recursos do Programa de Fomento às Ativi-
dades Produtivas Rurais tem caráter temporário e não gera direito adquirido.

Art. 13. Fica a União autorizada a transferir diretamente ao res-
ponsável pela família beneficiária do Programa de Fomento às Ativida-
des Produtivas Rurais os recursos financeiros no valor de até R$ 2.400,00 
(dois mil e quatrocentos reais) por família, na forma do regulamento.

Art. 13. É a União autorizada a transferir diretamente à família 
beneficiária do Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais os 
recursos financeiros no valor de até R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocen-
tos reais) por unidade familiar, na forma do regulamento. (Redação dada 
pela Lei nº 13.014, de 2014)

§ 1º A transferência dos recursos de que trata o caput dar-se-á 
em, no mínimo, 3 (três) parcelas e no período máximo de 2 (dois) anos, 
na forma do regulamento.

§ 1º A transferência dos recursos de que trata o caput ocorrerá, 
no mínimo, em 2 (duas) parcelas e no período máximo de 2 (dois) anos, 
na forma do regulamento. (Redação dada pela Lei nº 12.844, de 2013) 
(Produção de efeito)
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§ 2º Na ocorrência de situações excepcionais e que impeçam ou 
retardem a execução do projeto, o prazo a que se refere o § 1o poderá ser 
prorrogado em até 6 (seis) meses, conforme o regulamento.

§ 3º A função de agente operador do Programa de Fomento às 
Atividades Produtivas Rurais será atribuída à instituição financeira ofi-
cial, mediante remuneração e condições a serem pactuadas com o Go-
verno Federal.

§ 4º À família beneficiada pelo disposto no caput não se aplica 
o benefício do caput do art. 13-A. (Incluído pela Lei nº 12.844, de 2013) 
(Produção de efeito)

§ 5º Os recursos financeiros de que trata o caput serão pagos pre-
ferencialmente à mulher responsável pela unidade familiar, quando cabí-
vel. (Incluído pela Lei nº 13.014, de 2014)

Art. 13-A. Para beneficiários localizados na Região do Semiári-
do, fica a União autorizada a transferir, diretamente ao responsável pela 
família beneficiária do Programa de Fomento às Atividades Produtivas 
Rurais, recursos financeiros no valor de até R$ 3.000,00 (três mil reais) 
por família, para utilização de técnicas de convivência com o Semiárido, 
na forma indicada por assistência técnica. (Incluído pela Lei nº 12.844, de 
2013) (Produção de efeito)

§ 1º Incluem-se no Programa, na forma do caput , além das famí-
lias em situação de extrema pobreza, nos termos do inciso I do caput do 
art. 11, aquelas em situação de pobreza, conforme disposto no § 6º do art. 
2º da Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004. (Incluído pela Lei nº 12.844, 
de 2013) (Produção de efeito)

§ 2º Aplica-se o disposto nos §§ 1º , 2º e 3º do art. 13 às transfe-
rências do benefício de que trata o caput . (Incluído pela Lei nº 12.844, de 
2013) (Produção de efeito)

§ 3º À família beneficiada pelo disposto no caput não se aplica 
o benefício do caput do art. 13. (Incluído pela Lei nº 12.844, de 2013) 
(Produção de efeito)

§ 4º A transferência de recursos fica condicionada à disponibili-
dade orçamentária e financeira prevista para o Programa. (Incluído pela 
Lei nº 12.844, de 2013) (Produção de efeito)

§ 5º O regulamento poderá estabelecer critérios adicionais para o 
recebimento do benefício de que trata o caput e demais condições para o 
seu pagamento. (Incluído pela Lei nº 12.844, de 2013) (Produção de efeito)
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Art. 14. A cessação da transferência de recursos no âmbito do 
Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais ocorrerá em razão 
da não observância das regras do Programa, conforme o regulamento.

Art. 15. O Poder Executivo instituirá o Comitê Gestor do Progra-
ma de Fomento às Atividades Produtivas Rurais, com as seguintes atri-
buições, sem prejuízo de outras definidas em regulamento:

I - aprovar o planejamento do Programa, compatibilizando os 
recursos disponíveis ao número de famílias beneficiárias; e

II - definir a sistemática de monitoramento e avaliação do 
Programa.

Parágrafo único. O Poder Executivo definirá a composição e a 
forma de funcionamento do Comitê Gestor, bem como os procedimentos 
e instrumentos de controle social.

Art. 15-A. É instituído o Programa de Fomento às Atividades 
Produtivas de Pequeno Porte Urbanas, com o objetivo de promover a 
cidadania e de melhorar as condições de vida e de renda de empreende-
dores em situação de pobreza. (Incluído pela Lei Complementar nº 155, 
de 2016)

§ 1º O Programa de Fomento às Atividades Produtivas de Pe-
queno Porte Urbanas beneficiará os inscritos no Cadastro Único para 
Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico que exerçam ativida-
de produtiva de pequeno porte formalizada, na qualidade de Microem-
preendedor Individual - MEI, conforme definido no art. 18-A da Lei 
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006. (Incluído pela Lei 
Complementar nº 155, de 2016)

§ 2º O Programa de Fomento às Atividades Produtivas de Pe-
queno Porte Urbanas será executado por meio da transferência de re-
cursos financeiros não reembolsáveis e da disponibilização de serviços 
de assistência técnica e gerencial, sob a responsabilidade do Ministério 
do Desenvolvimento Social e Agrário, ao qual caberá definir as normas 
complementares do Programa. (Incluído pela Lei Complementar nº 155, 
de 2016)

§ 3º O Poder Executivo disporá sobre a participação de outros 
ministérios e de outras instituições vinculadas no planejamento, na exe-
cução, no monitoramento e na avaliação do Programa de que trata o 
caput deste artigo. (Incluído pela Lei Complementar nº 155, de 2016)

§ 4º Para cumprir os objetivos do Programa de Fomento às Ati-
vidades Produtivas de Pequeno Porte Urbanas, a União é autorizada a 
estabelecer cooperação com serviços sociais autônomos e entidades de 
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apoio e fomento empresariais, com ou sem transferência de recursos fi-
nanceiros, para a disponibilização de serviços de assistência técnica e ge-
rencial a empreendedores em situação de pobreza inscritos no CadÚnico 
que desenvolvam atividade produtiva de pequeno porte formalizada, na 
qualidade de MEI, conforme definido no art. 18-A da Lei Complementar 
nº 123, de 14 de dezembro de 2006. (Incluído pela Lei Complementar nº 
155, de 2016)

§ 5º O recebimento dos recursos do Programa de Fomento às Ati-
vidades Produtivas de Pequeno Porte Urbanas tem caráter temporário e não 
gera direito adquirido. (Incluído pela Lei Complementar nº 155, de 2016)

Art. 15-B. É a União autorizada a transferir diretamente ao em-
preendedor beneficiário do Programa de Fomento às Atividades Produ-
tivas de Pequeno Porte Urbanas os recursos financeiros no valor de até 
R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), na forma de regulamento. 
(Incluído pela Lei Complementar nº 155, de 2016)

§ 1º A função de agente operador do Programa de Fomento às 
Atividades Produtivas de Pequeno Porte Urbanas será atribuída a ins-
tituição financeira oficial, mediante remuneração e condições a serem 
pactuadas com o Governo Federal. (Incluído pela Lei Complementar nº 
155, de 2016)

§ 2º Os recursos transferidos no âmbito do Programa de Fomen-
to às Atividades Produtivas de Pequeno Porte Urbanas não compõem a 
receita bruta para efeito de enquadramento nos limites a que se referem 
os §§ lo e 2o do art. 18-A da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro 
de 2006. (Incluído pela Lei Complementar nº 155, de 2016)

CAPÍTULO III
DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS – PAA

(Revogado pela Lei nº 14.284, de 2021)

CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 25. O Poder Executivo definirá em regulamento o conceito 
de família em situação de extrema pobreza, para efeito da caracteriza-
ção dos beneficiários das transferências de recursos a serem realizadas no 
âmbito dos Programas instituídos nesta Lei.

Art. 26. A participação nos Comitês previstos nesta Lei será con-
siderada prestação de serviço público relevante, não remunerada.
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Art. 27. Os recursos transferidos no âmbito do Programa de Apoio 
à Conservação Ambiental e do Programa de Fomento às Atividades Pro-
dutivas Rurais não comporão a renda familiar mensal, para efeito de ele-
gibilidade nos programas de transferência de renda do Governo Federal.

Art. 28. As despesas com a execução das ações dos programas 
instituídos por esta Lei correrão à conta de dotação orçamentária consig-
nada anualmente aos órgãos e entidades envolvidos em sua implementa-
ção, observados os limites de movimentação, empenho e pagamento da 
programação orçamentária e financeira anual.

Art. 29. O Poder Executivo divulgará periodicamente, por meio 
eletrônico, relação atualizada contendo o nome, o Número de Identifica-
ção Social inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Gover-
no Federal - NIS, a unidade federativa e os valores pagos aos beneficiários 
dos Programas de que tratam os arts. 1º e 9º desta Lei.

Art. 29. O Poder Executivo manterá, em base de dados apropria-
da, relação atualizada contendo o nome, o Número de Identificação So-
cial- NIS inscrito no CadÚnico, a unidade federativa, o Município de re-
sidência e os valores pagos aos beneficiários dos programas de que tratam 
os arts. 1o, 9o e 15-A desta Lei.’ (Redação dada pela Lei Complementar nº 
155, de 2016)

Art. 30. Fica autorizado o Poder Executivo a discriminar, por 
meio de ato próprio, programações do Plano Brasil Sem Miséria a serem 
executadas por meio das transferências obrigatórias de recursos financei-
ros pelos órgãos e entidades da União aos órgãos e entidades dos Estados, 
Distrito Federal e Municípios para a execução de ações no âmbito do 
Plano Brasil Sem Miséria.

Parágrafo único. Caberá ao Comitê Gestor Nacional do Plano Bra-
sil Sem Miséria divulgar em sítio na internet a relação das programações de 
que trata o caput, bem como proceder às atualizações devidas nessa rela-
ção, inclusive no que se refere a alterações nas classificações orçamentárias 
decorrentes de lei orçamentária anual e seus créditos adicionais.

Art. 31. Os recursos de que tratam os arts. 6º e 13 poderão ser 
majorados pelo Poder Executivo em razão da dinâmica socioeconômica 
do País e de estudos técnicos sobre o tema, observada a dotação orça-
mentária disponível.

Art. 31. Os recursos de que tratam os arts. 6º , 13 e 13-A poderão 
ser majorados pelo Poder Executivo em razão da dinâmica socioeconô-
mica do País e de estudos técnicos sobre o tema, observada a dotação 
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orçamentária disponível. (Redação dada pela Lei nº 12.844, de 2013) 
(Produção de efeito)

Art. 31. Os recursos de que tratam os arts. 6o, 13 e 15-B poderão ser 
majorados pelo Poder Executivo em razão da dinâmica socioeconômica do 
País e de estudos técnicos sobre o tema, observada a dotação orçamentária 
disponível. (Redação dada pela Lei Complementar nº 155, de 2016)

Art. 32. Na definição dos critérios de que tratam o § 1º do art. 5º 
e o § 2º do art. 12, o Poder Executivo dará prioridade de atendimento às 
famílias com mulheres responsáveis pela unidade familiar e às famílias 
residentes nos Municípios com menor Índice de Desenvolvimento Hu-
mano - IDH.

Art. 33. O art. 19 da Lei nº 10.696, de 2 de julho de 2003, passa 
a vigorar com a seguinte redação: (Revogado pela Medida Provisória nº 
1.061, de 2021) (Revogado pela Lei nº 14.284, de 2021)

“ Art. 19. Fica instituído o Programa de Aquisição de Alimentos, 
compreendendo as seguintes finalidades:

I - incentivar a agricultura familiar, promovendo a sua inclusão 
econômica e social, com fomento à produção com sustentabilidade, ao 
processamento de alimentos e industrialização e à geração de renda;

II - incentivar o consumo e a valorização dos alimentos produzi-
dos pela agricultura familiar;

III - promover o acesso à alimentação, em quantidade, qualidade 
e regularidade necessárias, das pessoas em situação de insegurança ali-
mentar e nutricional, sob a perspectiva do direito humano à alimentação 
adequada e saudável;

IV - promover o abastecimento alimentar, que compreende as 
compras governamentais de alimentos, incluída a alimentação escolar;

V - constituir estoques públicos de alimentos produzidos por 
agricultores familiares;

VI - apoiar a formação de estoques pelas cooperativas e demais 
organizações formais da agricultura familiar; e

VII - fortalecer circuitos locais e regionais e redes de 
comercialização.

§ 1º Os recursos arrecadados com a venda de estoques estraté-
gicos formados nos termos deste artigo serão destinados integralmen-
te às ações de combate à fome e à promoção da segurança alimentar e 
nutricional.

§ 2º (Revogado).
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§ 3º O Poder Executivo constituirá Grupo Gestor do PAA, com 
composição e atribuições definidas em regulamento.

§ 4º (Revogado).» (NR)
Art. 34. O inciso II do art. 2º da Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 

2004, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º ..................................................................................................

....................
II - o benefício variável, destinado a unidades familiares que se 

encontrem em situação de pobreza e extrema pobreza e que tenham em 
sua composição gestantes, nutrizes, crianças entre 0 (zero) e 12 (doze) 
anos ou adolescentes até 15 (quinze) anos, sendo pago até o limite de 5 
(cinco) benefícios por família;

..............................................................................................” (NR)
Art. 35. O aumento do número de benefícios variáveis atualmen-

te percebidos pelas famílias beneficiárias, decorrente da alteração previs-
ta no art. 34, ocorrerá nos termos de cronograma a ser definido em ato 
do Ministro de Estado do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.

Art. 36. O art. 11 da Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, passa 
a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:

“Art. 11. ..................................................................................
Parágrafo único. A validade dos benefícios concedidos no âm-

bito do Programa Nacional de Acesso à Alimentação - PNAA - “Cartão 
Alimentação” encerra-se em 31 de dezembro de 2011.” (NR)

Art. 37. O art. 14 da Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, passa 
a vigorar com a seguinte redação:

“ Art. 14. Sem prejuízo das responsabilidades civil, penal e ad-
ministrativa, o servidor público ou o agente da entidade conveniada ou 
contratada responsável pela organização e manutenção do cadastro de 
que trata o art. 1º será responsabilizado quando, dolosamente:

I - inserir ou fizer inserir dados ou informações falsas ou diversas 
das que deveriam ser inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais 
do Governo Federal - Cadúnico; ou

II - contribuir para que pessoa diversa do beneficiário final rece-
ba o benefício.

§ 1º (Revogado).
§ 2º O servidor público ou agente da entidade contratada que co-

meter qualquer das infrações de que trata o caput fica obrigado a ressarcir 
integralmente o dano, aplicando-se-lhe multa nunca inferior ao dobro e 
superior ao quádruplo da quantia paga indevidamente.”(NR)
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Art. 38. A Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, passa a vigorar 
acrescida do seguinte art. 14-A:

“ Art. 14-A. Sem prejuízo da sanção penal, será obrigado a efe-
tuar o ressarcimento da importância recebida o beneficiário que dolo-
samente tenha prestado informações falsas ou utilizado qualquer outro 
meio ilícito, a fim de indevidamente ingressar ou se manter como benefi-
ciário do Programa Bolsa Família.

§ 1º O valor apurado para o ressarcimento previsto no caput será 
atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, 
divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

§ 2º Apurado o valor a ser ressarcido, mediante processo admi-
nistrativo, e não tendo sido pago pelo beneficiário, ao débito serão apli-
cados os procedimentos de cobrança dos créditos da União, na forma da 
legislação de regência.”

Art. 39. O art. 3º da Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, passa a 
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º .............................................................
III - tenha percentual mínimo da renda familiar originada de 

atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento, na 
forma definida pelo Poder Executivo;

§ 2º ..........................................................................................
V - povos indígenas que atendam simultaneamente aos requisi-

tos previstos nos incisos II, III e IV do caput do art. 3º;
VI - integrantes de comunidades remanescentes de quilombos 

rurais e demais povos e comunidades tradicionais que atendam simulta-
neamente aos incisos II, III e IV do caput do art. 3º .” (NR)

Art. 40. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 14 de outubro de 2011; 190o da Independência e 
123o da República.

DILMA ROUSSEFF
Arno Hugo Augustin Filho
Miriam Belchior
Tereza Campello
Izabella Mônica Vieira Teixeira
Afonso Florence
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LEI Nº 10.558, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2002

Cria o Programa Diversidade na Uni-
versidade, e dá outras providências.

Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou a Me-
dida Provisória nº 63, de 2002, que o Congresso Nacional aprovou, e eu, 
Ramez Tebet, Presidente da Mesa do Congresso Nacional, para os efeitos 
do disposto no art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela 
Emenda constitucional nº 32, de 2001, promulgo a seguinte Lei:

Art. 1o Fica criado o Programa Diversidade na Universidade, no 
âmbito do Ministério da Educação, com a finalidade de implementar e 
avaliar estratégias para a promoção do acesso ao ensino superior de pes-
soas pertencentes a grupos socialmente desfavorecidos, especialmente 
dos afrodescendentes e dos indígenas brasileiros.

Art. 2o O Programa Diversidade na Universidade será executa-
do mediante a transferência de recursos da União a entidades de direito 
público ou de direito privado, sem fins lucrativos, que atuem na área de 
educação e que venham a desenvolver projetos inovadores para atender a 
finalidade do Programa.

Parágrafo único. A transferência de recursos para entidades de 
direito privado, sem fins lucrativos, que atendam aos requisitos do caput, 
será realizada por meio da celebração de convênio ou de outro instru-
mento autorizado por lei.

Art. 4o Fica autorizada a concessão de bolsas de manutenção e 
de prêmios, em dinheiro, aos alunos das entidades a que se refere o pará-
grafo único do art. 2o.

Art. 5o Os critérios e as condições para a concessão de bolsas de 
manutenção e de prêmios serão estabelecidos por decreto.

Art. 6o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Congresso Nacional, em 13 de novembro de 2002; 181o da Inde-

pendência e 114o da República.

Senador RAMEZ TEBET
Presidente da Mesa do Congresso Nacional
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DECRETOS

DECRETO Nº 6.040, DE 7 DE FEVEREIRO DE 2007

Institui a Política Nacional de Desenvol-
vimento Sustentável dos Povos e Comu-
nidades Tradicionais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que 
lhe confere o art. 84, inciso VI, alínea “a”, da Constituição, 

DECRETA: 
Art. 1o Fica instituída a Política Nacional de Desenvolvimento 

Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais - PNPCT, na forma 
do Anexo a este Decreto. 

Art. 2o Compete à Comissão Nacional de Desenvolvimento Susten-
tável dos Povos e Comunidades Tradicionais - CNPCT, criada pelo Decreto 
de 13 de julho de 2006, coordenar a implementação da Política Nacional para 
o Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais.

Art. 3o Para os fins deste Decreto e do seu Anexo compreende-se 
por:

I - Povos e Comunidades Tradicionais: grupos culturalmente di-
ferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas pró-
prias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos 
naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, 
ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas 
gerados e transmitidos pela tradição;

II - Territórios Tradicionais: os espaços necessários a reprodução 
cultural, social e econômica dos povos e comunidades tradicionais, sejam 
eles utilizados de forma permanente ou temporária, observado, no que 
diz respeito aos povos indígenas e quilombolas, respectivamente, o que 
dispõem os arts. 231 da Constituição e 68 do Ato das Disposições Cons-
titucionais Transitórias e demais regulamentações; e
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III - Desenvolvimento Sustentável: o uso equilibrado dos recur-
sos naturais, voltado para a melhoria da qualidade de vida da presente 
geração, garantindo as mesmas possibilidades para as gerações futuras. 

Art. 4o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 7 de fevereiro de 2007; 186o da Independência e 
119o da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Patrus Ananias
Marina Silva

ANEXO POLÍTICA NACIONAL DE DESENVOLVI-
MENTO SUSTENTÁVEL DOS POVOS E COMUNIDA-

DES TRADICIONAIS PRINCÍPIOS

Art. 1º As ações e atividades voltadas para o alcance dos objetivos 
da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comu-
nidades Tradicionais deverão ocorrer de forma intersetorial, integrada, 
coordenada, sistemática e observar os seguintes princípios:

I - o reconhecimento, a valorização e o respeito à diversidade so-
cioambiental e cultural dos povos e comunidades tradicionais, levando-
-se em conta, dentre outros aspectos, os recortes etnia, raça, gênero, ida-
de, religiosidade, ancestralidade, orientação sexual e atividades laborais, 
entre outros, bem como a relação desses em cada comunidade ou povo, 
de modo a não desrespeitar, subsumir ou negligenciar as diferenças dos 
mesmos grupos, comunidades ou povos ou, ainda, instaurar ou reforçar 
qualquer relação de desigualdade;

II - a visibilidade dos povos e comunidades tradicionais deve se 
expressar por meio do pleno e efetivo exercício da cidadania;

III - a segurança alimentar e nutricional como direito dos povos e 
comunidades tradicionais ao acesso regular e permanente a alimentos de 
qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras 
necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promoto-
ras de saúde, que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, 
cultural, econômica e socialmente sustentáveis;

IV - o acesso em linguagem acessível à informação e ao conheci-
mento dos documentos produzidos e utilizados no âmbito da Política Nacio-
nal de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais;
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V - o desenvolvimento sustentável como promoção da melhoria 
da qualidade de vida dos povos e comunidades tradicionais nas gerações 
atuais, garantindo as mesmas possibilidades para as gerações futuras e 
respeitando os seus modos de vida e as suas tradições;

VI - a pluralidade socioambiental, econômica e cultural das co-
munidades e dos povos tradicionais que interagem nos diferentes biomas 
e ecossistemas, sejam em áreas rurais ou urbanas;

VII - a promoção da descentralização e transversalidade das 
ações e da ampla participação da sociedade civil na elaboração, moni-
toramento e execução desta Política a ser implementada pelas instâncias 
governamentais;

VIII - o reconhecimento e a consolidação dos direitos dos povos 
e comunidades tradicionais;

IX - a articulação com as demais políticas públicas relacionadas 
aos direitos dos Povos e Comunidades Tradicionais nas diferentes esferas 
de governo;

X - a promoção dos meios necessários para a efetiva participação 
dos Povos e Comunidades Tradicionais nas instâncias de controle social e 
nos processos decisórios relacionados aos seus direitos e interesses;

XI - a articulação e integração com o Sistema Nacional de Segu-
rança Alimentar e Nutricional;

XII - a contribuição para a formação de uma sensibilização co-
letiva por parte dos órgãos públicos sobre a importância dos direitos 
humanos, econômicos, sociais, culturais, ambientais e do controle social 
para a garantia dos direitos dos povos e comunidades tradicionais;

XIII - a erradicação de todas as formas de discriminação, incluin-
do o combate à intolerância religiosa; e

XIV - a preservação dos direitos culturais, o exercício de práticas 
comunitárias, a memória cultural e a identidade racial e étnica. 

OBJETIVO GERAL

Art. 2o A PNPCT tem como principal objetivo promover o de-
senvolvimento sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, com 
ênfase no reconhecimento, fortalecimento e garantia dos seus direitos ter-
ritoriais, sociais, ambientais, econômicos e culturais, com respeito e valo-
rização à sua identidade, suas formas de organização e suas instituições. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Art. 3o São objetivos específicos da PNPCT:
I - garantir aos povos e comunidades tradicionais seus territó-

rios, e o acesso aos recursos naturais que tradicionalmente utilizam para 
sua reprodução física, cultural e econômica;

II - solucionar e/ou minimizar os conflitos gerados pela implantação 
de Unidades de Conservação de Proteção Integral em territórios tradicionais 
e estimular a criação de Unidades de Conservação de Uso Sustentável;

III - implantar infraestrutura adequada às realidades sociocultu-
rais e demandas dos povos e comunidades tradicionais;

IV - garantir os direitos dos povos e das comunidades tradicionais 
afetados direta ou indiretamente por projetos, obras e empreendimentos;

V - garantir e valorizar as formas tradicionais de educação e for-
talecer processos dialógicos como contribuição ao desenvolvimento pró-
prio de cada povo e comunidade, garantindo a participação e controle 
social tanto nos processos de formação educativos formais quanto nos 
não-formais;

VI - reconhecer, com celeridade, a auto identificação dos povos e 
comunidades tradicionais, de modo que possam ter acesso pleno aos seus 
direitos civis individuais e coletivos;

VII - garantir aos povos e comunidades tradicionais o acesso aos 
serviços de saúde de qualidade e adequados às suas características socio-
culturais, suas necessidades e demandas, com ênfase nas concepções e 
práticas da medicina tradicional;

VIII - garantir no sistema público previdenciário a adequação às 
especificidades dos povos e comunidades tradicionais, no que diz respei-
to às suas atividades ocupacionais e religiosas e às doenças decorrentes 
destas atividades;

IX - criar e implementar, urgentemente, uma política pública de 
saúde voltada aos povos e comunidades tradicionais;

X - garantir o acesso às políticas públicas sociais e a participação 
de representantes dos povos e comunidades tradicionais nas instâncias 
de controle social;

XI - garantir nos programas e ações de inclusão social recortes 
diferenciados voltados especificamente para os povos e comunidades 
tradicionais;

XII - implementar e fortalecer programas e ações voltados às re-
lações de gênero nos povos e comunidades tradicionais, assegurando a 
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visão e a participação feminina nas ações governamentais, valorizando a 
importância histórica das mulheres e sua liderança ética e social;

XIII - garantir aos povos e comunidades tradicionais o acesso e 
a gestão facilitados aos recursos financeiros provenientes dos diferentes 
órgãos de governo;

XIV - assegurar o pleno exercício dos direitos individuais e cole-
tivos concernentes aos povos e comunidades tradicionais, sobretudo nas 
situações de conflito ou ameaça à sua integridade;

XV - reconhecer, proteger e promover os direitos dos povos e 
comunidades tradicionais sobre os seus conhecimentos, práticas e usos 
tradicionais;

XVI - apoiar e garantir o processo de formalização institucional, 
quando necessário, considerando as formas tradicionais de organização 
e representação locais; e

XVII - apoiar e garantir a inclusão produtiva com a promoção 
de tecnologias sustentáveis, respeitando o sistema de organização social 
dos povos e comunidades tradicionais, valorizando os recursos naturais 
locais e práticas, saberes e tecnologias tradicionais. 

DOS INSTRUMENTOS DE IMPLEMENTAÇÃO

Art. 4o São instrumentos de implementação da Política Nacional 
de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais:

I - os Planos de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comu-
nidades Tradicionais;

II - a Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos 
Povos e Comunidades Tradicionais, instituída pelo Decreto de 13 de ju-
lho de 2006;

III - os fóruns regionais e locais; e
IV - o Plano Plurianual. 

DOS PLANOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ-
VEL DOS POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS

Art. 5o Os Planos de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e 
Comunidades Tradicionais têm por objetivo fundamentar e orientar a im-
plementação da PNPCT e consistem no conjunto das ações de curto, mé-
dio e longo prazo, elaboradas com o fim de implementar, nas diferentes es-
feras de governo, os princípios e os objetivos estabelecidos por esta Política:
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I - os Planos de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Co-
munidades Tradicionais poderão ser estabelecidos com base em parâme-
tros ambientais, regionais, temáticos, étnico-socio-culturais e deverão ser 
elaborados com a participação equitativa dos representantes de órgãos 
governamentais e dos povos e comunidades tradicionais envolvidos;

II - a elaboração e implementação dos Planos de Desenvolvimen-
to Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais poderá se dar por 
meio de fóruns especialmente criados para esta finalidade ou de outros 
cuja composição, área de abrangência e finalidade sejam compatíveis 
com o alcance dos objetivos desta Política; e

III - o estabelecimento de Planos de Desenvolvimento Sustentá-
vel dos Povos e Comunidades Tradicionais não é limitado, desde que res-
peitada a atenção equiparada aos diversos segmentos dos povos e comu-
nidades tradicionais, de modo a não convergirem exclusivamente para 
um tema, região, povo ou comunidade. 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 6o A Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável 
dos Povos e Comunidades Tradicionais deverá, no âmbito de suas com-
petências e no prazo máximo de noventa dias:

I - dar publicidade aos resultados das Oficinas Regionais que 
subsidiaram a construção da PNPCT, realizadas no período de 13 a 23 
de setembro de 2006;

II - estabelecer um Plano Nacional de Desenvolvimento Susten-
tável para os Povos e Comunidades Tradicionais, o qual deverá ter como 
base os resultados das Oficinas Regionais mencionados no inciso I; e

III - propor um Programa Multisetorial destinado à implementação 
do Plano Nacional mencionado no inciso II no âmbito do Plano Plurianual.
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DECRETO Nº 8.750, DE 9 DE MAIO DE 2016

Institui o Conselho Nacional dos Povos 
e Comunidades Tradicionais.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que 
lhe confere o art. 84, caput, inciso VI, alínea “a”, da Constituição,

DECRETA :

CAPÍTULO I
DA NATUREZA E COMPETÊNCIA

Art. 1º Fica instituído o Conselho Nacional dos Povos e Comunida-
des Tradicionais - CNPCT, órgão colegiado de caráter consultivo, integrante 
da estrutura do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.

Art. 1º Fica instituído o Conselho Nacional dos Povos e Comu-
nidades Tradicionais, órgão colegiado de caráter consultivo, integrante 
da estrutura do Ministério dos Direitos Humanos. (Redação dada pelo 
Decreto nº 9.465, de 2018)

Art. 2º Compete ao CNPCT:
I - promover o desenvolvimento sustentável dos povos e comu-

nidades tradicionais, com vistas a reconhecer, fortalecer e garantir os di-
reitos destes povos e comunidades, inclusive os de natureza territorial, 
socioambiental, econômica, cultural, e seus usos, costumes, conhecimen-
tos tradicionais, ancestrais, saberes e fazeres, suas formas de organização 
e suas instituições;

II - propor Conferências Nacionais de Povos e Comunidades 
Tradicionais, as suas etapas preparatórias e os parâmetros para sua com-
posição, sua organização e seu funcionamento;

III - zelar pelo cumprimento das convenções, dos acordos e dos 
tratados internacionais ratificados pelo Governo brasileiro e das demais 
normas relacionadas aos direitos dos povos e comunidades tradicionais;

IV - atuar pela participação dos povos e comunidades tradicio-
nais nas discussões e nos processos de implementação e de regulamenta-
ção das convenções, dos acordos e dos tratados internacionais ratificados 
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pelo Governo brasileiro e das demais normas relacionadas aos direitos 
dos povos e das comunidades tradicionais;

V - coordenar, acompanhar e monitorar a implementação e a re-
gulamentação da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos 
Povos e Comunidades Tradicionais - PNPCT e do Plano Nacional de De-
senvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, em 
colaboração com os órgãos competentes por sua execução, e as previsões 
orçamentárias para sua consecução;

VI - articular-se com os órgãos competentes e com as entidades 
da sociedade civil para a inclusão de ações do Plano Nacional de De-
senvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais no 
Plano Plurianual;

VII - propor princípios, diretrizes, conceitos e entendimentos 
para políticas relevantes à sustentabilidade dos povos e comunidades tra-
dicionais no âmbito do Governo federal, observadas as competências dos 
órgãos e entidades envolvidos;

VIII - propor ações necessárias à articulação e à consolidação de 
políticas relevantes para a sustentabilidade de povos e comunidades tra-
dicionais, estimular a efetivação dessas ações e a participação da socieda-
de civil, especialmente quanto ao atendimento das situações que exijam 
providências especiais ou de caráter emergencial;

IX - promover a ampliação e o aperfeiçoamento dos mecanismos 
de participação e controle social por intermédio de órgãos congêneres 
municipais, estaduais, distritais, regionais e territoriais e outras instâncias 
de participação social;

X - identificar a necessidade de instrumentos necessários à im-
plementação e à regulamentação de políticas, programas e ações relevan-
tes para a sustentabilidade dos povos e comunidades tradicionais, propor 
sua criação ou sua modificação;

XI - criar e coordenar câmaras técnicas e grupos de trabalho, com 
a finalidade de promover a discussão e a articulação em temas relevantes 
para a implementação e a regulamentação dos princípios e das diretrizes 
da PNPCT, observadas as competências de outros colegiados instituídos 
no âmbito do Governo federal;

XII - identificar, propor e estimular ações de capacitação de re-
cursos humanos, fortalecimento institucional e sensibilização, destinadas 
ao Poder Público e à sociedade civil, com vistas ao desenvolvimento sus-
tentável dos povos e comunidades tradicionais;
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XIII - estimular, propor e fomentar a criação e o aperfeiçoamento 
de políticas públicas que resguardem a autonomia e a segurança territo-
rial dos povos e comunidades tradicionais;

XIV - articular políticas públicas, programas e ações, promover e 
realizar ações para combater toda forma de preconceito, intolerância reli-
giosa, sexismo e racismo ambiental, inclusive em parceria com o Conse-
lho Nacional de Políticas de Igualdade Racial e com os demais conselhos 
ou comissões que tratem dos temas abordados;

XV - estimular a criação de ações para a melhoria de pesquisas esta-
tísticas que visem a identificar e a dar visibilidade aos segmentos de povos e 
comunidades tradicionais, no âmbito do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística - IBGE ou de outros institutos, censos e pesquisas, e acompanhar 
o andamento destas pesquisas junto aos Ministérios e aos órgãos afins;

XVI - estimular o diálogo com outros órgãos e esferas da socie-
dade e a troca de experiências com os institutos de pesquisa e com a so-
ciedade civil de outros países que já iniciaram processos de inclusão de 
povos e comunidades tradicionais em suas pesquisas;

XVII - propor medidas para a implementação, o acompanha-
mento e a avaliação de políticas relevantes para o desenvolvimento sus-
tentável dos povos e comunidades tradicionais, respeitando sua autono-
mia, seus territórios, suas formas de organização, seus modos de vida 
peculiares e seus saberes e fazeres tradicionais e ancestrais;

XVIII - propor e articular ações para garantir a efetiva participa-
ção de povos e comunidades tradicionais, sobre temas relacionados com 
sociobiodiversidade, territórios, territorialidades e direitos de povos e co-
munidades tradicionais;

XIX - propor e acompanhar a criação e o aperfeiçoamento de 
políticas públicas que resguardem a autonomia e a segurança territorial 
dos povos e comunidades tradicionais e seus direitos frente a ações ou in-
tervenções públicas ou privadas que afetem ou venham a afetar seu modo 
de vida e/ou seus territórios tradicionais;

XX- acompanhar, junto aos órgãos competentes, quando solici-
tado pelas comunidades tradicionais, demandas de reconhecimento e de 
regularização fundiária de territórios de povos e comunidades tradicionais;

XXI - acompanhar e participar da construção de protocolos que 
visem à mediação de conflitos socioambientais que envolvam povos e co-
munidades tradicionais; e

XXII - elaborar e aprovar o seu regimento interno.
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Art. 3º No exercício das competências previstas no art. 2º, o 
CNPCT deverá:

I - considerar as especificidades socioambientais, econômicas e 
culturais, os conhecimentos ancestrais e os saberes e fazeres dos povos e 
comunidades tradicionais, observada a PNPCT;

II - priorizar e garantir a participação de organizações represen-
tativas dos povos e comunidades tradicionais; e

III - estimular a participação da sociedade civil.

CAPÍTULO II
DA COMPOSIÇÃO

Art. 4º O CNPCT será composto por:
I - quarenta e quatro membros titulares, dos quais vinte e nove 

representantes da sociedade civil e quinze representantes de órgãos e en-
tidades da administração pública federal, com direito a voz e a voto; e

II - dois convidados permanentes, com direito a voz.
§ 1º A representação governamental do CNPCT será exercida 

por um membro titular e dois suplentes indicados pela autoridade máxi-
ma dos seguintes órgãos:

I - Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome;
I - Ministério do Desenvolvimento Social; (Redação dada pelo 

Decreto nº 9.465, de 2018)
II - Casa Civil da Presidência da República;
III - Ministério da Justiça;
IV - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento;
IV - Ministério da Educação;
VI - Ministério da Cultura;
VII - Ministério da Saúde;
VIII - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão;
VIII - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão; 

(Redação dada pelo Decreto nº 9.465, de 2018)
IX - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação;
IX - Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunica-

ções; (Redação dada pelo Decreto nº 9.465, de 2018)
X - Ministério do Meio Ambiente;
XI - Ministério do Desenvolvimento Agrário
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XI - Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvi-
mento Agrário da Casa Civil da Presidência da República; (Redação dada 
pelo Decreto nº 9.465, de 2018)

XII - Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude 
e dos Direitos Humanos;

XII - Ministério dos Direitos Humanos; (Redação dada pelo De-
creto nº 9.465, de 2018)

XIII - Secretaria de Governo da Presidência da República;
XIV - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - In-

cra; e
XV - Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 

- Instituto Chico Mendes.
§ 2º Os representantes da sociedade civil, um titular e dois su-

plentes, serão eleitos por meio de edital público, assegurada vaga para 
cada um dos seguintes segmentos:

I - povos indígenas;
II - comunidades quilombolas;
III - povos e comunidades de terreiro/povos e comunidades de 

matriz africana;
IV - povos ciganos;
V - pescadores artesanais;
VI - extrativistas;
VII - extrativistas costeiros e marinhos;
VIII - caiçaras;
IX - faxinalenses;
X - benzedeiros;
XI - ilhéus;
XII - raizeiros;
XIII - geraizeiros;
XIV - caatingueiros;
XV - vazanteiros;
XVI - veredeiros;
XVII - apanhadores de flores sempre vivas;
XVIII - pantaneiros;
XIX - morroquianos;
XX - povo pomerano;
XXI - catadores de mangaba;
XXII - quebradeiras de coco babaçu;
XXIII - retireiros do Araguaia;
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XXIV - comunidades de fundos e fechos de pasto;
XXV - ribeirinhos;
XXVI - cipozeiros;
XXVII - andirobeiros;
XXVIII - caboclos; e
XXIX - juventude de povos e comunidades tradicionais.
§ 3º O Ministério Público Federal comporá o CNPCT como con-

vidado permanente.
§ 4º Poderão participar das reuniões do CNPCT, a convite de seu 

presidente:
I - representantes de conselhos ou de comissões estaduais e mu-

nicipais de povos e comunidades tradicionais;
II - representantes de outros órgãos ou de entidades públicas, na-

cionais e internacionais;
III - pessoas que representem a sociedade civil; e
IV - membros da comunidade acadêmica cuja participação, de 

acordo com a pauta da reunião, seja justificável.
§ 5º Os representantes da sociedade civil a que se refere o § 2º 

do art. 4º terão mandato de dois anos, permitidas até duas reconduções.
§ 6º A cada dois anos, será aberto o processo eleitoral para a re-

composição de, alternadamente, quatorze e quinze vagas para membro 
do CNPCT na qualidade de representantes da sociedade civil.

§ 7º A escolha dos representantes da sociedade civil será feita por 
meio de edital público, do qual poderão participar entidades, instituições 
e movimentos sociais de povos e comunidades tradicionais, o qual deve-
rá estabelecer critérios que assegurem a adequada representatividade de 
cada segmento específico.

§ 8º É permitida a reeleição de entidades, instituições e movi-
mentos sociais de povos e comunidades tradicionais caso nenhum outro 
candidato se apresente para representar determinado segmento específi-
co, respeitado o disposto no § 5º.

§ 9º Os membros do CNPCT serão designados por ato do Minis-
tro de Estado do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.

§ 9º Os membros do Conselho Nacional dos Povos e Comuni-
dades Tradicionais serão designados por ato do Ministro de Estado dos 
Direitos Humanos. (Redação dada pelo Decreto nº 9.465, de 2018)
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CAPÍTULO I II
DA ESTRUTURA

Art. 5º O CNPCT terá a seguinte estrutura de funcionamento:
I - Plenário;
II - Presidência;
III - Secretaria-Geral;
IV - Secretaria-Executiva;
V - câmaras técnicas; e
VI - grupos de trabalho.

Seção I
Do Plenário

Art. 6º Compete ao Plenário, instância superior do CNPCT, de 
caráter consultivo:

I - aprovar seu regimento interno;
II - eleger o Presidente do Conselho entre os membros represen-

tantes da sociedade civil, por maioria simples;
III - instituir câmaras técnicas de caráter permanente destinadas 

à coordenação e ao monitoramento da implementação da PNPCT;
IV - instituir grupos de trabalho e comissões de caráter tempo-

rário destinados ao estudo e à elaboração de propostas sobre atividades, 
temas e segmentos específicos;

V - deliberar sobre a perda de mandato dos membros do Conse-
lho, com base em documentação emitida pela Secretaria-Executiva;

VI - aprovar o calendário de reuniões ordinárias do Conselho e 
das câmaras técnicas;

VII - aprovar anualmente o relatório de atividades do Conselho; 
e

VIII - deliberar e editar resoluções, deliberações e moções relati-
vas ao exercício das atribuições do Conselho.

Seção II
Da Presidência

Art. 7º A Presidência do Conselho será composta pelo Presiden-
te, eleito na forma estabelecida pelo inciso II do caput do art. 6º e desig-
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nado pelo Ministro de Estado do Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome.

Art. 7º A Presidência do Conselho será composta pelo Presiden-
te, eleito na forma estabelecida pelo inciso II do caput do art. 6º e de-
signado pelo Ministro de Estado dos Direitos Humanos. (Redação dada 
pelo Decreto nº 9.465, de 2018)

Parágrafo único. No prazo de trinta dias, contado da data de 
designação dos conselheiros, a Secretaria-Executiva convocará reunião 
durante a qual será eleito o Presidente do Conselho. (Revogado pelo De-
creto nº 9.465, de 2018)

Art. 8º Ao Presidente incumbe:
I - zelar pelo cumprimento das deliberações do Conselho;
II - representar externamente o Conselho;
III - convocar, presidir e coordenar as reuniões do Conselho;
IV - manter interlocução permanente com as câmaras técni-

cas e com os demais conselhos ou comissões de povos e comunidades 
tradicionais;

V - propor e instalar grupos de trabalho e comissões, designar o 
seu coordenador e os demais membros e estabelecer prazos para apresen-
tação de resultados, conforme deliberado pelo Conselho;

VI - articular e integrar políticas públicas afins com as demandas 
de povos e comunidades tradicionais; e

VII - promover a articulação entre os segmentos presentes no 
Conselho.

Seção III
Da Secretaria-Geral

Art. 9º Compete à Secretaria-Geral:
I - assessorar o CNPCT;
II - acompanhar a análise e o encaminhamento de propostas, 

moções e recomendações aprovadas pelo CNPCT;
III - promover a integração entre a PNPCT e o Plano Nacional de 

Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais; e
IV - instituir grupos de trabalho interministeriais para estudar e 

propor ações governamentais integradas relacionadas à PNPCT e ao Pla-
no Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades 
Tradicionais.
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§ 1º O Ministro de Estado do Desenvolvimento Social e Combate 
à Fome exercerá a função de Secretário-Geral do CNPCT.

§ 1º O Secretário Nacional de Políticas de Promoção da Igual-
dade Racial do Ministério dos Direitos Humanos exercerá a função de 
Secretário-Geral do Conselho Nacional dos Povos e Comunidades Tra-
dicionais. (Redação dada pelo Decreto nº 9.465, de 2018)

§ 2º O Secretário-Geral substituirá o Presidente do CNPCT em 
suas ausências e em seus impedimentos.

Seção IV
Da Secretaria-Executiva

Art. 10. A Secretaria Executiva do Conselho, órgão de apoio téc-
nico e administrativo, será exercida pela Secretaria-Executiva do Minis-
tério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.

Parágrafo único. Os recursos orçamentários e financeiros neces-
sários à estruturação e ao funcionamento do Conselho e da Secretaria-
-Executiva serão consignados diretamente no orçamento do Ministério 
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.

Art. 10. A Secretaria-Executiva do Conselho, órgão de apoio téc-
nico e administrativo, será exercida pelo Departamento de Promoção da 
Igualdade Racial para Povos e Comunidades Tradicionais da Secretaria 
Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial do Ministério dos 
Direitos Humanos. (Redação dada pelo Decreto nº 9.465, de 2018)

Parágrafo único. Os recursos orçamentários e financeiros neces-
sários à estruturação e ao funcionamento do Conselho e da Secretaria-
-Executiva serão consignados diretamente no orçamento do Ministério 
dos Direitos Humanos. (Redação dada pelo Decreto nº 9.465, de 2018)

Art. 11. Compete à Secretaria-Executiva:
I - assessorar a Presidência e a Secretaria-Geral no âmbito de suas 

atribuições;
II - estabelecer e manter diálogo permanente com os conselhos e 

as comissões estaduais e municipais de povos e comunidades tradicionais 
e mantê-los informados e orientados acerca das atividades e das propos-
tas do CNPCT;

III - estabelecer comunicação com órgãos colegiados que tratem 
de políticas públicas, programas e ações relacionados aos povos e comu-
nidades tradicionais, com vistas à integração dos segmentos e à imple-
mentação da PNPCT;
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IV - assessorar e assistir a Presidência do Conselho em seu rela-
cionamento com os órgãos da administração pública, as organizações da 
sociedade civil e os organismos internacionais;

V - subsidiar as câmaras técnicas, os grupos de trabalho e os con-
selheiros com informações e estudos, com vistas a auxiliar a formulação 
e a análise das propostas apreciadas pelo CNPCT; e

VI - prestar assessoria parlamentar ao CNPCT.
Art. 12. Para o desempenho de suas atribuições, a Secretaria-

-Executiva contará com a seguinte estrutura:
I - Secretário-Executivo do Conselho;
II - Coordenador-Geral;
III - Coordenador Administrativo; e
IV - quadro técnico formado por servidores do órgão, a serem 

alocados conforme a necessidade.
Parágrafo único. A estrutura será estabelecida por meio de De-

creto, que disporá sobre os cargos e funções destinados a essa finalidade.
Art. 13. Incumbe ao Secretário-Executivo dirigir, coordenar e 

orientar o planejamento, a execução e a avaliação das atividades da Se-
cretaria-Executiva, sem prejuízo de outras atribuições que lhe forem con-
feridas pela Presidência e pela Secretaria-Geral do CNPCT.

Seção V
Das câmaras técnicas

Art. 14. As câmaras técnicas constituem órgãos de caráter perma-
nente destinados a coordenar e monitorar a implementação da PNPCT, 
na forma estabelecida pelo regimento interno.

Seção VI
Dos grupos de trabalho

Art. 15. Os grupos de trabalho constituem órgãos de caráter tem-
porário, destinados ao estudo e à elaboração de propostas sobre atividades, 
temas e segmentos específicos, na forma estabelecida pelo regimento interno.
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CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 16. A participação nas atividades do CNPCT, das câmaras 
técnicas e dos grupos de trabalho será considerada prestação de serviço 
público relevante, não remunerada.

Art. 17. A eleição para composição do primeiro mandato do 
CNPCT será realizada conforme edital, com ampla publicidade, o qual 
disponibilizará treze vagas para membros titulares para os segmentos de 
povos e comunidades tradicionais que não componham atualmente a 
Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comu-
nidades Tradicionais e cinquenta e oito vagas para membros suplentes.

§ 1º A Secretaria-Executiva do CNPCT instituirá comissão para 
elaborar o edital e estabelecer as regras do processo eleitoral para escolha 
dos membros representantes da sociedade civil.

§ 2º A comissão de que trata o § 1º observará a mesma propor-
cionalidade de participação de representantes da sociedade civil prevista 
no inciso I do caput do art. 4º.

§ 3º O edital será publicado no prazo de trinta dias, contado da 
data de publicação deste Decreto.

Art. 18. Os membros da Comissão Nacional de Desenvolvimento 
Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais integrarão a primeira 
composição do CNPCT e iniciarão o seu mandato juntamente com os 
representantes eleitos nos termos do art. 17.

Art. 19. O Anexo I ao Decreto nº 7.493, de 2 de junho de 2011 , 
passa a vigorar com as seguintes alterações: (Revogado pelo Decreto nº 
10.473, de 2020) Vigência

“Art. 2º .......................................................................
.........................................................................................
III - ............................................................................
.........................................................................................
c) Conselho de Articulação de Programas Sociais;
d) Conselho Gestor do Programa Bolsa Família; e
e) Conselho Nacional dos Povos e Comunidades Tradicionais.” (NR)
“ Art. 35-A. Ao Conselho Nacional dos Povos e Comunidades 

Tradicionais cabe exercer as competências estabelecidas em regulamento 
específico.”
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Art. 20. Fica revogado o Decreto de 13 de julho de 2006 , que 
altera a denominação, competência e composição da Comissão Nacional 
de Desenvolvimento Sustentável das Comunidades Tradicionais.

Art. 21. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 9 de maio de 2016; 195º da Independência e 128º 
da República.

DILMA ROUSSEFF
Tereza Campello

Este texto não substitui o publicado no DOU de 10.5.2016
*

DECRETO Nº 6.872, DE 4 DE JUNHO DE 2009

Aprova o Plano Nacional de Promoção 
da Igualdade Racial - PLANAPIR, e 
institui o seu Comitê de Articulação e 
Monitoramento. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que 
lhe confere o art. 84, inciso VI, alínea “a”, da Constituição, 

DECRETA: 

Art. 1º Fica aprovado o Plano Nacional de Promoção da Igualda-
de Racial - PLANAPIR, em consonância com os objetivos indicados no 
Anexo deste Decreto. 

Art. 2º A Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igual-
dade Racial da Presidência da República aprovará e publicará a progra-
mação das ações, metas e prioridades do PLANAPIR propostas pelo Co-
mitê de Articulação e Monitoramento de que trata o art. 3°, observados 
os objetivos contidos no Anexo. 
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Parágrafo único. Os prazos para execução das ações, metas e 
prioridades do PLANAPIR poderão ser revisados pela Secretaria Espe-
cial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, mediante proposta do 
Comitê de Articulação. 

Arts. 3º a 9º (Declarados revogados pelo Decreto nº 10.087, de 
5/11/2019, publicado no DOU de 6/11/2019, em vigor 30 dias após a publicação)

Art. 10. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 4 de junho de 2009; 188º da Independência e 121º 
da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Edson Santos de Souza 

ANEXO

OBJETIVOS DO PLANO NACIONAL DE POLÍTI-
CAS DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL 

- PLANAPIR

Eixo 1: Trabalho e Desenvolvimento Econômico 

I - promover a inclusão e a igualdade de oportunidades e de remu-
neração das populações negra, indígena, quilombola e cigana no mercado 
de trabalho, com destaque para a juventude e as trabalhadoras domésticas; 

II - promover a eqüidade de gênero, raça e etnia nas relações de 
trabalho e combater as discriminações ao acesso e na relação de emprego, 
trabalho ou ocupação; 

III - combater o racismo nas instituições públicas e privadas, for-
talecendo os mecanismos de fiscalização quanto à prática de discrimina-
ção racial no mercado de trabalho; 

IV - promover a capacitação e a assistência técnica diferenciadas 
das comunidades negras, indígenas e ciganas; 
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V - ampliar as parcerias dos núcleos de combate à discriminação 
e promoção da igualdade de oportunidades, das superintendências re-
gionais do trabalho, com entidades e associações do movimento negro e 
com organizações governamentais;

VI - capacitar gestores públicos para a incorporação da dimensão 
etnicorracial nas políticas públicas de trabalho e emprego; 

VII - ampliar o apoio a projetos de economia popular e solidária 
nos grupos produtivos organizados de negros, com recorte de gênero e 
idade; e 

VIII - propor sistema de incentivo fiscal para empresas que pro-
movam a igualdade racial. 

Eixo 2: Educação 

I - estimular o acesso, a permanência e a melhoria do desempe-
nho de crianças, adolescentes, jovens e adultos das populações negras, 
quilombolas, indígenas, ciganas e demais grupos discriminados, em to-
dos os níveis, da educação infantil ao ensino superior, considerando as 
modalidades de educação de jovens e adultos e a tecnológica; 

II - promover a formação de professores e profissionais da edu-
cação nas áreas temáticas definidas nas diretrizes curriculares nacionais 
para a educação das relações etnicorraciais e para o ensino de história e 
cultura afro-brasileira, africana e indígena;

III - promover políticas públicas para reduzir a evasão escolar e a 
defasagem idade-série dos alunos pertencentes aos grupos etnicorraciais 
discriminados; 

IV - promover formas de combate ao analfabetismo entre as popu-
lações negra, indígena, cigana e demais grupos etnicorraciais discriminados;

V - elaborar projeto de lei com o objetivo de garantir às comuni-
dades ciganas a equivalente prerrogativa de direito contida no art. 29 da 
Lei n° 6.533, de 24 de maio de 1978, que garante a matrícula nas escolas 
públicas para profissionais que exercem atividade itinerante;
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VI - promover a implementação da Lei n° 10.639, de 9 de janeiro 
de 2003, e do disposto no art. 26-A da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, do Parecer CNE/CP 3/2004 e da Resolução CNE 01/2004, garantin-
do seu amplo conhecimento pela população brasileira;

VII - promover e estimular a inclusão do quesito raça ou cor em 
todos os formulários de coleta de dados de alunos em todos os níveis dos 
sistemas de ensino, público e privado; 

VIII - estimular maior articulação entre a instituição universitá-
ria e as comunidades tradicionais, proporcionando troca de saberes, de 
práticas e de experiências;

IX - estimular a adoção do sistema de reserva de vagas para ne-
gros e indígenas no ingresso às universidades públicas; 

X - apoiar a implantação de escolas públicas, de nível fundamen-
tal e médio, nas comunidades quilombolas e indígenas, com garantia do 
transporte escolar gratuito e demais benefícios previstos no plano de de-
senvolvimento da educação; 

XI - apoiar as instituições públicas de educação superior no de-
senvolvimento de programas e projetos de ensino, pesquisa e extensão 
que contribuam para a implementação e para o impacto de políticas de 
ação afirmativa para as populações negra, indígena e demais grupos étni-
cos sub-representados no ensino de terceiro grau; e 

XII - fortalecer os conselhos sociais das instituições de ensino su-
perior, com representantes de todos os segmentos envolvidos, para moni-
torar o Programa Universidade para Todos - ProUni, principalmente no 
que se relaciona à inclusão de jovens negros e indígenas. 

Eixo 3: Saúde 

I - ampliar a implementação da política nacional de saúde inte-
gral da população negra; 

II - promover a integralidade, com equidade, na atenção à saúde 
das populações negras, indígenas, ciganas e quilombolas;
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III - fortalecer a dimensão etnicorracial no Sistema Único de 
Saúde, incorporando-a à elaboração, implementação, controle social e 
avaliação dos programas desenvolvidos pelo Ministério da Saúde; 

IV - aferir e combater o impacto bio-psicossocial do racismo 
e da discriminação na constituição do perfil de morbimortalidade da 
população negra; 

V - promover ações que assegurem o aumento da expectativa de 
vida e a redução da mortalidade da população negra e indígena; 

VI - ampliar o acesso das populações negra, indígena, cigana e 
quilombola, com qualidade e humanização, a todos os níveis de atenção 
à saúde, priorizando a questão de gênero e idade; 

VII - preservar o uso de bens materiais e imateriais do patrimônio 
cultural das comunidades quilombolas, indígenas, ciganas e de terreiro;

VIII - desenvolver medidas de promoção de saúde e implemen-
tar o programa saúde da família, nas aldeias indígenas, acampamentos 
ciganos e comunidades quilombolas; 

IX - assegurar a implementação do programa nacional de atenção 
integral às pessoas com doença falciforme e outras hemoglobinopatias; 

X - desenvolver ações específicas de combate à disseminação de 
HIV/AIDS e demais DST junto às populações negras, indígenas e ciganas; 

XI - disseminar informações e conhecimento junto às popula-
ções negras, indígenas e demais grupos etnicorraciais discriminados, 
sobre suas potencialidades e suscetibilidades em termos de saúde, e os 
conseqüentes riscos de morbimortalidade; e 

XII - ampliar as ações de planejamento familiar, às comunidades 
de terreiros, quilombolas e ciganas. 
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Eixo 4: Diversidade Cultural 

I - promover o respeito à diversidade cultural dos grupos forma-
dores da sociedade brasileira e demais grupos etnicorraciais discrimina-
dos na luta contra o racismo, a xenofobia e as intolerâncias correlatas; 

II - estimular a eliminação da veiculação de estereótipos de gêne-
ro, raça, cor e etnia nos meios de comunicação;

III - fomentar as manifestações culturais dos diversos grupos et-
nicorraciais brasileiros e ampliar sua visibilidade na mídia;

IV - consolidar instrumentos de preservação do patrimônio cul-
tural material e imaterial dos diversos grupos étnicos brasileiros; 

V - garantir as manifestações públicas de valorização da plurali-
dade religiosa no Brasil, conforme dispõe a Constituição; 

VI - estimular a inclusão dos marcos históricos significativos das di-
versas etnias e grupos discriminados, no calendário festivo oficial brasileiro;

VII - apoiar a instituição do feriado nacional no dia 20 de no-
vembro, Dia da Consciência Negra; 

VIII - estimular a inclusão de critérios de concessões de rádio e 
televisão que garantam políticas afirmativas para negros, indígenas, ciga-
nos e demais representantes de minorias etnicorraciais brasileiras; e 

IX - estimular a inclusão de cotas de representantes das popu-
lações negras, indígenas, ciganas e demais minorias étnicas, nas mídias, 
especialmente a televisiva e em peças publicitárias. 

Eixo 5: Direitos Humanos e Segurança Pública

I - apoiar a instituição do Estatuto de Igualdade Racial; 

II - estimular ações de segurança pública voltadas para a proteção 
de jovens negros, indígenas, quilombolas e ciganos, contra a violência; 
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III - estimular os órgãos de segurança pública estadual a atuarem 
com eficácia na proteção das comunidades de terreiros, indígenas, ciga-
nas e quilombolas; 

V - combater todas as formas de abuso aos direitos humanos das 
mulheres negras, indígenas, quilombolas e ciganas; 

V - estimular a implementação da política nacional de enfrenta-
mento ao tráfico de pessoas; 

VI - combater a exploração do trabalho infantil, especialmente o 
doméstico, entre as crianças negras e indígenas; 

VII - ampliar e fortalecer políticas públicas para reinserção social 
e econômica de adolescentes e jovens egressos, respectivamente, da inter-
nação em instituições sócio-educativas ou do sistema prisional; 

VIII - combater os estigmas contra negros, índios e ciganos; e 

IX - estimular ações de segurança que atendam à especificidade 
de negros, ciganos, indígenas, comunidades de terreiros e quilombolas. 

Eixo 6: Comunidades Remanescentes de Quilombos

I - promover o desenvolvimento econômico sustentável das co-
munidades remanescentes de quilombos, inserido-as no potencial pro-
dutivo nacional; 

II - promover o efetivo controle social das políticas públicas vol-
tadas às comunidades remanescentes de quilombos; 

III - promover a titulação das terras das comunidades remanes-
centes de quilombos, em todo o País; 

IV - promover a proteção das terras das comunidades remanes-
centes de quilombos; 
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V - promover a preservação do patrimônio ambiental e do pa-
trimônio cultural, material e imaterial, das comunidades remanescen-
tes de quilombos; 

VI - promover a identificação e levantamento socioeconômico de 
todas as comunidades remanescentes de quilombos do Brasil; 

VII - ampliar os sistemas de assistência técnica para fomentar e 
potencializar as atividades produtivas das comunidades remanescentes 
de quilombos, visando o apoio à produção diversificada, seu beneficia-
mento e comercialização; 

VIII - estimular estudos e pesquisas voltados às manifestações 
culturais de comunidades remanescentes de quilombos; 

IX - estimular a troca de experiências culturais entre comunida-
des remanescentes de quilombos do Brasil e os países africanos; e 

X - incentivar ações de gestão sustentável das terras remanescen-
tes de quilombos e a consolidação de banco de dados das comunidades 
tradicionais. 

Eixo 7: Povos Indígenas 

I - garantir a preservação do patrimônio ambiental e do patrimô-
nio cultural material e imaterial dos povos indígenas; 

II - implementar ações para o etnodesenvolvimento dos povos 
indígenas, com especial atenção à mulher indígena; 

III - promover a regularização das terras tradicionalmente ocu-
padas pelos índios; 

IV - apoiar a reformulação do Estatuto do Índio;

V - apoiar a criminalização dos atos racistas e discriminatórios 
em relação a indígenas e descendentes; 
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VI - desenvolver programas e projetos de apoio à produção e co-
mercialização agrícola, pecuária, extrativista e artesanal de comunidades 
indígenas; 

VII - diminuir a taxa de mortalidade materna indígena; e

VIII - promover a inclusão das comunidades indígenas nas ações 
de apoio à produção e comercialização da agricultura familiar. 

Eixo 8: Comunidades Tradicionais de Terreiro 

I - assegurar o caráter laico do Estado brasileiro; 

II - garantir o cumprimento do preceito constitucional de liber-
dade de credo; 

III - combater a intolerância religiosa; 

IV - promover o respeito aos religiosos e aos adeptos de religiões 
de matriz africana no País, e garantir aos seus sacerdotes, cultos e templos 
os mesmos direitos garantidos às outras religiões professadas no País; 

V - promover mapeamento da situação fundiária das comunida-
des tradicionais de terreiro; 

VI - promover melhorias de infraestrutura nas comunidades tra-
dicionais de terreiro; e 

VII - estimular a preservação de templos certificados como pa-
trimônio cultural. 

Eixo 9: Política Internacional 

I - aprimorar a articulação entre a política externa brasileira e as 
políticas nacionais de promoção da igualdade racial; 

II - prosseguir com o fortalecimento da relação com organismos 
internacionais de proteção aos direitos humanos;
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III - fomentar o intercâmbio e a cooperação internacional de ex-
periências em matéria de proteção e promoção dos direitos humanos; 

IV - prosseguir na intensificação dos laços políticos, econômicos, 
comerciais e culturais com o Continente Africano e a América Latina; 

V - participar de foros permanentes sobre questões indígenas e 
apoiar as posições de consenso entre os povos indígenas brasileiros; e

VI - trabalhar para a adesão do Brasil aos seguintes instrumentos 
internacionais de proteção e promoção dos direitos humanos: 

a) Convenção 138 e Recomendação 146 da OIT, que tratam da 
idade mínima para admissão no emprego; 

b) Convenção Internacional para Proteção dos Direitos dos Mi-
grantes e de suas Famílias, aprovada pela ONU em 1990; e 

c) Convenção Interamericana sobre Desaparecimentos Forçados 
de Pessoas, assinada em Belém-PA em 9 de junho de 1994; 

VII - participar, organizar, acompanhar e sediar conferências e even-
tos de ações afirmativas de combate ao racismo e intolerâncias correlatas. 

Eixo 10: Desenvolvimento Social e Segurança Alimentar 

I - fortalecer as ações de combate à pobreza e à fome no Brasil, 
incorporando a perspectiva etnicorracial e de gênero em todas as ações 
de assistência social, de segurança alimentar e nutricional, e nos progra-
mas de transferência condicionada de renda do Governo Federal, com 
prioridade às mulheres chefes de família; 

II - promover a igualdade de direitos no acesso ao atendimento 
sócio-assistencial, à segurança alimentar e nutricional e aos programas 
de transferência condicionada de renda, sem discriminação etnicorracial, 
cultural, de gênero, ou de qualquer outra natureza; 

III - incorporar as necessidades das comunidades indígenas, ci-
ganas e negras nas diretrizes do planejamento das políticas de assistência 
social e de segurança alimentar e nutricional; 



COLETÂNEA DE LEGISLAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL 
SOBRE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS 

VOLUME 2

150

IV - promover a articulação das políticas de assistência social, de 
renda de cidadania, de segurança alimentar e nutricional e de inclusão pro-
dutiva, voltadas a todos os segmentos etnicorraciais, nas diversas esferas de 
governo, com o setor privado e junto às entidades da sociedade civil;

V - desenvolver mecanismos de controle social de políticas, 
programas e ações de desenvolvimento social e combate à fome, garan-
tindo a representação de todos os grupos étnico-raciais nas instâncias 
de controle social; 

VI - garantir políticas de renda, cidadania, assistência social e 
segurança alimentar e nutricional para a população negra, quilombola, 
indígena, cigana, e de comunidades de terreiros; 

VII - registrar identidade etnicorracial dos beneficiários nos di-
versos instrumentos de cadastro dos programas de assistência social, de 
segurança alimentar e de renda de cidadania; 

VIII - fortalecer as interrelações do Conselho Nacional de Segu-
rança Alimentar e Nutricional - CONSEA, organizado pelo Decreto no 
6.272, de 23 de novembro de 2007, e com as entidades representativas de 
remanescentes de quilombos, povos indígenas, ciganos e comunidades 
de terreiros; e 

IX - criar, fortalecer e ampliar programas e projetos de desen-
volvimento social e segurança alimentar e nutricional, com ênfase nos 
saberes e práticas indígenas, ciganas, quilombolas, de contextos sócio-re-
ligiosos de matriz africana. 

Eixo 11: Infraestrutura 

I - assegurar o acesso da população negra, indígena, quilombola e 
cigana, urbanas ou rurais, aos programas de política habitacional; 

II - estabelecer política de promoção da igualdade racial nos pro-
gramas de financiamento de habitação, de interesse social, sob gestão do 
Governo Federal; 
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III - fornecer orientação técnica aos Municípios para que in-
cluam no seu planejamento territorial áreas urbanas e rurais, os territó-
rios quilombolas e as áreas de terreiro destinadas ao culto da religião de 
matriz africana; 

IV - promover eletrificação nas áreas habitadas pelas comunida-
des negras, quilombolas e indígenas do meio rural; e

V - promover o saneamento básico nas áreas habitadas pelas co-
munidades negras e quilombolas. 

Eixo 12: Juventude 

I - ampliar as ações de qualificação profissional e desenvolvimen-
to humano voltadas aos jovens negros, especialmente nas áreas de grande 
aglomeração urbana; 

II - promover ações de combate à violência contra a população 
negra, indígena e cigana jovens; 

III - promover políticas públicas nas áreas de ciência, tecnologia 
e inovação que tenham como público alvo a juventude negra, indígena e 
cigano; 

IV - assegurar a participação da juventude negra, indígena e ciga-
na nos espaços institucionais e de participação social; 

V - reduzir os índices de mortalidade de jovens negros, indígenas 
e ciganos; 

VI - promover ações de reforço à cidadania e identidade do jo-
vem, com ênfase na população negra; e 

VII - apoiar ações afirmativas que objetivem ampliar o acesso e 
permanência do
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DECRETO Nº 3.991, DE 30 DE OUTUBRO DE 2001

Dispõe sobre o Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar 
- PRONAF, e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do car-
go de Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 
84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 16, 
inciso XIV, e 18-A, da Lei no 9.649, de 27 de maio de 1998,

DECRETA:
Art. 1o O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultu-

ra Familiar - PRONAF tem por finalidade promover o desenvolvimento 
sustentável do meio rural, por intermédio de ações destinadas a imple-
mentar o aumento da capacidade produtiva, a geração de empregos e a 
elevação da renda, visando a melhoria da qualidade de vida e o exercício 
da cidadania dos agricultores familiares.

Art. 2o O PRONAF assenta-se na estratégia da parceria entre os 
órgãos e as entidades da Administração Pública Federal, estadual, dis-
trital e municipal, a iniciativa privada e os agricultores familiares e suas 
organizações sociais.

Art. 3o O PRONAF, que tem por finalidade apoiar as atividades 
agrícolas e não-agrícolas desenvolvidas por agricultores familiares no es-
tabelecimento ou aglomerado rural urbano próximo, poderá:

I - negociar e articular políticas e programas junto aos órgãos 
setoriais dos Governos Federal, Estaduais e Municipais que promovam a 
melhoria da qualidade de vida dos agricultores e suas famílias;

II - promover a capacitação dos agricultores familiares com vistas 
à gestão de seus empreendimentos;

III - disponibilizar linhas de crédito adequadas às necessidades 
dos agricultores familiares;

IV - contribuir para a instalação e melhoria da infraestrutura pú-
blica e comunitária de apoio às atividades desenvolvidas pelos agriculto-
res familiares;
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V - apoiar as ações de assistência técnica e extensão rural e a 
geração de tecnologia compatíveis com as características e demandas da 
agricultura familiar e com os princípios da sustentabilidade;

VI - estimular a agregação de valor aos produtos e serviços das 
unidades de base familiar, contribuindo para a sua inserção no mercado 
e a ampliação da renda familiar;

VII - apoiar a criação de fóruns municipais e estaduais representati-
vos dos agricultores familiares para a gestão integrada de políticas públicas.

Art. 4o O PRONAF orientar-se-á pelos seguintes princípios:
I - gestão social, por meio de conselhos estaduais e municipais;
II - descentralização mediante a valorização do papel propositor 

dos agricultores familiares e suas organizações, em relação às ações e aos 
recursos do Programa;

III - acesso simplificado dos agricultores familiares aos agentes, 
instrumentos e benefícios do Programa;

IV - parceria no planejamento, na execução e na monitoria de 
ações entre os agentes executores e os beneficiários do Programa;

V - respeito às especificidades locais e regionais na definição de 
ações e na alocação de recursos;

VI - ações afirmativas que facilitem o acesso de mulheres, jovens 
e minorias étnicas aos benefícios do Programa;

VII - defesa do meio ambiente e preservação da natureza baseado 
nos princípios da sustentabilidade.

Art. 5o Para os efeitos deste Decreto, são considerados beneficiá-
rios do PRONAF todos aqueles que explorem e dirijam estabelecimentos 
rurais na condição de proprietários, posseiros, arrendatários, parceiros, 
comodatários ou parceleiros, desenvolvendo naqueles estabelecimentos 
atividades agrícolas ou não-agrícolas e que atendam, simultaneamente, 
aos seguintes requisitos:

I - não possuam, a qualquer título, área superior a quatro módu-
los fiscais, quantificados na legislação em vigor;

II - utilizem predominantemente mão-de-obra da família nas ati-
vidades do estabelecimento ou empreendimento;

III - obtenham renda familiar originária, predominantemente, de 
atividades vinculadas ao estabelecimento ou empreendimento;

IV - residam no próprio estabelecimento ou em local próximo.
Parágrafo único. São também beneficiários do Programa os 

aquicultores, pescadores artesanais, silvicultores, extrativistas, indígenas, 
membros de comunidades remanescentes de quilombos e agricultores 
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assentados pelos programas de acesso à terra do Ministério de Desenvol-
vimento Agrário.

Art. 6o Cabe à Secretaria da Agricultura Familiar do Ministério 
do Desenvolvimento Agrário planejar, coordenar e supervisionar o PRO-
NAF em âmbito nacional, competindo-lhe, especialmente:

I - estabelecer normas operacionais do Programa;
II - elaborar e implementar a programação físico-financeira do 

Programa;
III - analisar e aprovar o apoio do Programa a projetos voltados 

para o desenvolvimento local sustentável;
IV - monitorar e avaliar o desempenho do Programa;
V - negociar e articular junto aos Governos Federal, Estaduais 

e Municipais, organizações dos agricultores familiares e as entidades da 
sociedade civil, ações que favoreçam o desenvolvimento rural.

§ 1o O Ministério do Desenvolvimento Agrário celebrará instru-
mento adequado com as Unidades da Federação, estabelecendo as obri-
gações das partes, assegurando o funcionamento de uma Secretaria-Exe-
cutiva Estadual do PRONAF.

§ 2o Caberá à Secretaria-Executiva Estadual do PRONAF a coor-
denação das ações do Programa no âmbito estadual, em conformidade 
com as orientações emanadas da Secretaria da Agricultura Familiar do 
Ministério do Desenvolvimento Agrário.

Art. 7o Participam da execução do PRONAF:
I - os órgãos dos Governos Federal, Estaduais e Municipais, de 

modo a assegurar os recursos financeiros, humanos e materiais necessá-
rios à adequada implementação do Programa;

II - as organizações sociais e instituições de ensino e pesquisa de 
âmbito nacional, regional, estadual e municipal que desenvolvam ativida-
des relacionadas com o desenvolvimento rural sustentável;

III - os agricultores familiares, diretamente ou por intermédio de 
suas organizações e entidades de representação.

Art. 8o O PRONAF terá um Plano Anual de Ações que integrará 
o Plano Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável - PNDRS.

Art.9o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 30 de outubro de 2001; 180o da Independência e 
113o da República.

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Raul Belens Jungmann Pinto
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DECRETO Nº 4.339, DE 22 DE AGOSTO DE 2002

Institui princípios e diretrizes para a 
implementação da Política Nacional da 
Biodiversidade.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que 
lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e

Considerando os compromissos assumidos pelo Brasil ao assinar 
a Convenção sobre Diversidade Biológica, durante a Conferência das Na-
ções Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento - CNUMAD, em 
1992, a qual foi aprovada pelo Decreto Legislativo no 2, de 3 de fevereiro 
de 1994, e promulgada pelo Decreto no 2.519, de 16 de março de 1998;

Considerando o disposto no art. 225 da Constituição, na Lei no 
6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional do 
Meio Ambiente, na Declaração do Rio e na Agenda 21, ambas assinadas 
pelo Brasil em 1992, durante a CNUMAD, e nas demais normas vigentes 
relativas à biodiversidade; e

Considerando que o desenvolvimento de estratégias, políticas, 
planos e programas nacionais de biodiversidade é um dos principais 
compromissos assumidos pelos países membros da Convenção sobre Di-
versidade Biológica;

DECRETA:
Art. 1o Ficam instituídos, conforme o disposto no Anexo a este 

Decreto, princípios e diretrizes para a implementação, na forma da lei, 
da Política Nacional da Biodiversidade, com a participação dos governos 
federal, distrital, estaduais e municipais, e da sociedade civil.

Art. 2o Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Brasília, 22 de agosto de 2002; 181o da Independência e 
114o da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Carlos Carvalho
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Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 23.8.2002

ANEXO

Da Política Nacional da Biodiversidade

Dos Princípios e Diretrizes Gerais da Política Nacional da Biodiversidade

1. Os princípios estabelecidos neste Anexo derivam, basicamen-
te, daqueles estabelecidos na Convenção sobre Diversidade Biológica e 
na Declaração do Rio, ambas de 1992, na Constituição e na legislação 
nacional vigente sobre a matéria. 

2. A Política Nacional da Biodiversidade reger-se-á pelos seguintes 
princípios:

I - a diversidade biológica tem valor intrínseco, merecendo res-
peito independentemente de seu valor para o homem ou potencial para 
uso humano;

II - as nações têm o direito soberano de explorar seus pró-
prios recursos biológicos, segundo suas políticas de meio ambiente e 
desenvolvimento;

III - as nações são responsáveis pela conservação de sua biodiver-
sidade e por assegurar que atividades sob sua jurisdição ou controle não 
causem dano ao meio ambiente e à biodiversidade de outras nações ou de 
áreas além dos limites da jurisdição nacional;

IV - a conservação e a utilização sustentável da biodiversidade são 
uma preocupação comum à humanidade, mas com responsabilidades di-
ferenciadas, cabendo aos países desenvolvidos o aporte de recursos finan-
ceiros novos e adicionais e a facilitação do acesso adequado às tecnologias 
pertinentes para atender às necessidades dos países em desenvolvimento;

V - todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equili-
brado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 
impondo-se, ao Poder Público e à coletividade, o dever de defendê-lo e 
de preservá-lo para as presentes e as futuras gerações;

VI - os objetivos de manejo de solos, águas e recursos biológicos 
são uma questão de escolha da sociedade, devendo envolver todos os se-
tores relevantes da sociedade e todas as disciplinas científicas e conside-
rar todas as formas de informação relevantes, incluindo os conhecimen-
tos científicos, tradicionais e locais, inovações e costumes;
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VII - a manutenção da biodiversidade é essencial para a evolução 
e para a manutenção dos sistemas necessários à vida da biosfera e, para 
tanto, é necessário garantir e promover a capacidade de reprodução se-
xuada e cruzada dos organismos;

VIII - onde exista evidência científica consistente de risco sério e 
irreversível à diversidade biológica, o Poder Público determinará medi-
das eficazes em termos de custo para evitar a degradação ambiental;

IX - a internalização dos custos ambientais e a utilização de ins-
trumentos econômicos será promovida tendo em conta o princípio de 
que o poluidor deverá, em princípio, suportar o custo da poluição, com 
o devido respeito pelo interesse público e sem distorcer o comércio e os 
investimentos internacionais;

X - a instalação de obra ou atividade potencialmente causadora 
de significativa degradação do meio ambiente deverá ser precedida de 
estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade;

XI - o homem faz parte da natureza e está presente nos diferentes 
ecossistemas brasileiros há mais de dez mil anos, e todos estes ecossis-
temas foram e estão sendo alterados por ele em maior ou menor escala;

XII - a manutenção da diversidade cultural nacional é importan-
te para pluralidade de valores na sociedade em relação à biodiversidade, 
sendo que os povos indígenas, os quilombolas e as outras comunidades 
locais desempenham um papel importante na conservação e na utiliza-
ção sustentável da biodiversidade brasileira;

XIII - as ações relacionadas ao acesso ao conhecimento tradi-
cional associado à biodiversidade deverão transcorrer com consenti-
mento prévio informado dos povos indígenas, dos quilombolas e das 
outras comunidades locais;

XIV - o valor de uso da biodiversidade é determinado pelos valo-
res culturais e inclui valor de uso direto e indireto, de opção de uso futuro 
e, ainda, valor intrínseco, incluindo os valores ecológico, genético, social, 
econômico, científico, educacional, cultural, recreativo e estético;

XV - a conservação e a utilização sustentável da biodiversidade 
devem contribuir para o desenvolvimento econômico e social e para a 
erradicação da pobreza;

XVI - a gestão dos ecossistemas deve buscar o equilíbrio apropriado 
entre a conservação e a utilização sustentável da biodiversidade, e os ecossis-
temas devem ser administrados dentro dos limites de seu funcionamento;

XVII - os ecossistemas devem ser entendidos e manejados em 
um contexto econômico, objetivando:
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a) reduzir distorções de mercado que afetam negativamente a 
biodiversidade;

b) promover incentivos para a conservação da biodiversidade e 
sua utilização sustentável; e

c) internalizar custos e benefícios em um dado ecossistema o tan-
to quanto possível;

XVIII - a pesquisa, a conservação ex situ e a agregação de va-
lor sobre componentes da biodiversidade brasileira devem ser realizadas 
preferencialmente no país, sendo bem vindas as iniciativas de cooperação 
internacional, respeitados os interesses e a coordenação nacional;

XIX - as ações nacionais de gestão da biodiversidade devem esta-
belecer sinergias e ações integradas com convenções, tratados e acordos 
internacionais relacionados ao tema da gestão da biodiversidade; e

XX - as ações de gestão da biodiversidade terão caráter integra-
do, descentralizado e participativo, permitindo que todos os setores da 
sociedade brasileira tenham, efetivamente, acesso aos benefícios gerados 
por sua utilização.

3. A Política Nacional da Biodiversidade aplica-se aos compo-
nentes da diversidade biológica localizados nas áreas sob jurisdição na-
cional, incluindo o território nacional, a plataforma continental e a zona 
econômica exclusiva; e aos processos e atividades realizados sob sua ju-
risdição ou controle, independentemente de onde ocorram seus efeitos, 
dentro da área sob jurisdição nacional ou além dos limites desta.

4. A Política Nacional da Biodiversidade reger-se-á pelas seguin-
tes diretrizes:

I - estabelecer-se-á cooperação com outras nações, diretamente 
ou, quando necessário, mediante acordos e organizações internacionais 
competentes, no que respeita a áreas além da jurisdição nacional, em par-
ticular nas áreas de fronteira, na Antártida, no alto-mar e nos grandes 
fundos marinhos e em relação a espécies migratórias, e em outros assun-
tos de mútuo interesse, para a conservação e a utilização sustentável da 
diversidade biológica;

II - o esforço nacional de conservação e a utilização sustentável da 
diversidade biológica deve ser integrado em planos, programas e políticas 
setoriais ou intersetoriais pertinentes de forma complementar e harmônica;
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III - investimentos substanciais são necessários para conservar 
a diversidade biológica, dos quais resultarão, conseqüentemente, benefí-
cios ambientais, econômicos e sociais;

IV - é vital prever, prevenir e combater na origem as causas da 
sensível redução ou perda da diversidade biológica;

V - a sustentabilidade da utilização de componentes da biodi-
versidade deve ser determinada do ponto de vista econômico, social e 
ambiental, especialmente quanto à manutenção da biodiversidade;

VI - a gestão dos ecossistemas deve ser descentralizada ao nível 
apropriado e os gestores de ecossistemas devem considerar os efeitos atuais 
e potenciais de suas atividades sobre os ecossistemas vizinhos e outros;

VII - a gestão dos ecossistemas deve ser implementada nas esca-
las espaciais e temporais apropriadas e os objetivos para o gerenciamento 
de ecossistemas devem ser estabelecidos a longo prazo, reconhecendo 
que mudanças são inevitáveis.

VIII - a gestão dos ecossistemas deve se concentrar nas estruturas, 
nos processos e nos relacionamentos funcionais dentro dos ecossistemas, 
usar práticas gerenciais adaptativas e assegurar a cooperação intersetorial;

IX - criar-se-ão condições para permitir o acesso aos recursos 
genéticos e para a utilização ambientalmente saudável destes por outros 
países que sejam Partes Contratantes da Convenção sobre Diversidade 
Biológica, evitando-se a imposição de restrições contrárias aos objetivos 
da Convenção.

Do Objetivo Geral da Política Nacional da Biodiversidade

5. A Política Nacional da Biodiversidade tem como objetivo ge-
ral a promoção, de forma integrada, da conservação da biodiversidade e 
da utilização sustentável de seus componentes, com a repartição justa e 
equitativa dos benefícios derivados da utilização dos recursos genéticos, 
de componentes do patrimônio genético e dos conhecimentos tradicio-
nais associados a esses recursos.

Dos Componentes da Política Nacional da Biodiversidade

6. Os Componentes da Política Nacional da Biodiversidade e res-
pectivos objetivos específicos, abaixo relacionados e estabelecidos com base 
na Convenção sobre Diversidade Biológica, devem ser considerados como 
os eixos temáticos que orientarão as etapas de implementação desta Política.
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7. As diretrizes estabelecidas para os Componentes devem ser 
consideradas para todos os biomas brasileiros, quando couber.

8. Diretrizes específicas por bioma poderão ser estabelecidas nos 
Planos de Ação, quando da implementação da Política.

9. A Política Nacional da Biodiversidade abrange os seguintes 
Componentes:

I - Componente 1 - Conhecimento da Biodiversidade: congrega 
diretrizes voltadas à geração, sistematização e disponibilização de infor-
mações que permitam conhecer os componentes da biodiversidade do 
país e que apoiem a gestão da biodiversidade, bem como diretrizes rela-
cionadas à produção de inventários, à realização de pesquisas ecológicas 
e à realização de pesquisas sobre conhecimentos tradicionais;

II - Componente 2 - Conservação da Biodiversidade: engloba 
diretrizes destinadas à conservação in situ e ex situ de variabilidade ge-
nética, de ecossistemas, incluindo os serviços ambientais, e de espécies, 
particularmente daquelas ameaçadas ou com potencial econômico, bem 
como diretrizes para implementação de instrumentos econômicos e tec-
nológicos em prol da conservação da biodiversidade;

III - Componente 3 - Utilização Sustentável dos Componentes da 
Biodiversidade: reúne diretrizes para a utilização sustentável da biodiver-
sidade e da biotecnologia, incluindo o fortalecimento da gestão pública, o 
estabelecimento de mecanismos e instrumentos econômicos, e o apoio a 
práticas e negócios sustentáveis que garantam a manutenção da biodiversi-
dade e da funcionalidade dos ecossistemas, considerando não apenas o va-
lor econômico, mas também os valores sociais e culturais da biodiversidade;

IV - Componente 4 - Monitoramento, Avaliação, Prevenção e 
Mitigação de Impactos sobre a Biodiversidade: engloba diretrizes para 
fortalecer os sistemas de monitoramento, de avaliação, de prevenção e de 
mitigação de impactos sobre a biodiversidade, bem como para promover 
a recuperação de ecossistemas degradados e de componentes da biodi-
versidade sobre-explotados;

V - Componente 5 - Acesso aos Recursos Genéticos e aos Co-
nhecimentos Tradicionais Associados e Repartição de Benefícios: alinha 
diretrizes que promovam o acesso controlado, com vistas à agregação 
de valor mediante pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico, e 
a distribuição dos benefícios gerados pela utilização dos recursos gené-
ticos, dos componentes do patrimônio genético e dos conhecimentos 
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tradicionais associados, de modo que sejam compartilhados, de forma 
justa e equitativa, com a sociedade brasileira e, inclusive, com os povos 
indígenas, com os quilombolas e com outras comunidades locais;

VI - Componente 6 - Educação, Sensibilização Pública, Informa-
ção e Divulgação sobre Biodiversidade: define diretrizes para a educação 
e sensibilização pública e para a gestão e divulgação de informações sobre 
biodiversidade, com a promoção da participação da sociedade, inclusive 
dos povos indígenas, quilombolas e outras comunidades locais, no res-
peito à conservação da biodiversidade, à utilização sustentável de seus 
componentes e à repartição justa e equitativa dos benefícios derivados da 
utilização de recursos genéticos, de componentes do patrimônio genético 
e de conhecimento tradicional associado à biodiversidade;

VII - Componente 7 - Fortalecimento Jurídico e Institucional 
para a Gestão da Biodiversidade: sintetiza os meios de implementação da 
Política; apresenta diretrizes para o fortalecimento da infraestrutura, para 
a formação e fixação de recursos humanos, para o acesso à tecnologia e 
transferência de tecnologia, para o estímulo à criação de mecanismos de 
financiamento, para o fortalecimento do marco-legal, para a integração 
de políticas públicas e para a cooperação internacional.

Do Componente 1 da Política Nacional da Biodiversidade - Conheci-
mento da Biodiversidade

10. Objetivos Gerais: gerar, sistematizar e disponibilizar informa-
ções para a gestão da biodiversidade nos biomas e seu papel no funciona-
mento e na manutenção dos ecossistemas terrestres e aquáticos, incluin-
do as águas jurisdicionais. Promover o conhecimento da biodiversidade 
brasileira, sua distribuição, seus determinantes, seus valores, suas fun-
ções ecológicas e seu potencial de uso econômico.

10.1. Primeira diretriz: Inventário e caracterização da biodiver-
sidade. Levantamento, identificação, catalogação e caracterização dos 
componentes da biodiversidade (ecossistemas, espécies e diversidade ge-
nética intraespecífica), para gerar informações que possibilitem a propo-
sição de medidas para a gestão desta.
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Objetivos Específicos:

10.1.1. Instituir e implementar programa nacional de inventários 
biológicos integrados a estudos do meio físico, com ênfase em grupos 
taxonômicos megadiversos abrangendo os diferentes habitats e regiões 
geográficas do país, preferencialmente realizados em áreas prioritárias 
para conservação, estabelecendo-se protocolos mínimos padronizados 
para coleta, com obrigatoriedade do uso de coordenadas geográficas 
(georreferenciamento).

10.1.2. Promover e apoiar pesquisas voltadas a estudos taxonô-
micos de todas as espécies que ocorrem no Brasil e para a caracterização 
e classificação da biodiversidade brasileira.

10.1.3. Instituir um sistema nacional, coordenado e compartilha-
do, de registro de espécies descritas em território brasileiro e nas demais 
áreas sob jurisdição nacional, criando, apoiando, consolidando e inte-
grando coleções científicas e centros de referência nacionais e regionais.

10.1.4. Elaborar e manter atualizadas listas de espécies endêmicas e 
ameaçadas no país, de modo articulado com as listas estaduais e regionais.

10.1.5. Promover pesquisas para identificar as características eco-
lógicas, a diversidade genética e a viabilidade populacional das espécies 
de plantas, animais, fungos e microrganismos endêmicas e ameaçadas no 
Brasil, a fim de subsidiar ações de recuperação, regeneração, utilização 
sustentável e conservação destas.

10.1.6. Promover pesquisas para determinar propriedades e 
características ecológicas, biológicas e genéticas das espécies de maior 
interesse para conservação e utilização socioeconômica sustentável, 
principalmente espécies nativas utilizadas para fins econômicos ou 
que possuam grande valor para povos indígenas, quilombolas e outras 
comunidades locais.

10.1.7. Mapear a diversidade e a distribuição das variedades lo-
cais de espécies domesticadas e seus parentes silvestres.
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10.1.8. Inventariar e mapear as espécies exóticas invasoras e as es-
pécies-problema, bem como os ecossistemas em que foram introduzidas 
para nortear estudos dos impactos gerados e ações de controle.

10.1.9. Promover a avaliação sistemática das metodologias em-
pregadas na realização de inventários.

10.1.10. Estabelecer mecanismos para exigir, por parte do em-
preendedor, de realização de inventário da biodiversidade daqueles am-
bientes especiais (por exemplo canga ferrífera, platôs residuais) altamente 
ameaçados pela atividade de exploração econômica, inclusive a mineral.

10.1.11. Apoiar a formação de recursos humanos nas áreas de 
taxonomia, incluindo taxônomos e auxiliares (parataxônomos).

10.1.12. Promover a recuperação e a síntese das informações exis-
tentes no acervo científico brasileiro, principalmente teses e dissertações.

10.1.13. Promover o mapeamento da biodiversidade em todo 
o território nacional, gerar e distribuir amplamente mapas da biodi-
versidade brasileira, resguardando-se o devido sigilo de informações 
de interesse nacional.

10.1.14. Promover a repatriação das informações sobre a biodi-
versidade brasileira existentes no exterior.

10.2. Segunda diretriz: Promoção de pesquisas ecológicas e estu-
dos sobre o papel desempenhado pelos seres vivos na funcionalidade dos 
ecossistemas e sobre os impactos das mudanças globais na biodiversidade.

Objetivos Específicos:

10.2.1. Promover pesquisas para determinar as propriedades 
ecológicas das espécies e as formas de sinergia entre estas, visando a com-
preender sua importância nos ecossistemas.

10.2.2. Promover estudos, preferencialmente nas áreas prioritá-
rias para conservação da biodiversidade e nas unidades de conservação, 
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sobre o funcionamento de comunidades e ecossistemas, sobre dinâmica 
e situação das populações e sobre avaliação de estoques e manejo dos 
componentes da biodiversidade.

10.2.3. Fortalecer e expandir pesquisas ecológicas de longa dura-
ção, preferencialmente em unidades de conservação.

10.2.4. Promover pesquisas para determinar o efeito da dinâmica 
das mudanças globais sobre a biodiversidade e a participação das espé-
cies nos processos de fluxo de matéria e energia e de homeostase nos 
ecossistemas.

10.2.5. Promover pesquisas sobre os efeitos das alterações am-
bientais causadas pela fragmentação de habitats na perda da biodiversi-
dade, com ênfase nas áreas com maiores níveis de desconhecimento, de 
degradação e de perda de recursos genéticos.

10.2.6. Promover o desenvolvimento e o aperfeiçoamento de fer-
ramentas de modelagem de ecossistemas.

10.2.7. Promover e apoiar a pesquisa sobre impacto das alterações 
ambientais na produção agropecuária e na saúde humana, com ênfase em 
dados para as análises de risco promovidas pelos órgãos competentes das 
áreas ambiental, sanitária e fitossanitária.

10.3. Terceira diretriz: Promoção de pesquisas para a gestão da 
biodiversidade. Apoio à produção de informação e de conhecimento so-
bre os componentes da biodiversidade nos diferentes biomas para subsi-
diar a gestão da biodiversidade.

Objetivos Específicos:

10.3.1. Promover e apoiar pesquisa sobre biologia da conserva-
ção para os diferentes ecossistemas do país e particularmente para os 
componentes da biodiversidade ameaçados.

10.3.2. Promover e apoiar desenvolvimento de pesquisa e tecno-
logia sobre conservação e utilização sustentável da biodiversidade, espe-
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cialmente sobre a propagação e o desenvolvimento de espécies nativas 
com potencial medicinal, agrícola e industrial.

10.3.3. Desenvolver estudos para o manejo da conservação e uti-
lização sustentável da biodiversidade nas reservas legais das propriedades 
rurais, conforme previsto no Código Florestal.

10.3.4. Fomentar a pesquisa em técnicas de prevenção, recupera-
ção e restauração de áreas em processo de desertificação, fragmentação 
ou degradação ambiental, que utilizem a biodiversidade.

10.3.5. Promover e apoiar pesquisas sobre sanidade da vida sil-
vestre e estabelecer mecanismos para que seus dados sejam incorporados 
na gestão da biodiversidade.

10.3.6. Promover e apoiar pesquisas para subsidiar a prevenção, 
erradicação e controle de espécies exóticas invasoras e espécies-problema 
que ameacem a biodiversidade, atividades da agricultura, pecuária, silvi-
cultura e aquicultura e a saúde humana.

10.3.7. Apoiar estudos sobre o valor dos componentes da biodi-
versidade e dos serviços ambientais associados.

10.3.8. Apoiar estudos que promovam a utilização sustentável da 
biodiversidade em benefício de povos indígenas, quilombolas e outras 
comunidades locais, assegurando sua participação direta.

10.3.9. Atualizar as avaliações de áreas e ações prioritárias para con-
servação, utilização sustentável e repartição dos benefícios da biodiversidade.

10.3.10. Definir estratégias de pesquisa multidisciplinar em 
biodiversidade.

10.4. Quarta diretriz: Promoção de pesquisas sobre o conheci-
mento tradicional de povos indígenas, quilombolas e outras comunidades 
locais. Apoio a estudos para organização e sistematização de informações 
e procedimentos relacionados ao conhecimento tradicional associado à 
biodiversidade, com consentimento prévio informado das populações 
envolvidas e em conformidade com a legislação vigente e com os objeti-
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vos específicos estabelecidos na segunda diretriz do Componente 5, pre-
vista no item 14.2.

Objetivos Específicos:

10.4.1. Desenvolver estudos e metodologias para a elaboração e 
implementação de instrumentos econômicos e regime jurídico específico 
que possibilitem a repartição justa e equitativa de benefícios, compensação 
econômica e outros tipos de compensação para os detentores dos conhe-
cimentos tradicionais associados, segundo as demandas por eles definidas.

10.4.2. Desenvolver estudos acerca do conhecimento, inovações 
e práticas dos povos indígenas, quilombolas e outras comunidades locais, 
respeitando, resgatando, mantendo e preservando os valores culturais 
agregados a estes conhecimentos, inovações e práticas, e assegurando a 
confidencialidade das informações obtidas, sempre que solicitado pelas 
partes detentoras destes ou quando a sua divulgação possa ocasionar 
dano à integridade social, ambiental ou cultural destas comunidades ou 
povos detentores destes conhecimentos.

10.4.3. Apoiar estudos e iniciativas de povos indígenas, quilom-
bos e outras comunidades locais de sistematização de seus conhecimen-
tos, inovações e práticas, com ênfase nos temas de valoração, valorização, 
conservação e utilização sustentável dos recursos da biodiversidade.

10.4.4. Promover estudos e iniciativas de diferentes setores da so-
ciedade voltados para a valoração, valorização, conhecimento, conserva-
ção e utilização sustentável dos saberes tradicionais de povos indígenas, 
quilombolas e outras comunidades locais, assegurando a participação 
direta dos detentores desse conhecimento tradicional.

10.4.5. Promover iniciativas que agreguem povos indígenas, 
quilombolas, outras comunidades locais e comunidades científicas para 
informar e fazer intercâmbio dos aspectos legais e científicos sobre a pes-
quisa da biodiversidade e sobre as atividades de bioprospecção.

10.4.6. Promover a divulgação junto a povos indígenas, quilombo-
las e outras comunidades locais dos resultados das pesquisas que envolvam 
seus conhecimentos e dos institutos jurídicos relativos aos seus direitos.



COLETÂNEA DE LEGISLAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL 
SOBRE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS 

VOLUME 2

167

10.4.7. Apoiar e estimular a pesquisa sobre o saber tradicional 
(conhecimentos, práticas e inovações) de povos indígenas, quilombolas e 
outras comunidades locais, assegurando a sua integridade sociocultural, 
a posse e o usufruto de suas terras.

Do Componente 2 da Política Nacional da Biodiversidade - Conservação 
da Biodiversidade

11. Objetivo Geral: Promover a conservação, in situ e ex situ, dos 
componentes da biodiversidade, incluindo variabilidade genética, de es-
pécies e de ecossistemas, bem como dos serviços ambientais mantidos 
pela biodiversidade.

11.1. Primeira diretriz: Conservação de ecossistemas. Promoção 
de ações de conservação in situ da biodiversidade e dos ecossistemas em 
áreas não estabelecidas como unidades de conservação, mantendo os pro-
cessos ecológicos e evolutivos e a oferta sustentável dos serviços ambientais.

Objetivos Específicos:

11.1.1. Fortalecer a fiscalização para controle de atividades degra-
dadoras e ilegais: desmatamento, destruição de habitats, caça, aprisiona-
mento e comercialização de animais silvestres e coleta de plantas silvestres.

11.1.2. Desenvolver estudos e metodologias participativas que 
contribuam para a definição da abrangência e do uso de zonas de amor-
tecimento para as unidades de conservação.

11.1.3. Planejar, promover, implantar e consolidar corredores 
ecológicos e outras formas de conectividade de paisagens, como forma 
de planejamento e gerenciamento regional da biodiversidade, incluindo 
compatibilização e integração das reservas legais, áreas de preservação 
permanentes e outras áreas protegidas.

11.1.4. Apoiar ações para elaboração dos zoneamentos ecológi-
co-econômicos, de abrangência nacional, regional, estadual, municipal 
ou em bacias hidrográficas, com enfoque para o estabelecimento de uni-
dades de conservação, e adotando suas conclusões, com diretrizes e rotei-
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ro metodológico mínimos comuns e com transparência, rigor científico 
e controle social.

11.1.5. Promover e apoiar estudos de melhoria dos sistemas de 
uso e de ocupação da terra, assegurando a conservação da biodiversidade 
e sua utilização sustentável, em áreas fora de unidades de conservação de 
proteção integral e inclusive em terras indígenas, quilombolas e de outras 
comunidades locais, com especial atenção às zonas de amortecimento de 
unidades de conservação.

11.1.6. Propor uma agenda de implementação de áreas e ações priori-
tárias para conservação da biodiversidade em cada estado e bioma brasileiro.

11.1.7. Promover e apoiar a conservação da biodiversidade no 
interior e no entorno de terras indígenas, de quilombolas e de outras co-
munidades locais, respeitando o uso etnoambiental do ecossistema pelos 
seus ocupantes.

11.1.8. Fortalecer mecanismos de incentivos para o setor privado 
e para comunidades locais com adoção de iniciativas voltadas à conser-
vação da biodiversidade.

11.1.9. Criar mecanismos de incentivos à recuperação e à proteção 
de áreas de preservação permanente e de reservas legais previstas em Lei.

11.1.10. Criar estratégias para a conservação de ecossistemas pio-
neiros, garantindo sua representatividade e função.

11.1.11. Estabelecer uma iniciativa nacional para conservação e 
recuperação da biodiversidade de águas interiores, da zona costeira e da 
zona marinha.

11.1.12. Articular ações com o órgão responsável pelo controle sani-
tário e fitossanitário com vistas à troca de informações para impedir a entra-
da no país de espécies exóticas invasoras que possam afetar a biodiversidade.

11.1.13. Promover a prevenção, a erradicação e o controle de es-
pécies exóticas invasoras que possam afetar a biodiversidade.
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11.1.14. Promover ações de conservação visando a manutenção 
da estrutura e dos processos ecológicos e evolutivos e a oferta sustentável 
dos serviços ambientais.

11.1.15. Conservar a biodiversidade dos ecossistemas, inclusive 
naqueles sob sistemas intensivos de produção econômica, como seguro 
contra mudanças climáticas e alterações ambientais e econômicas impre-
vistas, preservando a capacidade dos componentes da biodiversidade se 
adaptarem a mudanças, inclusive as climáticas.

11.2. Segunda diretriz: Conservação de ecossistemas em unida-
des de conservação. Promoção de ações de conservação in situ da biodi-
versidade dos ecossistemas nas unidades de conservação, mantendo os 
processos ecológicos e evolutivos, a oferta sustentável dos serviços am-
bientais e a integridade dos ecossistemas.

Objetivos Específicos:

11.2.1. Apoiar e promover a consolidação e a expansão do Sis-
tema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza - SNUC, com 
atenção particular para as unidades de proteção integral, garantindo a re-
presentatividade dos ecossistemas e das ecorregiões e a oferta sustentável 
dos serviços ambientais e a integridade dos ecossistemas.

11.2.2. Promover e apoiar o desenvolvimento de mecanismos técni-
cos e econômicos para a implementação efetiva de unidades de conservação.

11.2.3. Apoiar as ações do órgão oficial de controle fitossanitário 
com vistas a evitar a introdução de pragas e espécies exóticas invasoras 
em áreas no entorno e no interior de unidades de conservação.

11.2.4. Incentivar o estabelecimento de processos de gestão par-
ticipativa, propiciando a tomada de decisões com participação da esfera 
federal, da estadual e da municipal do Poder Público e dos setores orga-
nizados da sociedade civil, em conformidade com a Lei do Sistema Na-
cional de Unidades de Conservação da Natureza - SNUC.
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11.2.5. Incentivar a participação do setor privado na conservação 
in situ, com ênfase na criação de Reservas Particulares do Patrimônio 
Natural - RPPN, e no patrocínio de unidade de conservação pública.

11.2.6. Promover a criação de unidades de conservação de pro-
teção integral e de uso sustentável, levando-se em consideração a repre-
sentatividade, conectividade e complementaridade da unidade para o 
Sistema Nacional de Unidades de Conservação.

11.2.7. Desenvolver mecanismos adicionais de apoio às unidades 
de conservação de proteção integral e de uso sustentável, inclusive pela 
remuneração dos serviços ambientais prestados.

11.2.8. Promover o desenvolvimento e a implementação de um 
plano de ação para solucionar os conflitos devidos à sobreposição de uni-
dades de conservação, terras indígenas e de quilombolas.

11.2.9. Incentivar e apoiar a criação de unidades de conservação 
marinhas com diversos graus de restrição e de exploração.

11.2.10. Conservar amostras representativas e suficientes da tota-
lidade da biodiversidade, do patrimônio genético nacional (inclusive de 
espécies domesticadas), da diversidade de ecossistemas e da flora e fau-
na brasileira (inclusive de espécies ameaçadas), como reserva estratégica 
para usufruto futuro.

11.3. Terceira diretriz: Conservação in situ de espécies. Consoli-
dação de ações de conservação in situ das espécies que compõem a biodi-
versidade, com o objetivo de reduzir a erosão genética, de promover sua 
conservação e utilização sustentável, particularmente das espécies amea-
çadas, bem como dos processos ecológicos e evolutivos a elas associados 
e de manter os serviços ambientais.

Objetivos Específicos:

11.3.1. Criar, identificar e estabelecer iniciativas, programas e 
projetos de conservação e recuperação de espécies ameaçadas, endêmicas 
ou insuficientemente conhecidas.
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11.3.2. Identificar áreas para criação de novas unidades de con-
servação, baseando-se nas necessidades das espécies ameaçadas.

11.3.3. Fortalecer e disseminar mecanismos de incentivo para 
empresas privadas e comunidades que desenvolvem projetos de conser-
vação de espécies ameaçadas.

11.3.4. Implementar e aperfeiçoar o sistema de autorização, vi-
gilância e acompanhamento de coleta de material biológico e de compo-
nentes do patrimônio genético.

11.3.5. Promover a regulamentação e a implementação de reser-
vas genéticas para proteger variedades locais de espécies silvestres usadas 
no extrativismo, na agricultura e na aquicultura.

11.3.6. Implementar ações para maior proteção de espécies amea-
çadas dentro e fora de unidades de conservação.

11.3.7. Promover e aperfeiçoar as ações de manejo de espécies-
-problema em situação de descontrole populacional.

11.3.8. Estabelecer mecanismos para tornar obrigatória a inclu-
são, em parte ou no todo, de ambientes especiais que apresentam alto 
grau de endemismo ou contenham espécies ameaçadas nas Zonas Intan-
gíveis das Unidades de Conservação de Uso Sustentável.

11.3.9. Estabelecer medidas de proteção das espécies ameaçadas 
nas terras indígenas e nas terras de quilombolas.

11.4. Quarta diretriz: Conservação ex situ de espécies. Consoli-
dação de ações de conservação ex situ de espécies e de sua variabilidade 
genética, com ênfase nas espécies ameaçadas e nas espécies com poten-
cial de uso econômico, em conformidade com os objetivos específicos 
estabelecidos nas diretrizes do Componente 5.
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Objetivos Específicos:

11.4.1. Desenvolver estudos para a conservação ex situ de espé-
cies, com ênfase nas espécies ameaçadas e nas espécies com potencial de 
uso econômico.

11.4.2. Desenvolver, promover e apoiar estudos e estabelecer me-
todologias para conservação e manutenção dos bancos de germoplasma 
das espécies nativas e exóticas de interesse científico e comercial.

11.4.3. Promover a manutenção, a caracterização e a documen-
tação do germoplasma de plantas, animais, fungos e microrganismos 
contido nas instituições científicas e nos centros nacionais e regionais, 
de maneira a estabelecer coleções nucleares para fomentar programas de 
melhoramento genético.

11.4.4. Integrar iniciativas, planos e programas de conservação ex 
situ de espécies, com ênfase nas espécies ameaçadas e nas espécies com 
potencial de uso econômico.

11.4.5. Promover a conservação ex situ visando à obtenção de 
matrizes animais e vegetais, inclusive microrganismos, de espécies amea-
çadas ou com potencial de uso econômico para formação de coleções 
vivas representativas.

11.4.6. Ampliar, fortalecer e integrar o sistema de herbários, mu-
seus zoológicos, coleções etnobotânicas, criadouros de vida silvestre, jar-
dins botânicos, arboretos, hortos florestais, coleções zoológicas, coleções 
botânicas, viveiros de plantas nativas, coleções de cultura de microrganis-
mos, bancos de germoplasma vegetal, núcleos de criação animal, zoológi-
cos, aquários e oceanários.

11.4.7. Integrar jardins botânicos, zoológicos e criadouros de 
vida silvestre aos planos nacionais de conservação de recursos genéticos 
animais e vegetais e de pesquisa ambiental, especialmente em áreas de 
alto endemismo.
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11.4.8. Criar e fortalecer centros de triagem de animais e plan-
tas silvestres, integrando-os ao sistema de zoológicos e jardins botânicos, 
para serem transformados em centros de conservação de fauna e de flora.

11.4.9. Criar centros e promover iniciativas para a reprodução 
de espécies ameaçadas, utilizando técnicas como inseminação artificial, 
fertilização in vitro, entre outras.

11.4.10. Incentivar a participação do setor privado na estratégia 
de conservação ex situ da biodiversidade.

11.4.11. Promover medidas e iniciativas para o enriquecimento 
da variabilidade genética disponível nos bancos de germoplasma, estabe-
lecendo coleções representativas do patrimônio genético (animal, vegetal 
e de microrganismos).

11.4.12. Estabelecer e apoiar iniciativas de coleta para aumentar a 
representatividade geográfica dos bancos de germoplasma.

11.4.13. Criar e manter bancos de germoplasma regionais e cole-
ções de base para a conservação da variabilidade genética, promovendo 
principalmente a conservação de espécies nativas subrepresentadas em 
coleções, variedades locais, parentes silvestres, espécies raras, endêmicas, 
ameaçadas ou com potencial econômico.

11.4.14. Estabelecer iniciativas de coleta, reintrodução e inter-
câmbio de espécies nativas de importância socioeconômica, incluindo 
variedades locais de espécies domesticadas e de espécies ameaçadas, para 
manutenção de sua variabilidade genética.

11.4.15. Apoiar e subsidiar a conservação e a ampliação de ban-
cos de germoplasma de espécies introduzidas, com fins econômicos ou 
ornamentais, mantidas por entidades de pesquisa, jardins botânicos, zoo-
lógicos e pela iniciativa privada.

11.4.16. Ampliar os programas nacionais de coleta e conservação 
de microrganismos do solo de interesse econômico.
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11.4.17. Integrar as ações de conservação ex situ com as ações de 
gestão do acesso a recursos genéticos e repartição de benefícios derivados 
da utilização do conhecimento tradicional.

11.4.18. Apoiar as ações de órgão oficial de controle sanitário e fi-
tossanitário no que diz respeito ao controle de espécies invasoras ou pragas.

11.5. Quinta diretriz: Instrumentos econômicos e tecnológicos 
de conservação da biodiversidade. Desenvolvimento de instrumentos 
econômicos e tecnológicos para a conservação da biodiversidade.

Objetivos Específicos:

11.5.1. Promover estudos para a avaliação da efetividade dos ins-
trumentos econômicos para a conservação da biodiversidade.

11.5.2. Criar e consolidar legislação específica relativa ao uso de 
instrumentos econômicos que visem ao estímulo à conservação da biodi-
versidade, associado ao processo de reforma tributária.

11.5.3. Desenvolver instrumentos econômicos e legais para redu-
zir as pressões antrópicas sobre a biodiversidade, associado ao processo 
de reforma tributária.

11.5.4. Desenvolver instrumentos econômicos e instrumentos le-
gais para cobrança pública, quando couber, pelo uso de serviços ambien-
tais, associado ao processo de reforma tributária.

11.5.5. Promover a internalização de custos e benefícios da conser-
vação da biodiversidade (bens e serviços) na contabilidade pública e privada.

11.5.6. Estimular mecanismos para reversão dos benefícios da 
cobrança pública pelo uso de serviços ambientais da biodiversidade para 
a sua conservação. 

11.5.7. Criar e implantar mecanismos tributários, creditícios e de 
facilitação administrativa específicos para proprietários rurais que man-
têm reservas legais e áreas de preservação permanente protegidas.
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11.5.8. Aprimorar os instrumentos legais existentes de estímulo 
à conservação da biodiversidade por meio do imposto sobre circulação 
de mercadoria (ICMS Ecológico) e incentivar sua adoção em todos os 
estados da federação, incentivando a aplicação dos recursos na gestão da 
biodiversidade.

Do Componente 3 da Política Nacional da Biodiversidade - Utilização 
Sustentável dos Componentes da Biodiversidade

12. Objetivo Geral: Promover mecanismos e instrumentos que 
envolvam todos os setores governamentais e não-governamentais, públi-
cos e privados, que atuam na utilização de componentes da biodiversida-
de, visando que toda utilização de componentes da biodiversidade seja 
sustentável e considerando não apenas seu valor econômico, mas tam-
bém os valores ambientais, sociais e culturais da biodiversidade.

12.1. Primeira diretriz: Gestão da biotecnologia e da biosseguran-
ça. Elaboração e implementação de instrumentos e mecanismos jurídicos 
e econômicos que incentivem o desenvolvimento de um setor nacional 
de biotecnologia competitivo e de excelência, com biossegurança e com 
atenção para as oportunidades de utilização sustentável de componen-
tes do patrimônio genético, em conformidade com a legislação vigente e 
com as diretrizes e objetivos específicos estabelecidos no Componente 5.

Objetivos Específicos:

12.1.1. Elaborar e implementar códigos de ética para a biotecno-
logia e a bioprospecção, de forma participativa, envolvendo os diferentes 
segmentos da sociedade brasileira, com base na legislação vigente.

12.1.2. Consolidar a regulamentação dos usos de produtos genetica-
mente modificados, com base na legislação vigente, em conformidade com 
o princípio da precaução e com análise de risco dos potenciais impactos so-
bre a biodiversidade, a saúde e o meio ambiente, envolvendo os diferentes 
segmentos da sociedade brasileira, garantindo a transparência e o controle 
social destes e com a responsabilização civil, criminal e administrativa para 
introdução ou difusão não autorizada de organismos geneticamente modifi-
cados que ofereçam riscos ao meio ambiente e à saúde humana.



COLETÂNEA DE LEGISLAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL 
SOBRE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS 

VOLUME 2

176

12.1.3. Consolidar a estruturação, tanto na composição quanto os 
procedimentos de operação, dos órgãos colegiados que tratam da utilização 
da biodiversidade, especialmente a Comissão Técnica Nacional de Biossegu-
rança - CTNBio e o Conselho de Gestão do Patrimônio Genético - CGEN.

12.1.4. Fomentar a criação e o fortalecimento de instituições 
nacionais e de grupos de pesquisa nacionais, públicos e privados, espe-
cializados em bioprospecção, biotecnologia e biossegurança, inclusive 
apoiando estudos e projetos para a melhoria dos conhecimentos sobre a 
biossegurança e avaliação de conformidade de organismos geneticamen-
te modificados e produtos derivados.

12.1.6. Apoiar e fomentar a formação de empresas nacionais de-
dicadas à pesquisa científica e tecnológica, à agregação de valor, à conser-
vação e à utilização sustentável dos recursos biológicos e genéticos.

12.1.7. Apoiar e fomentar a formação de parcerias entre insti-
tuições científicas públicas e privadas, inclusive empresas nacionais de 
tecnologia, com suas congêneres estrangeiras, objetivando estabelecer e 
consolidar as cadeias de agregação de valor, comercialização e retorno de 
benefícios relativos a negócios da biodiversidade.

12.1.8. Apoiar e fomentar a formação de pessoal pós-graduado 
especializado em administração de negócios sustentáveis com biodiver-
sidade, com o objetivo de seu aproveitamento pelos sistemas públicos e 
privados ativos no setor, conferindo ao país condições adequadas de in-
terlocução com seus parceiros estrangeiros.

12.1.9. Exigir licenciamento ambiental de atividades e empreen-
dimentos que façam uso de Organismos Geneticamente Modificados - 
OGM e derivados, efetiva ou potencialmente poluidores, nos termos da 
legislação vigente.

12.1.10. Apoiar a implementação da infraestrutura e capacitação 
de recursos humanos dos órgãos públicos e instituições privadas para ava-
liação de conformidade de material biológico, certificação e rotulagem de 
produtos, licenciamento ambiental e estudo de impacto ambiental.



COLETÂNEA DE LEGISLAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL 
SOBRE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS 

VOLUME 2

177

12.2. Segunda diretriz: Gestão da utilização sustentável dos re-
cursos biológicos. Estruturação de sistemas reguladores da utilização dos 
recursos da biodiversidade.

Objetivos Específicos:

12.2.1. Criar e consolidar programas de manejo e regulamenta-
ção de atividades relacionadas à utilização sustentável da biodiversidade.

12.2.2. Promover o ordenamento e a gestão territorial das áreas 
de exploração dos recursos ambientais, de acordo com a capacidade de 
suporte destes e de forma integrada com os esforços de conservação in 
situ da biodiversidade. 

12.2.3. Implementar ações que atendam às demandas de povos 
indígenas, de quilombolas e de outras comunidades locais, quanto às 
prioridades relacionadas à conservação e à utilização sustentável dos re-
cursos biológicos existentes em seus territórios, salvaguardando os prin-
cípios e a legislação inerentes à matéria e assegurando a sua sustentabili-
dade nos seus locais de origem.

12.2.4. Desenvolver e apoiar programas, ações e medidas que pro-
movam a conservação e a utilização sustentável da agrobiodiversidade.

12.2.5. Promover políticas e programas visando à agregação de 
valor e à utilização sustentável dos recursos biológicos.

12.2.6. Promover programas de apoio a pequenas e médias em-
presas, que utilizem recursos da biodiversidade de forma sustentável.

12.2.7. Promover instrumentos para assegurar que atividades tu-
rísticas sejam compatíveis com a conservação e a utilização sustentável 
da biodiversidade.

12.2.8. Promover, de forma integrada, e quando legalmente per-
mitido, a utilização sustentável de recursos florestais, madeireiros e não-
-madeireiros, pesqueiros e faunísticos, privilegiando o manejo certifica-
do, a reposição, o uso múltiplo e a manutenção dos estoques.
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12.2.9. Adaptar para as condições brasileiras e aplicar os princí-
pios da Abordagem Ecossistêmica no manejo da biodiversidade.

12.3. Terceira diretriz: Instrumentos econômicos, tecnológicos e 
incentivo às práticas e aos negócios sustentáveis para a utilização da bio-
diversidade. Implantação de mecanismos, inclusive fiscais e financeiros, 
para incentivar empreendimentos e iniciativas produtivas de utilização 
sustentável da biodiversidade.

Objetivos Específicos:

12.3.1. Criar e consolidar legislação específica, relativa ao uso de 
instrumentos econômicos que visem ao estímulo à utilização sustentável 
da biodiversidade.

12.3.2. Criar e fortalecer mecanismos de incentivos fiscais e de 
crédito, para criação e aplicação de tecnologias, empreendimentos e pro-
gramas relacionados com a utilização sustentável da biodiversidade.

12.3.3. Promover incentivos econômicos para o desenvolvimento 
e a consolidação de práticas e negócios realizados em unidades de con-
servação de proteção integral e de uso sustentável, em territórios quilom-
bolas, terras indígenas e demais espaços territoriais sob proteção formal 
do Poder Público.

12.3.4. Promover a internalização de custos e benefícios da utiliza-
ção da biodiversidade (bens e serviços) na contabilidade pública e privada.

12.3.5. Identificar, avaliar e promover experiências, práticas, 
tecnologias, negócios e mercados para produtos oriundos da utilização 
sustentável da biodiversidade, incentivando a certificação voluntária de 
processos e produtos, de forma participativa e integrada.

12.3.6. Estimular o uso de instrumentos voluntários de certifica-
ção de produtos, processos, empresas, órgãos do governo e outras formas 
de organizações produtivas relacionadas com a utilização sustentável da 
biodiversidade, inclusive nas compras do governo.
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12.3.7. Promover a inserção de espécies nativas com valor comer-
cial no mercado interno e externo, bem como a diversificação da utiliza-
ção sustentável destas espécies.

12.3.8. Estimular a interação e a articulação dos agentes da Polí-
tica Nacional da Biodiversidade com o setor empresarial para identificar 
oportunidades de negócios com a utilização sustentável dos componen-
tes da biodiversidade.

12.3.9. Apoiar as comunidades locais na identificação e no desen-
volvimento de práticas e negócios sustentáveis.

12.3.10. Apoiar, de forma integrada, a domesticação e a utilização 
sustentável de espécies nativas da flora, da fauna e dos microrganismos 
com potencial econômico.

12.3.11. Estimular a implantação de criadouros de animais silves-
tres e viveiros de plantas nativas para consumo e comercialização.

12.3.12. Estimular a utilização sustentável de produtos não ma-
deireiros e as atividades de extrativismo sustentável, com agregação de 
valor local por intermédio de protocolos para produção e comercializa-
ção destes produtos.

12.3.13. Estimular a implantação de projetos baseados no Meca-
nismo de Desenvolvimento Limpo do Protocolo de Quioto que estejam 
de acordo com a conservação e utilização sustentável da biodiversidade.

12.3.14. Incentivar políticas de apoio a novas empresas, visando 
à agregação de valor, à conservação, à utilização sustentável dos recursos 
biológicos e genéticos.

12.4. Quarta diretriz: Utilização da biodiversidade nas unidades 
de conservação de uso sustentável. Desenvolvimento de métodos para 
a utilização sustentável da biodiversidade e indicadores para medir sua 
efetividade nas unidades de conservação de uso sustentável.
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Objetivos Específicos:

12.4.1. Aprimorar métodos e criar novas tecnologias para a uti-
lização de recursos biológicos, eliminando ou minimizando os impactos 
causados à biodiversidade.

12.4.2. Desenvolver estudos de sustentabilidade ambiental, eco-
nômica, social e cultural da utilização dos recursos biológicos.

12.4.3. Fomentar o desenvolvimento de projetos de utilização 
sustentável de recursos biológicos oriundos de associações e comunida-
des em unidades de conservação de uso sustentável, de forma a integrar 
com a conservação da biodiversidade.

12.4.4. Estabelecer critérios para que os planos de manejo de ex-
ploração de qualquer recurso biológico incluam o monitoramento dos 
processos de recuperação destes recursos.

Do Componente 4 da Política Nacional da Biodiversidade - Moni-
toramento, Avaliação, Prevenção e Mitigação de Impactos sobre a 
Biodiversidade.

13. Objetivo Geral: estabelecer formas para o desenvolvimento 
de sistemas e procedimentos de monitoramento e de avaliação do estado 
da biodiversidade brasileira e das pressões antrópicas sobre a biodiversi-
dade, para a prevenção e a mitigação de impactos sobre a biodiversidade.

13.1. Primeira diretriz: Monitoramento da biodiversidade. Mo-
nitoramento do estado das pressões e das respostas dos componentes 
da biodiversidade.

Objetivos Específicos:

13.1.1. Apoiar o desenvolvimento de metodologias e de indica-
dores para o monitoramento dos componentes da biodiversidade dos 
ecossistemas e dos impactos ambientais responsáveis pela sua degrada-
ção, inclusive aqueles causados pela introdução de espécies exóticas inva-
soras e de espécies-problema.
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13.1.2. Implantar e fortalecer sistema de indicadores para mo-
nitoramento permanente da biodiversidade, especialmente de espécies 
ameaçadas e nas unidades de conservação, terras indígenas, terras de 
quilombolas, áreas de manejo de recursos biológicos, reservas legais e 
nas áreas indicadas como prioritárias para conservação.

13.1.3. Integrar o sistema de monitoramento da biodiversidade 
com os sistemas de monitoramento de outros recursos naturais existentes.

13.1.4. Expandir, consolidar e atualizar um sistema de vigilância 
e proteção para todos os biomas, incluindo o Sistema de Vigilância da 
Amazônia, com transparência e controle social e com o acesso permitido 
às informações obtidas pelo sistema por parte das comunidades envol-
vidas, incluindo as populações localmente inseridas e as instituições de 
pesquisa ou ensino.

13.1.5. Instituir sistema de monitoramento do impacto das mu-
danças globais sobre distribuição, abundância e extinção de espécies.

13.1.6. Implantar sistema de identificação, monitoramento e con-
trole das áreas de reserva legal e de preservação permanente.

13.1.7. Estimular o desenvolvimento de programa de capacita-
ção da população local, visando à sua participação no monitoramento 
da biodiversidade.

13.1.8. Apoiar as ações do órgão oficial responsável pela sa-
nidade e pela fitossanidade com vistas em monitorar espécies exóticas 
invasoras para prevenir e mitigar os impactos de pragas e doenças na 
biodiversidade.

13.1.9. Realizar o mapeamento periódico de áreas naturais rema-
nescentes em todos os biomas.

13.1.10. Promover o automonitoramento e sua publicidade.

13.2. Segunda diretriz: Avaliação, prevenção e mitigação de im-
pactos sobre os componentes da biodiversidade. Estabelecimento de 
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procedimentos de avaliação, prevenção e mitigação de impactos sobre os 
componentes da biodiversidade.

Objetivos Específicos:

13.2.1. Criar capacidade nos órgãos responsáveis pelo licencia-
mento ambiental no país para avaliação de impacto sobre a biodiversidade.

13.2.2. Identificar e avaliar as políticas públicas e não-governa-
mentais que afetam negativamente a biodiversidade.

13.2.3. Fortalecer os sistemas de licenciamento, fiscalização e 
monitoramento de atividades relacionadas com a biodiversidade.

13.2.4. Promover a integração entre o Zoneamento Ecológico-E-
conômico e as ações de licenciamento ambiental, especialmente por in-
termédio da realização de Avaliações Ambientais Estratégicas feitas com 
uma escala regional.

13.2.5. Apoiar políticas, programas e projetos de avaliação, pre-
venção e mitigação de impactos sobre a biodiversidade, inclusive aqueles 
relacionados com programas e planos de desenvolvimento nacional, re-
gional e local.

13.2.6. Apoiar a realização de análises de risco e estudos dos im-
pactos da introdução de espécies exóticas potencialmente invasoras, es-
pécies potencialmente problema e outras que ameacem a biodiversidade, 
as atividades econômicas e a saúde da população, e a criação e implemen-
tação de mecanismos de controle.

13.2.7. Promover e aperfeiçoar ações de prevenção, controle e er-
radicação de espécies exóticas invasoras e de espécies-problema.

13.2.8. Apoiar estudos de impacto da fragmentação de habitats 
sobre a manutenção da biodiversidade.

13.2.9. Desenvolver estudos de impacto ambiental e implementar 
medidas de controle dos riscos associados ao desenvolvimento biotecno-
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lógico sobre a biodiversidade, especialmente quanto à utilização de orga-
nismos geneticamente modificados, quando potencialmente causador de 
significativa degradação do meio ambiente. 

13.2.10. Aperfeiçoar procedimentos e normas de coleta de espé-
cies nativas com fins técnico-científicos com vistas na mitigação de seu 
potencial impacto sobre a biodiversidade.

13.2.11. Desenvolver iniciativas de sensibilização e capacitação 
de entidades da sociedade civil em práticas de monitoramento e fiscaliza-
ção da utilização dos recursos biológicos.

13.2.12. Promover, juntamente com os diversos atores envolvidos, 
o planejamento da gestão da biodiversidade nas zonas de fronteiras agrí-
colas, visando a minimizar os impactos ambientais sobre a biodiversidade.

13.2.13. Intensificar e garantir a eficiência do combate à caça ile-
gal e ao comércio ilegal de espécies e de variedades agrícolas.

13.2.14. Desenvolver instrumentos de cobrança e aplicação de re-
cursos auferidos pelo uso de serviços ambientais para reduzir as pressões 
antrópicas sobre a biodiversidade.

13.2.15. Apoiar a realização de inventário das fontes de poluição 
da biodiversidade e de seus níveis de risco nos biomas.

13.2.16. Apoiar ações de zoneamento e identificação de áreas crí-
ticas, por bacias hidrográficas, para conservação da biodiversidade e dos 
recursos hídricos.

13.2.18. Apoiar estudos de impacto sobre a biodiversidade nas 
diferentes bacias hidrográficas, sobretudo nas matas ribeirinhas, cabecei-
ras, olhos d´água e outras áreas de preservação permanente e em áreas 
críticas para a conservação de recursos hídricos.

13.2.19. Estabelecer mecanismos para determinar a realização de 
estudos de impacto ambiental, inclusive Avaliação Ambiental Estratégica, 
em projetos e empreendimentos de larga escala, inclusive os que possam 
gerar impactos agregados, que envolvam recursos biológicos, inclusive 
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aqueles que utilizem espécies exóticas e organismos geneticamente mo-
dificados, quando potencialmente causadores de significativa degradação 
do meio ambiente.

13.3. Terceira diretriz: Recuperação de ecossistemas degradados 
e dos componentes da biodiversidade sobre-explotados. Estabelecimento 
de instrumentos que promovam a recuperação de ecossistemas degrada-
dos e de componentes da biodiversidade sobre-explotados.

Objetivos Específicos:

13.3.1. Promover estudos e programas adaptados para con-
servação e recuperação de espécies ameaçadas ou sobre-explotadas e 
de ecossistemas sob pressão antrópica, de acordo com o Princípio do 
Poluidor-Pagador.

13.3.2. Promover a recuperação, a regeneração e o controle 
da cobertura vegetal e dos serviços ambientais a ela relacionados em 
áreas alteradas, degradadas e em processo de desertificação e areniza-
ção, inclusive para a captura de carbono, de acordo com o Princípio do 
Poluidor-Pagador.

13.3.3. Promover a recuperação de estoques pesqueiros sobre-
-explotados, inclusive pela identificação de espécies alternativas para o 
redirecionamento do esforço de pesca.

13.3.4. Estimular as pesquisas paleoecológicas como estratégicas 
para a recuperação de ecossistemas naturais.

13.3.5. Apoiar povos indígenas, quilombolas e outras comunida-
des locais na elaboração e na aplicação de medidas corretivas em áreas 
degradadas, onde a biodiversidade tenha sido reduzida.

13.3.6. Identificar e apoiar iniciativas, programas, tecnologias e 
projetos de obtenção de germoplasma, reintrodução e translocação de 
espécies nativas, especialmente as ameaçadas, observando estudos e in-
dicações referentes à sanidade dos ecossistemas.
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13.3.7. Apoiar iniciativas nacionais e estaduais de promoção do 
estudo e de difusão de tecnologias de restauração ambiental e recupera-
ção de áreas degradadas com espécies nativas autóctones.

13.3.8. Apoiar criação e consolidação de bancos de germoplasma 
como instrumento adicional de recuperação de áreas degradadas.

13.3.9. Criar unidades florestais nos estados brasileiros, para pro-
dução e fornecimento de sementes e mudas para a execução de projetos 
de restauração ambiental e recuperação de áreas degradadas, apoiados 
por universidades e centros de pesquisa no país.

13.3.10. Promover mecanismos de coordenação das iniciativas 
governamentais e de apoio às iniciativas não-governamentais de proteção 
das áreas em recuperação natural.

13.3.11. Promover recuperação, revitalização e conservação da 
biodiversidade nas diferentes bacias hidrográficas, sobretudo nas matas ri-
beirinhas, nas cabeceiras, nos olhos d’água, em outras áreas de preservação 
permanente e em áreas críticas para a conservação de recursos hídricos.

13.3.12. Promover ações de recuperação e restauração dos ecos-
sistemas degradados e dos componentes da biodiversidade marinha 
sobre-explotados.

Do Componente 5 da Política Nacional da Biodiversidade - 
Acesso aos Recursos Genéticos e aos Conhecimentos Tradicionais As-
sociados e Repartição de Benefícios.

14. Objetivo Geral: Permitir o acesso controlado aos recursos ge-
néticos, aos componentes do patrimônio genético e aos conhecimentos 
tradicionais associados com vistas à agregação de valor mediante pesquisa 
científica e desenvolvimento tecnológico e de forma que a sociedade brasi-
leira, em particular os povos indígenas, quilombolas e outras comunidades 
locais, possam compartilhar, justa e equitativamente, dos benefícios deri-
vados do acesso aos recursos genéticos, aos componentes do patrimônio 
genético e aos conhecimentos tradicionais associados à biodiversidade.
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14.1. Primeira diretriz: Acesso aos recursos genéticos e reparti-
ção de benefícios derivados da utilização dos recursos genéticos. Esta-
belecimento de um sistema controlado de acesso e de repartição justa e 
equitativa de benefícios oriundos da utilização de recursos genéticos e de 
componentes do patrimônio genético, que promova a agregação de valor 
mediante pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico e que contri-
bua para a conservação e para a utilização sustentável da biodiversidade.

Objetivos Específicos:

14.1.1. Regulamentar e aplicar lei específica, e demais legislações 
necessárias, elaboradas com ampla participação da sociedade brasileira, 
em particular da comunidade acadêmica, do setor empresarial, dos po-
vos indígenas, quilombolas e outras comunidades locais, para normalizar 
a relação entre provedor e usuário de recursos genéticos, de componentes 
do patrimônio genético e de conhecimentos tradicionais associados, e 
para estabelecer as bases legais para repartição justa e equitativa de bene-
fícios derivados da utilização destes.

14.1.2. Estabelecer mecanismos legais e institucionais para maior 
publicidade e para viabilizar a participação da sociedade civil (organiza-
ções não-governamentais, povos indígenas, quilombolas e outras comu-
nidades locais, setor acadêmico e setor privado) nos conselhos, comitês e 
órgãos colegiados que tratam do tema de gestão dos recursos genéticos e 
dos componentes do patrimônio genético.

14.1.3. Identificar as necessidades e os interesses de povos indí-
genas, quilombolas, outras comunidades locais, proprietários de terras, 
empresas tecnológicas nacionais e de agentes econômicos, órgãos gover-
namentais, instituições de pesquisa e de desenvolvimento na regulamen-
tação de sistema de acesso e de repartição justa e equitativa de benefícios 
oriundos da utilização de recursos genéticos e dos componentes do pa-
trimônio genético.

14.1.4. Definir as normas e os procedimentos para a coleta, o ar-
mazenamento e para a remessa de recursos genéticos e de componentes 
do patrimônio genético para pesquisa e bioprospecção.
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14.1.5. Implantar e aperfeiçoar mecanismos de acompanhamen-
to, de controle social e de negociação governamental nos resultados da 
comercialização de produtos e processos oriundos da bioprospecção, as-
sociados à reversão de parte dos benefícios para fundos públicos destina-
dos à pesquisa, à conservação e à utilização sustentável da biodiversidade.

14.1.6. Estabelecer contratos de exploração econômica da biodi-
versidade, cadastrados e homologados pelo governo federal, com cláu-
sulas claras e objetivas, e com cláusulas de repartição de benefícios aos 
detentores dos recursos genéticos, dos componentes do patrimônio ge-
nético e dos conhecimentos tradicionais associados acessados.

14.1.7. Apoiar ações para implementação de infraestrutura, de 
recursos humanos e recursos materiais em conselhos e órgãos colegiados 
que tratam da gestão de patrimônio genético, inclusive o Conselho de 
Gestão do Patrimônio Genético.

14.2. Segunda diretriz: Proteção de conhecimentos, inovações e 
práticas de povos indígenas, de quilombolas e de outras comunidades 
locais e repartição dos benefícios decorrentes do uso dos conhecimen-
tos tradicionais associados à biodiversidade. Desenvolvimento de meca-
nismos que assegurem a proteção e a repartição justa e equitativa dos 
benefícios derivados do uso de conhecimentos, inovações e práticas de 
povos indígenas, quilombolas e outras comunidades locais, relevantes à 
conservação e à utilização sustentável da biodiversidade.

Objetivos Específicos:

14.2.1. Estabelecer e implementar um regime legal sui generis de 
proteção a direitos intelectuais coletivos relativos à biodiversidade de po-
vos indígenas, quilombolas e outras comunidades locais, com a ampla 
participação destas comunidades e povos.

14.2.2. Estabelecer e implementar instrumentos econômicos e 
regime jurídico específico que possibilitem a repartição justa e equitativa 
de benefícios derivados do acesso aos conhecimentos tradicionais asso-
ciados, com a compensação econômica e de outros tipos para os detento-
res dos conhecimentos tradicionais associados à biodiversidade, segundo 
as demandas por estes definidas e resguardando seus valores culturais.
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14.2.3. Estabelecer e implementar mecanismos para respeitar, 
preservar, resgatar, proteger a confidencialidade e manter o conhecimen-
to, as inovações e as práticas de povos indígenas, quilombolas e outras 
comunidades locais.

14.2.4. Regulamentar e implementar mecanismos e instrumentos 
jurídicos que garantam aos povos indígenas, aos quilombolas e às outras 
comunidades locais a participação nos processos de negociação e definição 
de protocolos para acesso aos conhecimentos, inovações e práticas asso-
ciados à biodiversidade e repartição dos benefícios derivados do seu uso.

14.2.5. Desenvolver e implementar mecanismos sui generis de 
proteção do conhecimento tradicional e de repartição justa e equitativa 
de benefícios para os povos indígenas, quilombolas, outras comunidades 
locais detentores de conhecimentos associados à biodiversidade, com a 
participação destes e resguardados seus interesses e valores.

14.2.6. Estabelecer iniciativas visando à gestão e ao controle par-
ticipativos de povos indígenas, quilombolas e outras comunidades locais 
na identificação e no cadastramento, quando couber, de conhecimentos 
tradicionais, inovações e práticas associados à utilização dos componen-
tes da biodiversidade.

14.2.7. Estabelecer, quando couber e com a participação direta 
dos detentores do conhecimento tradicional, mecanismo de cadastra-
mento de conhecimentos tradicionais, inovações e práticas, associados 
à biodiversidade, de povos indígenas, quilombolas e outras comunidades 
locais, e de seu potencial para uso comercial, como uma das formas de 
prova quanto à origem destes conhecimentos.

14.2.8. Promover o reconhecimento e valorizar os direitos de 
povos indígenas, quilombolas e outras comunidades locais, quanto aos 
conhecimentos tradicionais associados à biodiversidade e da relação de 
mútua dependência entre diversidade etnocultural e biodiversidade.

14.2.9. Elaborar e implementar código de ética para trabalho 
com povos indígenas, quilombolas e outras comunidades locais, com a 
participação destes.
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14.2.10. Assegurar o reconhecimento dos direitos intelectuais co-
letivos de povos indígenas, quilombolas e outras comunidades locais, e a 
necessária repartição de benefícios pelo uso de conhecimento tradicional 
associado à biodiversidade em seus territórios.

Do Componente 6 da Política Nacional da Biodiversidade - Educação, 
Sensibilização Pública, Informação e Divulgação sobre Biodiversidade.

15. Objetivo Geral: Sistematizar, integrar e difundir informações 
sobre a biodiversidade, seu potencial para desenvolvimento e a necessi-
dade de sua conservação e de sua utilização sustentável, bem como da 
repartição dos benefícios derivados da utilização de recursos genéticos, 
de componentes do patrimônio genético e do conhecimento tradicional 
associado, nos diversos níveis de educação, bem como junto à população 
e aos tomadores de decisão.

15.1. Primeira diretriz: Sistemas de informação e divulgação. De-
senvolvimento de sistema nacional de informação e divulgação de infor-
mações sobre biodiversidade.

Objetivos Específicos:

15.1.1. Difundir informações para todos os setores da sociedade 
sobre biodiversidade brasileira.

15.1.2. Facilitar o acesso à informação e promover a divulgação 
da informação para a tomada de decisões por parte dos diferentes produ-
tores e usuários de bens e serviços advindos da biodiversidade.

15.1.3. Instituir e manter permanentemente atualizada uma rede 
de informação sobre gestão da biodiversidade, promovendo e facilitando 
o acesso a uma base de dados disponível em meio eletrônico, integrando-
-a com iniciativas já existentes.

15.1.4. Identificar e catalogar as coleções biológicas (herbários, co-
leções zoológicas, de microrganismos e de germoplasma) existentes no país, 
seguida de padronização e integração das informações sobre as mesmas.
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15.1.5. Mapear e manter bancos de dados sobre variedade locais, 
parentes silvestres das plantas nacionais cultivadas e de cultivares de uso 
atual ou potencial.

15.1.6. Instituir e implementar mecanismos para facilitar o aces-
so às informações sobre coleções de componentes da biodiversidade bra-
sileira existentes no exterior e, quando couber, a repatriação do material 
associado à informação.

15.1.7. Apoiar e divulgar experiências de conservação e utilização 
sustentável da biodiversidade, inclusive por povos indígenas, quilombo-
las e outras comunidades locais, quando houver consentimento destes e 
desde que sejam resguardados os direitos sobre a propriedade intelectual 
e o interesse nacional.

15.1.8. Divulgar os instrumentos econômicos, financeiros e jurí-
dicos voltados para a gestão da biodiversidade.

15.1.9. Organizar, promover a produção, distribuir e facilitar o 
acesso a materiais institucionais e educativos sobre biodiversidade e so-
bre aspectos étnicos e culturais relacionados à biodiversidade.

15.1.10. Promover a elaboração e a sistematização de estudos de 
casos e lições aprendidas quanto à gestão sustentável da biodiversidade.

15.1.11. Criar mecanismos de monitoramento da utilização de 
dados, do acesso às redes de bancos de dados e dos usuários dessas redes, 
visando à repartição dos benefícios oriundos do uso das informações dis-
poníveis na rede.

15.1.12. Promover e apoiar programas nacionais de publicações 
científicas sobre temas referentes à biodiversidade, e incentivar a valori-
zação das publicações nacionais relativas à diversidade biológica das ins-
tituições ligadas à pesquisa e ao ensino.

15.2. Segunda diretriz: Sensibilização pública. Realização de pro-
gramas e campanhas de sensibilização sobre a biodiversidade.
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Objetivos Específicos:

15.2.1. Promover e apoiar campanhas nacionais, regionais e locais 
para valorização e difusão de conhecimentos sobre a biodiversidade, res-
saltando a importância e o valor da heterogeneidade dos diferentes bio-
mas para a conservação e para a utilização sustentável da biodiversidade.

15.2.2. Promover campanhas nacionais de valorização da diver-
sidade cultural e dos conhecimentos tradicionais sobre a biodiversidade.

15.2.3. Promover campanhas junto aos setores produtivos, espe-
cialmente os setores agropecuário, pesqueiro e de exploração mineral, e 
ao de pesquisas sobre a importância das reservas legais e áreas de preser-
vação permanentes no processo de conservação da biodiversidade.

15.2.4. Criar novos estímulos, tais como prêmios e concursos, 
que promovam o envolvimento das populações na defesa das espécies 
ameaçadas e dos biomas submetidos a pressão antrópica, levando-se em 
consideração as especificidades regionais.

15.2.5. Promover e apoiar a sensibilização e a capacitação de to-
madores de decisão, formadores de opinião e do setor empresarial quanto 
à importância da biodiversidade.

15.2.6. Estimular a atuação da sociedade civil organizada 
para a condução de iniciativas em educação ambiental relacionadas à 
biodiversidade.

15.2.7. Divulgar informações sobre conhecimentos tradicionais, 
inovações e práticas de povos indígenas, quilombolas e outras de co-
munidades locais e sua importância na conservação da biodiversidade, 
quando houver consentimento destes.

15.2.8. Sensibilizar povos indígenas, quilombolas e outras comu-
nidades locais sobre a importância do conhecimento que detêm sobre a 
biodiversidade, possibilitando ações de conservação, de utilização sus-
tentável da biodiversidade e de repartição dos benefícios decorrentes do 
uso dos conhecimentos tradicionais associados à biodiversidade.
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15.2.9. Divulgar a importância da interação entre a gestão da bio-
diversidade e a saúde pública.

15.2.10. Promover sensibilização para a gestão da biodiversidade 
em áreas de uso público.

15.2.11. Desenvolver, implementar e divulgar indicadores que 
permitam avaliar e acompanhar a evolução do grau de sensibilização da 
sociedade quanto à biodiversidade.

15.2.12. Promover a integração das ações de fiscalização do meio 
ambiente com programas de educação ambiental, no que se refere à 
biodiversidade.

15.2.13. Promover cursos e treinamentos para jornalistas sobre 
conceitos de gestão da biodiversidade.

15.3. Terceira diretriz: Incorporação de temas relativos à conser-
vação e à utilização sustentável da biodiversidade na educação. Integração 
de temas relativos à gestão da biodiversidade nos processos de educação.

Objetivos Específicos:

15.3.1. Fortalecer o uso do tema biodiversidade como conteúdo 
do tema transversal meio ambiente proposto por parâmetros e diretrizes 
curriculares nas políticas de formação continuada de professores.

15.3.2. Promover articulação entre os órgãos ambientais e as ins-
tituições educacionais, para atualização contínua das informações sobre 
a biodiversidade.

15.3.3. Introduzir o tema “biodiversidade” nas atividades de ex-
tensão comunitária.

15.3.4. Incorporar na educação formal os princípios da Conven-
ção sobre Diversidade Biológica e da etnobiodiversidade, atendendo ao 
princípio da educação diferenciada para povos indígenas, quilombolas e 
outras comunidades locais.
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15.3.5. Estimular parcerias, pesquisas e demais atividades entre uni-
versidades, organizações não-governamentais, órgãos profissionais e inicia-
tiva privada para o aprimoramento contínuo dos profissionais de educação.

15.3.6. Promover a formação inicial e continuada dos profissio-
nais de educação ambiental, no que se refere à biodiversidade.

15.3.7. Promover a capacitação dos técnicos de extensão rural e 
dos agentes de saúde sobre o tema “biodiversidade”.

15.3.8. Promover iniciativas para articulação das instituições en-
volvidas com educação ambiental (instituições de ensino, de pesquisa, de 
conservação e da sociedade civil) em uma rede de centros de educação 
ambiental, para tratar do tema “biodiversidade”.

15.3.9. Estabelecer a integração entre os ministérios e os demais 
órgãos de governo para a articulação das políticas educacionais de gestão 
da biodiversidade.

15.3.10. Fortalecer a Política Nacional de Educação Ambiental.

Do Componente 7 da Política Nacional da Biodiversidade - Fortaleci-
mento Jurídico e Institucional para a Gestão da Biodiversidade.

16. Objetivo Geral: Promover meios e condições para o fortaleci-
mento da infraestrutura de pesquisa e gestão, para o acesso à tecnologia e 
transferência de tecnologia, para a formação e fixação de recursos huma-
nos, para mecanismos de financiamento, para a cooperação internacional e 
para a adequação jurídica visando à gestão da biodiversidade e à integração 
e à harmonização de políticas setoriais pertinentes à biodiversidade.

16.1. Primeira diretriz: Fortalecimento da infraestrutura de pes-
quisa e gestão da biodiversidade. Fortalecimento e ampliação da infraes-
trutura das instituições brasileiras, públicas e privadas, envolvidas com o 
conhecimento e com a gestão da biodiversidade.
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Objetivos Específicos:

16.1.1. Recuperar a capacidade dos órgãos do Sistema Nacional 
do Meio Ambiente - SISNAMA para executar sua missão em relação ao 
licenciamento e à fiscalização da biodiversidade.

16.1.2. Aprimorar a definição das competências dos diversos ór-
gãos de governo de forma a prevenir eventuais conflitos de competência 
quando da aplicação da legislação ambiental pertinente à biodiversidade.

16.1.3. Fortalecer o conjunto de unidades de conservação e sua 
integração no SISNAMA.

16.1.4. Estimular iniciativas para a criação de bases de pesquisa 
de campo permanente em unidades de conservação de proteção integral 
em cada um dos biomas brasileiros.

16.1.5. Promover o fortalecimento da infraestrutura e a moder-
nização das instituições brasileiras envolvidas com o inventário e a carac-
terização da biodiversidade, tais como coleções zoológicas, botânicas e 
de microrganismos, bancos de germoplasma e núcleos de criação animal.

16.1.6. Fortalecer instituições científicas com programas de pesqui-
sa, criando, quando necessário, centros específicos em cada um dos biomas 
visando a fortalecer a pesquisa sobre recursos biológicos e suas aplicações.

16.1.7. Adequar a infraestrutura das instituições que trabalham 
com recursos genéticos, componentes do patrimônio genético e conhe-
cimentos tradicionais para conservar de forma segura, a curto, a médio 
e em longo prazo, espécies de interesse socioeconômico e as culturas de 
povos indígenas, quilombolas e outras comunidades locais do país.

16.1.8. Apoiar programas de pesquisa e de infraestrutura volta-
dos para o conhecimento tradicional de povos indígenas, quilombolas e 
outras comunidades locais, com a participação destes.

16.1.9. Apoiar a participação efetiva de especialistas das diferen-
tes regiões do país em programas de sequenciamento genético e outros 
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programas para o desenvolvimento de tecnologias a partir da utilização 
de recursos biológicos.

16.1.10. Formalizar e fortalecer centros de referência depositários 
de organismos associados a produtos e processos patenteados no Brasil.

16.1.11. Promover a integração de programas e ações da esfera 
federal, das estaduais e das municipais e da sociedade civil organizada, 
relacionados à pesquisa, à formação de recursos humanos, a programas e 
projetos em áreas relacionadas à biodiversidade.

16.1.12. Incentivar a formação e consolidação de redes nacionais 
de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e gestão da biodiversidade, 
como forma de promover e facilitar o intercâmbio sobre biodiversidade 
entre diferentes setores da sociedade.

16.1.13. Criar estímulos à gestão da biodiversidade, tais como 
prêmios a pesquisas e projetos de conservação e utilização sustentável.

16.1.14. Criar estímulos para organizações não-governamentais 
que atuam na proteção da biodiversidade.

16.1.15. Apoiar a criação de centros de documentação especia-
lizados para cada um dos biomas brasileiros para facilitar a cooperação 
científica dentro e fora do país.

16.1.16. Estimular o desenvolvimento de programa de apoio a 
publicações científicas sobre a biodiversidade brasileira, particularmente 
guias de campo, chaves taxonômicas, catalogação eletrônica de floras e 
faunas, revisões sistemáticas, monografias e estudos etnobiológicos.

16.2. Segunda diretriz: Formação e fixação de recursos humanos. 
Promoção de programas de formação, atualização e fixação de recursos 
humanos, inclusive a capacitação de povos indígenas, quilombolas e ou-
tras comunidades locais, para a ampliação e o domínio dos conhecimen-
tos e das tecnologias necessárias à gestão da biodiversidade.
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Objetivos Específicos:

16.2.1. Instituir programas de formação, atualização e fixação de re-
cursos humanos em instituições voltadas para o inventário, a caracterização, 
a classificação e a gestão da biodiversidade dos diversos biomas do país.

16.2.2. Reduzir as disparidades regionais, estimulando a capaci-
tação humana e institucional em gestão da biodiversidade, inclusive em 
biotecnologia, promovendo a criação de mecanismos diferenciados para 
a contratação imediata nas instituições de ensino e pesquisa em regiões 
carentes e realizando a fixação de profissionais envolvidos com a capaci-
tação em pesquisa e gestão da biodiversidade.

16.2.3. Fortalecer a pós-graduação ou os programas de doutora-
do em instituições de pesquisa nos temas relacionados aos objetivos da 
Convenção sobre Diversidade Biológica.

16.2.4. Apoiar a capacitação e a atualização de povos indígenas, 
quilombolas e outras comunidades locais quanto à gestão da biodiversi-
dade, especialmente para agregação de valor e comercialização de pro-
dutos da biodiversidade derivados de técnicas tradicionais sustentáveis.

16.2.5. Apoiar formação ou aperfeiçoamento em gestão da biodi-
versidade de técnicos que atuem em projetos ou empreendimentos com 
potencial impacto ambiental.

16.2.6. Apoiar iniciativas de ensino a distância em áreas relacio-
nadas à biodiversidade.

16.2.7. Promover a ampla divulgação dos termos da legislação de 
acesso aos recursos genéticos, aos componentes do patrimônio genético e 
aos conhecimentos tradicionais associados junto aos setores relacionados 
a esta temática.

16.2.8. Promover cursos e treinamentos para servidores públicos, 
inclusive juízes, membros do Ministério Público, polícia federal, civil e 
militar nos campos de gestão e proteção da biodiversidade.
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16.2.9. Promover e apoiar a formação de recursos humanos vol-
tados para o desenvolvimento e a disseminação de redes de informação 
sobre biodiversidade.

16.2.10. Capacitar pessoal para a gestão da biodiversidade em 
unidades de conservação.

16.2.11. Promover eventos regionais para os povos indígenas, 
quilombolas e outras comunidades locais com o objetivo de divulgar e 
esclarecer os termos da legislação de acesso a recursos genéticos, e capa-
citar agentes locais.

16.2.12. Estimular a cooperação entre governo, universidades, 
centros de pesquisa, setor privado e organizações da sociedade civil na 
elaboração de modelos de gestão da biodiversidade.

16.2.13. Apoiar a cooperação entre o setor público e o privado 
para formação e fixação de recursos humanos voltados para o desem-
penho de atividades de pesquisa em gestão da biodiversidade, especial-
mente no que tange à utilização de recursos biológicos, manutenção e 
utilização dos bancos de germoplasma.

16.3. Terceira diretriz: Acesso à tecnologia e transferência de tec-
nologia. Promoção do acesso à tecnologia e da transferência de tecnologia 
científica nacional e internacional sobre a gestão da biodiversidade brasileira.

Objetivos Específicos:

16.3.1. Criar e apoiar programas que promovam a transferência e 
a difusão de tecnologias em gestão da biodiversidade.

16.3.2. Apoiar o intercâmbio de conhecimentos e tecnologias em te-
mas selecionados e em áreas definidas como prioritárias para a gestão da bio-
diversidade, inclusive com centros de referência internacionais e estrangeiros.

16.3.3. Estabelecer mecanismos facilitadores do processo de in-
tercâmbio e geração de conhecimento biotecnológico com seus poten-
ciais usuários, resguardados os direitos sobre a propriedade intelectual.



COLETÂNEA DE LEGISLAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL 
SOBRE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS 

VOLUME 2

198

16.3.4. Promover o aperfeiçoamento do arcabouço legal brasileiro 
no que diz respeito ao acesso à tecnologia e à transferência de tecnologias.

16.3.5. Estabelecer iniciativa nacional para disseminar o uso de 
tecnologias de domínio público úteis à gestão da biodiversidade.

16.3.6. Implantar unidades demonstrativas de utilização de tec-
nologias para conservação e utilização sustentável da biodiversidade.

16.3.7. Promover a cooperação para a certificação de tecnologias 
transferidas dos países desenvolvidos para o país.

16.3.8. Definir e implementar normas e procedimentos para o inter-
câmbio de tecnologias de utilização de recursos genéticos e biológicos, com 
transparência e assegurando os interesses nacionais, da comunidade acadê-
mica e dos povos indígenas, quilombolas e outras das comunidades locais.

16.4. Quarta diretriz: Mecanismos de financiamento. Integração, 
desenvolvimento e fortalecimento de mecanismos de financiamento da 
gestão da biodiversidade.

Objetivos Específicos:

16.4.1. Fortalecer os fundos existentes de financiamento para a 
gestão da biodiversidade.

16.4.2. Estimular a criação de fundos de investimentos para a 
gestão da biodiversidade, incentivando inclusive a participação do setor 
empresarial.

16.4.3. Apoiar estudo para a criação de um fundo fiduciário ou 
outros mecanismos equivalentes, capazes de garantir a estabilidade fi-
nanceira para implementação e manutenção de unidades de conservação, 
inclusive para regularização fundiária.

16.4.4. Estimular a criação de fundos ou outros mecanismos, ge-
ridos de forma participativa por povos indígenas, quilombolas e outras 
comunidades locais, que promovam a repartição justa e equitativa de 
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benefícios, monetários ou não, decorrentes do acesso aos recursos ge-
néticos, aos componentes do patrimônio genético e aos conhecimentos 
tradicionais associados.

16.4.5. Fortalecer a atuação em prol da biodiversidade dos órgãos 
estaduais de fomento à pesquisa em todos os estados.

16.4.6. Promover mecanismos que visem a assegurar a previsão e 
a aplicação de recursos orçamentários bem como de outras fontes para a 
gestão da biodiversidade.

16.4.7. Estimular a criação de linhas de financiamento por par-
te dos órgãos de fomento à pesquisa, direcionadas à implementação dos 
planos de pesquisa e à gestão da biodiversidade em unidades de conser-
vação e em seu entorno.

16.4.8. Estimular a criação de linhas de financiamento para em-
preendimentos cooperativos e para pequenos e médios produtores rurais 
que usem os recursos da biodiversidade de forma sustentável.

16.4.9. Estimular a participação do setor privado em investimen-
tos na gestão da biodiversidade do país.

16.4.10. Estimular a criação de mecanismos econômicos e fiscais 
que incentivem o setor empresarial a investir no inventário e na pesquisa 
sobre conservação e utilização sustentável da biodiversidade do país, em 
parceria com instituições de pesquisa e setor público.

16.4.11. Fomentar mediante incentivos econômicos, a conservação 
e a utilização sustentável da biodiversidade nas áreas sob domínio privado.

16.5. Quinta diretriz: Cooperação internacional. Promoção da 
cooperação internacional relativa à gestão da biodiversidade, com o for-
talecimento de atos jurídicos internacionais.
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Objetivos Específicos:

16.5.1. Fortalecer a preparação e a participação de delegações brasilei-
ras em negociações internacionais relacionadas aos temas da biodiversidade.

16.5.2. Promover a implementação de acordos e convenções inter-
nacionais relacionados com a gestão da biodiversidade, com atenção especial 
para a Convenção sobre Diversidade Biológica e seus programas e iniciativas.

16.5.3. Estabelecer sinergias visando à implementação das con-
venções ambientais assinadas pelo país.

16.5.4. Apoiar a negociação de acordos e convênios, justos e com 
benefícios para o país, para o intercâmbio de conhecimentos e transferên-
cias de tecnologia com centros de pesquisa internacionais e estrangeiros.

16.5.5. Fortalecer a cooperação internacional em pesquisas, pro-
gramas e projetos relacionados com o conhecimento e com a gestão da 
biodiversidade, e agregação de valor aos seus componentes, em confor-
midade com as diretrizes do Componente 5.

16.5.6. Apoiar a participação dos centros de pesquisa nacionais 
em redes internacionais de pesquisa, desenvolvimento de tecnologias e 
programas relacionados ao conhecimento e à gestão da biodiversidade.

16.5.7. Identificar e estimular a utilização de mecanismos cons-
tantes de acordos internacionais que possam beneficiar a conservação e a 
utilização sustentável da biodiversidade, incluindo a utilização do Meca-
nismo de Desenvolvimento Limpo.

16.6. Sexta diretriz: Fortalecimento do marco-legal e integração 
de políticas setoriais. Promoção de ações visando ao fortalecimento da 
legislação brasileira sobre a biodiversidade e da articulação, da integração 
e da harmonização de políticas setoriais.
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Objetivos Específicos:

16.6.1. Promover o levantamento e a avaliação de todo o quadro 
normativo relativo à biodiversidade no Brasil, com vistas em propor a 
adequação para a gestão da biodiversidade.

16.6.2. Consolidar a legislação brasileira sobre a biodiversidade.

16.6.3. Promover a articulação, a integração e a harmonização 
de políticas setoriais relevantes para a conservação da biodiversidade, a 
utilização sustentável de seus componentes e a repartição de benefícios 
derivados da utilização de recursos genéticos, de componentes do patri-
mônio genético e de conhecimento tradicional associado.

17. ARCABOUÇO JURÍDICO INSTITUCIONAL
17.1. Muitas iniciativas institucionais em andamento no Brasil 

têm relação com os propósitos da Convenção sobre Diversidade Bio-
lógica - CDB e com as diretrizes e objetivos desta Política Nacional da 
Biodiversidade. Planos, políticas e programas setoriais necessitam de ser 
integrados, de forma a evitar-se a duplicação ou o conflito entre ações. A 
Política Nacional da Biodiversidade requer que mecanismos participati-
vos sejam fortalecidos ou criados para que se articule a ação da sociedade 
em prol dos objetivos da CDB. A implementação desta política depende 
da atuação de diversos setores e ministérios do Governo Federal, segun-
do suas competências legais, bem como dos Governos Estaduais, do Dis-
trito Federal, dos Governos Municipais e da sociedade civil.

17.2. Tendo em vista o conjunto de atores e políticas públicas que, 
direta ou indiretamente, guardam interesse com a gestão da biodiversidade 
e, portanto, com os compromissos assumidos pelo Brasil na implementação 
da CDB, é necessário que a implementação da Política propicie a criação ou 
o fortalecimento de arranjos institucionais que assegurem legitimidade e 
sustentabilidade no cumprimento dos objetivos da CDB, no que se refere à 
conservação e à utilização sustentável da biodiversidade e à repartição justa 
e equitativa dos benefícios decorrentes de sua utilização.

17.3. Na implementação da Política Nacional da Biodiversidade, 
caberá ao Ministério do Meio Ambiente:

a) articular as ações da Política Nacional da Biodiversidade no âm-
bito do SISNAMA e junto aos demais setores do governo e da sociedade;
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b) acompanhar e avaliar a execução dos componentes da Política Na-
cional da Biodiversidade e elaborar relatórios nacionais sobre biodiversidade;

c) monitorar, inclusive com indicadores, a execução das ações 
previstas na Política Nacional da Biodiversidade;

d) formular e implementar programas e projetos em apoio à exe-
cução das ações previstas na Política Nacional da Biodiversidade e propor 
e negociar recursos financeiros;

e) articular-se com os demais ministérios afetos aos temas tra-
tados para a elaboração e encaminhamento de propostas de criação ou 
modificação de instrumentos legais necessários à boa execução da Políti-
ca Nacional da Biodiversidade;

f) promover a integração de políticas setoriais para aumentar a 
sinergia na implementação de ações direcionadas à gestão sustentável da 
biodiversidade (conservação, utilização sustentável e repartição de bene-
fícios), evitando que estas sejam conflituosas; e

g) estimular a cooperação interinstitucional e internacional para 
a melhoria da implementação das ações de gestão da biodiversidade.

17.4. A implementação da Política Nacional da Biodiversidade 
requer instância colegiada que busque o cumprimento dos interesses des-
sa Política Nacional da Biodiversidade junto ao governo federal, zele pela 
descentralização da execução das ações e vise assegurar a participação 
dos setores interessados.

17.5. Buscará, igualmente, essa instância colegiada cuidar para 
que os princípios e os objetivos da Política Nacional da Biodiversidade 
sejam cumpridos, prestando assistência técnica em apoio aos agentes 
públicos e privados responsáveis pela execução de seus componentes no 
território nacional.

17.6. O Ministério do Meio Ambiente, por intermédio do Pro-
grama Nacional da Diversidade Biológica - Pronabio, instituído pelo De-
creto no 1.354, de 29 de dezembro de 1994, coordenará a implementação 
da Política Nacional da Biodiversidade, mediante a promoção da parceria 
entre o Poder Público e a sociedade civil para o conhecimento, a conser-
vação da biodiversidade, a utilização sustentável de seus componentes e 
a repartição justa e equitativa dos benefícios derivados de sua utilização.
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DECRETO Nº 4.703, DE 21 DE MAIO DE 2003

Dispõe sobre o Programa Nacional da 
Diversidade Biológica - PRONABIO e a 
Comissão Nacional da Biodiversidade, e 
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que 
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, alínea “a”, da Constituição, e tendo 
em vista o disposto no Decreto no 2.519, de 16 de março de 1998,

DECRETA:
Art. 1o O Programa Nacional da Diversidade Biológica - PRO-

NABIO e a Comissão Coordenadora do PRONABIO, doravante deno-
minada Comissão Nacional de Biodiversidade, instituídos pelo Decreto 
no 1.354, de 29 de dezembro de 1994, passam a reger-se pelas disposições 
deste Decreto.

Art. 2o O PRONABIO tem por objetivo:
I - orientar a elaboração e a implementação da Política Nacio-

nal da Biodiversidade, com base nos princípios e diretrizes instituídos 
pelo Decreto no 4.339, de 22 de agosto de 2002, mediante a promoção de 
parceria com a sociedade civil para o conhecimento e a conservação da 
diversidade biológica, a utilização sustentável de seus componentes e a 
repartição justa e equitativa dos benefícios derivados de sua utilização, 
de acordo com os princípios e diretrizes da Convenção sobre Diversidade 
Biológica, da Agenda 21, da Agenda 21 brasileira e da Política Nacional 
do Meio Ambiente;

II - promover a implementação dos compromissos assumidos 
pelo Brasil junto à Convenção sobre Diversidade Biológica e orientar a 
elaboração e apresentação de relatórios nacionais perante esta Convenção;

III - articular as ações para implementação dos princípios e dire-
trizes da Política Nacional da Biodiversidade no âmbito do Sistema Na-
cional do Meio Ambiente - SISNAMA e junto aos órgãos e entidades da 
União, Estados, Distrito Federal, Municípios e da sociedade civil;

IV - formular e implantar programas e projetos em apoio à exe-
cução das ações previstas no Decreto no 4.339, de 2002;
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V - estimular a cooperação interinstitucional e internacional, in-
clusive por meio do mecanismo de intermediação da Convenção sobre 
Diversidade Biológica, para a melhoria da implementação das ações de 
gestão da biodiversidade;

VI - promover a elaboração de propostas de criação ou modifi-
cação de instrumentos necessários à boa execução das ações previstas no 
Decreto no 4.339, de 2002, em articulação com os Ministérios afetos aos 
temas tratados;

VII - promover a integração de políticas setoriais para aumentar 
a sinergia na implementação de ações direcionadas à gestão sustentável 
da biodiversidade;

VIII - promover ações, projetos, pesquisas e estudos com o objetivo 
de produzir e disseminar informações e conhecimento sobre a biodiversidade;

IX - estimular a capacitação de recursos humanos, o fortaleci-
mento institucional e a sensibilização pública para a conservação e uso 
sustentável da biodiversidade;

X - orientar as ações de acompanhamento e avaliação da execu-
ção dos componentes temáticos para atendimento aos princípios e dire-
trizes para implementação da Política Nacional da Biodiversidade; e

XI - orientar o acompanhamento da execução das ações previs-
tas para implementação dos princípios e diretrizes da Política Nacional da 
Biodiversidade, inclusive mediante a definição de indicadores adequados.

Art. 3o O PRONABIO deverá ser implementado por meio de 
ações de âmbito nacional ou direcionadas a conjuntos de biomas, com 
estrutura que compreenda:

I - componentes temáticos:
a) conhecimento da biodiversidade;
b) conservação da biodiversidade;
c) utilização sustentável dos componentes da biodiversidade;
d) monitoramento, avaliação, prevenção e mitigação de impactos 

sobre a biodiversidade;
e) acesso aos recursos genéticos e aos conhecimentos tradicio-

nais associados e repartição de benefícios;
f) educação, sensibilização pública, informação e divulgação so-

bre biodiversidade;
g) fortalecimento jurídico e institucional para a gestão da 

biodiversidade;
II - conjunto de biomas:
a) Amazônia;
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b) Cerrado e Pantanal;
c) Caatinga;
d) Mata Atlântica e Campos Sulinos;
e) Zona Costeira e Marinha.
Art. 4o Compete ao Ministério do Meio Ambiente supervisionar 

a implementação do PRONABIO.
Art. 5o O PRONABIO será financiado com recursos do Tesouro 

Nacional e recursos captados no País e no exterior, junto a órgãos gover-
namentais, privados e multilaterais.

Art. 6o A Comissão Nacional de Biodiversidade tem como fina-
lidade coordenar, acompanhar e avaliar as ações do PRONABIO, compe-
tindo-lhe, especialmente:

Art. 6º A Comissão Nacional de Biodiversidade é órgão consultivo 
destinado a coordenar, acompanhar e avaliar as ações do PRONABIO e lhe 
compete, especialmente: (Redação dada pelo Decreto nº 10.235, de 2020)

I - coordenar a elaboração da Política Nacional da Biodiversidade, 
com base nos princípios e diretrizes previstos no Decreto no 4.339, de 2002;

II - promover a implementação dos compromissos assumidos 
pelo Brasil junto à Convenção sobre Diversidade Biológica;

III - aprovar a metodologia para elaboração e o texto final dos 
relatórios nacionais para a Convenção sobre Diversidade Biológica; (Re-
vogado pelo Decreto nº 10.235, de 2020)

IV - propor medidas para o cumprimento, pelo Poder Públi-
co Federal, dos princípios e diretrizes para implementação da Política 
Nacional da Biodiversidade, instituídos pelo Decreto no 4.339, de 2002, 
estimulando a descentralização da execução das ações e assegurando a 
participação dos setores interessados;

V - prestar assistência técnica aos agentes públicos e privados res-
ponsáveis pela execução da Política Nacional da Biodiversidade no território 
nacional, para que seus princípios, diretrizes e objetivos sejam cumpridos;

VI - promover articulação entre programas, projetos e atividades 
relativas à implementação dos princípios e diretrizes da Política Nacional 
da Biodiversidade, e promover a integração de políticas setoriais relevantes;

VII - propor diretrizes gerais do PRONABIO em apoio à execu-
ção das ações previstas para implementação dos princípios e diretrizes da 
Política Nacional da Biodiversidade, e identificar demandas e fontes de 
recursos financeiros;
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VIII - identificar a necessidade e propor a criação ou modificação 
de instrumentos necessários à boa execução dos princípios e diretrizes 
para implementação da Política Nacional da Biodiversidade;

IX - estimular a cooperação interinstitucional e internacional 
para a implementação dos princípios e diretrizes da Política Nacional da 
Biodiversidade e da Convenção sobre Diversidade Biológica no País;

X - identificar e propor áreas e ações prioritárias:
a) de pesquisa sobre a diversidade biológica; (Revogada pelo De-

creto nº 10.235, de 2020)
b) de conservação da diversidade biológica; (Revogada pelo De-

creto nº 10.235, de 2020)
c) de utilização sustentável de componentes da biodiversidade; 

(Revogada pelo Decreto nº 10.235, de 2020)
d) de monitoramento, avaliação, prevenção e mitigação de im-

pactos; e (Revogada pelo Decreto nº 10.235, de 2020)
e) de repartição de benefícios derivados da utilização da biodi-

versidade; (Revogada pelo Decreto nº 10.235, de 2020)
X - acompanhar o processo de definição de áreas e de ações prio-

ritárias e a implementação das ações recomendadas; (Redação dada pelo 
Decreto nº 10.235, de 2020)

XI - identificar, propor e estimular ações de capacitação de recur-
sos humanos, fortalecimento institucional e sensibilização pública;

XII - estabelecer critérios gerais de aceitação e seleção de projetos 
e selecionar projetos no âmbito de programas relacionados à proteção da 
biodiversidade, quando especialmente designada para tanto; (Revogado 
pelo Decreto nº 10.235, de 2020)

XIII - promover debates e consultas públicas sobre os temas 
relacionados à formulação de propostas referentes à Política Nacional 
da Biodiversidade;

XIV - criar e coordenar câmaras técnicas, compostas por convi-
dados e membros dela integrantes, com a finalidade de promover a dis-
cussão e a articulação em temas relevantes para a implementação dos 
princípios e diretrizes da Política Nacional da Biodiversidade;

XV - acompanhar e avaliar a execução dos componentes temáti-
cos para a implementação dos princípios e diretrizes da Política Nacional 
da Biodiversidade e coordenar a elaboração de relatórios nacionais sobre 
biodiversidade; (Revogada pelo Decreto nº 10.235, de 2020)
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XVI - acompanhar a execução das ações previstas para atendi-
mento aos princípios e diretrizes para implementação da Política Nacio-
nal da Biodiversidade; e

XVII - apresentar proposta de regimento interno ao Ministro de 
Estado do Meio Ambiente. (Revogada pelo Decreto nº 10.235, de 2020)

Art. 7º A Comissão Nacional de Biodiversidade é composta por 
representantes: (Redação dada pelo Decreto nº 10.235, de 2020)

I - dos seguintes órgãos: (Redação dada pelo Decreto nº 10.235, 
de 2020)

a) Secretaria de Biodiversidade do Ministério do Meio Ambiente, 
que a presidirá; (Incluída pelo Decreto nº 10.235, de 2020)

b) Ministério da Defesa; (Incluída pelo Decreto nº 10.235, de 2020)
c) Ministério das Relações Exteriores; (Incluída pelo Decreto nº 

10.235, de 2020)
d) Ministério da Economia; (Incluída pelo Decreto nº 10.235, 

de 2020)
e) Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; (Incluí-

da pelo Decreto nº 10.235, de 2020)
f) Ministério da Saúde; (Incluída pelo Decreto nº 10.235, de 2020)
g) Ministério do Desenvolvimento Regional; (Incluída pelo De-

creto nº 10.235, de 2020)
h) Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Natu-

rais Renováveis - Ibama; (Incluída pelo Decreto nº 10.235, de 2020)
i) Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - 

Instituto Chico Mendes; e (Incluída pelo Decreto nº 10.235, de 2020)
j) Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro - 

JBRJ; (Incluída pelo Decreto nº 10.235, de 2020)
II - de universidades ou institutos de pesquisa, que seja especia-

lista na área de biodiversidade; (Redação dada pelo Decreto nº 10.235, 
de 2020)

III - das entidades ambientalistas de âmbito nacional inscritas há, 
no mínimo, um ano no Cadastro Nacional de Entidades Ambientalistas - 
Cnea; (Redação dada pelo Decreto nº 10.235, de 2020)

IV - da Confederação Nacional da Indústria; e (Redação dada 
pelo Decreto nº 10.235, de 2020)

V - da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. (Reda-
ção dada pelo Decreto nº 10.235, de 2020)
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§ 1º Cada membro da Comissão Nacional de Biodiversidade terá 
um suplente, que o substituirá em suas ausências e impedimentos. (Reda-
ção dada pelo Decreto nº 10.235, de 2020)

§ 2º Os membros da Comissão Nacional de Biodiversidade a que 
se refere o inciso I do caput e os respectivos suplentes serão indicados pelos 
titulares dos órgãos que representam e designados pelo Ministro de Estado 
do Meio Ambiente. (Redação dada pelo Decreto nº 10.235, de 2020)

§ 3º As instituições a que se referem os incisos II e III do caput 
serão indicadas pelo Presidente da Comissão Nacional de Biodiversida-
de. (Incluído pelo Decreto nº 10.235, de 2020)

§ 4º Os membros da Comissão Nacional de Biodiversidade a que 
se referem os incisos II a V do caput e os respectivos suplentes serão 
indicadas pelas instituições que representem e designados pelo Ministro 
de Estado do Meio Ambiente para mandato de dois anos, renovável por 
igual período. (Incluído pelo Decreto nº 10.235, de 2020)

Art. 8o Poderão participar das reuniões da Comissão Nacional 
de Biodiversidade, a convite de seu Presidente, representantes de outros 
órgãos e entidades da administração pública, bem como pessoas físicas 
e representantes de pessoas jurídicas que, por sua experiência pessoal ou 
institucional, possam contribuir para os debates.

Art. 9º A Comissão Nacional de Biodiversidade se reunirá em 
caráter ordinário até duas vezes ao ano e em caráter extraordinário sem-
pre que convocada por seu Presidente. (Redação dada pelo Decreto nº 
10.235, de 2020)

§ 1º As reuniões ordinárias serão convocadas com a antecedência 
mínima de vinte dias e as extraordinárias com a antecedência mínima de 
sete dias. (Incluído pelo Decreto nº 10.235, de 2020)

§ 2º A convocação para reuniões ordinárias e extraordinárias 
será encaminhada a cada um dos membros da Comissão Nacional de 
Biodiversidade, titular e suplente, e conterá informação sobre o dia, o 
horário e o local da reunião. (Incluído pelo Decreto nº 10.235, de 2020)

§ 3º O quórum de reunião da Comissão Nacional de Biodiversi-
dade é de metade dos membros e o quórum de aprovação é de maioria 
simples dos membros. (Incluído pelo Decreto nº 10.235, de 2020)

§ 4º Além do voto ordinário, o Presidente da Comissão Nacional 
de Biodiversidade terá o voto de qualidade em caso de empate. (Incluído 
pelo Decreto nº 10.235, de 2020)

§ 5º Os membros da Comissão Nacional de Biodiversidade e das 
Câmaras Técnicas que se encontrarem no Distrito Federal se reunirão 
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presencialmente e os membros que se encontrem em outros entes fede-
rativos participarão da reunião por meio de videoconferência. (Incluído 
pelo Decreto nº 10.235, de 2020)

§ 6º As Câmaras Técnicas: (Incluído pelo Decreto nº 10.235, de 2020)
I - serão compostas na forma de ato da Comissão Nacional de 

Biodiversidade; (Incluído pelo Decreto nº 10.235, de 2020)
II - não poderão ter mais de sete membros; (Incluído pelo Decre-

to nº 10.235, de 2020)
III - terão caráter temporário e duração não superior a um ano; e 

(Incluído pelo Decreto nº 10.235, de 2020)
IV - estão limitadas a dez operando simultaneamente. (Incluído 

pelo Decreto nº 10.235, de 2020)
Art. 10. O Ministério do Meio Ambiente proverá os serviços de 

apoio técnico-administrativo da Comissão Nacional de Biodiversidade. 
(Incluído pelo Decreto nº 10.235, de 2020)

Art. 11. A participação na Comissão Nacional de Biodiversidade 
e nas Câmaras Técnicas será considerada prestação de serviço público re-
levante, não remunerada. (Redação dada pelo Decreto nº 10.235, de 2020)

Art. 12. Fica revogado o Decreto no 1.354, de 29 de dezembro de 
1994.

Brasília, 21 de maio de 2003; 182o da Independência e 115o 
da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Celso Luiz Nunes Amorim 
Roberto Rodrigues Guido Mantega 
Roberto Átila Amaral Vieira 
Marina Silva 
Ciro Ferreira Gomes 
Miguel Soldatelli Rosseto

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 22.5.2003
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DECRETO Nº 7.352, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2010

Dispõe sobre a política de educação do 
campo e o Programa Nacional de Edu-
cação na Reforma Agrária - PRONERA.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que 
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, alínea “a”, da Constituição, e tendo 
em vista o disposto na Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e no art. 
33 da Lei no 11.947, de 16 de junho de 2009, 

DECRETA: 
Art. 1o A política de educação do campo destina-se à ampliação e 

qualificação da oferta de educação básica e superior às populações do cam-
po, e será desenvolvida pela União em regime de colaboração com os Esta-
dos, o Distrito Federal e os Municípios, de acordo com as diretrizes e metas 
estabelecidas no Plano Nacional de Educação e o disposto neste Decreto. 

§ 1o Para os efeitos deste Decreto, entende-se por:
I - populações do campo: os agricultores familiares, os extrativis-

tas, os pescadores artesanais, os ribeirinhos, os assentados e acampados 
da reforma agrária, os trabalhadores assalariados rurais, os quilombolas, 
os caiçaras, os povos da floresta, os caboclos e outros que produzam suas 
condições materiais de existência a partir do trabalho no meio rural; e

II - escola do campo: aquela situada em área rural, conforme defi-
nida pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 
ou aquela situada em área urbana, desde que atenda predominantemente 
a populações do campo. 

§ 2o Serão consideradas do campo as turmas anexas vinculadas a 
escolas com sede em área urbana, que funcionem nas condições especifi-
cadas no inciso II do § 1o. 

§ 3o As escolas do campo e as turmas anexas deverão elaborar seu 
projeto político pedagógico, na forma estabelecida pelo Conselho Nacio-
nal de Educação. 

§ 4o A educação do campo concretizar-se-á mediante a oferta de 
formação inicial e continuada de profissionais da educação, a garantia de 
condições de infraestrutura e transporte escolar, bem como de materiais 
e livros didáticos, equipamentos, laboratórios, biblioteca e áreas de lazer 
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e desporto adequados ao projeto político-pedagógico e em conformidade 
com a realidade local e a diversidade das populações do campo. 

Art. 2o São princípios da educação do campo:
I - respeito à diversidade do campo em seus aspectos sociais, cul-

turais, ambientais, políticos, econômicos, de gênero, geracional e de raça 
e etnia;

II - incentivo à formulação de projetos político-pedagógicos es-
pecíficos para as escolas do campo, estimulando o desenvolvimento das 
unidades escolares como espaços públicos de investigação e articulação 
de experiências e estudos direcionados para o desenvolvimento social, 
economicamente justo e ambientalmente sustentável, em articulação 
com o mundo do trabalho;

III - desenvolvimento de políticas de formação de profissionais 
da educação para o atendimento da especificidade das escolas do campo, 
considerando-se as condições concretas da produção e reprodução social 
da vida no campo;

IV - valorização da identidade da escola do campo por meio de 
projetos pedagógicos com conteúdos curriculares e metodologias ade-
quadas às reais necessidades dos alunos do campo, bem como flexibilida-
de na organização escolar, incluindo adequação do calendário escolar às 
fases do ciclo agrícola e às condições climáticas; e

V - controle social da qualidade da educação escolar, mediante a 
efetiva participação da comunidade e dos movimentos sociais do campo. 

Art. 3o Caberá à União criar e implementar mecanismos que ga-
rantam a manutenção e o desenvolvimento da educação do campo nas 
políticas públicas educacionais, com o objetivo de superar as defasagens 
históricas de acesso à educação escolar pelas populações do campo, vi-
sando em especial:

I - reduzir os indicadores de analfabetismo com a oferta de políticas 
de educação de jovens e adultos, nas localidades onde vivem e trabalham, 
respeitando suas especificidades quanto aos horários e calendário escolar;

II - fomentar educação básica na modalidade Educação de Jo-
vens e Adultos, integrando qualificação social e profissional ao ensino 
fundamental;

III - garantir o fornecimento de energia elétrica, água potável e 
saneamento básico, bem como outras condições necessárias ao funciona-
mento das escolas do campo; e

IV - contribuir para a inclusão digital por meio da ampliação do 
acesso a computadores, à conexão à rede mundial de computadores e a 
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outras tecnologias digitais, beneficiando a comunidade escolar e a popu-
lação próxima às escolas do campo. 

Parágrafo único. Aos Estados, Distrito Federal e Municípios que 
desenvolverem a educação do campo em regime de colaboração com a 
União caberá criar e implementar mecanismos que garantam sua manu-
tenção e seu desenvolvimento nas respectivas esferas, de acordo com o 
disposto neste Decreto. 

Art. 4o A União, por meio do Ministério da Educação, prestará 
apoio técnico e financeiro aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municí-
pios na implantação das seguintes ações voltadas à ampliação e qualifica-
ção da oferta de educação básica e superior às populações do campo em 
seus respectivos sistemas de ensino, sem prejuízo de outras que atendam 
aos objetivos previstos neste Decreto:

I - oferta da educação infantil como primeira etapa da educação 
básica em creches e pré-escolas do campo, promovendo o desenvolvi-
mento integral de crianças de zero a cinco anos de idade;

II - oferta da educação básica na modalidade de Educação de 
Jovens e Adultos, com qualificação social e profissional, articulada à pro-
moção do desenvolvimento sustentável do campo;

III - acesso à educação profissional e tecnológica, integrada, con-
comitante ou sucessiva ao ensino médio, com perfis adequados às carac-
terísticas socioeconômicas das regiões onde será ofertada;

IV - acesso à educação superior, com prioridade para a formação 
de professores do campo;

V - construção, reforma, adequação e ampliação de escolas do 
campo, de acordo com critérios de sustentabilidade e acessibilidade, res-
peitando as diversidades regionais, as características das distintas faixas 
etárias e as necessidades do processo educativo;

VI - formação inicial e continuada específica de professores que 
atendam às necessidades de funcionamento da escola do campo;

VII - formação específica de gestores e profissionais da educação 
que atendam às necessidades de funcionamento da escola do campo;

VIII - produção de recursos didáticos, pedagógicos, tecnológi-
cos, culturais e literários que atendam às especificidades formativas das 
populações do campo; e

IX - oferta de transporte escolar, respeitando as especificidades geo-
gráficas, culturais e sociais, bem como os limites de idade e etapas escolares. 
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§ 1o A União alocará recursos para as ações destinadas à promo-
ção da educação nas áreas de reforma agrária, observada a disponibilida-
de orçamentária. 

§ 2o Ato do Ministro de Estado da Educação disciplinará as con-
dições, critérios e procedimentos para apoio técnico e financeiro às ações 
de que trata este artigo. 

Art. 5o A formação de professores para a educação do campo ob-
servará os princípios e objetivos da Política Nacional de Formação de 
Profissionais do Magistério da Educação Básica, conforme disposto no 
Decreto no 6.755, de 29 de janeiro de 2009, e será orientada, no que cou-
ber, pelas diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação. 

§ 1o Poderão ser adotadas metodologias de educação a distância para 
garantir a adequada formação de profissionais para a educação do campo. 

§ 2o A formação de professores poderá ser feita concomitante-
mente à atuação profissional, de acordo com metodologias adequadas, 
inclusive a pedagogia da alternância, e sem prejuízo de outras que aten-
dam às especificidades da educação do campo, e por meio de atividades 
de ensino, pesquisa e extensão. 

§ 3o As instituições públicas de ensino superior deverão incor-
porar nos projetos político-pedagógicos de seus cursos de licenciatura 
os processos de interação entre o campo e a cidade e a organização dos 
espaços e tempos da formação, em consonância com as diretrizes estabe-
lecidas pelo Conselho Nacional de Educação. 

Art. 6o Os recursos didáticos, pedagógicos, tecnológicos, cultu-
rais e literários destinados à educação do campo deverão atender às espe-
cificidades e apresentar conteúdos relacionados aos conhecimentos das 
populações do campo, considerando os saberes próprios das comunida-
des, em diálogo com os saberes acadêmicos e a construção de propostas 
de educação no campo contextualizadas. 

Art. 7o No desenvolvimento e manutenção da política de educa-
ção do campo em seus sistemas de ensino, sempre que o cumprimento do 
direito à educação escolar assim exigir, os entes federados assegurarão:

I - organização e funcionamento de turmas formadas por alunos 
de diferentes idades e graus de conhecimento de uma mesma etapa de 
ensino, especialmente nos anos iniciais do ensino fundamental;

II - oferta de educação básica, sobretudo no ensino médio e nas 
etapas dos anos finais do ensino fundamental, e de educação superior, de 
acordo com os princípios da metodologia da pedagogia da alternância; e
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III - organização do calendário escolar de acordo com as fases do 
ciclo produtivo e as condições climáticas de cada região. 

Art. 8o Em cumprimento ao art. 12 da Lei no 11.947, de 16 de 
junho de 2009, os entes federados garantirão alimentação escolar dos alu-
nos de acordo com os hábitos alimentares do contexto socioeconômico-
-cultural-tradicional predominante em que a escola está inserida. 

Art. 9o O Ministério da Educação disciplinará os requisitos e os 
procedimentos para apresentação, por parte dos Estados, Municípios e 
Distrito Federal, de demandas de apoio técnico e financeiro suplemen-
tares para atendimento educacional das populações do campo, atendidas 
no mínimo as seguintes condições:

I - o ente federado, no âmbito de suas responsabilidades, deverá 
prever no respectivo plano de educação, diretrizes e metas para o desen-
volvimento e a manutenção da educação do campo;

II - os Estados e o Distrito Federal, no âmbito de suas Secretarias 
de Educação, deverão contar com equipes técnico-pedagógicas específi-
cas, com vistas à efetivação de políticas públicas de educação do campo; e

III - os Estados e o Distrito Federal deverão constituir instâncias 
colegiadas, com participação de representantes municipais, das organi-
zações sociais do campo, das universidades públicas e outras instituições 
afins, com vistas a colaborar com a formulação, implementação e acom-
panhamento das políticas de educação do campo. 

Parágrafo único. Ato do Ministro de Estado da Educação disporá 
sobre a instalação, a composição e o funcionamento de comissão nacio-
nal de educação do campo, que deverá articular-se com as instâncias co-
legiadas previstas no inciso III no acompanhamento do desenvolvimento 
das ações a que se refere este Decreto. 

Art. 10. O Ministério da Educação poderá realizar parcerias com 
outros órgãos e entidades da administração pública para o desenvolvimen-
to de ações conjuntas e para apoiar programas e outras iniciativas no inte-
resse da educação do campo, observadas as diretrizes fixadas neste Decreto. 

Art. 11. O Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária 
- PRONERA, executado no âmbito do Ministério do Desenvolvimento 
Agrário pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - IN-
CRA, nos termos do art. 33 da Lei no 11.947, de 16 de junho de 2009, 
integra a política de educação do campo. 

Art. 12. Os objetivos do PRONERA são:
I - oferecer educação formal aos jovens e adultos beneficiários do 

Plano Nacional de Reforma Agrária - PNRA, em todos os níveis de ensino;
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II - melhorar as condições do acesso à educação do público do 
PNRA; e

III - proporcionar melhorias no desenvolvimento dos assen-
tamentos rurais por meio da qualificação do público do PNRA e dos 
profissionais que desenvolvem atividades educacionais e técnicas nos 
assentamentos. 

Art. 13. São beneficiários do PRONERA:
I - população jovem e adulta das famílias beneficiárias dos proje-

tos de assentamento criados ou reconhecidos pelo INCRA e do Programa 
Nacional de Crédito Fundiário - PNFC, de que trata o § 1o do art. 1o do 
Decreto no 6.672, de 2 de dezembro de 2008;

II - alunos de cursos de especialização promovidos pelo INCRA;
III - professores e educadores que exerçam atividades educacio-

nais voltadas às famílias beneficiárias; e
IV - demais famílias cadastradas pelo INCRA. 
Art. 14. O PRONERA compreende o apoio a projetos nas seguin-

tes áreas:
I - alfabetização e escolarização de jovens e adultos no ensino 

fundamental;
II - formação profissional conjugada com o ensino de nível mé-

dio, por meio de cursos de educação profissional de nível técnico, supe-
rior e pós-graduação em diferentes áreas do conhecimento;

III - capacitação e escolaridade de educadores;
IV - formação continuada e escolarização de professores de nível 

médio, na modalidade normal, ou em nível superior, por meio de licen-
ciaturas e de cursos de pós-graduação;

V - produção, edição e organização de materiais didático-peda-
gógicos necessários à execução do PRONERA; e

VI - realização de estudos e pesquisas e promoção de seminários, 
debates e outras atividades com o objetivo de subsidiar e fortalecer as 
atividades do PRONERA. 

Parágrafo único. O INCRA celebrará contratos, convênios, ter-
mos de cooperação ou outros instrumentos congêneres com instituições 
de ensino públicas e privadas sem fins lucrativos e demais órgãos e enti-
dades públicas para execução de projetos no âmbito do PRONERA. 

Art. 15. Os projetos desenvolvidos no âmbito do PRONERA po-
derão prever a aplicação de recursos para o custeio das atividades neces-
sárias à sua execução, conforme norma a ser expedida pelo INCRA, nos 
termos da legislação vigente. 
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Art. 16. A gestão nacional do PRONERA cabe ao INCRA, que 
tem as seguintes atribuições:

I - coordenar e supervisionar os projetos executados no âmbito 
do Programa;

II - definir procedimentos e produzir manuais técnicos para as 
atividades relacionadas ao Programa, aprovando-os em atos próprios no 
âmbito de sua competência ou propondo atos normativos da competên-
cia do Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário; e

III - coordenar a Comissão Pedagógica Nacional de que trata o 
art. 17. 

Art. 17. O PRONERA contará com uma Comissão Pedagógica 
Nacional, formada por representantes da sociedade civil e do governo 
federal, com as seguintes finalidades: (Revogado pelo Decreto nº 10.087, 
de 2019) (Vigência)

I - orientar e definir as ações político-pedagógicas; (Revogado 
pelo Decreto nº 10.087, de 2019) (Vigência)

II - emitir parecer técnico e pedagógico sobre propostas de traba-
lho e projetos; e (Revogado pelo Decreto nº 10.087, de 2019) (Vigência)

III - acompanhar e avaliar os cursos implementados no âmbito 
do Programa. (Revogado pelo Decreto nº 10.087, de 2019) (Vigência)

§ 1o A composição e atribuições da Comissão Pedagógica Na-
cional serão disciplinadas pelo Presidente do INCRA. (Revogado pelo 
Decreto nº 10.087, de 2019) (Vigência)

§ 2o A Comissão Pedagógica Nacional deverá contar com a par-
ticipação de representantes, entre outros, do Ministério do Desenvolvi-
mento Agrário, do Ministério da Educação e do INCRA. (Revogado pelo 
Decreto nº 10.087, de 2019) (Vigência)

Art. 18. As despesas da União com a política de educação do 
campo e com o PRONERA correrão à conta das dotações orçamentárias 
anualmente consignadas, respectivamente, aos Ministérios da Educação 
e do Desenvolvimento Agrário, observados os limites estipulados pelo 
Poder Executivo, na forma da legislação orçamentária e financeira. 

Art. 19. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 4 de novembro de 2010; 189o da Independência e 
122o da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Fernando Haddad 
Daniel Maia
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DECRETO Nº 10.880, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2021

Regulamenta o Programa Alimenta Bra-
sil, instituído pela Medida Provisória nº 
1.061, de 9 de agosto de 2021.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que 
lhe confere o art. 84, caput, incisos IV e VI, alínea “a”, da Constituição, e 
tendo em vista o disposto na Medida Provisória nº 1.061, de 9 de agosto 
de 2021,

DECRETA:
Art. 1º Este Decreto regulamenta o Programa Alimenta Brasil, 

instituído pela Medida Provisória nº 1.061, de 9 de agosto de 2021.
Parágrafo único. O Ministério da Cidadania, o Ministério da Agri-

cultura, Pecuária e Abastecimento e o Grupo Gestor do Programa Alimen-
ta Brasil, no âmbito de suas competências, poderão editar as normas com-
plementares necessárias à execução do Programa Alimenta Brasil.

CAPÍTULO I
DAS FINALIDADES DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL

Art. 2º São finalidades do Programa Alimenta Brasil:
I - incentivar a agricultura familiar e promover a sua inclusão 

econômica e social, com fomento à produção sustentável, ao processa-
mento e à industrialização de alimentos e à geração de renda;

II - incentivar o consumo e a valorização dos alimentos produzi-
dos pela agricultura familiar;

III - promover o acesso à alimentação, em quantidade, qualida-
de e regularidade necessárias, às pessoas em situação de insegurança ali-
mentar e nutricional, sob a perspectiva do direito humano à alimentação 
adequada e saudável;

IV - promover o abastecimento alimentar, por meio de compras 
governamentais de alimentos, inclusive para prover a alimentação escolar 
e o abastecimento de equipamentos públicos de alimentação e nutrição, 
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em âmbito municipal, estadual e distrital, inclusive nas áreas abrangidas 
por consórcios públicos;

V - apoiar a formação de estoques pelas cooperativas e demais 
organizações formais da agricultura familiar;

VI - fortalecer circuitos locais e regionais e redes de 
comercialização;

VII - promover e valorizar a biodiversidade e a produção orgâni-
ca e agroecológica de alimentos;

VIII - incentivar hábitos alimentares saudáveis em nível local e 
regional; e

IX - estimular o cooperativismo e o associativismo.

CAPÍTULO II
DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL

Art. 3º Os beneficiários do Programa Alimenta Brasil serão for-
necedores ou consumidores de alimentos.

Art. 4º Para fins do disposto neste Decreto, consideram-se:
I - beneficiários consumidores - indivíduos:
a) em situação de insegurança alimentar e nutricional;
b) atendidos:
1. pela rede socioassistencial;
2. pela rede pública de ensino e de saúde;
3. pelos equipamentos públicos de alimentação e nutrição; e
4. pelas demais ações de alimentação e de nutrição financiadas 

pelo Poder Público; ou
c) que estejam sob custódia do Estado em estabelecimentos pri-

sionais e em unidades de internação do sistema socioeducativo;
II - beneficiários fornecedores - agricultores familiares, empreen-

dedores familiares rurais e demais beneficiários que atendam aos requisitos 
estabelecidos no art. 3º da Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006; (Vide)

III - organizações fornecedoras - cooperativas e outras organiza-
ções formalmente constituídas como pessoas jurídicas de direito privado 
com Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar ou outros instrumentos de identificação da agricul-
tura familiar; (Vide)

IV - unidade recebedora - organização formalmente constituída 
que recebe os alimentos e os fornece aos beneficiários consumidores, nos 
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termos do disposto em resolução do Grupo Gestor do Programa Alimen-
ta Brasil;

V - órgão comprador - órgão ou entidade da administração pú-
blica, direta e indireta, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios;

VI - chamamento público - procedimento administrativo desti-
nado à seleção de proposta para aquisição de produtos de beneficiários 
fornecedores e organizações fornecedoras; e

VII - agente operador - instituição financeira oficial responsável 
pela realização dos pagamentos aos beneficiários fornecedores.

§ 1º Os beneficiários fornecedores serão identificados pela sua 
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF da Secretaria Especial da 
Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda.

§ 2º A comprovação da aptidão dos beneficiários fornecedores 
será feita por meio da apresentação:

I - da Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortaleci-
mento da Agricultura Familiar; ou

II - de documentos definidos pelo Ministério da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento, em articulação com outros órgãos da adminis-
tração pública federal.

CAPÍTULO III
DA AQUISIÇÃO E DA DESTINAÇÃO DE ALIMENTOS

Seção I
Da aquisição de alimentos

Art. 5º As aquisições de alimentos no âmbito do Programa Ali-
menta Brasil poderão ser realizadas com dispensa de licitação, desde que:

I - os preços sejam compatíveis com os preços vigentes no mer-
cado, em âmbito local ou regional, aferidos e definidos de acordo com 
metodologia instituída pelo Grupo Gestor do Programa Alimenta Brasil;

II - os beneficiários fornecedores e as organizações fornecedoras 
comprovem sua qualificação, na forma dos incisos II e III do caput do art. 4º;

III - o valor máximo anual para aquisições de alimentos, por uni-
dade familiar ou por organização da agricultura familiar seja respeitado, 
nos termos do disposto no art. 19; e

IV - os alimentos adquiridos:
a) sejam de produção própria dos beneficiários fornecedores; e
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b) cumpram os requisitos de controle de qualidade estabelecidos 
na legislação.

§ 1º No âmbito do Programa Alimenta Brasil, as organizações 
fornecedoras somente poderão vender produtos provenientes de benefi-
ciários fornecedores.

§ 2º O Grupo Gestor do Programa Alimenta Brasil estabelecerá 
as condições para a aquisição de produtos:

I - in natura;
II - processados;
III - beneficiados; ou
IV - industrializados.
§ 3º São admitidas a aquisição de insumos e a contratação de 

prestador de serviços, de forma complementar à produção própria do 
beneficiário fornecedor ou da organização fornecedora, para fins de pro-
cessamento, beneficiamento ou industrialização dos produtos a serem 
fornecidos ao Programa Alimenta Brasil, nos termos do disposto em re-
solução do Grupo Gestor do Programa Alimenta Brasil.

Art. 6º A aquisição de alimentos deverá conciliar a demanda por 
ações de promoção de segurança alimentar e nutricional e de abasteci-
mento alimentar com a oferta de produtos pelos beneficiários fornecedo-
res do Programa Alimenta Brasil.

Art. 7º As aquisições de alimentos serão realizadas preferencial-
mente de beneficiários fornecedores prioritários definidos pelo Grupo 
Gestor do Programa Alimenta Brasil.

Seção II
Da destinação dos alimentos adquiridos

Art. 8º Os alimentos adquiridos no âmbito do Programa Alimen-
ta Brasil serão destinados ao:

I - consumo de pessoas ou famílias em situação de insegurança 
alimentar e nutricional;

II - abastecimento:
a) da rede socioassistencial;
b) dos equipamentos públicos de alimentação e nutrição;
c) das redes públicas de ensino e de saúde;
d) das unidades de internação do sistema socioeducativo e dos 

estabelecimentos prisionais; e
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e) dos órgãos e das entidades da administração pública, direta e 
indireta; e

III - atendimento a outras demandas definidas pelo Grupo Ges-
tor do Programa Alimenta Brasil.

§ 1º O Grupo Gestor do Programa Alimenta Brasil estabelecerá 
as condições de participação e os critérios de priorização das unidades 
recebedoras.

§ 2º O Ministério da Cidadania poderá estabelecer as condi-
ções e os critérios para distribuição direta de alimentos aos beneficiários 
consumidores.

§ 3º O abastecimento da rede pública e filantrópica de ensino 
terá caráter suplementar ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - 
PNAE estabelecido na Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009.

Art. 9º A venda dos alimentos adquiridos no âmbito do Progra-
ma Alimenta Brasil será realizada por meio de leilões eletrônicos ou em 
balcão e terá como objetivos:

I - contribuir para regular o abastecimento alimentar;
II - fortalecer circuitos locais e regionais de comercialização de 

alimentos;
III - promover e valorizar a biodiversidade; e
IV - incentivar hábitos alimentares saudáveis, em nível local e 

regional.
§ 1º O valor de venda dos produtos em balcão seguirá metodolo-

gia estabelecida pelo Grupo Gestor do Programa Alimenta Brasil.
§ 2º Para compor os estoques constituídos com recursos do Mi-

nistério da Cidadania e do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento, poderão ser adquiridos produtos destinados à alimentação 
animal para venda com deságio aos beneficiários da Lei nº 11.326, de 
2006, nos Municípios em situação de emergência ou estado de calami-
dade pública, reconhecida nos termos do disposto na Lei nº 12.340, de 
1º de dezembro de 2010.

§ 3º O Grupo Gestor do Programa Alimenta Brasil estabelecerá:
I - as hipóteses de concessão do deságio;
II - a forma de aplicação do deságio;
III - os limites de venda por unidade familiar; e
IV - o valor efetivo do deságio para cada caso.
§ 4º As aquisições de produtos de alimentação animal poderão 

ser efetuadas até o limite de cinco por cento da dotação orçamentária 
anual do Programa Alimenta Brasil.
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Seção III
Do pagamento aos fornecedores

Art. 10. O pagamento pelos alimentos adquiridos no âmbito do 
Programa Alimenta Brasil será realizado aos beneficiários fornecedores:

I - diretamente; ou
II - por meio de organizações fornecedoras.
Parágrafo único. Os valores a serem pagos aos beneficiários for-

necedores nos termos do disposto no caput serão:
I - os preços de referência de cada produto; ou
II - os preços definidos de acordo com metodologia estabelecida 

pelo Grupo Gestor do Programa Alimenta Brasil.
Art. 11. Na hipótese de pagamento por meio de organizações for-

necedoras de que trata o inciso II do caput do art. 10, os custos operacio-
nais de transporte, armazenamento, beneficiamento ou processamento 
poderão ser deduzidos do valor a ser pago aos beneficiários fornecedores, 
desde que previamente acordado.

Art. 12. O pagamento aos beneficiários fornecedores deverá ser 
precedido de comprovação da entrega e da qualidade dos alimentos, por 
meio de documento fiscal e de termo de recebimento e aceitabilidade.

Parágrafo único. O termo de recebimento e aceitabilidade a que 
se refere o caput poderá ser dispensado em aquisições nas seguintes mo-
dalidades, desde que o ateste da entrega e da qualidade dos alimentos seja 
feito pela unidade executora no documento fiscal:

I - incentivo à produção e ao consumo de leite;
II - compra direta;
III - compra institucional; e
IV - apoio à formação de estoques.

Seção IV
Do agente operador do Programa Alimenta Brasil

Art. 13. Na execução do Programa Alimenta Brasil, o pagamento 
será realizado pelo agente operador aos beneficiários fornecedores, nos 
termos do disposto no art. 10.

Art. 14. Para caracterização como agente operador, a instituição 
financeira oficial deverá firmar contrato, acordo, cooperação ou instru-
mento congênere com a União, por meio das unidades gestoras do Pro-
grama Alimenta Brasil.



COLETÂNEA DE LEGISLAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL 
SOBRE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS 

VOLUME 2

223

§ 1º Além do pagamento aos fornecedores, o agente operador po-
derá desenvolver outras ações de apoio à operacionalização do Programa 
Alimenta Brasil, desde que pactuado em instrumento específico.

§ 2º O agente operador poderá estabelecer convênios com coope-
rativas de crédito e bancos cooperativos para realização dos pagamentos 
aos beneficiários fornecedores e organizações fornecedoras.

Art. 15. Fica o agente operador autorizado a disponibilizar às 
unidades gestoras, a qualquer momento, as informações referentes aos 
pagamentos efetuados aos beneficiários fornecedores nos termos do dis-
posto no art. 10.

Parágrafo único. A disponibilização das informações a que se re-
fere o caput dependerá de consentimento prévio e expresso dos benefi-
ciários fornecedores.

Art. 16. Caberá ao Banco do Brasil exercer a função de agente ope-
rador do Programa Alimenta Brasil executado por meio de termo de adesão.

CAPÍTULO IV
DAS MODALIDADES DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA 

ALIMENTA BRASIL

Art. 17. O Programa Alimenta Brasil será executado nas seguin-
tes modalidades:

I - compra com doação simultânea - compra de alimentos diver-
sos e doação simultânea às unidades recebedoras e, nas hipóteses estabe-
lecidas pelo Grupo Gestor do Programa Alimenta Brasil, diretamente aos 
beneficiários consumidores;

II - compra direta - compra de produtos definidos pelo Grupo Ges-
tor do Programa Alimenta Brasil, com o objetivo de sustentação de preços;

III - incentivo à produção e ao consumo de leite - compra de 
leite que, após beneficiamento, será doado às unidades recebedoras e, nas 
hipóteses estabelecidas pelo Grupo Gestor do Programa Alimenta Brasil, 
diretamente aos beneficiários consumidores;

IV - apoio à formação de estoques - apoio financeiro para a cons-
tituição de estoques de alimentos por organizações fornecedoras, para 
posterior comercialização e devolução de recursos ao Poder Público; e

V - compra institucional - compra da agricultura familiar, por 
meio de chamamento público, para o atendimento de demandas de gêne-
ros alimentícios ou de materiais propagativos, nos termos do disposto no 
inciso XVI do caput do art. 3º, da Lei nº 9.456, de 25 de abril de 1997, por 
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parte de órgão comprador e, nas hipóteses definidas pelo Grupo Gestor do 
Programa Alimenta Brasil, para doação aos beneficiários consumidores.

Parágrafo único. As modalidades de que tratam os incisos I e III 
do caput serão executadas com o objetivo de atender às demandas locais 
de suplementação alimentar de pessoas em situação de insegurança ali-
mentar e nutricional

Art. 18. As modalidades de execução do Programa Alimenta 
Brasil serão disciplinadas em resolução do Grupo Gestor do Programa 
Alimenta Brasil.

Art. 19. A participação dos beneficiários fornecedores e das or-
ganizações fornecedoras, nos termos do disposto nos incisos II e III do 
caput do art. 4º, observará os seguintes limites: Vigência

I - por unidade familiar, até:
a) R$ 12.000,00 (doze mil reais) por ano, nas modalidades:
1. compra com doação simultânea;
2. compra direta; e
3. apoio à formação de estoques;
b) R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por ano, por órgão comprador, 

na modalidade compra institucional; e
c) R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por ano, na modalidade incen-

tivo à produção e ao consumo de leite; e
II - por organização fornecedora, por ano, observados os limites 

por unidade familiar, até:
a) R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), nas modalidades:
1. compra com doação simultânea;
2. compra direta; e
3. apoio à formação de estoques; e
b) R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), por órgão comprador, 

na modalidade compra institucional.
§ 1º A primeira operação na modalidade apoio à formação de 

estoques estará limitada à R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).
§ 2º A organização fornecedora não poderá acumular mais 

de uma participação simultânea na modalidade apoio à formação de 
estoques.

§ 3º Os pagamentos aos beneficiários fornecedores, na hipótese 
do § 2º, serão feitos pela organização fornecedora somente mediante en-
trega do produto objeto do projeto.

§ 4º O beneficiário fornecedor poderá participar de mais de uma 
modalidade e os respectivos limites serão independentes entre si.
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§ 5º Na modalidade compra com doação simultânea, o beneficiá-
rio fornecedor poderá participar individualmente e por meio de organi-
zação formalmente constituída e os limites serão independentes entre si.

§ 6º Para fins do disposto neste artigo, considera-se ano o perío-
do compreendido entre 1º de janeiro e 31 de dezembro.

CAPÍTULO V
DAS INSTÂNCIAS DE COORDENAÇÃO E DE EXECUÇÃO DO 

PROGRAMA ALIMENTA BRASIL

Seção I
Do Grupo Gestor do Programa Alimenta Brasil

Art. 20. O Grupo Gestor do Programa Alimenta Brasil, órgão 
colegiado de caráter deliberativo instituído no âmbito do Ministério da 
Cidadania, tem como objetivos orientar e acompanhar a implementação 
do Programa Alimenta Brasil.

§ 1º O Grupo Gestor do Programa Alimenta Brasil é composto 
por representantes dos seguintes órgãos:

I - Ministério da Cidadania, que o coordenará;
II - Ministério da Economia;
III - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; e
IV - Ministério da Educação.
§ 2º Cada membro do Grupo Gestor do Programa Alimenta Brasil 

terá um suplente, que o substituirá em suas ausências e seus impedimentos.
§ 3º Os membros do Grupo Gestor do Programa Alimenta Brasil 

e os respectivos suplentes serão indicados pelos titulares dos órgãos que 
representam e designados em ato do Ministro de Estado da Cidadania.

Art. 21. Ao Grupo Gestor do Programa Alimenta Brasil compete 
definir, no âmbito do Programa Alimenta Brasil:

I - a forma de funcionamento das modalidades do Programa;
II - a metodologia para a definição dos preços de referência de 

aquisição de alimentos, consideradas as diferenças regionais e a realidade 
da agricultura familiar;

III - a metodologia para a definição dos preços e as condições de 
venda dos produtos adquiridos;

IV - as condições de doação dos produtos adquiridos;
V - os critérios de priorização:
a) dos beneficiários fornecedores e consumidores; e
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b) das áreas de atuação;
VI - a forma de seu funcionamento, mediante a aprovação de 

regimento interno; e
VII - outras medidas necessárias para a operacionalização do 

Programa Alimenta Brasil.
Art. 22. O Grupo Gestor do Programa Alimenta Brasil se reu-

nirá, em caráter ordinário, semestralmente e, em caráter extraordinário, 
mediante convocação de um de seus membros.

§ 1º O quórum de reunião do Grupo Gestor do Programa Alimenta 
Brasil é de maioria absoluta e o quórum de aprovação é de maioria simples.

§ 2º Na hipótese de empate, além do voto ordinário, o Coordena-
dor do Grupo Gestor do Programa Alimenta Brasil terá o voto de qualidade

§ 3º Os membros do Grupo Gestor do Programa Alimenta Brasil 
e dos comitês consultivos que se encontrarem no Distrito Federal se reu-
nirão presencialmente ou por videoconferência, nos termos do disposto 
no Decreto nº 10.416, de 7 de julho de 2020, e os membros que se encon-
trarem em outros entes federativos participarão da reunião por meio de 
videoconferência.

Art. 23. O Grupo Gestor do Programa Alimenta Brasil poderá 
instituir comitês consultivos com o objetivo de assessorar na formulação 
das normas complementares à execução do disposto neste Decreto.

§ 1º Poderão ser convidados a participar das reuniões dos comi-
tês consultivos, sem direito a voto, especialistas e representantes de ou-
tros órgãos e entidades, públicos e privados.

§ 2º Os comitês consultivos:
I - serão instituídos e compostos na forma de ato do Grupo Ges-

tor do Programa Alimenta Brasil;
II - serão compostos por, no máximo, cinco membros;
III - terão caráter temporário e duração não superior a um ano; e
IV - estarão limitados a, no máximo, três em operação simultânea.
Art. 24. A participação no Grupo Gestor do Programa Alimenta 

Brasil e nos comitês consultivos será considerada prestação de serviço 
público relevante, não remunerada.

Art. 25. A Secretaria-Executiva do Grupo Gestor do Programa 
Alimenta Brasil será exercida pelo Ministério da Cidadania.

Art. 26. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
fornecerá os subsídios e o suporte técnicos para a operacionalização das 
decisões do Grupo Gestor do Programa Alimenta Brasil.
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Seção II
Das unidades gestoras e executoras

Art. 27. São unidades gestoras do Programa Alimenta Brasil o Minis-
tério da Cidadania e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Art. 28. São unidades executoras do Programa Alimenta Brasil:
I - os órgãos ou as entidades da administração pública estadual, 

distrital ou municipal, direta ou indireta, e os consórcios públicos que 
firmarem termo de adesão ou convênios com as unidades gestoras; e

II - a Companhia Nacional de Abastecimento - Conab e outros 
órgãos ou entidades da administração pública federal que firmarem ter-
mo de execução descentralizada com as unidades gestoras ou que pos-
suam orçamento próprio destinado ao Programa Alimenta Brasil.

Parágrafo único. A Conab poderá firmar termo de execução des-
centralizada com os demais órgãos que possuam orçamento para a exe-
cução do Programa em suas diferentes modalidades.

Seção III
Do controle social

Art. 29. São instâncias de controle e participação social do Pro-
grama Alimenta Brasil os conselhos de segurança alimentar e nutricional 
em âmbito nacional, estadual, distrital e municipal e os comitês consulti-
vos constituídos nos termos do disposto no art. 23.

§ 1º Excepcionalmente, na hipótese de inexistência de conselhos 
estaduais, distrital e municipais de segurança alimentar e nutricional, 
será indicada a instância de controle social responsável pelo acompanha-
mento da execução do Programa Alimenta Brasil,

§ 2º Na hipótese de que trata o § 1º, será indicado preferencial-
mente o conselho de desenvolvimento rural sustentável ou o conselho de 
assistência social do ente federativo.

§ 3º As instâncias de controle e participação social deverão se arti-
cular com os órgãos e entidades competentes, públicos e privados, para a re-
solução de demandas intersetoriais ou que requeiram decisão coordenada.
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CAPÍTULO VI
DOS TERMOS DE ADESÃO

Art. 30. A execução do Programa Alimenta Brasil, por meio de 
órgãos ou entidades da administração pública estadual, distrital ou mu-
nicipal, ou por consórcios públicos, poderá ser realizada mediante termo 
de adesão, dispensada a celebração de convênio.

§ 1º Os modelos de termo de adesão ao Programa Alimenta Bra-
sil deverão observar os parâmetros estabelecidos pelo Grupo Gestor do 
Programa Alimenta Brasil e conterão, no mínimo, a descrição:

I - do objeto do termo;
II - dos compromissos assumidos;
III - da previsão de alteração, denúncia ou rescisão; e
IV - das sanções.
§ 2º O termo de adesão será celebrado entre a União, por meio das 

unidades gestoras, e os órgãos ou entidades da administração pública, di-
reta ou indireta, estadual, distrital ou municipal, ou os consórcios públicos.

§ 3º Na hipótese de execução do Programa Alimenta Brasil por 
entidade da administração indireta, o termo de adesão será firmado entre 
a União, a entidade e o ente federativo a que estiver vinculada.

§ 4º A adesão de órgãos e entidades da administração pública, di-
reta ou indireta, estadual, distrital e municipal, ou dos consórcios públi-
cos, ao Programa Alimenta Brasil implica a aceitação de todas as normas 
que regulamentam o Programa.

Art. 31. As ações relativas à aquisição e à distribuição de alimentos 
são de responsabilidade exclusiva da unidade executora, que deverá zelar:

I - pelo cumprimento das metas pactuadas ao executar as ativida-
des previstas no termo de adesão;

II - pela aquisição de produtos exclusivamente do público estabe-
lecido nos incisos II e III do caput do art. 4º;

III - pela qualidade dos produtos adquiridos e distribuídos;
IV - pelo registro correto e tempestivo das aquisições e das doa-

ções no sistema de informação específico disponibilizado pelo Ministério 
da Cidadania;

V - pela guarda dos alimentos adquiridos até o momento de sua 
destinação ao público estabelecido no inciso I do caput do art. 4º;

VI - pela emissão e guarda adequadas da documentação fiscal 
referente às operações de compra de produtos;
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VII - pelo acompanhamento do limite de participação individual 
do beneficiário fornecedor e da organização fornecedora, quando for o 
caso, nas operações sob sua supervisão;

VIII - pelo não comprometimento de recursos financeiros acima 
do pactuado, durante a vigência do termo de adesão;

IX - pelo acompanhamento das ações de destinação de alimentos 
às entidades participantes; e

X - pela fiscalização das atividades do Programa no seu âmbito 
de execução.

Art. 32. Cabe à União:
I - disponibilizar os recursos, observada a disponibilidade fi-

nanceira e orçamentária, por meio de instituição financeira oficial, para 
realização dos pagamentos aos beneficiários fornecedores envolvidos nas 
aquisições realizadas pelas unidades executoras, em conformidade com 
os limites pactuados durante a vigência do termo de adesão; e

II - fiscalizar as operações realizadas, de acordo com metodolo-
gia estabelecida pelo Ministério da Cidadania.

Art. 33. A unidade executora que não cumprir as obrigações pre-
vistas no art. 31 ou indicar o pagamento a beneficiários fornecedores em 
desconformidade com as regras do Programa Alimenta Brasil estará su-
jeita à suspensão dos repasses de recursos, à rescisão do termo de adesão 
e à obrigatoriedade de restituir à União os recursos aplicados indevida-
mente, além de outras medidas previstas em lei.

CAPÍTULO VII
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 34. Os termos de adesão firmados pelos Estados, pelo Dis-
trito Federal e pelos Municípios, no âmbito do Programa de Aquisição de 
Alimentos, ficam convalidados até que as adesões ao Programa Alimenta 
Brasil sejam formalizadas, inclusive para fins do disposto no § 6º do art. 
14 da Medida Provisória nº 1.061, de 2021.

Art. 35. São de acesso público os dados e as informações sobre a 
execução do Programa Alimenta Brasil.

Art. 36. Será responsabilizada civil, penal e administrativamente 
a autoridade responsável pela unidade gestora ou executora que, no âm-
bito do Programa Auxílio Brasil:

I - concorrer para o desvio de sua finalidade; ou
II - contribuir para:
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a) a inclusão de participantes que não atendam aos requisitos le-
gais; ou

b) o pagamento à pessoa diversa do beneficiário final.
Art. 37. O Poder Executivo federal instituirá e manterá sistema 

nacional de informações sobre o Programa Alimenta Brasil, com a fina-
lidade de acompanhar:

I - o cumprimento dos limites financeiros;
II - a aquisição e a destinação dos produtos; e
III - o cumprimento das metas.
Art. 38. Ficam revogados:
I - em 1º de janeiro de 2022, o art. 19 do Decreto nº 7.775, de 4 

de julho de 2012; e
II - na data de publicação deste Decreto, os demais dispositivos 

do Decreto nº 7.775, de 2012.
Art. 39. Este Decreto entra em vigor:
I - em 1º de janeiro de 2022, quanto ao art. 19; e
II - na data de sua publicação, quanto aos demais dispositivos.

Brasília, 2 de dezembro de 2021; 200º da Independência e 
133º da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO
Paulo Guedes
Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias
Milton Ribeiro
João Inácio Ribeiro Roma Neto

DECRETO Nº 8.772, DE 11 DE MAIO DE 2016

Regulamenta a Lei nº 13.123, de 20 de 
maio de 2015, que dispõe sobre o acesso 
ao patrimônio genético, sobre a prote-
ção e o acesso ao conhecimento tradi-
cional associado e sobre a repartição de 
benefícios para conservação e uso sus-
tentável da biodiversidade.
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A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que 
lhe conferem o art. 84, caput , inciso IV e inciso VI, alínea “a”, da Consti-
tuição, e tendo em vista o disposto na Lei nº 13.123, de 20 de maio de 2015,

DECRETA:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Este Decreto regulamenta a Lei nº 13.123, de 20 de maio 
de 2015 , que dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético, sobre a prote-
ção e o acesso ao conhecimento tradicional associado e sobre a repartição 
de benefícios para conservação e uso sustentável da biodiversidade.

§ 1º Considera-se parte do patrimônio genético existente no 
território nacional, para os efeitos deste Decreto, o microrganismo que 
tenha sido isolado a partir de substratos do território nacional, do mar 
territorial, da zona econômica exclusiva ou da plataforma continental.

§ 2º O microrganismo não será considerado patrimônio genético 
nacional quando o usuário, instado pela autoridade competente, comprovar:

I - que foi isolado a partir de substratos que não sejam do ter-
ritório nacional, do mar territorial, da zona econômica exclusiva ou da 
plataforma continental; e

II - a regularidade de sua importação.
§ 3º As espécies vegetais e animais introduzidas no País somen-

te serão consideradas patrimônio genético encontrado em condições in 
situ no território nacional quando formarem populações espontâneas 
que tenham adquirido características distintivas próprias no País.

§ 4º Considera-se também patrimônio genético encontrado em 
condições in situ a variedade proveniente de espécie introduzida no terri-
tório nacional com diversidade genética desenvolvida ou adaptada por po-
pulações indígenas, comunidades tradicionais ou agricultores tradicionais, 
incluindo seleção natural combinada com seleção humana no ambiente 
local, que não seja substancialmente semelhante a cultivares comerciais.

Art. 2º Ficam sujeitas às exigências da Lei nº 13.123, de 2015 , e 
deste Decreto, as seguintes atividades:

I - acesso ao patrimônio genético ou ao conhecimento tradicio-
nal associado;

II - remessa para o exterior de amostras de patrimônio genético; 
e
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III - exploração econômica de produto acabado ou material re-
produtivo oriundo de acesso ao patrimônio genético ou ao conhecimento 
tradicional associado realizado após a entrada em vigor da Lei nº 13.123, 
de 2015.

§ 1º Para fins do disposto no inciso II do caput , a prática de 
qualquer atividade de pesquisa ou desenvolvimento tecnológico que for 
efetuada após 17 de novembro de 2015, será, independentemente da data 
do seu início, considerada como acesso realizado após a entrada em vigor 
da Lei nº 13.123, de 2015 .

§ 2º As atividades realizadas entre 30 de junho de 2000 e 17 de no-
vembro de 2015 deverão observar o disposto no Capítulo VIII deste Decreto.

Art. 3º Não estão sujeitos às exigências da Lei nº 13.123, de 2015 , 
e deste Decreto, o acesso ao patrimônio genético ou ao conhecimento tra-
dicional associado concluído antes de 30 de junho de 2000 e a exploração 
econômica de produto acabado ou material reprodutivo dele decorrente. 

§ 1º Para os fins de que trata o caput , e quando instado pela au-
toridade competente, o usuário deverá comprovar que todas as etapas do 
acesso se encerraram antes de 30 de junho de 2000.

§ 2º A comprovação de que trata o § 1º deverá ocorrer por meio 
de:

I - no caso de pesquisa:
a) publicação de artigo em periódico científico;
b) comunicação em eventos científicos;
c) depósito de pedido de patente;
d) relatório de conclusão da pesquisa junto a órgão ou entidade 

de fomento público; ou
e) publicação de trabalhos de conclusão de curso, dissertação de 

mestrado, teses de doutorado; e
II - no caso de desenvolvimento tecnológico:
a) depósito de pedido de patente;
b) registro de cultivar;
c) registro de produto junto a órgãos públicos; ou
d) comprovante de comercialização do produto.
§ 3º Tratando-se de exploração econômica de produto acabado 

ou material reprodutivo, além do disposto nos incisos I e II do § 2º, o 
usuário deverá comprovar que o acesso concluído foi suficiente para a 
obtenção do produto acabado ou material reprodutivo objeto da explo-
ração econômica.
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§ 4º Para efeitos do § 3º, considera-se que o acesso concluído foi 
suficiente para a obtenção do produto acabado ou material reprodutivo 
objeto da exploração econômica quando não houver ocorrido nenhuma 
atividade de pesquisa ou desenvolvimento tecnológico posterior a 30 de 
junho de 2000.

§ 5º O Conselho de Gestão do Patrimônio Genético poderá:
I - definir outros meios de comprovação além dos previstos nos 

incisos I e II do § 2º ; e
II - emitir, mediante solicitação e comprovação, documento que 

ateste o enquadramento do usuário nas situações previstas neste artigo.

CAPÍTULO II
DO CONSELHO DE GESTÃO DO PATRIMÔNIO GENÉTICO 

- CGEN

Seção I
Das disposições gerais

Art. 4º O Conselho de Gestão do Patrimônio Genético - CGen, 
órgão colegiado de caráter deliberativo, normativo, consultivo e recursal, 
possui as seguintes competências:

I - coordenar a elaboração e a implementação de políticas para a 
gestão do acesso ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional 
associado e da repartição de benefícios;

II - estabelecer:
a) normas técnicas;
b) diretrizes e critérios para elaboração e cumprimento do acor-

do de repartição de benefícios; e
c) critérios para a criação de banco de dados para o registro de in-

formação sobre patrimônio genético e conhecimento tradicional associado;
III - acompanhar, em articulação com órgãos federais, ou me-

diante convênio com outras instituições, as atividades de:
a) acesso e remessa de amostra que contenha o patrimônio ge-

nético; e
b) acesso a conhecimento tradicional associado;
IV - deliberar sobre:
a) o credenciamento de instituição nacional que mantém coleção 

ex situ de amostras que contenham o patrimônio genético; sejam elas:
1. públicas; ou
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2. privadas sem fins lucrativos que mantenham herbários popu-
lares ou bancos comunitários de sementes; e

b) o credenciamento de instituição pública nacional para ser res-
ponsável pela criação e manutenção da base de dados de que trata o in-
ciso X;

V - atestar a regularidade do acesso ao patrimônio genético ou 
ao conhecimento tradicional associado de que trata o Capítulo IV da Lei 
nº 13.123, de 2015 ;

VI - registrar o recebimento da notificação do produto acabado 
ou material reprodutivo e a apresentação do acordo de repartição de be-
nefícios, nos termos do art. 16 da Lei nº 13.123, de 2015 ;

VII - promover debates e consultas públicas sobre os temas de 
que trata a Lei nº 13.123, de 2015 ;

VIII - funcionar como instância superior de recurso em relação à 
decisão de instituição credenciada e aos atos decorrentes da aplicação da 
Lei nº 13.123, de 2015 ;

IX - estabelecer diretrizes para a aplicação dos recursos destina-
dos ao Fundo Nacional para a Repartição de Benefícios - FNRB, a título 
de repartição de benefícios;

X - criar e manter base de dados relativos:
a) aos cadastros de acesso ao patrimônio genético ou ao conheci-

mento tradicional associado e de remessa;
b) às autorizações de acesso ao patrimônio genético ou ao conhe-

cimento tradicional associado e de remessa;
c) aos instrumentos e termos de transferência de material para 

envio de amostra e remessa;
d) às coleções ex situ das instituições credenciadas que conte-

nham amostras de patrimônio genético;
e) às notificações de produto acabado ou material reprodutivo;
f) aos acordos de repartição de benefícios; e
g) aos atestados de regularidade de acesso;
XI - cientificar órgãos federais de proteção dos direitos de popu-

lações indígenas, de comunidades tradicionais e de agricultores tradicio-
nais sobre o registro em cadastro de acesso a conhecimentos tradicionais 
associados; e

XII - aprovar seu regimento interno, que disporá, no mínimo, sobre:
a) organização e funcionamento de suas reuniões;
b) funcionamento da Secretaria-Executiva;
c) procedimento para nomeação de seus Conselheiros;
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d) afastamento, impedimento, suspeição e hipóteses de conflito 
de interesses dos Conselheiros;

e) publicidade das suas normas técnicas e deliberações; e
f) composição e funcionamento das Câmaras Temáticas e Setoriais.
Parágrafo único. O CGen poderá, a pedido do usuário, emitir 

certificado de cumprimento internacionalmente reconhecido que servirá 
como prova de que as atividades sobre o patrimônio genético ou o conhe-
cimento tradicional associado foram realizadas conforme o disposto na 
Lei nº 13.123, de 2015 , e neste Decreto.

Art. 5º Sem prejuízo do Sistema previsto no Capítulo IV deste De-
creto, o CGen deverá manter sistema próprio de rastreabilidade das ativi-
dades decorrentes de acesso ao patrimônio genético ou ao conhecimento 
tradicional associado, inclusive as relativas à exploração econômica.

§ 1º Nos termos do que determina o art. 7º da Lei nº 13.123, de 
2015 , o sistema previsto no caput será gerido pela Secretaria-Executiva 
do CGen e disporá das informações necessárias à rastreabilidade das ati-
vidades decorrentes de acesso ao patrimônio genético ou ao conhecimen-
to tradicional associado constantes dos bancos de dados dos sistemas:

I - de proteção e registro de cultivares, de sementes e mudas, de 
produtos, estabelecimentos e insumos agropecuários, de informações 
sobre o trânsito internacional de produtos e insumos agropecuários do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento;

II - de registro de importação e exportação no âmbito do Sistema 
Integrado de Comércio Exterior - Siscomex, instituído pelo Decreto nº 
660, de 25 de setembro de 1992 ;

III - de informação sobre currículos, grupos de pesquisa, institui-
ções cadastradas na Plataforma Lattes do Conselho Nacional de Desen-
volvimento Científico e Tecnológico - CNPq;

IV - de informação sobre pesquisa e liberação comercial de or-
ganismos geneticamente modificados e derivados, da Comissão Técnica 
Nacional de Biossegurança - CTNBio do Ministério de Ciência, Tecno-
logia e Inovação;

V - de registro de produtos da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária - Anvisa;

VI - de concessão e de garantia de direitos de propriedade inte-
lectual do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI;

VII - de cadastro nacional de informações sociais do Ministério 
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; e
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VIII - de informações sobre patrimônio cultural do Sistema Nacional 
de Informações e Indicadores Culturais - SNIIC, do Ministério da Cultura.

§ 2º Os órgãos e entidades de que trata este artigo adotarão as 
medidas necessárias para garantir o acesso às informações pelo sistema 
de rastreabilidade e o Ministério do Meio Ambiente adotará as medidas 
necessárias para a integração das informações constantes dos bancos de 
dados previstos no § 1º.

§ 3º Na impossibilidade de adoção das medidas previstas no § 2º, 
as informações deverão ser encaminhadas ao CGen no prazo de trinta 
dias, contados da solicitação.

§ 4º O CGen também poderá:
I - pedir informações complementares aos órgãos e entidades 

previstos no § 1º ;
II - requerer a outros órgãos e entidades da administração públi-

ca federal informações que entender necessárias para a rastreabilidade 
das atividades decorrentes de acesso ao patrimônio genético ou ao co-
nhecimento tradicional associado; e

III - adotar medidas para garantir o acesso às informações pelo 
sistema de rastreabilidade e a integração dos bancos de dados com órgãos e 
entidades diversos daqueles previstos nos incisos I a VIII do §1º do caput .

§ 5º Os órgãos e entidades da administração pública federal que 
fornecerem informações de caráter sigiloso ao CGen deverão indicar essa 
circunstância de forma expressa, especificando, quando couber, a classifi-
cação da informação quanto ao grau e prazo de sigilo, conforme o disposto 
na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 , ou na legislação específica.

§ 6º A Secretaria-Executiva do CGen assegurará o sigilo legal das 
informações, respeitando a classificação da informação quanto ao grau e 
prazo de sigilo, quando for o caso.

§ 7º Para fins do disposto no caput , o CGen poderá ter acesso 
aos dados contidos em sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil 
constantes de cadastro de domínio público e que não informem a situa-
ção econômica ou financeira dos contribuintes.

Art. 6º O CGen funcionará por meio de:
I - Plenário;
II - Câmaras Temáticas;
III - Câmaras Setoriais; e
IV - Secretaria-Executiva.
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Seção II
Do Plenário

Art. 7º O Plenário do CGen será integrado por vinte e um conselhei-
ros, sendo doze representantes de órgãos da administração pública federal e 
nove representantes da sociedade civil, distribuídos da seguinte forma:

I - um representante de cada um dos seguintes ministérios:
a) Ministério do Meio Ambiente;
b) Ministério da Justiça;
c) Ministério da Saúde;
d) Ministério das Relações Exteriores;
e) Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento;
f) Ministério da Cultura;
g) Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome;
h) Ministério da Defesa;
i) Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior;
j) Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação; e
k) Ministério do Desenvolvimento Agrário;
II - três representantes de entidades ou organizações do setor em-

presarial, sendo:
a) um indicado pela Confederação Nacional da Indústria - CNI;
b) um indicado pela Confederação Nacional da Agricultura - 

CNA; e
c) um indicado alternativa e sucessivamente pela CNI e pela CNA;
III - três representantes de entidades ou organizações do setor 

acadêmico, sendo:
a) um indicado pela Sociedade Brasileira para o Progresso da 

Ciência - SBPC;
b) um indicado pela Associação Brasileira de Antropologia - 

ABA; e
c) um indicado pela Academia Brasileira de Ciências - ABC; e
IV - três representantes de entidades ou organizações representa-

tivas das populações indígenas, comunidades tradicionais e agricultores 
tradicionais, sendo:

a) um indicado pelos representantes de povos e comunidades 
tradicionais e suas organizações da Conselho Nacional dos Povos e Co-
munidades Tradicionais - CNPCT;
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b) um indicado pelos representantes de agricultores familiares e 
suas organizações do Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sus-
tentável - Condraf; e

c) um indicado pelos representantes de povos e organizações in-
dígenas integrantes do Conselho Nacional de Política Indigenista - CNPI.

§ 1º O CGen será presidido pelo conselheiro titular do Ministé-
rio do Meio Ambiente e, nos seus impedimentos ou afastamentos, pelo 
respectivo suplente.

§ 2º As representações de que trata este artigo serão compostas 
de um titular e dois suplentes cada, que serão indicados pelo titular dos 
órgãos da administração pública federal e pelos respectivos representan-
tes legais das entidades ou organizações da sociedade civil.

§ 3º Os membros do CGen, titulares e suplentes, serão designa-
dos em ato do Ministro de Estado do Meio Ambiente, em até trinta dias 
do recebimento das indicações.

§ 4º O Plenário do CGen reunir-se-á com a presença de, no mínimo, 
onze conselheiros, e suas deliberações serão tomadas pela maioria simples.

§ 5º As funções dos conselheiros não serão remuneradas e o seu 
exercício é considerado serviço público relevante, cabendo aos órgãos 
públicos e às entidades representativas da sociedade civil custear as des-
pesas de deslocamento e estada de seus respectivos representantes.

§ 6º Caberá à União custear as despesas de deslocamento e estada 
dos conselheiros referidos no inciso IV do caput .

Seção III
Das Câmaras Temáticas e das Câmaras Setoriais

Art. 8º As Câmaras Temáticas serão criadas pelo CGen para sub-
sidiar as decisões do Plenário a partir de discussões técnicas e apresenta-
ção de propostas sobre temas ou áreas de conhecimento específicos rela-
cionados ao acesso e à repartição de benefícios.

§ 1 º O ato de criação das Câmaras Temáticas disporá sobre suas 
atribuições, tempo de duração e composição, que deverá observar a pro-
porção de:

I - cinquenta por cento de representantes de órgãos e entidades 
da administração pública federal com competências relacionadas ao 
tema da respectiva Câmara;

II - vinte e cinco por cento de organizações representantes do 
setor usuário; e
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III - vinte e cinco por cento de organizações representantes de 
provedores de conhecimentos tradicionais associados.

§ 2 º O CGen poderá criar Câmara Temática especial para ana-
lisar e subsidiar o julgamento pelo Plenário de recursos interpostos em 
última instância.

Art. 9º As Câmaras Setoriais serão criadas pelo CGen para sub-
sidiar as decisões do Plenário a partir de discussões técnicas e apresenta-
ção de propostas de interesse dos setores empresarial e acadêmico, como 
também das populações indígenas, comunidades tradicionais e agricul-
tores tradicionais.

Parágrafo único. O ato de criação das Câmaras Setoriais dispo-
rá sobre suas atribuições, tempo de duração e composição, que deverá 
observar a paridade entre a representação dos órgãos e entidades da ad-
ministração pública federal com competências relacionadas à respectiva 
Câmara e do setor da sociedade civil correspondente.

Art. 10. Os membros das Câmaras Temáticas e das Câmaras Se-
toriais serão indicados pelos conselheiros do Plenário do CGen, consi-
derando a formação, a atuação ou o notório saber na área relacionada às 
competências da Câmara.

Seção IV
Da Secretaria-Executiva

Art. 11. À Secretaria-Executiva do CGen compete:
I - prestar apoio técnico e administrativo ao Plenário do CGen e 

suas Câmaras;
II - promover a instrução e a tramitação dos processos a serem 

submetidos à deliberação do CGen;
III - emitir, de acordo com deliberação do CGen, os atos e deci-

sões de sua competência;
IV - promover, de acordo com deliberação do CGen, o creden-

ciamento ou descredenciamento de:
a) instituição nacional que mantém coleção ex situ de amostras 

que contenham o patrimônio genético; e
b) instituição pública nacional para ser responsável pela criação e 

manutenção de base de dados que tratem de item relacionado nas alíneas 
do inciso IX do § 1º do art. 6º da Lei nº 13.123, de 2015 ; e

V - implementar, manter e operar os sistemas:
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a) de rastreabilidade das informações relativas ao patrimônio ge-
nético e conhecimento tradicional associado, previsto no art. 5º ; e

b) de que trata o Capítulo IV deste Decreto.

CAPÍTULO III
DO CONHECIMENTO TRADICIONAL ASSOCIADO

Art. 12. Fica garantido o direito à participação das populações in-
dígenas, comunidades tradicionais e agricultores tradicionais que criam, 
desenvolvem, detêm ou conservam conhecimento tradicional associado 
no processo de tomada de decisão sobre assuntos relacionados ao acesso 
a conhecimento tradicional associado e à repartição de benefícios decor-
rente desse acesso.

§ 1º O acesso ao conhecimento tradicional associado de origem iden-
tificável está condicionado à obtenção do consentimento prévio informado.

§ 2º O acesso ao conhecimento tradicional associado de origem 
não identificável independe de consentimento prévio informado.

§ 3º Qualquer população indígena, comunidade tradicional ou 
agricultor tradicional que cria, desenvolve, detém ou conserva determi-
nado conhecimento tradicional associado é considerado origem identifi-
cável desse conhecimento, exceto na hipótese do § 3º do art. 9º da Lei nº 
13.123, de 2015 .

Art. 13. A população indígena, comunidade tradicional ou agri-
cultor tradicional poderá negar o consentimento ao acesso a seu conhe-
cimento tradicional associado de origem identificável.

Art. 14. O provedor do conhecimento tradicional associado de 
origem identificável optará pela forma de comprovação do seu consenti-
mento prévio informado, negociará livremente seus termos e condições, 
bem como aqueles do acordo de repartição de benefícios, inclusive a mo-
dalidade, garantido o direito de recusá-los.

§ 1º As partes poderão estabelecer prazo para a realização do ca-
dastro de acesso ao conhecimento tradicional associado, objeto do con-
sentimento, que não poderá exceder o limite temporal disposto no § 2º 
do art. 12 da Lei nº 13.123, de 2015.

§ 2º Os órgãos e entidades federais de proteção dos direitos, de 
assistência ou de fomento das atividades das populações indígenas, co-
munidades tradicionais e agricultores tradicionais deverão, a pedido dos 
detentores, assessorar as atividades de obtenção de consentimento prévio 
informado e a negociação dos acordos de repartição de benefícios.
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§ 3º Para os fins do disposto no § 2º os órgãos e entidade federais 
poderão solicitar apoio técnico à Secretaria-Executiva do CGen.

Art. 15. A obtenção de consentimento prévio informado de pro-
vedor de conhecimento tradicional associado deverá respeitar as formas 
tradicionais de organização e representação de população indígena, co-
munidade tradicional ou agricultor tradicional e o respectivo protocolo 
comunitário, quando houver.

Art. 16. O usuário deverá observar as seguintes diretrizes para a 
obtenção do consentimento prévio informado:

I - esclarecimentos à população indígena, comunidade tradicio-
nal ou agricultor tradicional sobre:

a) os impactos sociais, culturais e ambientais decorrentes da execu-
ção da atividade envolvendo acesso ao conhecimento tradicional associado;

b) os direitos e as responsabilidades de cada uma das partes na 
execução da atividade e em seus resultados; e

c) o direito da população indígena, comunidade tradicional e agri-
cultor tradicional de recusar o acesso ao conhecimento tradicional associado;

II - estabelecimento, em conjunto com a população indígena, 
comunidade tradicional ou agricultor tradicional, das modalidades de 
repartição de benefícios, monetária ou não monetária, derivadas da ex-
ploração econômica; e

III - respeito ao direito da população indígena, comunidade tra-
dicional e agricultor tradicional de recusar o acesso ao conhecimento tra-
dicional associado, durante o processo de consentimento prévio.

Art. 17. Observada as diretrizes de que trata o art. 16, o instru-
mento de comprovação de obtenção do consentimento prévio informado 
será formalizado em linguagem acessível à população indígena, à comu-
nidade tradicional e ao agricultor tradicional e conterá:

I - a descrição do histórico do processo para a obtenção do con-
sentimento prévio informado;

II - a descrição das formas tradicionais de organização e representa-
ção da população indígena, comunidade tradicional ou agricultor tradicional;

III - o objetivo da pesquisa, bem como sua metodologia, duração, 
orçamento, possíveis benefícios e fontes de financiamento do projeto;

IV - o uso que se pretende dar ao conhecimento tradicional asso-
ciado a ser acessado; e

V - a área geográfica abrangida pelo projeto e as populações indí-
genas, comunidades tradicionais ou agricultores tradicionais envolvidos.
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Parágrafo único. O instrumento a que se refere o caput deverá ain-
da mencionar, expressamente, se a população indígena, a comunidade tra-
dicional ou agricultor tradicional recebeu assessoramento técnico ou jurí-
dico durante o processo de obtenção do consentimento prévio informado.

Art. 18. O acesso ao patrimônio genético de variedade tradicional 
local ou crioula ou à raça localmente adaptada ou crioula para atividades 
agrícolas compreende o acesso ao conhecimento tradicional associado de 
origem não identificável que deu origem à variedade ou à raça e não de-
pende do consentimento prévio da população indígena, da comunidade 
tradicional ou do agricultor tradicional que cria, desenvolve, detém ou 
conserva a variedade ou a raça. 

§ 1º Nos termos do inciso XXIV do art. 2º da Lei nº 13.123, de 
2015 , considera-se atividade agrícola as atividades de produção, pro-
cessamento e comercialização de alimentos, bebidas, fibras, energia e 
florestas plantadas.

§ 2º Incluem-se no conceito de energia previsto no § 1º os bio-
combustíveis, tais como etanol, biodiesel, biogás e cogeração de energia 
elétrica a partir do processamento de biomassa.

§ 3º Para as atividades que não se enquadrem no conceito de ati-
vidade agrícola, o acesso ao patrimônio genético de variedade tradicional 
local ou crioula ou à raça localmente adaptada ou crioula compreende 
o conhecimento tradicional associado que deu origem à variedade ou à 
raça, e seguirá as regras de acesso ao conhecimento tradicional associado 
dispostas na Lei nº 13.123, de 2015 , e neste Decreto.

§ 4º No caso de acesso ao patrimônio genético de variedade tra-
dicional local ou crioula a que se refere o caput , o usuário deverá depo-
sitar material reprodutivo da variedade objeto de acesso em coleção ex 
situ mantida por instituição pública, salvo quando a variedade tiver sido 
obtida na própria coleção.

Art. 19. Às populações indígenas, às comunidades tradicionais e 
aos agricultores tradicionais que criam, desenvolvem, detêm ou conservam 
conhecimento tradicional associado são garantidos os direitos de usar ou 
vender livremente produtos que contenham patrimônio genético ou co-
nhecimento tradicional associado, observados os dispositivos da Lei n º 
9.456, de 25 de abril de 1997 , e da Lei nº 10.711, de 5 de agosto de 2003 .

§ 1º A Anvisa, no âmbito das competências de que trata a Lei nº 
9.782, de 26 de janeiro de 1999 , disciplinará a produção e a comercializa-
ção dos produtos a que se refere o caput.
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§ 2º A regulamentação prevista no § 1º deverá estabelecer pro-
cedimentos simplificados e contará com a participação das populações 
indígenas, comunidades tradicionais e agricultores tradicionais, conside-
rando seus usos, costumes e tradições.

CAPÍTULO IV
DO SISTEMA NACIONAL DE GESTÃO DO PATRIMÔNIO GE-

NÉTICO E DO CONHECIMENTO TRADICIONAL ASSOCIADO 
- SISGEN

Seção I
Disposições gerais

Art. 20. Fica criado o Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio 
Genético e do Conhecimento Tradicional Associado - SisGen, sistema 
eletrônico a ser implementado, mantido e operacionalizado pela Secreta-
ria-Executiva do CGen para o gerenciamento:

I - do cadastro de acesso ao patrimônio genético ou ao conhe-
cimento tradicional associado, como também do cadastro de envio de 
amostra que contenha patrimônio genético para prestação de serviços 
no exterior;

II - do cadastro de remessa de amostra de patrimônio genético e 
do Termo de Transferência de Material;

III - das autorizações de acesso ao patrimônio genético ou ao co-
nhecimento tradicional associado e de remessa ao exterior, para os casos 
de que trata o art. 13 da Lei nº 13.123, de 2015 ;

IV - do credenciamento das instituições mantenedoras das cole-
ções ex situ que contenham amostras de patrimônio genético;

V - das notificações de produto acabado ou material reprodutivo 
e dos acordos de repartição de benefícios; e

VI - dos atestados de regularidade de acesso.
§ 1º O cadastramento deverá ser realizado previamente:
I - à remessa;
II - ao requerimento de qualquer direito de propriedade 

intelectual;
III - à comercialização do produto intermediário;
IV - à divulgação dos resultados, finais ou parciais, em meios 

científicos ou de comunicação; ou
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V - à notificação de produto acabado ou material reprodutivo 
desenvolvido em decorrência do acesso.

§ 2º Havendo modificações de fato ou de direito nas informações 
prestadas ao SisGen, o usuário deverá fazer a atualização dos seus cadas-
tros ou notificação, pelo menos uma vez por ano.

§ 3º A atualização referida no § 2º deverá ainda ser realizada para 
incluir as informações referentes ao requerimento de qualquer direito de 
propriedade intelectual ou licenciamento de patente.

Art. 21. São públicas as informações constantes do SisGen, res-
salvadas aquelas que, mediante solicitação do usuário, sejam considera-
das sigilosas.

Parágrafo único. A solicitação de que trata o caput deverá in-
dicar a fundamentação legal pertinente e ser acompanhada de resumo 
não-sigiloso.

Seção II
Do cadastro de acesso ao patrimônio genético ou ao conhecimento 
tradicional associado e do cadastro de envio de amostra que conte-

nha patrimônio genético para prestação de serviços no exterior

Art. 22. Para a realização do cadastro de acesso ao patrimônio 
genético ou ao conhecimento tradicional associado, a pessoa natural ou 
jurídica nacional deverá preencher o formulário eletrônico do SisGen 
que exigirá:

I - identificação do usuário;
II - informações sobre as atividades de pesquisa ou desenvolvi-

mento tecnológico, incluindo:
a) resumo da atividade e seus respectivos objetivos;
b) setor de aplicação, no caso de desenvolvimento tecnológico;
c) resultados esperados ou obtidos, a depender do momento da 

realização do cadastro;
d) equipe responsável, inclusive das instituições parceiras, quan-

do houver;
e) período das atividades;
f) identificação do patrimônio genético no nível taxonômico 

mais estrito possível ou do conhecimento tradicional associado, confor-
me o caso, em especial:



COLETÂNEA DE LEGISLAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL 
SOBRE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS 

VOLUME 2

245

i) da procedência do patrimônio genético, incluindo coordenada 
georreferenciada no formato de grau, minuto e segundo, do local de obten-
ção in situ, ainda que tenham sido obtidas em fontes ex situ ou in silico; e

ii) da população indígena, comunidade tradicional ou agricultor 
tradicional provedores dos conhecimentos tradicionais associados, ainda 
que os conhecimentos tenham sido obtidos em fontes secundárias;

g) declaração se o patrimônio genético é variedade tradicional 
local ou crioula ou raça localmente adaptada ou crioula, ou se a espécie 
consta em lista oficial de espécies ameaçadas de extinção;

h) informações da instituição sediada no exterior associada à ins-
tituição nacional, no caso previsto no inciso II do art. 12 da Lei nº 13.123, 
de 2015 ; e

i) identificação das instituições nacionais parceiras, quando 
houver;

III - número do cadastro ou autorização anterior, no caso de 
patrimônio genético ou conhecimento tradicional associado acessado a 
partir de pesquisa ou desenvolvimento tecnológico realizado após 30 de 
junho de 2000;

IV - comprovação da obtenção do consentimento prévio infor-
mado na forma do art. 9º da Lei nº 13.123, de 2015 , e do art. 17 deste 
Decreto, quando for o caso;

V - solicitação de reconhecimento de hipótese legal de sigilo; e
VI - declaração, conforme o caso, de enquadramento em hipóte-

se de isenção legal ou de não incidência de repartição de benefícios.
§ 1º Quando não for possível identificar a coordenada georrefe-

renciada do local de obtenção in situ de que trata o item 1 da alínea “f ” do 
inciso II do caput , e apenas nos casos em que a obtenção do patrimônio 
genético se deu em data anterior à entrada em vigor da Lei nº 13.123, de 
2015 , a procedência poderá ser informada com base na localização geo-
gráfica mais específica possível, por meio de uma das seguintes formas:

I - identificação da fonte de obtenção ex situ do patrimônio gené-
tico, com as informações constantes no registro de depósito, quando for 
oriundo de coleção ex situ ; ou

II - identificação do banco de dados de origem do patrimônio 
genético com as informações constantes no registro de depósito, quando 
for oriundo de banco de dados in silico .

§ 2º O cadastro de acesso ao conhecimento tradicional associado 
deverá:
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I - identificar as fontes de obtenção dos conhecimentos tradicio-
nais associados; e

II - informar a coordenada georreferenciada da respectiva comu-
nidade, exceto quando se tratar de conhecimento tradicional associado 
de origem não identificável.

§ 3º Não sendo possível informar as coordenadas georreferencia-
das a que se refere o inciso II do § 2º, o usuário deverá informar a locali-
zação geográfica mais específica possível.

§ 4º O CGen definirá em norma técnica:
I - o nível taxonômico mais estrito a ser informado, nos casos de 

pesquisa com o objetivo de avaliar ou elucidar a diversidade genética ou 
a história evolutiva de uma espécie ou grupo taxonômico;

II - a forma de indicar a localização geográfica mais específica 
possível, nos casos em que o acesso seja exclusivamente para fins de pes-
quisa em que sejam necessários mais de cem registros de procedência por 
cadastro; e

III - a forma de indicar o patrimônio genético, nos casos de acesso 
a partir de amostras de substratos contendo microrganismos não isolados.

§ 5 º O usuário deverá realizar novo cadastro quando houver mu-
dança do patrimônio genético ou do conhecimento tradicional associado 
acessado ou do objetivo do acesso.

Art. 23. Concluído o preenchimento do formulário de que trata o art. 
22 o SisGen emitirá automaticamente comprovante de cadastro de acesso.

§ 1º O comprovante de cadastro de acesso constitui documento 
hábil para demonstrar que o usuário prestou as informações que lhe eram 
exigidas e produz os seguintes efeitos:

I - permite, nos termos do que dispõe o § 2º do art. 12 da Lei nº 
13.123, de 2015 :

a) o requerimento de qualquer direito de propriedade e 
intelectual;

b) a comercialização de produto intermediário;
c) a divulgação dos resultados, finais ou parciais, da pesquisa ou do 

desenvolvimento tecnológico, em meios científicos ou de comunicação; e
d) a notificação de produto acabado ou material reprodutivo de-

senvolvido em decorrência do acesso; e
II - estabelece o início do procedimento de verificação previsto 

na Seção VII deste Capítulo.
§ 2º O usuário não necessitará aguardar o término do procedimen-

to de verificação para realizar as atividades de que trata o inciso I do § 1º.
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Art. 24. O Sisgen disponibilizará formulário eletrônico no cadas-
tro de acesso para que a pessoa jurídica nacional, pública ou privada, 
cadastre o envio de amostra que contenha patrimônio genético para a 
prestação de serviços no exterior como parte de pesquisa ou desenvolvi-
mento tecnológico.

§ 1º A pessoa jurídica nacional, pública ou privada, poderá au-
torizar a pessoa natural responsável pela pesquisa ou desenvolvimento 
tecnológico a preencher o cadastro de envio.

§ 2º O cadastro de envio de que trata o caput exigirá:
I - informações sobre a instituição destinatária no exterior, in-

cluindo informações de contato e indicação de representante legal; e
II - informação das amostras a serem enviadas, contendo a iden-

tificação do patrimônio genético a ser enviado.
§ 3º O envio de amostra que contenha patrimônio genético para 

a prestação de serviços no exterior, nos termos do inciso XXX do art. 
2º da Lei nº 13.123, de 2015 , não acarreta em transferência de respon-
sabilidade sobre a amostra da instituição responsável pelo envio para a 
instituição destinatária.

§ 4º Para os fins dispostos no § 3º, considera-se prestação de servi-
ços no exterior a execução de testes ou atividades técnicas especializadas 
executadas pela instituição parceira da instituição nacional responsável 
pelo acesso ou por ela contratada, mediante retribuição ou contrapartida.

§ 5º A retribuição ou contrapartida prevista no § 4º poderá ser 
dispensada quando a instituição parceira integrar a pesquisa como coau-
tora, observado o disposto no § 6º.

§ 6º O instrumento jurídico firmado entre a instituição nacional 
responsável pelo acesso e a instituição parceira ou contratada deverá conter:

I - identificação do patrimônio genético no nível taxonômico 
mais estrito possível, observado o disposto no § 4º do art. 22;

II - informação sobre: 
a) o tipo de amostra e a forma de acondicionamento; e
b) a quantidade de recipientes, o volume ou o peso;
III - descrição do serviço técnico especializado objeto da 

prestação;
IV - obrigação de devolver ou destruir as amostras enviadas;
V - discriminação do prazo para a prestação dos serviços, com 

detalhamento por atividade a ser executada, quando couber; e
VI - cláusulas proibindo a instituição parceira o contratada de:
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a) repassar a amostra do patrimônio genético ou a informação de 
origem genética da espécie objeto do envio, incluindo substâncias oriun-
das do metabolismo destes seres para terceiros;

b) utilizar a amostra do patrimônio genético ou a informação de 
origem genética da espécie objeto do envio para quaisquer outras finali-
dades além das previstas;

c) explorar economicamente produto intermediário ou acabado 
ou material reprodutivo decorrente do acesso; e

d) requerer qualquer tipo de direito de propriedade intelectual.
§ 7º O instrumento jurídico de que trata o § 6º não será obrigató-

rio nos casos de envio de amostra para sequenciamento genético.
§ 8º Na hipótese do § 7º, o usuário deverá comunicar formalmen-

te à instituição parceira ou contratada as obrigações previstas nos incisos 
IV e VI do § 6º.

§ 9 º O cadastro de envio de amostra deverá ser realizado dentro 
dos prazos definidos para o cadastro de acesso.

§ 10. As amostras objeto do envio deverão estar acompanhadas:
I - do instrumento jurídico a que se refere o § 6 º ; e
II - do consentimento prévio informado, em caso de envio de 

amostra de patrimônio genético de variedade tradicional local ou crioula 
ou raça localmente adaptada ou crioula para acesso em atividades não 
agrícolas, quando couber.

Seção III
Do cadastro de remessa de amostra de patrimônio genético e do Ter-

mo de Transferência de Material

Art. 25. Para a realização do cadastro de remessa de amostra de 
patrimônio genético, a pessoa natural ou jurídica nacional deverá preen-
cher o formulário eletrônico do SisGen que exigirá:

I - identificação:
a) do remetente;
b) das amostras de patrimônio genético no nível taxonômico 

mais estrito possível; e
c) da procedência das amostras a serem remetidas, observado o 

disposto no item 1 da alínea “f ” do inciso II, no § 1º e no inciso II do § 
4º do art. 22;

II - informações sobre:
a) o tipo de amostra e a forma de acondicionamento;
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b) a quantidade de recipientes, o volume ou o peso;
c) a instituição destinatária no exterior, incluindo indicação de 

representante legal e informações de contato; e
d) as atividades de acesso no exterior, incluindo objetivos, usos 

pretendidos e setor de aplicação do projeto de pesquisa ou desenvolvi-
mento tecnológico;

III - Termo de Transferência de Material - TTM, firmado entre 
a pessoa natural ou jurídica nacional e a pessoa jurídica sediada no ex-
terior; e

IV - consentimento prévio informado que autorize expressamen-
te a remessa no caso de patrimônio genético de variedade tradicional lo-
cal ou crioula ou raça localmente adaptada ou crioula para acesso em 
atividades não agrícolas, quando couber.

§ 1º O TTM referido no inciso III do caput deverá conter:
I - as informações a que se referem os incisos I e II do caput deste 

artigo;
II - a obrigação de cumprimento das exigências da Lei nº 13.123, 

de 2015 ;
III - a previsão de que:
a) o TTM deve ser interpretado de acordo com as leis brasileiras, 

e, no caso de litígio, o foro competente seja o do Brasil, admitindo-se 
arbitragem acordada entre as partes.

b) a instituição destinatária do patrimônio genético não será 
considerada provedora do patrimônio genético; e

c) a instituição destinatária exigirá de terceiro a assinatura de 
TTM com a obrigação do cumprimento das exigências da Lei nº 13.123, 
de 2015 , incluindo a previsão da alínea “a” deste inciso;

IV- cláusula que autorize ou vede o repasse da amostra a tercei-
ros; e

V - informação sobre acesso a conhecimento tradicional associa-
do, quando for o caso.

§ 2º Na hipótese de autorização a que se refere o inciso IV do § 1º, 
o repasse da amostra a terceiros dependerá ainda da assinatura de TTM 
que contenha as cláusulas previstas no § 1º.

§ 3º O disposto no § 2º aplica-se a todos os repasses subsequentes.
Art. 26. Concluído o preenchimento do formulário de que trata 

o art. 25 o SisGen emitirá automaticamente comprovante de cadastro de 
remessa.



COLETÂNEA DE LEGISLAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL 
SOBRE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS 

VOLUME 2

250

§ 1º O comprovante de cadastro de remessa constitui documento 
hábil para demonstrar que o usuário prestou as informações que lhe eram 
exigidas e produz os seguintes efeitos:

I - permite a efetivação da remessa, nos termos do que dispõe o § 
2º do art. 12 da Lei nº 13.123, de 2015 ; e

II - estabelece o início do procedimento de verificação previsto 
na Seção VII deste Capítulo.

§ 2º Para efeitos do que dispõe o inciso I do § 1º, além do com-
provante de cadastro de remessa, as amostras deverão estar acompanha-
das do respectivo TTM para serem regularmente remetidas.

§ 3º O usuário não necessitará aguardar o término do procedimen-
to de verificação de que trata o inciso II do § 1º para realizar a remessa.

Seção IV
Das autorizações de acesso ao patrimônio genético e ao conhecimen-

to tradicional associado e da remessa ao exterior, para os casos de 
que trata o art. 13 da Lei n º 13.123, de 2015

Art. 27. Nos casos de acesso ao patrimônio genético ou conhe-
cimento tradicional associado em áreas indispensáveis à segurança na-
cional, em águas jurisdicionais brasileiras, na plataforma continental e 
na zona econômica exclusiva, o acesso ou a remessa estarão sujeitos à 
autorização prévia de que trata o art. 13 da Lei nº 13.123, de 2015 , quan-
do o usuário for:

I - pessoa jurídica nacional, cujos acionistas controladores ou só-
cios sejam pessoas naturais ou jurídicas estrangeiras;

II - instituição nacional de pesquisa científica e tecnológica, pú-
blica ou privada, quando o acesso for feito em associação com a pessoa 
jurídica sediada no exterior; ou

III - pessoa natural brasileira associada, financiada ou contratada 
por pessoa jurídica sediada no exterior.

§ 1º Para os fins do caput consideram-se áreas indispensáveis à 
segurança nacional a faixa de fronteira e as ilhas oceânicas.

§ 2º O usuário deverá, previamente ao acesso ao patrimônio ge-
nético ou ao conhecimento tradicional associado, preencher todas as in-
formações do cadastro de acesso ou de remessa previstos nos arts. 22 e 
25, como também identificar o quadro societário da empresa e da pessoa 
jurídica associada, conforme o caso.
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§ 3º Na hipótese em que o quadro societário for composto por 
outras pessoas jurídicas, o usuário deverá identificar os respectivos qua-
dros societários, até que sejam identificadas as pessoas físicas que osten-
tem a qualidade de sócio ou controlador.

§ 4º As autorizações de acesso e de remessa podem ser requeridas 
em conjunto ou isoladamente.

§ 5º O preenchimento das informações do cadastro de acesso e 
remessa compreende a solicitação automática de autorização prévia e de 
anuência do Conselho de Defesa Nacional ou do Comando da Marinha, 
conforme o caso.

§ 6º A instituição nacional referida no inciso II do caput que rea-
lizar vários acessos em associação com a mesma pessoa jurídica estran-
geira poderá receber uma única autorização para todos os acessos.

§ 7º O cadastro de acesso e remessa não será concluído até que 
se obtenha anuência do Conselho de Defesa Nacional ou do Comando 
da Marinha.

Art. 28. Prestadas as informações, o SisGen, no prazo de cinco 
dias, notificará a Secretaria-Executiva do Conselho de Defesa Nacional 
ou o Comando da Marinha, que deverá se manifestar no prazo de sessen-
ta dias, considerando o interesse nacional.

§ 1º A solicitação de informações ou documentos complementares 
pelo Conselho de Defesa Nacional ou Comando da Marinha suspenderá o 
prazo para sua manifestação até a efetiva entrega do que foi solicitado.

§ 2º O disposto nesta Seção não suspende os prazos do procedi-
mento administrativo de verificação de que trata a Seção VII deste Capítulo.

Art. 29. Obtida a anuência do Conselho de Defesa Nacional ou 
do Comando da Marinha fica autorizado automaticamente o acesso ou 
a remessa.

§ 1º As alterações no quadro societário ou no controle acionário 
ocorridas após a obtenção da anuência deverão ser informadas ao Sis-
Gen, no prazo de trinta dias.

§ 2º O Conselho de Defesa Nacional ou o Comando da Marinha 
poderão, em decisão fundamentada, cassar a anuência anteriormente 
concedida.

§ 3º Na hipótese prevista no § 2º o usuário terá o prazo de trinta 
dias para apresentar sua defesa.

§ 4º Não sendo acatados os argumentos do usuário, o Conselho 
de Defesa Nacional ou o Comando da Marinha cassará a anuência e co-
municará o CGen para que este cancele o cadastro de acesso ou remessa.
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Seção V
Do credenciamento das instituições nacionais mantenedoras de cole-

ções x situ de amostras que contenham o patrimônio genético

Art. 30. O credenciamento de instituição nacional mantenedo-
ra de coleção ex situ de amostras que contenham patrimônio genético 
tem como objetivo reunir as informações necessárias à criação da base 
de dados de que trata a alínea “d” do inciso IX do § 1º do art. 6º da Lei nº 
13.123, de 2015 , de modo a garantir o acesso à informação estratégica so-
bre a conservação ex situ do patrimônio genético no território nacional.

§ 1º Conforme o disposto no § 2º do art. 32 da Lei nº 13.123, de 2015 
, somente poderá receber recursos do FNRB a instituição nacional mantene-
dora de coleções ex situ que for credenciada nos termos desta Seção.

§ 2º As instituições privadas sem fins lucrativos que mantenham 
herbários populares ou bancos comunitários de sementes poderão ser 
credenciadas como instituições nacionais mantenedoras de coleções ex 
situ desde que observem o disposto nesta Seção.

§ 3º Os critérios para o recebimento dos recursos de que trata 
este artigo serão definidos pelo Comitê Gestor do FNRB.

Art. 31. Para o credenciamento de instituição nacional mantenedora 
de coleção ex situ de amostras que contenham patrimônio genético, a pessoa 
jurídica deverá preencher formulário eletrônico no SisGen, que exigirá:

I - identificação da instituição; e
II - informações sobre cada uma das coleções ex situ incluindo:
a) identificação dos curadores ou responsáveis;
b) tipos de amostras conservadas;
c) grupos taxonômicos colecionados; e
d) método de armazenamento e conservação.
§ 1º Concluído o preenchimento do formulário pela pessoa jurí-

dica, o CGen, nos termos do que dispõe o art. 6º, § 1º, inciso III, alínea 
“b”, da Lei nº 13.123, de 2015 , deliberará sobre o credenciamento de que 
trata o caput.

§ 2º A instituição nacional deverá manter atualizadas as informa-
ções de que tratam os incisos I e II do caput .

Art. 32. As amostras do patrimônio genético mantido em cole-
ções ex situ em instituições nacionais geridas com recursos públicos e as 
informações a elas associadas poderão ser acessados pelas populações in-
dígenas, pelas comunidades tradicionais e pelos agricultores tradicionais.
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§ 1º A instituição que receber o pedido deverá, em prazo não 
superior a vinte dias:

I - comunicar a data, local e modo de disponibilização do patri-
mônio genético;

II - indicar as razões da impossibilidade, total ou parcial, de aten-
dimento do pedido; ou

III - comunicar que não possui o patrimônio genético.
§ 2º O prazo referido no § 1º poderá ser prorrogado por mais 

dez dias, mediante justificativa expressa, da qual será cientificado o 
requerente.

§ 3º Poderá ser cobrado exclusivamente o valor necessário ao res-
sarcimento dos custos para a regeneração ou multiplicação das amostras 
ou disponibilização das informações sobre o patrimônio genético.

§ 4º A disponibilização de amostra deverá ser gratuita quando 
efetuada por instituições nacionais mantenedoras de coleção ex situ que 
recebam recursos do FNRB.

Seção VI
Das notificações de produto acabado ou material reprodutivo e dos 

acordos de repartição de benefícios

Art. 33. O usuário deverá notificar o produto acabado ou o ma-
terial reprodutivo oriundo de acesso ao patrimônio genético ou conhe-
cimento tradicional associado realizado após a vigência da Lei nº 13.123, 
de 2015 .

§ 1º A notificação de que trata o caput deverá ser realizada antes 
do início da exploração econômica.

§ 2º Para os fins do §1º, considera-se iniciada a exploração eco-
nômica quando ocorrer a emissão da primeira nota fiscal de venda do 
produto acabado ou material reprodutivo.

Art. 34. Para a realização da notificação do produto acabado ou 
material reprodutivo oriundo de acesso ao patrimônio genético ou ao 
conhecimento tradicional associado, o usuário deverá preencher formu-
lário eletrônico do SisGen, que exigirá:

I - identificação da pessoa natural ou jurídica requerente;
II - identificação comercial do produto acabado ou material re-

produtivo e setor de aplicação;
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III - informação se o patrimônio genético ou o conhecimento 
tradicional associado utilizado no produto acabado é determinante para 
a formação do apelo mercadológico;

IV - informação se o patrimônio genético ou o conhecimento 
tradicional associado utilizado no produto acabado é determinante para 
a existência das características funcionais;

V - previsão da abrangência local, regional, nacional ou interna-
cional da fabricação e comercialização do produto acabado ou material 
reprodutivo;

VI - número de registro, ou equivalente, de produto ou cultivar 
em órgão ou entidade competente, tais como Anvisa, Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento e Instituto Brasileiro do Meio Am-
biente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama;

VII - número do depósito de pedido de direito de propriedade in-
telectual de produto ou cultivar no Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento ou no INPI, ou em escritórios no exterior, quando houver;

VIII - data prevista para o início da comercialização;
IX - indicação da modalidade da repartição de benefícios;
X - apresentação de acordo de repartição de benefícios, quando 

couber;
XI - números dos cadastros de acesso ao patrimônio genético ou 

conhecimento tradicional associado que deram origem ao produto aca-
bado ou ao material reprodutivo, observado o disposto no art. 2º e no 
Capítulo VIII deste Decreto;

XII - números dos cadastros de remessa que deram origem ao 
produto acabado ou ao material reprodutivo, quando houver;

XIII - solicitação de reconhecimento de hipótese legal de sigilo; e
XIV - comprovação de enquadramento em hipótese de isenção 

legal ou de não incidência de repartição de benefícios.
Parágrafo único. O acordo de repartição de benefícios deverá ser 

apresentado:
I - no ato da notificação, no caso de acesso ao conhecimento tra-

dicional associado de origem identificável; ou
II - em até trezentos e sessenta e cinco dias a contar da notifica-

ção do produto acabado ou do material reprodutivo.
Art. 35. Concluído o preenchimento do formulário de que trata 

o art. 34 o SisGen emitirá automaticamente comprovante de notificação.
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§ 1º O comprovante de notificação constitui documento hábil 
para demonstrar que o usuário prestou as informações que lhe eram exi-
gidas e produz os seguintes efeitos:

I - permite a exploração econômica do produto acabado ou ma-
terial reprodutivo, observado o disposto no art. 16 da Lei nº 13.123, de 
2015 ; e

II - estabelece o início do procedimento de verificação previsto 
na Seção VII deste Capítulo.

§ 2º O usuário não necessitará aguardar o término do procedi-
mento de verificação de que trata o inciso II do § 1º para iniciar a explo-
ração econômica.

Seção VII
Do procedimento administrativo de verificação

Art. 36. O procedimento administrativo de verificação previsto 
nesta Seção será aplicado nos casos de:

I - cadastro de acesso ao patrimônio genético ou ao conhecimen-
to tradicional associado de que trata a Seção II deste Capítulo;

II - cadastro de remessa de amostra de patrimônio genético, de 
que trata a Seção III deste Capítulo; e

III - notificação de produto acabado ou material reprodutivo de 
que trata a Seção VI deste Capítulo.

Art. 37. No período de verificação, a Secretaria-Executiva do 
CGen :

I - cientificará os conselheiros do CGen sobre os cadastros ou 
sobre a notificação;

II - encaminhará aos integrantes das câmaras setoriais compe-
tentes as informações relativas à espécie objeto de acesso e o Município 
de sua localização, de forma dissociada dos respectivos cadastros e das 
demais informações dele constantes;

III - cientificará, nos termos do inciso X do art. 6º da Lei nº 
13.123, de 2015 , órgãos federais de proteção dos direitos de populações 
indígenas e comunidades tradicionais sobre o registro em cadastro de 
acesso a conhecimentos tradicionais associados; e

IV - poderá identificar, de ofício, eventuais irregularidades na 
realização dos cadastros ou da notificação, ocasião em que solicitará a 
ratificação das informações ou procederá à retificação de erros formais.
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§ 1º O disposto no caput deverá ser efetuado pela Secretaria-Exe-
cutiva do CGen no prazo:

I - de quinze dias, em relação aos incisos I, II e III; e
II - de sessenta dias, em relação ao inciso IV.
§ 2º Os conselheiros do CGen terão acesso a todas as informa-

ções disponíveis, inclusive àquelas consideradas sigilosas, e não poderão 
divulgá-las, sob pena de responsabilização, nos termos da legislação.

§ 3º Nos casos de manifesta fraude, o Presidente do CGen po-
derá suspender cautelarmente os cadastros e a notificação ad referen-
dum do Plenário.

§ 4º Na hipótese do § 3º, a decisão acautelatória será encaminha-
da para deliberação na sessão plenária seguinte.

Art. 38. Os conselheiros do CGen poderão identificar indícios de 
irregularidade nas informações constantes dos cadastros e da notificação 
no prazo de sessenta dias a contar da data da ciência a que se refere o 
inciso I do caput do art. 37.

§ 1º Os conselheiros poderão, no prazo a que se refere o caput , 
receber subsídios:

I - das câmaras setoriais;
II - dos órgãos referidos no inciso III do caput do art. 37;
III - da Secretaria-Executiva do CGen; e
IV - diretamente de detentores de conhecimento tradicional as-

sociado ou de seus representantes.
§ 2º Na hipótese do caput , o conselheiro encaminhará requeri-

mento de verificação de indícios de irregularidade devidamente funda-
mentado para deliberação do Plenário do CGen.

§ 3º Nas atividades agrícolas, o fato de a espécie ser domesticada 
não pode ser considerado, por si só, como fundamento de indício de irre-
gularidade de cadastro de acesso ao patrimônio genético sob alegação de 
acesso ao conhecimento tradicional associado.

Art. 39. O Plenário do CGen fará juízo de admissibilidade do 
requerimento de que trata o art. 38 e determinará:

I - a notificação do usuário, caso constate a existência de indício 
de irregularidade; ou

II - o arquivamento do requerimento, caso não constate a exis-
tência de indício de irregularidade.

§ 1º No caso do inciso I do caput, o usuário terá o prazo de quin-
ze dias para apresentar sua manifestação.
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§ 2º Não serão recebidas manifestações apresentadas após o pra-
zo estabelecido no § 1º.

Art. 40. Esgotado o prazo para apresentação da manifestação, a 
Secretaria-Executiva encaminhará o processo para deliberação do Plená-
rio do CGen, que poderá:

I - não acatar o mérito do requerimento; ou
II - acatar o requerimento, ocasião em que:
a) determinará que o usuário retifique os cadastros de acesso ou 

de remessa, ou ainda a notificação, caso a irregularidade seja sanável, sob 
pena de cancelamento dos respectivos cadastros ou notificação; ou

b) cancelará os cadastros de acesso ou de remessa, ou ainda a 
notificação, caso a irregularidade seja insanável, e notificará:

i) os órgãos e as entidades referidos nos arts. 93 e 109; e
ii) o usuário, para que faça novos cadastros ou notificação.
§ 1 º São irregularidades insanáveis:
I - a existência de conhecimento tradicional associado de origem 

identificável quando os cadastros ou a notificação indicarem apenas pa-
trimônio genético;

II - a existência de conhecimento tradicional associado de ori-
gem identificável, quando os cadastros ou a notificação indicarem apenas 
conhecimento tradicional associado de origem não identificável; e

III - a obtenção de consentimento prévio informado em desacor-
do com o disposto na Lei nº 13.123, de 2015 , e neste Decreto.

§ 2º Caso a constatação das irregularidades a que se refere os in-
cisos I, II e III do § 1º ocorra quando já houver sido iniciada a exploração 
econômica do produto acabado ou do material reprodutivo, o CGen, ex-
cepcionalmente, e desde que não se configure má-fé, poderá determinar 
que o usuário retifique os cadastros ou a notificação, e apresente, no pra-
zo de noventa dias o acordo de repartição de benefícios com o provedor 
do conhecimento tradicional associado.

§ 3º Na hipótese prevista no § 2º, a repartição de benefícios re-
lativa a todo o período de apuração correspondente será calculada e re-
colhida em favor dos beneficiários e nos valores previstos no acordo de 
repartição de benefícios vigente na data do pagamento.

Art. 41. O usuário poderá requerer a emissão de certidão que declare 
que os respectivos cadastros de acesso e remessa bem como a notificação:

I - não foram admitidos requerimentos de verificação de indícios 
de irregularidades durante o processo de verificação; ou
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II - que foram objeto de requerimento de verificação e que este 
não foi acatado.

Parágrafo único. A certidão de que trata o caput possibilita que 
o usuário seja inicialmente advertido pelo órgão ou entidade fiscalizador 
antes de receber qualquer outra sanção administrativa, caso a autuação 
ocorra sobre fatos informados nos respectivos cadastros de acesso e re-
messa como também à notificação.

Seção VIII
Do atestado de regularidade de acesso

Art. 42. O CGen pode rá emitir o atestado de regularidade de 
acesso de que trata o inciso XXII do art. 2º da Lei nº 13.123, de 2015 , 
mediante solicitação do usuário.

§ 1º O atestado previsto no caput declara que o cadastro de aces-
so cumpriu os requisitos da Lei nº 13.123, de 2015 .

§ 2 º N os termos do que determina o inciso IV do § 1º do art. 
6º da Lei nº 13.123, de 2015 , a concessão do atestado de regularidade de 
acesso será objeto de prévia deliberação pelo CGen, conforme procedi-
mentos a serem estabelecidos no seu regimento interno.

§ 3 º Uma vez concedido, o atestado de regularidade de acesso:
I - declara a regularidade do acesso até a data de sua emissão pelo 

CGen; e
II - obsta a aplicação de sanções administrativas por parte do ór-

gão ou entidade competente especificamente em relação às atividades de 
acesso realizadas até a emissão do atestado.

§ 4 º Na situação descrita no inciso II do § 3 º , constatado erro ou 
fraude no acesso já atestado pelo CGen, o órgão ou entidade fiscalizador 
deverá adotar medidas administrativas junto ao CGen para desconstituir 
o atestado anteriormente concedido.

CAPÍTULO V
DA REPARTIÇÃO DE BENEFÍCIOS

Seção I
Disposições gerais

Art. 43. A repartição de benefícios de que trata a Lei nº 13.123, de 
2015 , será devida enquanto houver exploração econômica de:
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I - produto acabado oriundo de acesso ao patrimônio genético 
ou de conhecimento tradicional associado realizado após a vigência da 
Lei nº 13.123, de 2015 , ou

II - material reprodutivo oriundo de acesso ao patrimônio gené-
tico ou conhecimento tradicional associado para fins de atividades agrí-
colas realizado após a vigência da Lei nº 13.123, de 2015 .

§ 1º No caso do produto acabado referido no inciso I do caput , 
o componente do patrimônio genético ou do conhecimento tradicional 
associado deve ser um dos elementos principais de agregação de valor.

§ 2º Nos termos do que dispõe o inciso XVIII do art. 2º da Lei nº 
13.123, de 2015 , considera-se elementos principais de agregação de valor os 
elementos cuja presença no produto acabado é determinante para a existên-
cia das características funcionais ou para a formação do apelo mercadológico.

§ 3º Para os fins deste Decreto, consideram-se:
I - apelo mercadológico: referência a patrimônio genético ou a 

conhecimento tradicional associado, a sua procedência ou a diferenciais 
deles decorrentes, relacionada a um produto, linha de produtos ou marca, 
em quaisquer meios de comunicação visual ou auditiva, inclusive campa-
nhas de marketing ou destaque no rótulo do produto; e

II - características funcionais: características que determinem as 
principais finalidades, aprimorem a ação do produto ou ampliem o seu 
rol de finalidades.

§ 4º Não será considerada determinante para a existência das 
características funcionais a utilização de patrimônio genético, exclusiva-
mente como excipientes, veículos ou outras substâncias inertes, que não 
determinem funcionalidade.

§ 5º A substância oriunda do metabolismo de microrganismo 
não será considerada determinante para a existência das características 
funcionais quando for idêntica à substância de origem fóssil já existente e 
utilizada em substituição a esta.

§ 6º O SisGen disponibilizará campo específico no cadastro de 
acesso a que se refere o art. 22 para que o usuário, caso tenha interesse, 
indique e comprove o enquadramento na situação descrita no § 5º.

Art. 44. Estão sujeitos à repartição de benefícios exclusivamente 
o fabricante do produto acabado ou o produtor do material reprodutivo, 
independentemente de quem tenha realizado o acesso anteriormente.

§ 1º Tratando-se de atividade agrícola, a repartição de benefícios 
será devida pelo produtor responsável pelo último elo da cadeia produti-
va de material reprodutivo.
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§ 2º para fins do disposto no § 1º, considera-se o último elo da 
cadeia produtiva o produtor responsável pela venda de material repro-
dutivo para a produção, processamento e comercialização de alimentos, 
bebidas, fibras, energia e florestas plantadas.

§ 3º No caso de exploração econômica de material reprodutivo 
oriundo de acesso a patrimônio genético ou a conhecimento tradicional 
associado para fins de atividades agrícolas e destinado exclusivamente à 
geração de produtos acabados nas cadeias produtivas que não envolvam 
atividade agrícola, a repartição de benefícios ocorrerá somente sobre a 
exploração econômica do produto acabado.

Art. 45. O cálculo da receita líquida de que tratam os arts. 20 , 21 
e 22 da Lei nº 13.123, de 2015 , será feito conforme determina o §1º do 
art. 12 do Decreto-Lei nº 1.598, de 26 de dezembro de 1977 .

§ 1º Para fins do disposto no caput o fabricante do produto aca-
bado ou produtor do material reprodutivo deverá declarar a receita líqui-
da anual de cada ano fiscal, obtida com a exploração econômica de cada 
produto acabado ou material reprodutivo e apresentar documento apto 
a comprová-la.

§ 2º As informações previstas no caput deverão ser prestadas ao 
Ministério do Meio Ambiente, em formato por ele definido, no prazo de 
noventa dias após o encerramento do ano fiscal.

§ 3º O Ministério da Fazenda e o Ibama prestarão as informações 
e o apoio técnico necessários para o cumprimento do disposto neste artigo.

§ 4º Para fins do § 3º, o Ministério da Fazenda observará o dis-
posto no § 2º do art. 198 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Có-
digo Tributário Nacional.

Art. 46. Nos casos de produto acabado ou material reprodutivo 
produzido fora do Brasil, e para fins de determinação da base de cálculo 
a que se refere o § 8º do art. 17 da Lei nº 13.123, de 2015 , o Ministério 
do Meio Ambiente poderá solicitar ao fabricante de produto acabado ou 
produtor de material reprodutivo ou aos responsáveis solidários previs-
tos no § 7º do art. 17 da Lei nº 13.123, de 2015 , dados e informações, 
devidamente acompanhados dos respectivos elementos de prova. 

§ 1º Os dados e informações solicitados deverão ser apresentados 
em formato compatível com os sistemas utilizados pelo Ministério do 
Meio Ambiente ou em meio por ele definido.

§ 2º É dever do notificado fornecer todos os dados e informações 
solicitados, sendo responsável pela veracidade do seu conteúdo ou por 
sua omissão.
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§ 3º O Ministério da Fazenda prestará as informações e o apoio 
técnico necessários para o cumprimento do disposto do caput.

§ 4º Para fins do § 3º, o Ministério da Fazenda observará o dis-
posto no § 2º do art. 198 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Có-
digo Tributário Nacional.

Art. 47. A repartição de benefícios poderá constituir-se nas mo-
dalidades monetária e não monetária.

§ 1º No caso de exploração econômica de produto acabado ou de 
material reprodutivo oriundo de acesso ao patrimônio genético , caberá 
ao usuário optar por uma das modalidades de repartição de benefícios 
previstas no caput .

§ 2º Quando se tratar de exploração econômica de produto aca-
bado ou de material reprodutivo oriundo de acesso ao conhecimento tra-
dicional associado de origem não identificável, a repartição dar-se-á na 
modalidade monetária e será recolhida ao FNRB.

§ 3º Na hipótese de exploração econômica de produto acabado 
ou de material reprodutivo oriundo de acesso ao conhecimento tradicio-
nal associado de origem identificável, a repartição de benefícios:

I - deverá ser livremente negociada entre o usuário e a população 
indígena, a comunidade tradicional ou o agricultor tradicional provedor 
do conhecimento; e

II - a parcela devida pelo usuário ao FNRB corresponderá a 0,5% 
(cinco décimos por cento) da receita líquida anual obtida com a explora-
ção econômica ou à metade daquela prevista em acordo setorial.

Seção II
Da Repartição de Benefícios monetária

Art. 48. A repartição de benefícios monetária será destinada:
I - às populações indígenas, às comunidades tradicionais e aos 

agricultores tradicionais nos casos de conhecimento tradicional associa-
do de origem identificável, conforme acordo negociado de forma justa e 
equitativa entre as partes, nos termos do art. 24 da Lei nº 13.123, de 2015 ; e

II - ao FNRB, nos casos de exploração econômica de produto 
acabado ou material reprodutivo oriundo de acesso:

a) ao patrimônio genético, no montante de um por cento da re-
ceita líquida do produto acabado ou material reprodutivo, salvo na hi-
pótese de celebração de acordo setorial a que se refere o art. 21 da Lei nº 
13.123, de 2015 ;
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b) ao conhecimento tradicional associado de origem não identi-
ficável, no montante de um por cento da receita líquida do produto aca-
bado ou material reprodutivo, salvo na hipótese de celebração de acordo 
setorial a que se refere o art. 21 da Lei nº 13.123, de 2015 ; e

c) ao conhecimento tradicional associado de origem identificável 
referente à parcela de que trata o § 3º do art. 24 da Lei nº 13.123, de 2015 .

Art. 49. A repartição de benefícios monetária destinada ao FNRB 
será recolhida independentemente de acordo de repartição de benefícios 
e será calculada após o encerramento de cada ano fiscal, considerando:

I - informações da notificação de produto acabado ou material 
reprodutivo;

II - receita líquida anual obtida a partir da exploração econômica 
de produto acabado ou material reprodutivo; e

III - acordo setorial vigente aplicável ao produto acabado ou ma-
terial reprodutivo.

§ 1º O valor referente à repartição de benefícios será recolhido 
em até trinta dias após prestadas as informações a que se refere o § 2º do 
art. 45 enquanto houver exploração econômica do produto acabado ou 
material reprodutivo

§ 2º O primeiro recolhimento do valor referente à repartição de 
benefícios deverá incluir os benefícios auferidos desde o início da explo-
ração econômica até o encerramento do ano fiscal em que houver:

I - apresentação do acordo de repartição de benefícios; ou
II - notificação de produto acabado ou material reprodutivo nos 

casos em que a repartição de benefícios for depositada diretamente no 
FNRB, incluindo exercícios anteriores, quando houver.

§ 3º Na hipótese de celebração de acordo setorial, o valor da re-
partição de benefícios devido a partir do ano de sua entrada em vigor 
será calculado para todo o ano fiscal, com base na alíquota definida.

§ 4º Para os efeitos do disposto no § 8º do art. 17 da Lei nº 13.123, 
de 2015 , não havendo acesso a informações da receita líquida do fabricante 
do produto acabado ou material reprodutivo produzido fora do Brasil, a 
base de cálculo da repartição de benefícios será a receita líquida de impor-
tador, subsidiária, controlada, coligada, vinculada ou representante comer-
cial do produtor estrangeiro em território nacional ou no exterior.
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Seção III
Da Repartição de Benefícios não-monetária

Art. 50. A repartição de benefícios não monetária será feita por 
meio de acordo firmado:

I - com as populações indígenas, as comunidades tradicionais e 
os agricultores tradicionais, provedores do conhecimento tradicional as-
sociado de origem identificável, nos casos de exploração econômica de 
produto acabado ou de material reprodutivo oriundo desse conhecimen-
to negociada de forma justa e equitativa entre as partes, nos termos do 
art. 24 da Lei nº 13.123, de 2015 ; ou

II - com a União, nos casos de exploração econômica de produ-
to acabado ou de material reprodutivo oriundo de acesso a patrimônio 
genético.

§ 1º Nos acordos de repartição de benefícios implementados por 
meio dos instrumentos a que se referem as alíneas “a” , “e” e “f ” do inciso 
II do art. 19, da Lei nº 13.123, de 2015 , a repartição será equivalente a 
setenta e cinco por cento do previsto para a modalidade monetária.

§ 2º Nos acordos de repartição de benefícios implementados por 
meio de instrumentos não previstos no § 1º, a repartição será equivalente 
ao valor previsto para a modalidade monetária.

§ 3º As despesas com a gestão do projeto, inclusive planejamento, 
e prestação de contas, não poderão ser computadas para atingir o percen-
tual previsto nos §§ 1º e 2º.

§ 4º Para fins de comprovação da equivalência de que tratam os 
§§ 1º e 2º, o usuário deverá apresentar estimativa, com base em valores 
de mercado.

§ 5º Os acordos de repartição de benefícios celebrados pela União 
serão implementados, preferencialmente, por meio do instrumento a que 
se refere a alínea “a” do inciso II do art. 19, da Lei nº 13.123, de 2015 .

§ 6º O usuário não poderá utilizar recursos da repartição de benefí-
cios não monetária em campanhas de marketing ou qualquer outra forma de 
publicidade em benefício dos seus produtos, linhas de produtos ou marcas.

Art. 51. No caso do inciso II do art. 50, a repartição de benefícios 
não monetária a que se refere as alíneas “a” e “e” do inciso II do art. 19 da 
Lei nº 13.123, de 2015 , será destinada a:

I - unidades de conservação;
II - terras indígenas;
III - territórios remanescentes de quilombos;
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IV - assentamento rural de agricultores familiares;
V - territórios tradicionais nos termos do Decreto nº 6.040, de 7 

de fevereiro de 2007 ;
VI - instituições públicas nacionais de pesquisa e desenvolvimento;
VII - áreas prioritárias para a conservação, utilização sustentável 

e repartição de benefícios da biodiversidade brasileira, conforme ato do 
Ministro de Estado do Meio Ambiente;

VIII - atividades relac ionadas à salvaguarda de conhecimento 
tradicional associado;

IX - coleções ex situ mantidas por instituições credenciadas nos 
termos do que dispõe a Seção V do Capítulo IV; e

X - populações indígenas, comunidades tradicionais e agriculto-
res tradicionais.

Art. 52. No caso do inciso II do art. 50 a repartição de benefícios 
não monetária a que se referem as alíneas, “b” “c” , “d” e “f ” do inciso II 
do art. 19 da Lei nº 13.123, de 2015 , será destinada a órgãos e instituições 
públicas nacionais que executem programas de interesse social.

Art. 53. O Ministério do Meio Ambiente poderá criar e manter o 
banco de propostas de repartição de benefícios não monetária, ao qual se 
dará ampla publicidade, inclusive por meio de seu sítio eletrônico, para 
atender o disposto no inciso II do art. 19 da Lei nº 13.123 de 2015 .

Parágrafo único. As propostas de que trata o caput deverão ser 
destinadas à conservação e o uso sustentável da biodiversidade, à valo-
rização e à proteção do conhecimento tradicional associado, atendido o 
interesse público.

Seção IV
Das isenções de repartição de benefícios

Art. 54. Está isenta da obrigação de repartição de benefícios a 
exploração econômica de:

I - produto acabado ou material reprodutivo desenvolvido pe-
los agricultores tradicionais e suas cooperativas, com receita bruta anual 
igual ou inferior ao limite máximo estabelecido no inciso II do art. 3º da 
Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;

II - produto acabado ou material reprodutivo desenvolvido pelas 
microempresas, pelas empresas de pequeno porte e pelos microempreende-
dores individuais, conforme disposto na Lei Complementar nº 123, de 2006 ;
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III - operações de licenciamento, transferência ou permissão de utili-
zação de qualquer forma de direito de propriedade intelectual sobre produto 
acabado, processo ou material reprodutivo oriundo do acesso ao patrimônio 
genético ou ao conhecimento tradicional associado por terceiros;

IV - produtos intermediários ao longo da cadeia produtiva;
V - material reprodutivo ao longo da cadeia produtiva de mate-

rial reprodutivo, exceto a exploração econômica realizada pelo último elo 
da cadeia produtiva;

VI - material reprodutivo oriundo de acesso a patrimônio ge-
nético ou a conhecimento tradicional associado para fins de atividades 
agrícolas e destinado exclusivamente à geração de produtos acabados; e

VII - produto acabado ou material reprodutivo oriundo do aces-
so ao patrimônio genético de espécies introduzidas no território nacional 
pela ação humana, ainda que domesticadas, ressalvado o disposto nos 
incisos I e II do § 3º do art. 18 da Lei nº 13.123, de 2015.

§ 1º São também isentos da obrigação de repartição de benefícios 
o intercâmbio e a difusão de patrimônio genético e de conhecimento tra-
dicional associado praticados entre si por populações indígenas, comu-
nidade tradicional ou agricultor tradicional para seu próprio benefício e 
baseados em seus usos, costumes e tradições;

§ 2º A isenção da repartição de benefício a que se refere o caput 
não exime o usuário da obrigação de notificar o produto acabado ou ma-
terial reprodutivo como também do cumprimento das demais obrigações 
da Lei nº 13.123, de 2015.

§ 3º O disposto no § 2º não se aplica aos casos previstos no § 4º 
do art. 8º da Lei nº 13.123, de 2015 .

§ 4º O usuário que deixar de preencher os requisitos de isenção pre-
vistos na Lei nº 13.123, de 2015 , repartirá benefícios no ano fiscal seguinte.

§ 5º Nos casos previstos nos incisos IV, V e VI do caput , o usuá-
rio deverá declarar que o produto ou material reprodutivo enquadra-se 
como produto intermediário e será destinado somente para atividades e 
processos ao longo da cadeia reprodutiva.

Seção V
Do acordo de repartição de benefícios

Art. 55. O acordo de repartição de benefícios entre usuário e pro-
vedor será negociado de forma justa e equitativa entre as partes, aten-
dendo a parâmetros de clareza, lealdade e transparência nas cláusulas 



COLETÂNEA DE LEGISLAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL 
SOBRE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS 

VOLUME 2

266

pactuadas, que deverão indicar condições, obrigações, tipos e duração 
dos benefícios de curto, médio e longo prazo, sem prejuízo de outras di-
retrizes e critérios a serem estabelecidos pelo CGen.

Seção VI
Dos acordos setoriais

Art. 56. Os acordos setoriais tem por finalidade garantir a competi-
tividade do setor produtivo nos casos em que a aplicação da parcela de 1% 
(um por cento) da receita líquida anual obtida com a exploração econômi-
ca de produto acabado ou de material reprodutivo oriundo de acesso ao 
patrimônio genético ou ao conhecimento tradicional associado de origem 
não identificável caracterize dano material ou ameaça de dano material.

§ 1º Para os fins deste Decreto, considera-se setor produtivo a 
empresa ou conjunto de empresas que produzam um determinado pro-
duto ou similar caracterizado no pedido de redução.

§ 2º Na hipótese prevista no caput, o percentual de pagamento de re-
partição de benefícios monetária poderá ser reduzido para até 0,1% (um dé-
cimo por cento) da receita líquida anual obtida com a exploração econômica.

Art. 57. O pedido de redução do valor da repartição de benefícios 
monetária será dirigido ao Ministério do Meio Ambiente e dependerá da 
demonstração de que o pagamento desse percentual resultou ou resultará 
dano material.

§ 1º Será tratada como informação sigilosa constante do pedido 
a que se refere o caput aquela assim identificada pelo interessado, desde 
que o pedido seja devidamente justificado, não podendo, neste caso, ser 
revelada sem autorização expressa do interessado.

§ 2º O interessado que forneceu informação sigilosa deverá apre-
sentar resumo a ser publicado, com detalhes que permitam sua com-
preensão, sob pena de ser considerada não sigilosa.

§ 3º Caso o Ministério do Meio Ambiente considere injustificado 
o pedido de tratamento sigiloso e a parte interessada se recuse a adequá-la 
para anexação em autos não sigilosos, a informação não será conhecida.

Art. 58. O pedido de redução de repartição de benefícios só será 
conhecido quando as empresas signatárias detiverem mais de:

I - cinquenta por cento do valor de produção setorial, no caso 
em que a referida produção esteja concentrada em até vinte empresas; e

II - vinte e cinco por cento do valor de produção setorial, no caso 
em que a referida produção esteja concentrada em mais de vinte empresas.
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§ 1º Para os fins deste artigo, considera-se valor de produção se-
torial a estimativa do valor da produção nacional do produto acabado ou 
material reprodutivo oriundo de acesso ao patrimônio genético ou co-
nhecimento tradicional associado de origem não identificável conforme 
caracterizado no pedido de redução.

§ 2º O pedido deverá ser subscrito pelos representantes legais de 
cada uma das signatárias e conterá:

I - documentos que comprovem o nexo causal entre o dano mate-
rial ou sua ameaça e o pagamento da repartição de benefícios monetária 
correspondente a parcela de 1% (um por cento) da receita líquida anual; e

II - caracterização do produto acabado ou material reprodutivo 
para os quais se deseja a redução da parcela de 1% (um por cento) pre-
vista no art. 56.

§ 3º A caracterização indicada no inciso II do § 2º incluirá as 
seguintes informações:

I - patrimônio genético acessado;
II - conhecimentos tradicionais associados acessados;
III - matérias-primas;
IV - composição química;
V - características físicas;
VI - normas e especificações técnicas;
VII - processo de produção;
VIII - usos e aplicações;
IX - grau de substitutibilidade; e
X - canais de distribuição.
§ 4º O pedido não será conhecido caso exista verificação em cur-

so abrangendo os mesmos produtos ou similares.
Art. 59. Demonstradas as condições do art. 58, o Ministério do 

Meio Ambiente:
I - publicará ato dando início à verificação do dano material ou 

sua ameaça; e
II - notificará:
a) as empresas interessadas;
b) o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 

Exterior; e
c) os órgãos de que trata o parágrafo único do art. 21 da Lei nº 

13.123, de 2015 .
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§ 1º O ato a que se refere o inciso I do caput especificará o produ-
to acabado ou o material reprodutivo objeto da verificação e as empresas 
signatárias do pedido.

§ 2º A manifestação do Ministério do Desenvolvimento, Indús-
tria e Comércio Exterior é condição para a análise de que trata o art. 62 e 
será apresentada no prazo de sessenta dias.

§ 3º Os órgãos a que se refere a alínea “c” do inciso II do caput pode-
rão se manifestar no prazo de sessenta dias a contar da data da notificação.

§ 4º Será concedido o prazo de vinte dias, contados da data da 
publicação do ato referido no inciso I do caput, para a apresentação de 
pedidos de habilitação de outras partes que se considerem interessadas.

Art. 60. A constatação do dano material ou sua ameaça será ba-
seada em elementos de prova e incluirá o exame objetivo do efeito da re-
partição de benefícios sobre o preço do produto e o consequente impacto 
no setor produtivo.

§ 1º O exame a que se refere o caput incluirá, dentre outros, a 
avaliação dos seguintes fatores e índices econômicos:

I - queda real ou potencial:
a) das vendas;
b) dos lucros;
c) da produção;
d) da participação no mercado;
e) da produtividade; e
f) do grau de utilização da capacidade instalada;
II - efeitos negativos reais ou potenciais sobre:
a) estoques;
b) emprego;
c) salários; e
d) crescimento do setor produtivo;
III - a contração na demanda ou mudanças nos padrões de consumo;
IV - a concorrência entre produtores domésticos e estrangeiros; e
V - o desempenho exportador.
§ 2º Para fins do disposto neste artigo deverão ser segregados os 

efeitos do pagamento da repartição de benefícios monetária corresponden-
te à parcela de 1% (um por cento) da receita líquida anual dos efeitos advin-
dos de outras causas que possam ter gerado dano material ou sua ameaça.

§ 3º Para o exame do impacto a que se refere o caput será con-
siderado se o valor da repartição de benefícios teve o efeito de deprimir 
significativamente as vendas.
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Art. 61. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comercio 
Exterior fará a análise de que trata o art. 60 e encaminhará parecer téc-
nico sobre o pedido de redução do valor da repartição de benefícios ao 
Ministério do Meio Ambiente, no prazo a que se refere o § 2º do art. 59.

Art. 62. Recebido o parecer de que trata o art. 61, o Ministério do 
Meio Ambiente emitirá parecer técnico que deverá considerar o conteú-
do das manifestações:

I - do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comercio Ex-
terior; e

II - dos órgãos oficiais de defesa dos direitos dos povos indí-
genas, comunidades tradicionais ou agricultores tradicionais, quando 
apresentadas.

§ 1º As empresas interessadas serão notificadas para, no prazo 
de trinta dias, se manifestarem a respeito do parecer referido no caput.

§ 2º O Ministério do Meio Ambiente poderá acatar as manifes-
tações das empresas interessadas, ocasião em que fará um novo parecer.

Art. 63. O parecer será submetido ao Ministro de Estado do Meio 
Ambiente que decidirá, de forma motivada, sobre a realização ou não do 
acordo setorial.

Art. 64. Os termos do acordo setorial em vigor aplicam-se a to-
dos os produtos produzidos no território nacional que se enquadrem nos 
termos da decisão, mesmo que produzidos por empresas que não tenham 
subscrito o pedido de redução.

Art. 65. O acordo setorial vigorará por sessenta meses contados 
da publicação da decisão a que se refere o art. 63.

§ 1º Na hipótese de haver acordo setorial em vigor no momento 
do pagamento da repartição de benefícios referente a um determinado 
produto acabado ou material reprodutivo, a alíquota a ser paga será aque-
la definida no acordo setorial.

§ 2º Decorrido o prazo de que trata o caput , e não havendo soli-
citação de prorrogação, o acordo setorial será extinto.

§ 3º O acordo setorial poderá ser prorrogado caso se mantenham 
as condições que ensejaram a sua celebração.

§ 4º O pedido de prorrogação deverá ser feito pelo interessado, 
no mínimo, quatro meses antes do seu término.

§ 5º Durante a análise do pedido de prorrogação o acordo seto-
rial permanecerá em vigor.
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Art. 66. Durante o prazo de vigência do acordo setorial, o interes-
sado contemplado poderá solicitar revisão da alíquota, desde que tenha 
decorrido pelo menos trinta meses do início da vigência do acordo.

§ 1º A solicitação de que trata o caput deverá ser instruída com 
evidências de que as circunstâncias que justificaram a aplicação da redu-
ção da alíquota concedida à época se alteraram.

§ 2º A análise do pedido de revisão seguirá o disposto nesta Se-
ção e considerará apenas os fatos novos que justificaram o pedido.

Art. 67. A decisão final sobre o pedido de revisão caberá ao Ministro 
de Estado do Meio Ambiente e será limitada à redução ou não da alíquota.

Art. 68. Caso o pedido de revisão seja acatado será formalizado 
termo aditivo ao acordo setorial em vigor.

Art. 69. Ato do Ministro de Estado do Meio Ambiente estabele-
cerá as regras complementares ao disposto nesta Seção.

CAPÍTULO VI
DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Seção I
Disposições gerais

Art. 70. Considera-se infração administrativa contra o patrimô-
nio genético ou ao conhecimento tradicional associado o disposto nos 
arts. 78 a 91 deste Decreto.

Art. 71. Sem prejuízo das responsabilidades penais e cíveis cabí-
veis, as infrações administrativas serão punidas com as seguintes sanções:

I - advertência;
II - multa;
III - apreensão:
a) das amostras que contêm o patrimônio genético acessado;
b) dos instrumentos utilizados na obtenção ou no processamento 

do patrimônio genético ou do conhecimento tradicional associado acessado;
c) dos produtos derivados de acesso ao patrimônio genético ou 

ao conhecimento tradicional associado; ou
d) dos produtos obtidos a partir de informação sobre conheci-

mento tradicional associado;
IV - suspensão temporária da fabricação e venda do produto 

acabado ou do material reprodutivo derivado de acesso ao patrimônio 
genético ou ao conhecimento tradicional associado até a regularização; 
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V - embargo da atividade específica relacionada à infração;
VI - interdição parcial ou total do estabelecimento, atividade ou 

empreendimento;
VII - suspensão de atestado ou autorização; ou
VIII - cancelamento de atestado ou autorização.
Parágrafo único. As sanções previstas nos incisos I a VIII do 

caput poderão ser aplicadas cumulativamente.
Art. 72. O agente autuante, ao lavrar o auto de infração, indicará 

as sanções estabelecidas neste Decreto, observando:
I - a gravidade do fato;
II - os antecedentes do infrator, quanto ao cumprimento da legislação 

referente ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional associado;
III - a reincidência; e
IV - a situação econômica do infrator, no caso de multa.
Parágrafo único. Para a aplicação do disposto neste artigo, o 

órgão ou entidade competente poderá estabelecer, por meio de norma 
técnica, critérios complementares para o agravamento e atenuação das 
sanções administrativas.

Art. 73. A multa será arbitrada pela autoridade competente, por 
infração, e pode variar:

I - de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais), 
quando a infração for cometida por pessoa natural; ou

II - de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a 10.000.000,00 (dez milhões 
de reais), quando a infração for cometida por pessoa jurídica, ou com 
seu concurso.

Art. 74. O cometimento de nova infração pelo mesmo infrator, 
no período de cinco anos, contados do trânsito em julgado da decisão 
administrativa que o tenha condenado por infração anterior, implica em:

I - aplicação da multa em triplo, no caso de cometimento da mes-
ma infração; ou

II - aplicação da multa em dobro, no caso de cometimento de 
infração distinta.

§ 1 º O agravamento será apurado no procedimento da nova in-
fração, do qual se fará constar, por cópia, o auto de infração anterior e o 
julgamento que o confirmou.

§ 2 º Antes do julgamento da nova infração, a autoridade ambiental 
deverá verificar a existência de auto de infração anterior confirmado em 
julgamento, para fins de aplicação do agravamento da nova penalidade.
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§ 3 º Constatada a existência de auto de infração anteriormente 
confirmado em julgamento, a autoridade ambiental deverá:

I - agravar a pena conforme disposto no caput ;
II - notificar o autuado para que se manifeste sobre o agravamen-

to da penalidade no prazo de dez dias; e
III - julgar a nova infração considerando o agravamento da 

penalidade.
Art. 75. Para as sanções previstas nos incisos III a VI do art. 71, 

aplicam-se, no que couber, as disposições do Decreto n º 6.514, de 22 de 
julho de 2008 .

Seção II
Dos prazos prescricionais

Art. 76. Nos termos da Lei n º 9.873, de 23 de novembro de 1999 
, prescreve em cinco anos a ação da administração pública objetivando 
apurar a prática de infrações administrativas contra patrimônio genético 
e o conhecimento tradicional associado, contada da data da prática do 
ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que 
esta tiver cessado.

§ 1 º Considera-se iniciada a apuração de infração contra o patri-
mônio genético e o conhecimento tradicional associado com a lavratura do 
auto de infração pela autoridade competente ou notificação administrativa.

§ 2 º Incide a prescrição intercorrente no procedimento de apu-
ração do auto de infração paralisado por mais de três anos, pendente de 
julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou me-
diante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da 
responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

Art. 77. Interrompe-se a prescrição:
I - pela cientificação do infrator por qualquer meio, inclusive por 

edital;
II - por qualquer ato inequívoco da administração pública que 

importe apuração do fato; e
III - pela decisão condenatória recorrível.
Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração 

pública, para o efeito do que dispõe o inciso II, aquele que implique ins-
trução do processo.
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Seção III
Das infrações contra o patrimônio genético e conhecimento 

tradicional associado

Art. 78. Explorar economicamente produto acabado ou material 
reprodutivo oriundo de acesso ao patrimônio genético ou conhecimento 
tradicional associado sem notificação prévia.

Multa mínima de R$ 3.000,00 (três mil reais) e máxima de R$ 
30.000,00 (trinta mil reais), quando se tratar de pessoa natural.

Multa mínima de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e máxima de R$ 
200.000,00 (duzentos mil reais), quando se tratar de pessoa jurídica en-
quadrada como microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperati-
vas de agricultores tradicionais com receita bruta anual igual ou inferior 
ao limite máximo estabelecido no inciso II do art. 3º da Lei Complemen-
tar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 .

Multa mínima de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e máxima de R$ 
10.000.000,00 (dez milhões de reais), para as demais pessoas jurídicas.

§ 1 º A sanção prevista no caput será aplicada por produto acaba-
do ou material reprodutivo, independentemente do número de espécies 
acessadas para a elaboração do produto acabado ou material reprodutivo.

§ 2 º A sanção de multa é aplicada em dobro se houver comercia-
lização no exterior de produto acabado ou material reprodutivo desen-
volvido em decorrência do acesso.

§ 3º Incorre nas mesmas sanções previstas neste artigo quem 
apresentar acordo de repartição de benefícios em desacordo com os pra-
zos definidos nos incisos I e II do § 1º do art. 34.

Art. 79. Remeter, diretamente ou por interposta pessoa, amostra 
de patrimônio genético ao exterior sem o cadastro prévio ou em desacor-
do com este.

Multa mínima de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e máxima de R$ 
100.000,00 (cem mil reais), quando se tratar de pessoa natural.

Multa mínima de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e máxima 
de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), quando se tratar de pessoa ju-
rídica enquadrada como microempresa, empresa de pequeno porte ou 
cooperativas de agricultores tradicionais com receita bruta anual igual 
ou inferior ao limite máximo estabelecido no inciso II do art. 3º da Lei 
Complementar nº 123, de 2006 .

Multa mínima de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e máxima de R$ 
10.000.000,00 (dez milhões de reais), para as demais pessoas jurídicas.
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§ 1 º A sanção prevista no caput será aplicada:
I - por espécie;
II - em triplo se a amostra for obtida a partir de espécie cons-

tante de listas oficiais de espécies brasileiras ameaçadas de extinção ou 
do Anexo I da Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies 
da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção - CITES, promulgada 
pelo Decreto nº 76.623, de 17 de novembro de 1975 ; e

III - em dobro se a amostra for obtida a partir de espécie cons-
tante apenas do Anexo II da CITES, promulgada pelo Decreto nº 76.623, 
de 1975 .

§ 2 º Se a remessa for realizada para o desenvolvimento de armas 
biológicas ou químicas, a pena prevista no caput será quadruplicada e 
deverão ser aplicadas as sanções de embargo, suspensão ou interdição 
parcial ou total do estabelecimento, atividade ou empreendimento, do 
responsável pela remessa.

Art. 80. Requerer direito de propriedade intelectual resultante de 
acesso ao patrimônio genético ou conhecimento tradicional associado, 
no Brasil ou no exterior, sem realização de cadastro prévio.

Multa mínima de R$ 3.000,00 (três mil reais) e máxima de R$ 
30.000,00 (trinta mil reais), quando se tratar de pessoa natural.

Multa mínima de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e máxima de R$ 
200.000,00 (duzentos mil reais), quando se tratar de pessoa jurídica en-
quadrada como microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperati-
vas de agricultores tradicionais com receita bruta anual igual ou inferior 
ao limite máximo estabelecido no inciso II do art. 3º da Lei Complemen-
tar nº 123, de 2006 .

Multa mínima de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e máxima de R$ 
10.000.000,00 (dez milhões de reais), para as demais pessoas jurídicas.

Art. 81. Divulgar resultados, finais ou parciais, em meios científi-
cos ou de comunicação sem cadastro prévio:

Multa mínima de R$ 1.000,00 (mil reais) e máxima de R$ 
20.000,00 (vinte mil reais), quando se tratar de pessoa natural.

Multa mínima de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e máxima de R$ 
200.000,00 (duzentos mil reais), quando se tratar de pessoa jurídica en-
quadrada como microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperati-
vas de agricultores tradicionais com receita bruta anual igual ou inferior 
ao limite máximo estabelecido no inciso II do art. 3º da Lei Complemen-
tar nº 123, de 2006 .
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Multa mínima de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e máxima 
de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), para as demais pessoas jurídicas.

§ 1 º A sanção de multa poderá ser substituída pela de advertên-
cia, quando favoráveis as circunstâncias previstas no art. 72.

§ 2 º O disposto no §1 º não se aplica às hipóteses em que a con-
duta infracional envolva acesso ao conhecimento tradicional associado 
ou quando o infrator for reincidente nos termos deste Decreto.

Art. 82. Deixar de realizar cadastro de acesso antes da comercia-
lização de produto intermediário:

Multa mínima de R$ 1.000,00 (mil reais) e máxima de R$ 
20.000,00 (vinte mil reais), quando se tratar de pessoa natural.

Multa mínima de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e máxima de R$ 
200.000,00 (duzentos mil reais), quando se tratar de pessoa jurídica en-
quadrada como microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperati-
vas de agricultores tradicionais com receita bruta anual igual ou inferior 
ao limite máximo estabelecido no inciso II do art. 3º da Lei Complemen-
tar nº 123, de 2006 .

Multa mínima de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e máxima 
de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), para as demais pessoas jurídicas.

§ 1 º A sanção de multa poderá ser substituída pela de advertên-
cia, quando favoráveis as circunstâncias previstas no art. 72.

§ 2 º O disposto no § 1 º não se aplica às hipóteses em que a con-
duta infracional envolva acesso ao conhecimento tradicional associado 
ou quando o infrator for reincidente nos termos deste Decreto.

Art. 83. Acessar conhecimento tradicional associado de origem 
identificável sem a obtenção do consentimento prévio informado, ou em 
desacordo com este.

Multa mínima de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e máxima de R$ 
100.000,00 (cem mil reais), quando se tratar de pessoa natural.

Multa mínima de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e máxima 
de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), quando se tratar de pessoa ju-
rídica enquadrada como microempresa, empresa de pequeno porte ou 
cooperativas de agricultores tradicionais com receita bruta anual igual 
ou inferior ao limite máximo estabelecido no inciso II do art. 3º da Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 .

Multa mínima de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e máxima de R$ 
10.000.000,00 (dez milhões de reais), para as demais pessoas jurídicas.
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Parágrafo único. Incide nas mesmas sanções aquele que obtiver 
consentimento prévio informado eivado de vício de vontade do provedor 
de conhecimento tradicional associado nos termos do Código Civil.

Art. 84. Deixar de indicar a origem do conhecimento tradicional 
associado de origem identificável em publicações, utilizações, explora-
ções e divulgações dos resultados do acesso.

Multa mínima de R$ 1.000,00 (mil reais) e máxima de R$ 
10.000,00 (dez mil reais), quando se tratar de pessoa natural.

Multa mínima de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e máxima de R$ 
50.000,00 (cinquenta mil reais), quando se tratar de pessoa jurídica en-
quadrada como microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperati-
vas de agricultores tradicionais com receita bruta anual igual ou inferior 
ao limite máximo estabelecido no inciso II do art. 3º da Lei Complemen-
tar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 .

Multa mínima de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e máxima de R$ 
500.000,00 (quinhentos mil reais), para as demais pessoas jurídicas.

Art. 85. Deixar de pagar a parcela anualmente devida ao FNRB 
decorrente da exploração econômica de produto acabado ou material re-
produtivo desenvolvido em decorrência do acesso ao patrimônio genéti-
co ou conhecimento tradicional associado.

Multa mínima de R$ 1.000,00 (mil reais) e máxima de R$ 
100.000,00 (cem mil reais), quando se tratar de pessoa natural. 

Multa mínima de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e máxima de R$ 
10.000.000,00 (dez milhões de reais), para as pessoas jurídicas.

§ 1 º Incorre nas mesmas sanções aquele que interrompe ou cum-
pre parcialmente a repartição de benefícios acordada, seja ela monetária 
ou não monetária.

§ 2 º Observados os limites previstos no caput, a multa não de-
verá ser inferior a 10% (dez por cento) nem superior a 30% (trinta por 
cento) do valor anualmente devido.

Art. 86. Elaborar ou apresentar informação, documento, estudo, 
laudo ou relatório total ou parcialmente falso, ou enganoso, seja nos siste-
mas oficiais ou em qualquer outro procedimento administrativo relacio-
nado ao patrimônio genético ou ao conhecimento tradicional associado:

Multa mínima de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e máxima de R$ 
50.000,00 (cinquenta mil reais), quando se tratar de pessoa natural.

Multa mínima de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e máxima de R$ 
300.000,00 (trezentos mil reais), quando se tratar de pessoa jurídica en-
quadrada como microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperati-
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vas de agricultores tradicionais com receita bruta anual igual ou inferior 
ao limite máximo estabelecido no inciso II do art. 3º da Lei Complemen-
tar nº 123, de 2006 .

Multa mínima de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e máxima de R$ 
5.000.000,00 (cinco milhões de reais), para as demais pessoas jurídicas.

Parágrafo único. A sanção prevista no caput será aplicada em 
dobro se a informação, documento, estudo, laudo ou relatório total ou 
parcialmente falso ou enganoso for referente à remessa ou ao envio de 
amostra para prestação de serviços no exterior.

Art. 87. Descumprir suspensão, embargo ou interdição decor-
rente de infração administrativa contra o patrimônio genético ou ao co-
nhecimento tradicional associado:

Multa mínima de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e máxima de R$ 
100.000,00 (cem mil reais), quando se tratar de pessoa natural.

Multa mínima de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e máxima 
de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), quando se tratar de pessoa ju-
rídica enquadrada como microempresa, empresa de pequeno porte ou 
cooperativas de agricultores tradicionais com receita bruta anual igual 
ou inferior ao limite máximo estabelecido no inciso II do art. 3º da Lei 
Complementar nº 123, de 2006.

Multa mínima de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e máxi-
ma de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), para as demais pessoas 
jurídicas.

Art. 88. Obstar ou dificultar a fiscalização das obrigações previs-
tas na Lei nº 13.123, de 2015 :

Multa mínima de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e máxima de R$ 
50.000,00 (cinquenta mil reais), quando se tratar de pessoa natural.

Multa mínima de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e máxima de R$ 
300.000,00 (trezentos mil reais), quando se tratar de pessoa jurídica en-
quadrada como microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperati-
vas de agricultores tradicionais com receita bruta anual igual ou inferior 
ao limite máximo estabelecido no inciso II do art. 3º da Lei Complemen-
tar nº 123, de 2006 .

Multa mínima de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e máxima de R$ 
5.000.000,00 (cinco milhões de reais), para as demais pessoas jurídicas.

Art. 89. Deixar de se adequar no prazo estabelecido no art. 37 da 
Lei nº 13.123, de 2015 :

Multa mínima de R$ 1.000,00 (mil reais) e máxima de R$ 
10.000,00 (dez mil reais), quando se tratar de pessoa natural.
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Multa mínima de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e máxima de R$ 
50.000,00 (cinquenta mil reais), quando se tratar de pessoa jurídica en-
quadrada como microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperati-
vas de agricultores tradicionais com receita bruta anual igual ou inferior 
ao limite máximo estabelecido no inciso II do art. 3º da Lei Complemen-
tar nº 123, de 2006

Multa mínima de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e máxima de R$ 
300.000,00 (trezentos mil reais), para as demais pessoas jurídicas.

§ 1º A sanção prevista no caput será aplicada por produto aca-
bado ou material reprodutivo ou por cada atividade de acesso, isolada-
mente, que deixar de promover a sua respectiva adequação independen-
temente do número de espécies acessadas.

§ 2 º A sanção de multa poderá ser substituída pela de advertên-
cia, quando favoráveis as circunstâncias previstas no art. 72.

§ 3 º Na hipótese de acesso ao patrimônio genético ou ao conhe-
cimento tradicional associado realizado unicamente para fins de pesquisa 
científica, a sanção de advertência sobre fatos relacionados ao respectivo 
cadastro para fins de adequação deverá anteceder a aplicação de qualquer 
outra sanção administrativa.

Art. 90. Deixar de se regularizar no prazo estabelecido no art. 38 
da Lei nº 13.123, de 2015 :

Multa mínima de R$ 1.000,00 (mil reais) e máxima de R$ 
10.000,00 (dez mil reais), quando se tratar de pessoa natural.

Multa mínima de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e máxima de R$ 
50.000,00 (cinquenta mil reais), quando se tratar de pessoa jurídica en-
quadrada como microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperati-
vas de agricultores tradicionais com receita bruta anual igual ou inferior 
ao limite máximo estabelecido no inciso II do art. 3º da Lei Complemen-
tar nº 123, de 2006 .

Multa mínima de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e máxima de R$ 
10.000.000,00 (dez milhões de reais), para as demais pessoas jurídicas.

§ 1º A sanção prevista no caput será aplicada por produto acaba-
do ou material reprodutivo ou por cada atividade de acesso, isoladamen-
te, que deixar de promover a sua respectiva regularização independente-
mente do número de espécies acessadas.

§ 2 º a sanção de multa poderá ser substituída pela de advertên-
cia, quando favoráveis as circunstâncias previstas no art. 72, e se tratar de:

I - pessoa natural; ou
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II - pessoa jurídica que realizou acesso ao patrimônio gené-
tico ou conhecimento tradicional associado unicamente para fins de 
pesquisa cientifica.

Art. 91. Deixar de atender às exigências legais ou regulamentares, 
quando notificado pela autoridade competente no prazo concedido:

Multa mínima de R$ 1.000,00 (mil reais) e máxima de R$ 
30.000,00 (trinta mil reais), quando se tratar de pessoa natural.

Multa mínima de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e máxima de R$ 
200.000,00 (duzentos mil reais), quando se tratar de pessoa jurídica en-
quadrada como microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperati-
vas de agricultores tradicionais com receita bruta anual igual ou inferior 
ao limite máximo estabelecido no inciso II do art. 3º da Lei Complemen-
tar nº 123, de 2006 .

Multa mínima de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e máxima de R$ 
5.000.000,00 (cinco milhões de reais), para as demais pessoas jurídicas.

Parágrafo único. A sanção de multa poderá ser substituída pela 
de advertência, quando favoráveis as circunstâncias previstas no art. 72.

Seção IV
Do processo administrativo para apuração das infrações

Art. 92. As infrações contra o patrimônio genético ou o conheci-
mento tradicional associado serão apuradas em processo administrativo 
próprio mediante a lavratura de auto de infração e respectivos termos, 
assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório.

Parágrafo único. O processo administrativo a que se refere o 
caput será regido pelas disposições do Decreto n º 6.514, de 2008 , exceto 
quando houver disposição diversa prevista neste Capítulo.

Art. 93. São competentes para fiscalizar e apurar o cometimento 
das infrações administrativas previstas neste Decreto:

I - o Ibama;
II - o Comando da Marinha, no âmbito de águas jurisdicionais e 

da plataforma continental brasileiras; e
III - o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no 

âmbito d o acesso ao patrimônio genético para atividades agrícolas, nos 
termos do que dispõe o art. 3º da Lei nº 10.883, de 16 de junho de 2004 .

§ 1 º Quando a infração envolver conhecimento tradicional asso-
ciado, os órgãos oficiais de defesa dos direitos das populações indígenas, 
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comunidades tradicionais e agricultores tradicionais prestarão apoio às 
ações de fiscalização do Ibama.

§ 2 º Ato conjunto dos Ministros de Estado do Meio Ambiente, 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e da Defesa disciplinará a atua-
ção coordenada dos órgãos de fiscalização.

Art. 94. Da decisão final proferida pelos órgãos previstos no art. 
93 caberá recurso ao CGen, no prazo de vinte dias.

Art. 95. Ato do CGen estabelecerá critérios para a destinação das 
amostras, produtos e instrumentos apreendidos, a que se refere o § 4º do 
art. 27 da Lei nº 13.123, de 2015.

Parágrafo único. Enquanto não for editado o ato de que trata o 
caput , a autoridade competente para a fiscalização fará a destinação, ob-
servando-se o disposto no Decreto nº 6.514, de 2008 .

CAPÍTULO VII
DO FUNDO NACIONAL PARA A REPARTIÇÃO DE BENEFÍ-
CIOS E DO PROGRAMA NACIONAL DE REPARTIÇÃO DE 

BENEFÍCIOS

Art. 96. O Fundo Nacional de Repartição de Benefícios - FNRB, 
instituído pela Lei nº 13.123, de 2015 , vinculado ao Ministério do Meio 
Ambiente, tem natureza financeira e se destina a apoiar ações e atividades 
que visem valorizar o patrimônio genético e os conhecimentos tradicio-
nais associados e promover o seu uso de forma sustentável.

§ 1º Constituem receita do FNRB:
I - dotações consignadas na lei orçamentária anual e seus créditos 

adicionais;
II - doações;
III - valores arrecadados com o pagamento de multas administra-

tivas aplicadas em virtude do descumprimento da Lei nº 13.123, de 2015 ;
IV - recursos financeiros de origem externa decorrentes de con-

tratos, acordos ou convênios, especialmente reservados para as finalida-
des do Fundo;

V - contribuições feitas por usuários de patrimônio genético ou 
de conhecimento tradicional associado para o Programa Nacional de Re-
partição de Benefícios;

VI - valores provenientes da repartição de benefícios; e
VII - outras receitas que lhe vierem a ser destinadas.
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§ 2º Os recursos monetários depositados no FNRB decorrentes 
da exploração econômica de produto acabado ou de material reprodutivo 
oriundo de acesso a conhecimento tradicional associado serão destina-
dos exclusivamente a ações, atividades e projetos em benefício dos deten-
tores de conhecimentos tradicionais associados.

§ 3º As receitas destinadas ao FNRB e eventuais devoluções de 
recursos serão recolhidas diretamente ao Fundo, conforme procedimen-
tos definidos pelo Comitê Gestor.

Art. 97. O FNRB será gerido por Comitê Gestor órgão colegiado 
composto:

I - por um representante e dois suplentes:
a) do Ministério do Meio Ambiente, que o presidirá;
b) do Ministério da Fazenda;
c) do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento;
d) do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome;
e) do Ministério do Desenvolvimento Agrário;
f) do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação;
g) da Fundação Nacional do Índio - Funai; e
h) do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

- Iphan;
II - por sete representantes de entidades ou organizações repre-

sentativas das populações indígenas, comunidades tradicionais e agricul-
tores tradicionais, sendo:

a) dois indicados pelo Conselho Nacional dos Povos e Comuni-
dades Tradicionais - CNPCT;

b) dois indicados pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Rural Sustentável - Condraf;

c) dois indicados pelos representantes de povos e organizações in-
dígenas integrantes do Conselho Nacional de Política Indigenista - CNPI; e

d) um representante de população indígena, comunidade tradi-
cional ou agricultor tradicional indicado pelo Conselho Nacional de Se-
gurança Alimentar e Nutricional - Consea; e

III - por um representante da Sociedade Brasileira para o Pro-
gresso da Ciência - SBPC.

§ 1º Os representantes e os seus suplentes serão nomeados pelo 
Ministro de Estado do Meio Ambiente, após indicação dos respectivos 
órgãos e entidades.

§ 2º Os representantes e suplentes terão mandato de dois anos, 
renovável por igual período.
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§ 3º Nos impedimentos ou afastamentos do seu presidente, o Co-
mitê Gestor será presidido pelo representante suplente do Ministério do 
Meio Ambiente.

§ 4º A participação no Comitê Gestor do FNRB é considerada de 
relevante interesse público e não será remunerada.

§ 5º Para atender o disposto no inciso IV do art. 10 da Lei nº 
13.123, de 2015 , as despesas de deslocamento e estada dos representantes 
de que trata o inciso II do caput serão custeadas pelo FNBR.

§ 6 º O Ministério do Meio Ambiente poderá arcar com as despesas 
de que trata o § 5 º nos dois primeiros anos de funcionamento do FNBR.

§ 7 º O Comitê Gestor poderá convidar outros representantes, 
sem direito a voto, para participar de suas reuniões.

Art. 98. Compete ao Comitê Gestor:
I - decidir sobre a gestão dos recursos monetários depositados no 

FNRB, observadas as diretrizes para a aplicação dos recursos estabeleci-
das pelo CGen;

II - definir, anualmente, o percentual dos recursos monetários 
depositados no FNRB decorrentes da exploração econômica de produto 
acabado ou de material reprodutivo oriundo de acesso a patrimônio ge-
nético proveniente de coleções ex situ , que será destinado em benefício 
dessas coleções;

III - aprovar o Manual de Operações do FNRB, estabelecendo 
condições e procedimentos para a execução financeira e a aplicação de 
recursos, incluindo o recolhimento de receitas e a contratação, execução, 
monitoramento e avaliação de ações e atividades apoiadas pelo FNRB;

IV - aprovar o plano operativo quadrienal e revisá-lo bienalmente;
V - aprovar ações, atividades e projetos a serem apoiados pelo 

FNRB;
VI - decidir sobre a contratação de estudos e pesquisas pelo 

FNRB;
VII - aprovar anualmente relatórios de:
a) atividades e de execução financeira;
b) desempenho da instituição financeira;
VIII - estabelecer instrumentos de cooperação, inclusive com Es-

tados, o Distrito Federal e Municípios;
IX - estabelecer instrumentos de cooperação e repasse de recur-

sos com instituições públicas nacionais de pesquisa, ensino e apoio técni-
co, inclusive com apoio financeiro do FNRB, para acompanhar as ações e 
atividades apoiadas pelo FNRB; e
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X - elaborar e aprovar o seu regimento interno.
Parágrafo único. O percentual de que trata o inciso II do caput não 

poderá ser inferior a sessenta por cento nem superior a oitenta por cento.
Art. 99. As disponibilidades do FNRB serão mantidas em insti-

tuição financeira federal, a quem caberá a administração e execução fi-
nanceira dos recursos e a operacionalização do Fundo.

§ 1º A instituição financeira depositária remunerará as disponi-
bilidades do Fundo, no mínimo, pela taxa média referencial do Sistema 
Especial de Liquidação e de Custódia - Selic.

§ 2º As obrigações e responsabilidades da instituição financeira, 
bem como sua remuneração serão definidas em contrato.

Art. 100. O Programa Nacional de Repartição de Benefícios - 
PNRB, instituído pelo art. 33 da Lei nº 13.123, de 2015 , tem como fina-
lidade promover:

I - conservação da diversidade biológica;
II - recuperação, criação e manutenção de coleções ex situ de 

amostra do patrimônio genético;
III - prospecção e capacitação de recursos humanos associados 

ao uso e à conservação do patrimônio genético ou do conhecimento tra-
dicional associado;

IV - proteção, promoção do uso e valorização dos conhecimen-
tos tradicionais associados;

V - implantação e desenvolvimento de atividades relacionadas 
ao uso sustentável da diversidade biológica, sua conservação e repar-
tição de benefícios;

VI - fomento a pesquisa e desenvolvimento tecnológico associa-
do ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional associado;

VII - levantamento e inventário do patrimônio genético, conside-
rando a situação e o grau de variação das populações existentes, incluindo 
aquelas de uso potencial e, quando viável, avaliando qualquer ameaça a elas;

VIII - apoio aos esforços das populações indígenas, das comuni-
dades tradicionais e dos agricultores tradicionais no manejo sustentável e 
na conservação de patrimônio genético;

IX - conservação das plantas silvestres;
X - desenvolvimento de um sistema eficiente e sustentável de 

conservação ex situ e in situ e desenvolvimento e transferência de tec-
nologias apropriadas para essa finalidade com vistas a melhorar o uso 
sustentável do patrimônio genético;
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XI - monitoramento e manutenção da viabilidade, do grau de 
variação e da integridade do patrimônio genético mantido por coleções;

XII - adoção de medidas para minimizar ou, se possível, eliminar 
as ameaças ao patrimônio genético;

XIII - desenvolvimento e manutenção dos diversos sistemas de 
cultivo que favoreçam o uso sustentável do patrimônio genético;

XIV - elaboração e execução dos Planos de Desenvolvimento 
Sustentável de Populações ou Comunidades Tradicionais; e

XV - outras ações relacionadas ao acesso ao patrimônio genéti-
co e aos conhecimentos tradicionais associados, conforme definido pelo 
Comitê Gestor do FNRB.

§ 1º O FNRB poderá apoiar projetos e atividades de capacitação 
dos servidores dos órgãos e entidades a que refere o § 2º do art. 14.

§ 2º O FNRB poderá apoiar projetos e atividades relacionados à 
elaboração de protocolos comunitários.

Art. 101. Os recursos do FNRB deverão ser empregados no PNRB 
para apoiar ações e atividades que promovam os objetivos previstos no 
art. 100, por meio de convênios, termos de parceria, de colaboração ou 
de fomento, acordos, ajustes ou outros instrumentos de cooperação e re-
passe de recursos previstos em Lei.

Parágrafo único. Os recursos do FNRB poderão ainda ser 
destinados:

I - à análise, supervisão, gerenciamento e acompanhamento das 
ações, atividades e projetos apoiados;

II - à remuneração e cobertura das despesas da instituição finan-
ceira relativas à administração do Fundo.

Art. 102. O Ministério do Meio Ambiente exercerá a função de 
Secretaria-Executiva do Comitê Gestor do FNRB e prestará apoio técnico 
e administrativo necessário ao funcionamento do FNRB e implementa-
ção do PNRB.
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CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS SOBRE A ADEQUAÇÃO E A 

REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADES

Art. 103. Deverá adequar-se aos termos da Lei nº 13.123, de 2015 
, e deste Decreto, no prazo de um ano, contado da data da disponibiliza-
ção do cadastro pelo CGen, o usuário que realizou, a partir de 30 de ju-
nho de 2000, as seguintes atividades de acordo com a Medida Provisória 
nº 2.186-16, de 23 de agosto de 2001 :

I - acesso a patrimônio genético ou conhecimento tradicional as-
sociado; e

II - exploração econômica de produto acabado ou de material re-
produtivo oriundo de acesso a patrimônio genético ou ao conhecimento 
tradicional associado.

§ 1º Para fins do disposto no caput , o usuário, observado o art. 
44 da Lei nº 13.123, de 2015 , deverá adotar uma ou mais das seguintes 
providências, conforme o caso:

I - cadastrar o acesso ao patrimônio genético ou ao conhecimen-
to tradicional associado;

II - notificar o produto acabado ou o material reprodutivo objeto 
da exploração econômica, nos termos da Lei nº 13.123, de 2015 e deste 
Decreto; e

III - repartir os benefícios referentes à exploração econômica rea-
lizada a partir da data de entrada em vigor da Lei nº 13.123, de 2015 , nos 
termos do Capítulo V da referida Lei e do Capítulo V deste Decreto, exceto 
quando o tenha feito na forma da Medida Provisória nº 2.186-16, de 2001 .

§ 2º No caso do inciso III do § 1º, a repartição de benefícios pactuada 
na forma da Medida Provisória nº 2.186-16, de 2001 , será válida pelo prazo 
estipulado no contrato de utilização do patrimônio genético e de repartição 
de benefícios ou projeto de repartição de benefícios anuído pelo CGen.

Art. 104. Deverá regularizar-se nos termos da Lei nº 13.123, de 
2015 , e deste Decreto, no prazo de um ano, contado da data da dispo-
nibilização do cadastro pelo CGen, o usuário que, entre 30 de junho de 
2000 e a data de entrada em vigor da Lei nº 13.123, de 2015 , realizou as 
seguintes atividades em desacordo com a legislação em vigor à época:

I - acesso a patrimônio genético ou a conhecimento tradicional 
associado;
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II - acesso e exploração econômica de produto ou processo 
oriundo do acesso a patrimônio genético ou a conhecimento tradicional 
associado, de que trata a Medida Provisória nº 2.186-16, de 2001 ;

III - remessa ao exterior de amostra de patrimônio genético; ou
IV - divulgação, transmissão ou retransmissão de dados ou infor-

mações que integram ou constituem conhecimento tradicional associado.
§ 1º A regularização de que trata o caput está condicionada a 

assinatura de Termo de Compromisso.
§ 2º Na hipótese de acesso ao patrimônio genético ou ao conheci-

mento tradicional associado unicamente para fins de pesquisa científica, o 
usuário estará dispensado de firmar o Termo de Compromisso, regularizan-
do-se por meio de cadastro ou autorização da atividade, conforme o caso.

§ 3º O cadastro e a autorização de que trata o § 2º extinguem a 
exigibilidade das sanções administrativas previstas na Medida Provisó-
ria nº 2.186-16, de 2001 , e especificadas nos arts. 15 e 20 do Decreto nº 
5.459, de 7 de junho de 2005 , desde que a infração tenha sido cometida 
até o dia anterior à data de entrada em vigor da Lei n.º 13.123, de 2015 .

§ 4º Para fins de regularização no INPI dos pedidos de paten-
tes depositados durante a vigência da Medida Provisória nº 2.186-16, de 
2001 , o requerente deverá apresentar o comprovante de cadastro ou de 
autorização de que trata este artigo.

§ 5º O usuário que realizou atividades em desacordo com a Medi-
da Provisória nº 2.186-16, de 2001 , ainda que tenha obtido autorização du-
rante a vigência da referida Medida Provisória, poderá, a seu critério, aderir 
ao processo de regularização previsto no art. 38 da Lei nº 13.123, de 2015.

§ 6º Para fins do disposto no § 5º, o contrato de utilização do pa-
trimônio genético e de repartição de benefícios ou projeto de repartição 
de benefícios anuído pelo CGen integrará o termo de compromisso.

CAPÍTULO IX
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 105. Para fins do disposto no inciso XVII do art. 2º da Lei 
nº 13.123, de 2015 , os insumos utilizados nas atividades agrícolas são 
produtos intermediários.

Parágrafo único. Consideram-se insumos para atividades agrícolas 
os bens que sejam consumidos na atividade de produção ou que sofram 
alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas 
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ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o produto em 
fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado.

Art. 106. O CGen poderá criar banco de dados para registro vo-
luntário de consentimentos prévios informados, concedidos ou negados 
pelos detentores de conhecimento tradicional associado.

Art. 107. Os seguintes testes, exames e atividades, quando não forem 
parte integrante de pesquisa ou desenvolvimento tecnológico, não configu-
ram acesso ao patrimônio genético nos termos da Lei nº 13.123, de 2015 :

I - teste de filiação ou paternidade, técnica de sexagem e análise 
de cariótipo ou de ADN e outras analises moleculares que visem a iden-
tificação de uma espécie ou espécime;

II - testes e exames clínicos de diagnóstico para a identificação 
direta ou indireta de agentes etiológicos ou patologias hereditárias em 
um indivíduo;

III - extração, por método de moagem, prensagem ou sangria 
que resulte em óleos fixos;

IV - purificação de óleos fixos que resulte em produto cujas ca-
racterísticas sejam idênticas às da matéria prima original;

V - teste que visa aferir taxas de mortalidade, crescimento ou mul-
tiplicação de parasitas, agentes patogênicos, pragas e vetores de doenças;

VI - comparação e extração de informações de origem genética 
disponíveis em bancos de dados nacionais e internacionais

VI - processamento de extratos, separação física, pasteurização, 
fermentação, avaliação de pH, acidez total, sólidos solúveis, contagem de 
bactérias e leveduras, bolores, coliformes fecais e totais das amostras de 
patrimônio genético; e

VII - caracterização físico, química e físico-química para a deter-
minação da informação nutricional de alimentos;

Parágrafo único. Não configura acesso ao patrimônio genético a 
leitura ou a consulta de informações de origem genética disponíveis em 
bancos de dados nacionais e internacionais, ainda que sejam parte inte-
grante de pesquisa e desenvolvimento tecnológico.

Art. 108. O melhoramento genético vegetal ou animal realizado 
por população indígena, comunidade tradicional ou agricultor tradicio-
nal é isento de cadastro nos termos do inciso VI do art. 10 da Lei nº 
13.123, de 2015 .

Art. 109. Para atender ao disposto no § 2º do art. 12 da Lei nº 
13.123, de 2015, o usuário, no ato de requerimento de direito de proprie-
dade intelectual, deverá informar se houve acesso a patrimônio genético 
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ou ao conhecimento tradicional associado, como também se há cadastro 
de acesso realizado nos termos deste Decreto.

Art. 110. Verificada a inexistência do cadastro ou em caso de seu 
cancelamento, o Ibama ou o CGen comunicará o órgão e a entidade pre-
vistos no art. 109 para que cientifiquem o solicitante do direito de pro-
priedade intelectual para apresentar comprovante de cadastro em trinta 
dias, sob pena de arquivamento do processo de solicitação do direito de 
propriedade intelectual. 

Parágrafo único. No caso de inexistência de cadastro, será observado 
o período de um ano referido nos arts. 36 , 37 e 38 da Lei nº 13.123, de 2015 .

Art. 111. O CGen, com a colaboração das instituições credencia-
das nos termos do inciso V do art. 15 da Medida Provisória nº 2.186-16, 
de 2001 , cadastrará no sistema as autorizações já emitidas.

Art. 112. Fica aprovada, com base na Nomenclatura Comum do 
Mercosul - NCM, a Lista de Classificação de Repartição de Benefícios de 
que trata o § 9º do art. 17 da Lei nº 13.123, de 2015 , anexa a este Decreto.

Parágrafo único. A lista a que se refere o caput terá caráter exem-
plificativo e não excluirá a aplicação das regras de incidência de reparti-
ção de benefícios previstas nos arts. 17 e 18 da Lei nº 13.123, de 2015 .

Art. 113. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
elaborará, publicará e revisará, periodicamente, lista de referência de es-
pécies animais e vegetais domesticadas ou cultivadas que foram introdu-
zidas no território nacional, utilizadas nas atividades agrícolas.

Parágrafo único. A lista de que trata o caput indicará as espécies 
que formam populações espontâneas e as variedades que tenham adqui-
rido propriedades características distintivas no País.

Art. 114. Ato conjunto dos Ministros de Estado da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento e do Desenvolvimento Agrário divulgará lis-
ta das variedades tradicionais locais ou crioulas e das raças localmente 
adaptadas ou crioulas.

Art. 115. O Ministério da Saúde e o Ministério do Meio Ambien-
te, em Portaria conjunta, disciplinarão procedimento simplificado para a 
realização de remessa de patrimônio genético relacionado à situação de 
Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional - ESPIN, de que 
trata o Decreto nº 7.616, de 17 de novembro de 2011 .

§ 1º A remessa prevista no caput será destinada exclusivamente a 
pesquisa e desenvolvimento tecnológico declarados no Termo de Trans-
ferência de Material, necessariamente vinculados à situação epidemioló-
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gica, sendo vedada a utilização desse patrimônio genético acessado para 
outras finalidades.

§ 2º Os benefícios resultantes da exploração econômica de pro-
duto acabado ou material reprodutivo oriundo de pesquisa ou desenvol-
vimento tecnológico de que trata este artigo serão repartidos nos termos 
da Lei nº 13.123, 2015 , e deste Decreto.

Art. 116. O Ministério do Meio Ambiente, em coordenação com 
o Ministério das Relações Exteriores, poderá celebrar acordos de coope-
ração e convênios com entidades em outros países para fins de cumpri-
mento do disposto na Lei nº 13.123, de 2015 .

Art. 117. O disposto neste Decreto não exclui as competências do 
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação de supervisionar e contro-
lar as atividades de pesquisas científicas em território nacional, quando 
realizadas por estrangeiros, que impliquem ingresso no País.

Art. 118. O usuário que requereu qualquer direito de proprieda-
de intelectual, explorou economicamente produto acabado ou material 
reprodutivo, ou divulgou resultados, finais ou parciais, em meios científi-
cos ou de comunicação, entre 17 de novembro de 2015 e a data de dispo-
nibilização do cadastro, deverá cadastrar as atividades de que trata o art. 
12 da Lei nº 13.123, de 2015 e notificar o produto acabado ou o material 
reprodutivo desenvolvido em decorrência do acesso.

§ 1º O prazo para o cadastramento ou notificação de que trata o 
caput será de 1 (um) ano, contado da data da disponibilização do cadas-
tro pelo CGen.

§ 2º Realizado o cadastramento ou notificação tempestivamente, 
o usuário não estará sujeito a sanção administrativa.

Art. 119. Ficam revogados:
I - o Decreto nº 3.945, de 28 de setembro de 2001 ;
II - o Decreto nº 4.946, de 31 de dezembro de 2003 ;
III - o Decreto nº 5.459, de 7 de junho de 2005 ;
IV - o Decreto nº 6.159, de 17 de julho de 2007 ; e
V - o Decreto nº 6.915, de 29 de julho de 2009 .
Art. 120. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 11 de maio de 2016; 195º da Independência e 128º 
da República.

DILMA ROUSSEFF
Eugênio José Guilherme de Aragão
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ANEXO

Lista de Classificação de Repartição de Benefícios
Seção Capítulos NCMs

Seção I. ANIMAIS VIVOS E PRO-
DUTOS DO REINO ANIMAL

Capítulos 1 a 5 01.01 a 0508.00.00

Seção II. PRODUTOS DO REINO 
VEGETAL

Capítulos 6 a 14 06.01 a 14.04

Seção III. GORDURAS E ÓLEOS 
ANIMAIS OU VEGETAIS; PRODU-

TOS DA SUA
DISSOCIAÇÃO; GORDURAS ALI-

MENTARES ELABORADAS;
CERAS DE ORIGEM ANIMAL OU 

VEGETAL

Capítulos 15 15.01 a 15.15

Seção IV. PRODUTOS DAS INDÚS-
TRIAS ALIMENTARES;

BEBIDAS, LÍQUIDOS ALCOÓLI-
COS E VINAGRES;

TABACO E SEUS SUCEDÂNEOS 
MANUFATURADOS

Capítulos 16 a 24 1601.00.00 a 24.03

Seção VI . PRODUTOS DAS IN-
DÚSTRIAS QUÍMICAS

OU DAS INDÚSTRIAS CONEXAS

Capítulos 28 a 38 28.01 a 38.25

Seção VII . PLÁSTICOS E SUAS 
OBRAS;

BORRACHA E SUAS OBRAS

Capítulos 39 a 40 39.01 a 4017.00.00
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Seção VIII . PELES, COUROS, PE-
LES COM PELO E OBRAS

DESTAS MATÉRIAS; ARTIGOS DE 
CORREEIRO

OU DE SELEIRO; ARTIGOS DE 
VIAGEM, BOLSAS

E ARTEFATOS SEMELHANTES; 
OBRAS DE TRIPA

Capítulos 41 a 43 41.01 a 43.03

Seção IX . MADEIRA, CARVÃO 
VEGETAL E OBRAS DE MADEIRA;

CORTIÇA E SUAS OBRAS;
OBRAS DE ESPARTARIA OU DE 

CESTARIA

Capítulos 44 a 45 44.01 a 45.04

Seção X . PASTAS DE MADEIRA 
OU DE OUTRAS MATÉRIAS FI-

BROSAS CELULÓSICAS;
PAPEL OU CARTÃO PARA RECI-

CLAR (DESPERDÍCIOS E APARAS);
PAPEL OU CARTÃO E SUAS 

OBRAS

Capítulos 46 a 49 46.01 a 4907.00

Seção XI . MATÉRIAS TÊXTEIS E 
SUAS OBRAS

Capítulos 50 a 63 5001.00.00 a 63.10

Seção XII . CALÇADOS, CHAPÉUS 
E ARTEFATOS DE USO SEME-
LHANTE, GUARDA-CHUVAS,

GUARDA-SÓIS, BENGALAS, CHI-
COTES, E SUAS PARTES; PENAS 

PREPARADAS E
SUAS OBRAS; FLORES ARTIFI-

CIAIS; OBRAS DE CABELO

Capítulos 64 a 67 64.01 a 67.04
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Seção XIV . PÉROLAS NATURAIS 
OU CULTIVADAS, PEDRAS PRE-

CIOSAS OU
SEMIPRECIOSAS E SEMELHAN-

TES, METAIS PRECIOSOS, METAIS 
FOLHEADOS

OU CHAPEADOS DE METAIS 
PRECIOSOS (PLAQUÊ), E SUAS 
OBRAS; BIJUTERIAS; MOEDAS

71. Pérolas naturais 
ou cultivadas, pedras 

preciosas ou semi-
preciosas e

semelhantes, metais 
preciosos, metais 

folheados ou chape-
ados de metais

preciosos (plaquê), e 
suas obras; bijute-

rias; moedas

- 71.01 . Pérolas naturais 
ou cultivadas, mesmo 
trabalhadas ou combi-

nadas, mas não enfiadas, 
nem montadas, nem en-
gastadas; pérolas naturais 

ou cultivadas, enfiadas 
temporariamente para 

facilidade de transporte.
- 71.16. Obras de pérolas 
naturais ou cultivadas, de 

pedras preciosas ou se-
mipreciosas ou de pedras 
sintéticas ou reconstitu-

ídas.
Seção XX . MERCADORIAS E PRO-

DUTOS DIVERSOS
Capítulos 94 a 96 94.01 a 96.12

DECRETO Nº 10.586, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020

Regulamenta a Lei nº 10.711, de 5 de 
agosto de 2003, que dispõe sobre o Siste-
ma Nacional de Sementes e Mudas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que 
lhe confere o art. 84, caput, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o 
disposto no art. 50 da Lei nº 10.711, de 5 de agosto de 2003,

DECRETA:
Art. 1º Este Decreto regulamenta a Lei nº 10.711, de 5 de agosto de 

2003, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Sementes e Mudas - SNSM.
Art. 2º Compete ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abasteci-

mento a edição dos atos e normas complementares previstos neste Decreto.
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CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 3º Para fins do disposto neste Decreto, considera-se:
I - análise de semente ou de muda - conjunto de procedimentos 

técnicos, executados em conformidade com as metodologias oficializa-
das pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, utilizados 
para a avaliação da identidade e da qualidade da semente ou da muda;

II - análise fiscal - análise de semente ou de muda efetuada na 
amostra oficial e realizada por laboratório oficial de análise de sementes 
ou de mudas ou por laboratório oficial de análise de sementes supervisor, 
para fins de fiscalização;

III - atestado de origem genética - documento que garante a identi-
dade genética da semente genética ou da planta básica, emitido por melhoris-
ta ou por responsável técnico do obtentor, do introdutor ou do mantenedor;

IV - auditoria - avaliação e verificação de processos, de procedi-
mentos e de atividades aplicáveis às pessoas inscritas ou credenciadas no 
Registro Nacional de Sementes e Mudas - Renasem e às entidades delega-
das, para a verificação da implementação das exigências estabelecidas ou 
da manutenção das condições em que a inscrição, o credenciamento ou a 
delegação foram concedidos;

V - boas práticas - conjunto de princípios, de diretrizes, de nor-
mas, de procedimentos e de recomendações que devem ser adotados pe-
las pessoas físicas ou jurídicas inscritas ou credenciadas no Renasem na 
execução das atividades previstas no SNSM, incluídos sistemas de gestão 
de qualidade;

VI - boletim de análise de semente ou de muda - documento 
emitido por laboratório de análise de sementes ou de mudas credenciado 
no Renasem, que demonstre o resultado da análise;

VII - boletim oficial de análise de semente ou de muda - documen-
to emitido por laboratório oficial de análise de sementes ou de mudas do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ou por ele credencia-
do no Renasem, que demonstre o resultado de análise da amostra oficial;

VIII - certificador de semente ou de muda de produção própria - 
pessoa física ou jurídica inscrita no Renasem como produtor de semente 
ou de muda e credenciado no Renasem para executar a certificação de 
sua produção;
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IX - comércio estadual de sementes ou de mudas - comércio de 
sementes ou de mudas exercido na área geográfica da respectiva unida-
de federativa;

X - cooperante ou cooperador - pessoa física ou jurídica que, em ra-
zão de contrato específico, multiplique material de propagação para produtor 
de sementes ou de mudas, assistida pelo responsável técnico do produtor;

XI - credenciamento - reconhecimento e habilitação pelo Minis-
tério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, de pessoa física ou jurí-
dica para execução de atividades de que tratam o § 1º do art. 8º da Lei nº 
10.711, de 2003, e este Decreto;

XII - denominação experimental ou pré-comercial - denomina-
ção atribuída a cultivar nas etapas de desenvolvimento, de avanço de ge-
rações, de realização de ensaios de Valor de Cultivo e Uso - VCU ou de 
ensaios de adaptação e multiplicação pré-comercial;

XIII - detentor de muda - pessoa física ou jurídica que estiver de 
posse da muda;

XIV - embalagem - recipiente destinado a acondicionar sementes 
ou mudas, adequado ao manuseio, à movimentação, ao armazenamento, 
ao transporte e à comercialização, de forma a preservar a identidade, a 
integridade e a qualidade física e fisiológica das sementes e das mudas;

XV - embalagem de tamanho diferenciado - embalagem destina-
da ao acondicionamento de sementes, com capacidade igual ou superior 
a cem quilogramas;

XVI - ensaio de adaptação - testes agronômicos para fins de ins-
crição de cultivar no Registro Nacional de Cultivares - RNC, de espécie 
para a qual o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento ainda 
não tenha estabelecido os parâmetros mínimos para a realização de en-
saios de VCU;

XVII - entidade de certificação de semente ou de muda - pessoa 
jurídica credenciada no Renasem para a prestação de serviços de certifi-
cação de semente ou de muda para terceiros;

XVIII - importação - ato de ingressar no Brasil semente ou muda, 
obedecida a legislação;

XIX - inscrição - habilitação, pelo Ministério da Agricultura, Pecuá-
ria e Abastecimento, de pessoa física ou jurídica, para execução de atividades 
previstas no caput do art. 8º da Lei nº 10.711, de 2003, e neste Decreto;

XX - laboratório acreditado internacionalmente - laboratório mem-
bro de associação internacional de análise, autorizado a amostrar e analisar 
material de propagação e a emitir certificados internacionais de análise;
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XXI - Laboratório Oficial de Análise de Mudas - laboratório cre-
denciado no Renasem para realizar análise de amostra oficial e emitir 
boletim oficial de análise de mudas, para fins de fiscalização e de certifi-
cação, de acordo com o disposto na Lei nº 10.711, de 2003;

XXII - Laboratório Oficial de Análise de Sementes - laboratório 
credenciado no Renasem para realizar análise de amostra oficial e emitir 
boletim oficial de análise de sementes, para fins de fiscalização e de certi-
ficação, de acordo com o disposto na Lei nº 10.711, de 2003;

XXIII - Laboratório Oficial de Análise de Sementes Supervisor 
- laboratório oficial do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento que fiscaliza, monitora, supervisiona e audita os laboratórios de 
análise de sementes ou de mudas, realiza a análise de amostra oficial e 
emite boletim oficial de análise para fins de fiscalização e de certificação, 
de acordo com o disposto na Lei nº 10.711, de 2003;

XXIV - lote - quantidade definida de sementes ou de mudas, 
identificada por letras, por números ou pela combinação de letras e de 
números, da qual cada porção é, dentro de tolerâncias permitidas, homo-
gênea e uniforme para as informações contidas na identificação;

XXV - lote aprovado - lote de sementes ou de mudas que atenda 
ao padrão oficial, aprovado pelo responsável técnico, conforme registros 
e controles internos do produtor ou do reembalador;

XXVI - material básico - a semente genética, a semente básica, o ma-
terial de propagação proveniente de planta básica ou de planta matriz, quan-
do relativo a cultivares com origem genética comprovada, ou o material de 
propagação, quando relativo a cultivares sem origem genética comprovada;

XXVII - material de propagação - estrutura vegetal utilizada para 
a reprodução ou a multiplicação de plantas;

XXVIII - mistura de mudas - mistura, em um mesmo lote, de 
mudas de espécies, de cultivares ou de ambas, que devem estar indivi-
dualmente inscritas no RNC;

XXIX - mistura de sementes - mistura, em um mesmo lote, de 
sementes de espécies, de cultivares ou de ambas, que devem estar indivi-
dualmente inscritas no RNC;

XXX - muda para uso doméstico - muda de uso exclusivo para 
cultivo doméstico;

XXXI - muda para uso próprio - material de propagação vegeta-
tiva ou muda produzida por usuário, com a finalidade de plantio em área 
de sua propriedade ou de que detenha a posse;

XXXII - nome fantasia - nome comercial atribuído à cultivar;
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XXXIII - origem - o país ou o local onde o material de propaga-
ção da cultivar foi coletado e identificado, desenvolvido ou produzido;

XXXIV - origem genética - conjunto de informações apresenta-
das para a inscrição da cultivar no RNC, que identifica os progenitores e 
especifica o processo utilizado para a obtenção da cultivar;

XXXV - padrão de identidade e de qualidade - conjunto de atributos 
estabelecidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que 
condiciona a produção e a comercialização de sementes ou de mudas;

XXXVI - planta fornecedora de material de propagação sem ori-
gem genética comprovada - planta inscrita no órgão de fiscalização como 
fornecedora de material de propagação sem origem genética comprovada;

XXXVII - procedência - o país ou o local de onde o material de 
propagação foi enviado;

XXXVIII - propagação in vitro - produção de mudas por meio 
de propagação vegetativa em ambiente artificial com a utilização de uten-
sílios, de técnicas e de meio nutritivo adequados para a multiplicação, o 
crescimento, o enraizamento e o desenvolvimento de plantas;

XXXIX - reanálise - análise de sementes realizada em nova amos-
tra de um mesmo lote, com vistas à revalidação de testes;

XL - reanálise fiscal - análise realizada em amostra oficial em du-
plicata de sementes, quando requerida pelo interessado em face de con-
testação da análise fiscal;

XLI - reexportação - operação com o objetivo de exportar a produ-
ção de sementes ou de mudas obtidas de cultivar importada exclusivamen-
te para esse fim ou de exportar semente ou muda internalizada no Brasil;

XLII - reserva técnica - quantidade de material de propagação 
reservada ou produzida além da quantidade necessária para a semeadura 
ou o plantio, com vistas ao atendimento de eventual necessidade de res-
semeadura ou replantio;

XLIII - semente para uso doméstico - semente de uso exclusivo 
para o cultivo doméstico;

XLIV - semente infestada - semente danificada por insetos em 
um lote;

XLV - semente nociva proibida - semente de espécie que, por ser 
de difícil erradicação no campo ou de remoção no beneficiamento, é pre-
judicial à cultura ou ao seu produto e cuja presença não é permitida junto 
às sementes do lote, de acordo com as normas e os padrões estabelecidos 
pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento;
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XLVI - semente nociva tolerada - semente de espécie que, por 
ser de difícil erradicação no campo ou de remoção no beneficiamento, é 
prejudicial à cultura ou ao seu produto e cuja presença junto às semen-
tes do lote é permitida dentro de limites máximos, específicos e globais, 
de acordo com as normas e os padrões estabelecidos pelo Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento;

XLVII - semente silvestre - semente de espécie silvestre reconhe-
cida como invasora e cuja presença junto às sementes do lote é limitada, 
de acordo com as normas e os padrões estabelecidos pelo Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento;

XLVIII - sementes puras - as sementes ou as unidades de disper-
são pertencentes à espécie em análise;

XLIX - semente revestida - semente em cujo revestimento te-
nham sido aplicados materiais diferenciados, com alteração significativa 
do seu peso, do seu tamanho ou do seu formato original de modo a se 
obter identificação positiva individual de todas as sementes e do material 
inerte, com apresentação pelotizada, incrustada, em grânulo, em lâmina, 
em forma de fita ou em outra forma tecnicamente viável, com ou sem 
tratamento por agrotóxicos e afins, corantes, películas ou outros aditivos;

L - semente tratada - semente na qual agrotóxicos e afins, co-
rantes, películas ou outros aditivos tenham sido aplicados sem alteração 
significativa do seu peso, do seu tamanho ou do seu formato original;

LI - tratamento de sementes - processo que utiliza técnicas, pro-
dutos, máquinas e equipamentos específicos para a obtenção de sementes 
tratadas, com a preservação da sua qualidade física e fisiológica;

LII - unidade de propagação in vitro - ambiente destinado à pro-
pagação vegetativa com vistas à produção de mudas a partir de cultura 
de tecido;

LIII - variante somaclonal - planta obtida in vitro que apresenta 
variação no fenótipo quando comparada com a planta-mãe;

LIV - vigor - conjunto de características que determinam o po-
tencial para a emergência rápida e uniforme de plântulas, em uma ampla 
variedade de ambientes; e

LV - viveiro - ambiente ou área delimitada ou demarcada e tecni-
camente adequada para a produção e a manutenção de mudas.
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CAPÍTULO II
DO REGISTRO NACIONAL DE SEMENTES E MUDAS

Art. 4º O Renasem é o registro único, válido em todo o territó-
rio nacional, vinculado a um número de inscrição no Cadastro de Pes-
soas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, 
cuja finalidade é habilitar perante o Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento pessoas físicas ou jurídicas que exerçam as atividades 
de produção, de beneficiamento, de reembalagem, de armazenamento, 
de análise ou de comércio de sementes ou de mudas e as atividades de 
responsabilidade técnica, de certificação, de amostragem, de coleta ou 
de análise de sementes ou de mudas previstas na Lei nº 10.711, de 2003, 
neste Decreto e em norma complementar.

§ 1º Ficam isentos da inscrição no Renasem:
I - aqueles que:
a) atendam aos requisitos de que trata o caput do art. 3º da Lei nº 

11.326, de 24 de julho de 2006, ou se enquadrem no disposto no § 2º do 
referido artigo; e

b) multipliquem sementes ou mudas somente para distribuição, 
para troca e para comercialização entre si ou para atendimento de programas 
governamentais, ainda que localizados em diferentes unidades federativas;

II - associações e cooperativas de agricultores familiares que dis-
tribuam, troquem, comercializem e multipliquem sementes ou mudas, 
desde que sua produção seja proveniente exclusivamente do público be-
neficiário de que tratam a Lei nº 11.326, de 2006, e seus regulamentos;

III - os comerciantes que comercializem exclusivamente semen-
tes e mudas para uso doméstico; e

IV - as pessoas físicas ou jurídicas que importem sementes ou mu-
das para uso próprio em área de sua propriedade ou de que tenha a posse.

§ 2º Na hipótese da pessoa jurídica possuir filial ou filiais, a ins-
crição ou o credenciamento no Renasem poderá ser realizado somente 
pela matriz, exceto quando se tratar de laboratório de análise de sementes 
ou de mudas.

§ 3º Na hipótese prevista no § 2º, o interessado deverá relacionar 
na sua inscrição ou credenciamento no Renasem as filiais e informar os 
respectivos endereços e números de inscrição no CNPJ.

§ 4º Na hipótese de solicitação da inscrição de forma individual 
para matriz e filiais, fica dispensada a apresentação de contrato de presta-
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ção de serviços entre unidades da empresa para realização das atividades 
de beneficiamento e armazenamento.

§ 5º Na hipótese da pessoa física possuir mais de uma unidade, a 
inscrição ou o credenciamento no Renasem deverá ser realizado somente 
para a que ela considerar a unidade principal.

§ 6º Na hipótese prevista no § 5º, o interessado deverá relacio-
nar na sua inscrição ou credenciamento no Renasem as demais unidades 
existentes e informar o endereço e a inscrição estadual ou municipal de 
cada unidade, quando for o caso.

Art. 5º Para a inscrição e o credenciamento no Renasem o in-
teressado deverá apresentar as informações e documentos exigidos em 
norma complementar.

§ 1º As pessoas físicas ou jurídicas que exerçam atividade de 
produção, de beneficiamento, de reembalagem, de armazenamento e de 
comércio e as atividades de responsabilidade técnica, de certificação, de 
amostragem, de coleta ou de análise de sementes ou de mudas ficam con-
dicionadas ao atendimento das exigências e às comprovações solicitadas 
em norma complementar.

§ 2º A inscrição e o credenciamento poderão seguir moldes sim-
plificados de cadastro obrigatório, a critério do Ministério da Agricultu-
ra, Pecuária e Abastecimento.

Art. 6º A inscrição e o credenciamento no Renasem terão vali-
dade de cinco anos e poderão ser renovados por períodos iguais suces-
sivamente, desde que solicitado e atendidas as exigências previstas neste 
Decreto e em norma complementar.

§ 1º A alteração das informações fornecidas no ato da inscrição 
ou do credenciamento no Renasem deverá ser comunicada ao órgão de 
fiscalização competente.

§ 2º A inscrição ou o credenciamento no Renasem serão automa-
ticamente cancelados quando não solicitada a sua renovação até a data 
do vencimento.

§ 3º A inscrição e o credenciamento no Renasem serão cancela-
dos de ofício quando o interessado não puder ser contatado e encontrado 
com base nas informações fornecidas ao órgão de fiscalização.

Art. 7º O produto da arrecadação a que se refere o art. 9º da Lei 
nº 10.711, de 2003, será destinado integralmente ao Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento para a execução dos serviços de que 
trata este Decreto.
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Parágrafo único. Na hipótese de a execução dos serviços a que 
se refere o caput ser realizada por órgão estadual ou distrital, a forma de 
arrecadação será definida pela respectiva unidade federativa de acordo 
com o disposto no art. 125 do Regulamento aprovado pelo Decreto nº 
5.741, de 30 de março de 2006.

CAPÍTULO III
DO REGISTRO NACIONAL DE CULTIVARES

Art. 8º O RNC é registro único que tem a finalidade de habilitar 
previamente cultivares para a produção, o beneficiamento e a comerciali-
zação de sementes e de mudas no Brasil.

Art. 9º O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 
por intermédio do seu órgão técnico central, deverá:

I - elaborar e manter atualizado o Cadastro Nacional de Cultiva-
res Registradas - CNCR das cultivares e espécies inscritas no RNC e de 
seus mantenedores; e

II - divulgar as atualizações do CNCR.
Art. 10. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

estabelecerá os critérios mínimos, por espécie vegetal, para a realização 
dos ensaios de VCU, incluída a avaliação de aspectos agronômicos, fitos-
sanitários, de produção e de adaptação.

Parágrafo único. A inscrição de cultivar de espécie vegetal cujos 
critérios mínimos para avaliação de VCU não estejam estabelecidos fica 
condicionada à apresentação dos resultados dos ensaios de adaptação.

Art. 11. Os ensaios de VCU deverão obedecer ao planejamento e ao 
delineamento estatístico que permitam a observação, a mensuração e a análi-
se dos diferentes caracteres e a avaliação do comportamento agronômico, da 
adaptabilidade e da qualidade das cultivares e serão passíveis de fiscalização.

Parágrafo único. Ficam dispensadas da realização de ensaios de 
VCU e de ensaios de adaptação, para inscrição no RNC, as espécies, as 
linhagens ou os híbridos genitores utilizados exclusivamente como pa-
rentais de híbridos comerciais, as cultivares de espécies ornamentais e as 
cultivares produzidas no Brasil com objetivo exclusivo de exportação do 
material de propagação.

Art. 12. O interessado na inscrição da cultivar no RNC deverá 
comunicar ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento a 
data e o local de instalação dos ensaios de VCU, no prazo de trinta dias, 
contado da instalação.
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Parágrafo único. As alterações das informações referentes aos 
ensaios de VCU deverão ser comunicadas ao Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento no prazo de trinta dias, contado da alteração.

Art. 13. O resultado dos ensaios de VCU ou dos ensaios de adap-
tação é de responsabilidade exclusiva do requerente da inscrição e poderá 
ser obtido diretamente pelo interessado ou por pessoa física ou jurídica 
de capacidade ou qualificação comprovada.

Art. 14. A inscrição de cultivar no RNC deverá ser requerida por 
pessoa física ou jurídica que:

I - obtenha cultivar;
II - introduza cultivar; ou
III - detenha o direito de proteção da cultivar previsto na Lei nº 

9.456, de 25 de abril de 1997, ou seja legalmente autorizada pelo detentor 
do direito de proteção da cultivar protegida no Brasil.

§ 1º A inscrição de cultivar de domínio público no RNC poderá 
ser requerida por qualquer pessoa que mantenha disponível estoque mí-
nimo de material básico da cultivar e assegure as características de iden-
tidade e pureza varietal da cultivar.

§ 2º O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento po-
derá aceitar mais de um mantenedor para uma mesma cultivar inscrita 
no RNC, mediante declaração do interessado de que possui as condições 
técnicas necessárias para garantir a identidade, a pureza varietal e o es-
toque de material básico da cultivar, em conformidade com o disposto 
neste Decreto e em norma complementar.

§ 3º A permanência da inscrição de uma cultivar no RNC fica con-
dicionada à existência de pelo menos um mantenedor, excetuada a cultivar 
cujo material de propagação dependa exclusivamente de importação.

§ 4º O mantenedor que deixar de fornecer material básico ou de 
assegurar as características declaradas da cultivar inscrita no RNC terá 
seu nome excluído do registro da cultivar no CNCR.

Art. 15. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
poderá autorizar, observado o interesse público e desde que não cause 
prejuízo à agricultura nacional, a inscrição no RNC, sem o cumprimento 
das exigências de mantenedor, de espécie ou de cultivar de domínio pú-
blico que não apresente origem genética comprovada, conforme disposto 
em norma complementar.

Art. 16. O requerimento de inscrição no RNC deverá ser apre-
sentado em modelo próprio e ficará condicionado ao cumprimento das 
exigências previstas neste Decreto e em norma complementar.
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Art. 17. A cultivar poderá ser inscrita no RNC com a denomina-
ção experimental ou pré-comercial.

Art. 18. A cultivar inscrita no RNC poderá ter sua denominação 
alterada desde que não tenha sido comercializada, excetuadas as opera-
ções realizadas entre o produtor e seus cooperantes ou cooperadores.

Art. 19. A denominação da cultivar poderá ser alterada após 
sua comercialização quando comprovadamente afetar direito próprio 
ou de terceiros.

Art. 20. Ficam dispensadas da inscrição no RNC:
I - a cultivar importada para fins de pesquisa, de experimenta-

ção ou para realização de ensaios de VCU ou ensaios de adaptação, em 
quantidade compatível com a aplicação, mediante justificativa técnica e 
atendida à legislação específica;

II - a cultivar importada com o objetivo exclusivo de reexporta-
ção; e

III - a cultivar local, tradicional ou crioula, utilizada por agricul-
tores familiares, assentados da reforma agrária ou indígenas.

§ 1º O interessado em importar cultivar, para fins de ensaios 
de VCU ou de ensaios de adaptação, deverá cumprir o disposto em 
norma complementar.

§ 2º A cultivar local, tradicional ou crioula poderá, a critério do 
interessado, ser inscrita no RNC, dispensada a realização de ensaios de 
VCU ou de ensaios de adaptação, e ficará sujeita às demais exigências 
previstas para a inscrição de cultivares.

Art. 21. A inscrição de cultivar no RNC será cancelada nas 
seguintes hipóteses:

I - não comprovação das características declaradas na inscri-
ção, constatada pela fiscalização ou mediante proposta fundamentada 
de terceiros;

II - perda das características que possibilitaram a inscrição da 
cultivar no RNC;

III - quando solicitado pelo mantenedor da cultivar ou pelo titu-
lar dos direitos de proteção da cultivar, de acordo com o disposto na Lei 
nº 9.456, de 1997, observados o interesse público e o direito de terceiros;

IV - inexistência de mantenedor, observados o interesse público 
e o direito de terceiros; ou

V - comprovação de que a cultivar tenha causado, após a sua co-
mercialização, impacto desfavorável ao sistema de produção agrícola.
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Art. 22. A inscrição da cultivar no RNC terá validade de quinze 
anos e poderá ser renovada, sucessivamente, por iguais períodos, desde 
que solicitada e atendidas as exigências previstas neste Decreto e em nor-
ma complementar, observado o direito de terceiros.

Art. 23. Os procedimentos para alteração de informações cons-
tantes do RNC serão estabelecidos em norma complementar.

Art. 24. O produto da arrecadação a que se refere o caput do art. 
17 da Lei nº 10.711, de 2003, será destinado integralmente ao Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para a execução dos serviços 
de que trata este Decreto.

CAPÍTULO IV
DA PRODUÇÃO E DA CERTIFICAÇÃO DE SEMENTES E DE 

MUDAS

Art. 25. A produção de sementes e de mudas contemplará as clas-
ses certificada e não certificada.

Art. 26. As atividades de produção e de certificação de sementes e 
de mudas serão realizadas sob a supervisão e o acompanhamento do res-
ponsável técnico em todas as etapas do processo, inclusive nas auditorias.

Parágrafo único. A emissão do termo de conformidade de se-
mentes e do termo de conformidade de mudas será de responsabilidade 
do responsável técnico.

Art. 27. O processo de certificação de sementes e de mudas será 
executado por entidade de certificação ou por certificador de produção 
própria, mediante o controle de qualidade em todas as etapas da produ-
ção, incluídos o conhecimento da origem genética e o controle de gera-
ções, com o objetivo de garantir a conformidade com o disposto neste 
Decreto e em norma complementar.

§ 1º A emissão do certificado de sementes e do certificado de mu-
das será de responsabilidade da entidade de certificação e do seu responsável 
técnico ou do certificador de produção própria e do seu responsável técnico.

§ 2º É vedado à entidade de certificação utilizar os serviços do res-
ponsável técnico do produtor para o qual presta o serviço de certificação.

Art. 28. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
certificará a produção de sementes ou de mudas, observado o interesse 
público, nas seguintes hipóteses:

I - abuso do poder econômico da entidade de certificação;
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II - em caráter suplementar, em razão da suspensão ou da cassa-
ção do credenciamento no Renasem da entidade de certificação;

III - nas circunstâncias em que seja necessária a sua atuação, para 
atender a interesses da política agrícola e da agricultura nacional; ou

IV - para atender às exigências previstas em acordos e tratados 
relativas ao comércio internacional, por meio da disponibilização de la-
boratório acreditado internacionalmente, quando for o caso, de acordo 
com o disposto neste Decreto e em norma complementar.

Art. 29. A entidade de certificação e o certificador de produção 
própria deverão manter disponíveis para o Ministério da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento os registros dos procedimentos relativos à sua ativi-
dade, de acordo com o disposto neste Decreto e em norma complementar.

Art. 30. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
exercerá a supervisão, a auditoria e a fiscalização do processo de certi-
ficação, de acordo com os requisitos estabelecidos neste Decreto e em 
norma complementar.

Art. 31. A produção de sementes e de mudas para uso doméstico 
obedecerá ao disposto neste Decreto e em norma complementar.

Seção I
Das sementes

Art. 32. As sementes serão produzidas nas seguintes categorias:
I - semente genética;
II - semente básica;
III - semente certificada de primeira geração ou semente C1;
IV - semente certificada de segunda geração ou semente C2;
V - semente não certificada de primeira geração ou semente S1; e
VI - semente não certificada de segunda geração ou semente S2.
§ 1º A produção de semente genética será de responsabilidade 

do obtentor, do introdutor ou do mantenedor, dispensada a inscrição de 
campo, e fica obrigatória a apresentação ao Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento das informações referentes à produção, de 
acordo com o disposto em norma complementar.

§ 2º A produção de semente básica, semente C1 e semente C2 
será realizada mediante processo de certificação.

§ 3º A produção de semente básica, semente C1, semente C2, 
semente S1 e semente S2 fica condicionada à inscrição de campo para 
produção de sementes, de acordo com o disposto em norma comple-
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mentar, e ao atendimento das normas e dos padrões de produção e de 
comercialização estabelecidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento.

§ 4º Para cultivar protegida, independente da categoria, a auto-
rização para a produção de sementes deverá ser concedida pelo detentor 
dos direitos de proteção.

Art. 33. No processo de certificação, as categorias de sementes 
terão as seguintes origens:

I - semente básica será obtida a partir da reprodução da semente 
genética ou, quando autorizado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento, da semente básica;

II - semente C1 será obtida a partir da reprodução da semente 
básica ou da semente genética; e

III - semente C2 será obtida a partir da reprodução da semente 
C1, ou da semente básica ou da semente genética.

Art. 34. Na produção de semente S1 e semente S2, com origem 
genética comprovada, as categorias terão as seguintes origens:

I - semente S1 será obtida a partir da reprodução da semente C1 
ou C2, da semente básica, ou da semente genética; e

II - semente S2 será obtida a partir da reprodução da semente S1, 
da semente C1 ou C2, da semente básica, ou da semente genética.

Art. 35. O campo de produção de sementes ou o lote de sementes 
poderá ser rebaixado de categoria pelo órgão de fiscalização, por solicitação 
do produtor, na forma estabelecida em norma complementar, sem prejuízo 
do disposto na Lei nº 9.456, de 1997, quando tratar-se de cultivar protegida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica à semente 
genética.

Art. 36. A produção de semente S1 e de semente S2, sem origem 
genética comprovada, de acordo com o disposto no parágrafo único do 
art. 24 da Lei nº 10.711, de 2003, deverá atender às disposições estabele-
cidas em norma complementar.

Art. 37. A produção de sementes, de acordo com o disposto neste 
Decreto, compreende todas as etapas do processo, iniciado pela inscrição 
do campo e concluído com a emissão da nota fiscal de venda pelo produtor.

Parágrafo único. A hipótese de que trata o caput não se aplica à 
produção de semente genética.

Art. 38. O produtor de sementes deverá, sem prejuízo das demais 
exigências previstas neste Decreto e em normas complementares:
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I - inscrever o campo de produção de sementes básica, C1, C2, 
S1 e S2;

II - encaminhar as informações referentes à produção e à comer-
cialização; e

III - comunicar as alterações ocorridas nas informações anterior-
mente prestadas.

Parágrafo único. A documentação referente ao processo de pro-
dução de sementes deverá ser mantida à disposição da fiscalização pelo 
prazo estipulado em norma complementar.

Art. 39. É de responsabilidade do produtor de sementes, ou do 
importador, desde que a embalagem da semente não tenha sido violada 
ou falsificada, a garantia dos seguintes atributos:

I - identidade da semente;
II - sementes puras;
III - germinação ou viabilidade, conforme o caso;
IV - sementes de outras cultivares;
V - sementes de outras espécies cultivadas;
VI - sementes silvestres;
VII - sementes nocivas toleradas;
VIII - sementes nocivas proibidas;
IX - sementes infestadas;
X - vigor, quando for o caso; e
XI - outros atributos previstos em norma complementar.
§ 1º A garantia do padrão nacional de porcentagem mínima de 

germinação ou de viabilidade e de porcentagem máxima de sementes 
infestadas, desde que as sementes estejam armazenadas em condições 
adequadas, será de responsabilidade do produtor ou do importador de 
sementes, pelo prazo estabelecido pelo Ministério da Agricultura, Pecuá-
ria e Abastecimento, de acordo com as particularidades de cada espécie.

§ 2º A garantia do padrão nacional de porcentagem mínima de 
germinação ou de viabilidade e de porcentagem máxima de sementes in-
festadas passará a ser de responsabilidade do detentor das sementes, após 
vencido o prazo previsto no § 1º.

§ 3º A garantia do percentual de germinação ou de viabilidade su-
perior ao do padrão nacional, desde que as sementes estejam armazenadas 
em condições adequadas, será de responsabilidade do produtor ou do im-
portador, até a data de validade do teste de germinação ou de viabilidade.
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Art. 40. O reembalador de sementes é responsável pela garantia 
dos atributos de que trata o art. 39 e pelas alterações que realizar no ato 
da reembalagem.

Art. 41. A semente certificada, se reembalada, poderá ter sua ca-
tegoria mantida, desde que o processo de certificação seja validado por 
entidade de certificação.

Parágrafo único. A semente certificada, se reembalada sem a vali-
dação de entidade de certificação, passará para a categoria S1, sem prejuízo 
do disposto na Lei nº 9.456, de 1997, quando se tratar de cultivar protegida.

Art. 42. A mistura e a reembalagem de sementes serão disciplina-
das pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Art. 43. O tratamento e o revestimento de sementes, inclusive 
daquelas destinadas à exportação, serão disciplinados pelo Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Art. 44. Nas sementes tratadas ou revestidas é obrigatória colo-
ração diferente da cor original das sementes, exceto quando forem utili-
zados no tratamento apenas produtos químicos ou biológicos registrados 
para o combate de pragas de armazenamento de grãos.

Art. 45. A semente deverá ser identificada com a denominação “Se-
mente de” acrescida do nome comum da espécie ou, quando for o caso, do 
nome científico, da indicação da denominação da cultivar e da categoria.

§ 1º A identificação da semente será de responsabilidade do pro-
dutor de sementes, do reembalador ou do importador.

§ 2º A identificação da semente deverá ser expressa em lugar vi-
sível da embalagem, diretamente ou por meio de rótulo, de etiqueta ou 
de carimbo legível, escrito em português e que contenha as informações 
exigidas neste Decreto e em norma complementar.

§ 3º É facultado o uso de outro idioma na identificação da semen-
te, sem prejuízo do disposto no § 2º.

§ 4º É facultado o uso de nome fantasia da cultivar, sem prejuízo 
da sua identificação conforme a inscrição no RNC e ao disposto neste 
Decreto e em norma complementar.

Art. 46. Na identificação da semente, exceto da importada, deve-
rá constar diretamente impressa na embalagem a expressão “Produtor” 
ou “Reembalador”, acrescida do nome, do número da inscrição no CPF 
ou no CNPJ, do endereço e do número da inscrição no Renasem.

§ 1º Nas embalagens de tamanho diferenciado ou em pequenos re-
cipientes, tais como latas, caixas de papelão ou envelopes, as exigências pre-
vistas no caput poderão ser expressas na etiqueta, no rótulo ou no carimbo.
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§ 2º Quando a matriz e a filial possuírem inscrição individualiza-
da no Renasem, poderá constar na embalagem a identificação de mais de 
uma unidade, observado o disposto no caput.

§ 3º Na hipótese de que trata o § 2º, a indicação da unidade res-
ponsável pela produção ou pela reembalagem deverá ser realizada me-
diante impressão diretamente na embalagem ou na etiqueta, no rótulo ou 
no carimbo, de acordo com o disposto no § 2º do art. 45.

§ 4º Na hipótese de que trata o § 6º do art. 4º, poderá constar na 
embalagem a identificação de mais de uma unidade, observado o dis-
posto no caput, e a indicação da unidade responsável pela produção ou 
pela reembalagem deverá ser realizada mediante impressão diretamente 
na embalagem ou na etiqueta, no rótulo ou no carimbo, nos termos do 
disposto no § 2º do art. 45.

§ 5º O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento po-
derá autorizar o cumprimento do disposto no caput por meio de etique-
ta, rótulo ou carimbo.

Art. 47. A identificação da semente reembalada obedecerá ao 
disposto neste Decreto e em norma complementar.

Art. 48. Na identificação da semente importada para comerciali-
zação, observado o disposto no § 2º do art. 45, deverão também constar 
as seguintes informações:

I - o nome, o número de inscrição no CNPJ, o endereço e o nú-
mero da inscrição no Renasem do importador;

II - a indicação do país de origem; e
III - outras informações previstas em norma complementar.
§ 1º O disposto no caput não se aplica às sementes importadas 

que estiverem em trânsito, do ponto de entrada até o estabelecimento do 
importador, ou armazenadas e não expostas à venda, desde que estejam 
acompanhadas da documentação liberatória fornecida pelas autoridades 
competentes, sem prejuízo do disposto em norma específica.

§ 2º Na hipótese de que trata o § 1º, as sementes importadas po-
derão ter sua identificação escrita em língua estrangeira, desde que seja 
possível estabelecer a correlação com a documentação de importação.

Art. 49. O produtor ou o reembalador poderá informar na em-
balagem das sementes os percentuais de sementes puras, de germinação 
ou de viabilidade, conforme o caso, superiores aos do padrão nacional.

Parágrafo único. Na hipótese de o produtor ou o reembalador 
optar pelo disposto no caput, não poderá informar na embalagem os per-
centuais do padrão nacional.
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Art. 50. Para o caso de sementes reanalisadas com vistas à revali-
dação do prazo de validade do teste de germinação ou de viabilidade, esta 
condição deverá ser expressa na embalagem por meio de novo rótulo, 
etiqueta ou carimbo, que conterá:

I - o novo prazo de validade do teste de germinação ou de viabi-
lidade, sem prejuízo das informações originais; e

II - o novo índice de garantia de germinação ou de viabilida-
de, quando este for superior ao padrão nacional e inferior ao garantido 
originalmente.

Art. 51. A identificação de semente revestida, de semente tratada 
e de mistura de sementes obedecerá ao disposto neste Decreto e em nor-
ma complementar.

Art. 52. Deverão constar nas embalagens das sementes tratadas 
ou revestidas que contenham agrotóxicos ou qualquer outra substância 
nociva à saúde humana ou animal ou ao meio ambiente as seguintes in-
formações adicionais:

I - o símbolo de caveira e tíbias e a expressão “imprópria para 
consumo” em destaque;

II - a identificação do ingrediente ativo e a dose utilizada no tra-
tamento ou no revestimento;

III - as recomendações para prevenir acidentes; e
IV - a indicação da terapêutica de emergência.
Parágrafo único. Na hipótese de sementes tratadas unicamente 

com produtos destinados ao tratamento de grãos contra pragas de arma-
zenamento, deverão ser informados na embalagem o ingrediente ativo, a 
dose utilizada, a data do tratamento e o período de carência.

Art. 53. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
fica autorizado a estabelecer, em normas complementares, outras exigên-
cias ou, quando couber, exceções ao disposto nesta Seção.

Seção II
Das mudas

Art. 54. O processo de produção de mudas compreende a produ-
ção de material de propagação e a produção da muda no viveiro ou na 
unidade de propagação in vitro, conforme o disposto em norma comple-
mentar, e é finalizado com a emissão da nota fiscal de venda pelo produtor.

Art. 55. O processo de produção de mudas compreende as seguintes 
categorias:
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I - planta básica;
II - planta matriz;
III - muda certificada; e
IV - muda.
§ 1º A planta básica tem a finalidade de fornecer material de pro-

pagação para a produção de planta básica, de planta matriz, de muda 
certificada e de muda.

§ 2º A planta matriz tem a finalidade de fornecer material de pro-
pagação para a produção de planta matriz, de muda certificada e de muda.

§ 3º O controle do número de gerações da planta matriz será de-
finido em norma complementar.

§ 4º A inscrição e a produção da planta básica serão de responsa-
bilidade do obtentor, do introdutor ou do mantenedor, conforme o dis-
posto em norma complementar.

Art. 56. O material de propagação utilizado para a produção de 
muda certificada será:

I - oriundo de planta básica;
II - oriundo de planta matriz, submetida ao processo de certifi-

cação; ou
III - semente das categorias genética, básica, C1 ou C2.
§ 1º O previsto no inciso III do caput aplica-se apenas às espécies 

autógamas ou apomíticas.
§ 2º Quando as características da exploração das espécies aló-

gamas exigirem, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
disporá sobre a aplicação do previsto no inciso III do caput.

Art. 57. O material de propagação utilizado para a produção de 
muda será:

I - oriundo de planta básica;
II - oriundo de planta matriz, submetida ou não ao processo de 

certificação;
III - oriundo de planta fornecedora de material de propagação 

sem origem genética comprovada; ou
IV - semente das categorias genética, básica, C1, C2, S1 ou S2.
§ 1º O previsto no inciso IV do caput aplica-se apenas às espécies 

autógamas ou apomíticas.
§ 2º Quando as características da exploração da espécie vegetal 

exigirem, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento disporá 
sobre a:
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I - aplicação do previsto no inciso IV do caput para as espécies 
alógamas; e

II - produção de mudas da categoria muda a partir de muda cer-
tificada ou de muda.

Art. 58. O produtor de mudas deverá, na forma definida em nor-
ma complementar, atender às seguintes exigências:

I - inscrever a planta fornecedora de material de propagação;
II - inscrever a produção do viveiro ou a da unidade de propaga-

ção in vitro;
III - encaminhar as informações referentes à produção e à comer-

cialização das mudas; e
IV - comunicar as alterações ocorridas nas informações anterior-

mente prestadas.
Parágrafo único. A documentação referente ao processo de pro-

dução de muda deverá ser mantida à disposição do órgão de fiscalização.
Art. 59. O produtor de mudas garantirá:
I - a identidade do material de propagação e da muda;
II - a identificação do material de propagação e da muda;
III - o padrão de qualidade do material de propagação e da muda, 

até a entrega ao detentor; e
IV - o limite máximo de variante somaclonal.
Art. 60. O disposto no art. 59 aplica-se ao reembalador de mudas 

ou de material de propagação, que também será responsável pelas altera-
ções que realizar no processo de reembalagem.

Art. 61. O detentor de mudas será responsável:
I - pelo armazenamento adequado;
II - pela garantia do padrão de qualidade;
III - pela manutenção da identificação original; e
IV - pela comprovação da origem.
Art. 62. As exigências para a identificação das plantas fornecedo-

ras de material de propagação, do material de propagação, das mudas e 
da mistura de mudas serão estabelecidas em norma complementar.
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CAPÍTULO V
DA AMOSTRAGEM E DA ANÁLISE DE SEMENTES E MUDAS

Seção I
Da amostragem de sementes e de mudas

Art. 63. A amostragem de sementes e de mudas tem a finalidade 
de obter quantidade representativa do lote ou de parte sua, quando subdi-
vidido, para verificar, por meio de análise, se o lote ou a parte dele está em 
conformidade com as normas e os padrões de identidade e de qualidade 
estabelecidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Parágrafo único. A amostragem a que se refere o caput deverá 
ser feita de acordo com os métodos, os equipamentos e os procedimentos 
estabelecidos em norma complementar.

Art. 64. A amostragem de sementes e de mudas da classe certifi-
cada para fins de identificação ou de revalidação do teste de germinação, 
do teste de viabilidade de sementes e do exame de sementes infestadas 
será realizada:

I - pelo responsável técnico da entidade de certificação;
II - pelo responsável técnico do certificador de produção própria; 

ou
III - por amostrador contratado:
a) pela entidade de certificação; ou
b) pelo certificador de produção própria.
Parágrafo único. Quando a certificação for realizada pelo Minis-

tério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a amostragem de semen-
tes e de mudas será executada sob a responsabilidade da auditoria fiscal 
do referido Ministério.

Art. 65. A amostragem de sementes e de mudas da classe não 
certificada para fins de identificação ou de revalidação do teste de ger-
minação, do teste de viabilidade de sementes e do exame de sementes 
infestadas será realizada:

I - pelo responsável técnico do produtor ou do reembalador ou 
sob sua supervisão; ou

II - por amostrador contratado:
a) pelo produtor; ou
b) pelo reembalador.
Parágrafo único. Na hipótese de a amostragem de sementes para 

fins de revalidação do teste de germinação, do teste de viabilidade e do 
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exame de sementes infestadas não ser realizada pelo responsável técnico 
do produtor ou do reembalador, poderá ser feita às expensas do detentor 
das sementes, desde que por amostrador ou responsável técnico creden-
ciado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Art. 66. A amostragem de sementes ou de mudas para fins de 
fiscalização da produção e do comércio será executada sob a responsabi-
lidade da auditoria fiscal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento ou por agente público qualificado dos Estados ou do Distrito 
Federal, conforme o disposto neste Decreto e em norma complementar.

§ 1º A amostragem de sementes para fins de fiscalização poderá ser 
realizada apenas quando as embalagens se apresentarem invioladas, cor-
retamente identificadas e sob condições adequadas de armazenamento.

§ 2º A amostragem de sementes acondicionadas em embala-
gens abertas, à granel ou acondicionadas em silos poderá ser realizada 
apenas quando estas se apresentarem sob a responsabilidade do produ-
tor ou do reembalador, desde que identificadas, conforme o disposto 
em norma complementar.

§ 3º A amostragem para fins de fiscalização poderá ser realizada 
em embalagens não identificadas de acordo com o disposto neste Decreto 
e em norma complementar, quando não for possível comprovar a produ-
ção dentro do SNSM.

Art. 67. A amostragem de sementes e de mudas para fins de fisca-
lização será realizada na presença do detentor ou de seu preposto.

§ 1º Na falta das pessoas referidas no caput ou no caso de recusa em 
participar, a amostragem será realizada na presença de uma testemunha.

§ 2º Na amostragem, o detentor da semente ou da muda deverá 
fornecer o apoio e a mão de obra necessários à coleta das amostras.

Art. 68. A amostragem de sementes para fins de fiscalização será 
constituída de amostra oficial e de amostra oficial em duplicata, que serão 
identificadas, lacradas e assinadas por servidor da auditoria fiscal do Minis-
tério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento ou por agente público qualifi-
cado dos Estados ou do Distrito Federal, pelo fiscalizado ou por seu preposto 
ou pelo responsável técnico, ou por testemunha, no caso de recusa destes.

§ 1º Os procedimentos de identificação de que trata o caput po-
derão ser realizados por meio de sistema eletrônico.

§ 2º A amostra oficial em duplicata ficará sob a guarda do interes-
sado ou do laboratório oficial, a critério do Ministério da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento, conforme o disposto em norma complementar.
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§ 3º O produtor, o reembalador e o importador poderão dispen-
sar a coleta de amostra oficial em duplicata, mediante declaração no do-
cumento de coleta da amostra.

§ 4º A coleta de amostra oficial em duplicata no comerciante ou 
no usuário não poderá ser dispensada.

Art. 69. A amostragem para fins de fiscalização de sementes re-
servadas ou de mudas produzidas para uso próprio será realizada exclu-
sivamente com o objetivo de verificar a identidade da cultivar.

Art. 70. O usuário poderá solicitar ao órgão de fiscalização, me-
diante justificativa, a amostragem para fins de verificação do percentual de 
germinação ou, quando for o caso, de viabilidade, até vinte dias após ter 
recebido a semente, sem prejuízo da verificação dos demais atributos, de 
acordo com o disposto no art. 39, desde que o teste de germinação ou de 
viabilidade esteja dentro do prazo de validade e a data de recebimento da 
semente na propriedade seja comprovada por meio de recibo na nota fiscal.

Art. 71. A amostragem de sementes ou de mudas para fins de 
exportação deverá cumprir com as exigências do país importador.

Art. 72. A amostragem de sementes ou de mudas importadas 
será realizada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 
sob a responsabilidade da fiscalização, no ponto de ingresso no Brasil ou 
em estação aduaneira de interior.

§ 1º A amostragem poderá ser realizada no local de destino do 
produto, conforme o disposto em norma complementar, sem prejuízo do 
previsto na legislação fitossanitária.

§ 2º A amostra será encaminhada para análise em laboratório oficial, 
com vistas à comprovação de que segue os padrões de identidade e de quali-
dade estabelecidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

§ 3º A amostragem de sementes ou de mudas importadas poderá 
ser dispensada nos seguintes casos:

I - para fins de pesquisa, de ensaios de VCU e de ensaios de adap-
tação, sem prejuízo do previsto na legislação fitossanitária;

II - quando a dispensa estiver prevista em acordos e tratados in-
ternacionais ou quando as sementes estiverem acompanhadas de boletim 
de análise de semente, representativo do lote importado, emitido por la-
boratório que utilize a metodologia da International Seed Testing Asso-
ciation ou da Association of Official Seed Analysts, desde que atendi-
dos os padrões vigentes na legislação brasileira e sem prejuízo do previsto 
na legislação fitossanitária; ou
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III - quando a especificidade justificar, conforme o disposto em 
norma complementar, sem prejuízo do previsto na legislação fitossanitária.

Seção II
Da análise de sementes e de mudas

Art. 73. A análise tem a finalidade de determinar a identidade e 
a qualidade de uma amostra de sementes ou de mudas, por meio de mé-
todos e de procedimentos oficializados pelo Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento.

§ 1º As análises das amostras oficiais para fins de fiscalização da 
produção e do comércio serão realizadas em laboratórios oficiais.

§ 2º O resultado da análise da amostra oficial será preponderante 
em relação aos resultados de amostras obtidas por amostragem não oficial.

§ 3º Será admitida mais de uma reanálise para fins de revalidação 
do prazo de validade do teste de germinação ou de viabilidade ou do exa-
me de sementes infestadas.

Art. 74. Caberá ao responsável técnico do laboratório de análise 
a supervisão e o acompanhamento das atividades de análise de sementes 
e de mudas, em todas as etapas de avaliação e de emissão dos resultados, 
e o acompanhamento das auditorias.

Art. 75. As sementes e as mudas que se destinarem à exportação, 
a critério do país importador, serão analisadas de acordo com as regras 
internacionais reconhecidas.

Art. 76. O laboratório emitirá boletim de análise de semente ou 
de muda somente para fins de análise de identidade e qualidade, confor-
me os modelos estabelecidos em norma complementar.

§ 1º Na análise de material de propagação solicitada por outra pes-
soa que não seja o produtor, o reembalador, a entidade de certificação, o 
certificador de produção própria ou o comerciante, não será permitida a 
emissão de boletim nos modelos oficializados pelo Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento ou em modelo similar e a expressão “proi-
bida a comercialização” constará do documento que informar o resultado.

§ 2º Na hipótese de que trata o § 1º, o laboratório cadastrará o 
interessado e informará o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento, conforme previsto em norma complementar.

Art. 77. O laboratório oficial emitirá boletim oficial de análise de 
semente ou de muda para expressar os resultados das análises realizadas 
nas amostras oficiais.
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Art. 78. O interessado que não concordar com o resultado da 
análise da amostra oficial de sementes poderá requerer a reanálise fiscal, 
no prazo de dez dias, contado da data do recebimento do boletim oficial 
de análise de sementes.

§ 1º A reanálise fiscal será realizada na amostra oficial em dupli-
cata e a responsabilidade pelo envio da amostra do material ao laborató-
rio oficial designado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento, quando for o caso, será do interessado.

§ 2º A reanálise fiscal poderá ser realizada para os atributos de 
pureza, germinação, viabilidade, sementes infestadas, outras cultivares 
ou outras sementes, exceto para o atributo de nocivas proibidas e para o 
atributo cujo valor no padrão da espécie seja zero.

§ 3º O interessado poderá:
I - acompanhar a reanálise fiscal ou indicar um representante; e
II - requerer a realização da reanálise fiscal em laboratório oficial 

distinto daquele onde se realizou a análise fiscal.
§ 4º Para fins do disposto no inciso II do § 3º, será obrigatório o 

acompanhamento da reanálise pelo interessado ou por seu representante.
Art. 79. A reanálise fiscal será realizada apenas para o atributo 

que se apresentou fora do padrão e, para fins de fiscalização, o seu resul-
tado prevalecerá sobre o resultado obtido na análise fiscal.

CAPÍTULO VI
DAS ESPÉCIES FLORESTAIS E DAS ESPÉCIES DE INTERESSE 

MEDICINAL OU AMBIENTAL

Seção I
Disposições gerais

Art. 80. A produção e a certificação de sementes e de mudas das es-
pécies de que trata este Capítulo têm a finalidade de disponibilizar material 
de propagação com garantia de identidade, de procedência e de qualidade.

Art. 81. A produção e a certificação de sementes, de mudas e de 
material de propagação das espécies florestais e das espécies de interesse 
medicinal ou ambiental obedecerá ao disposto neste Capítulo, sem pre-
juízo das demais disposições deste Decreto e de norma complementar.

Art. 82. Para fins do disposto neste Capítulo, considera-se:
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I - área de coleta de sementes - área demarcada que contém uma 
ou mais espécies florestais ou de interesse medicinal ou ambiental, natural 
ou plantada, onde são coletadas sementes ou outro material de propagação;

II - área de produção de sementes - área selecionada, demarcada 
e que contém uma ou mais espécies florestais ou de interesse medicinal ou 
ambiental, natural ou plantada, isolada de pólen externo, onde são selecio-
nadas matrizes por meio do desbaste dos indivíduos indesejáveis e maneja-
da para a produção de sementes ou de outro material de propagação;

III - atestado de origem genética florestal - documento que garante 
a identidade genética da cultivar inscrita no RNC, emitido por melhorista 
ou por responsável técnico do obtentor, do introdutor ou do mantenedor;

IV - categoria clonal - categoria de material de propagação ve-
getativa de cultivar de espécie florestal ou de interesse medicinal ou am-
biental, composta por grupo de plantas geneticamente idênticas;

V - categoria identificada - categoria de material de propagação 
de espécie florestal ou de interesse medicinal ou ambiental coletado de 
matrizes com identificação botânica e localização geográfica definida;

VI - categoria qualificada - categoria de material de propagação de 
espécie florestal ou de interesse medicinal ou ambiental coletado em área 
constituída apenas por matrizes selecionadas para, pelo menos, uma caracte-
rística e, quanto a sementes, a população deverá ser isolada de pólen externo;

VII - categoria selecionada - categoria de material de propagação 
de espécie florestal ou de interesse medicinal ou ambiental coletado de 
matrizes selecionadas fenotipicamente para, pelo menos, uma caracterís-
tica em uma determinada condição ecológica;

VIII - categoria testada - categoria de material de propagação de 
espécie florestal ou de interesse medicinal ou ambiental coletado de ma-
trizes selecionadas geneticamente, com base em testes de progênies para 
a região bioclimática especificada e, quanto a sementes, a população de-
verá ser isolada de pólen externo;

IX - coletor - pessoa física ou jurídica credenciada no Renasem 
para prestação de serviço de coleta de semente ou de muda de espécies 
florestais e de espécies de interesse medicinal ou ambiental;

X - espécie de interesse ambiental - espécie vegetal usada para a 
proteção ou a recuperação de uma área;

XI - espécie de interesse medicinal - espécie vegetal utilizada para 
fins medicinais;

XII - espécie florestal - espécie vegetal arbórea ou arbustiva;



COLETÂNEA DE LEGISLAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL 
SOBRE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS 

VOLUME 2

318

XIII - jardim clonal florestal - conjunto de plantas de uma mesma 
espécie ou de uma mesma cultivar destinado a fornecer material de propa-
gação vegetativa de espécie florestal ou de interesse medicinal ou ambiental;

XIV - matriz - planta fornecedora de material de propagação se-
xuada ou assexuada;

XV - pomar de sementes - plantação planejada, isolada de pó-
len externo, com delineamento de plantio e de manejo, estabelecida com 
matrizes selecionadas e destinada à produção de sementes ou de outro 
material de propagação;

XVI - pomar de sementes para fins ambientais - plantação plane-
jada, com delineamento de plantio e de manejo, estabelecida com matri-
zes selecionadas e destinada à produção de sementes ou de outro material 
de propagação;

XVII - população - grupo de indivíduos da mesma espécie que 
ocorre em uma determinada área e compartilha do mesmo acervo genético;

XVIII - procedência - localização da população ou das matrizes 
fornecedoras do material de propagação; e

XIX - região bioclimática - área delimitada resultante da combi-
nação das condições edafoclimáticas, que interferem no crescimento e de-
senvolvimento da espécie florestal ou de interesse ambiental ou medicinal.

Art. 83. As funções e os procedimentos operacionais a serem se-
guidos pelo coletor serão disciplinados em norma complementar.

Seção II
Da inscrição da produção de sementes, de mudas e de material de 

propagação

Art. 84. A matriz, a área de coleta de sementes, a área de pro-
dução de sementes, o pomar de sementes, o jardim clonal florestal e a 
produção do viveiro deverão ser inscritos no órgão de fiscalização da 
unidade federativa no qual estejam localizados, conforme o disposto em 
norma complementar.

§ 1º A matriz será inscrita isoladamente quando houver neces-
sidade de que seja individualizada dentro do processo de produção do 
material de propagação.

§ 2º A matriz, a área de coleta de sementes e a área de produção 
de sementes poderão ser inscritas por mais de um produtor de sementes 
ou de mudas.
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Art. 85. A inscrição da matriz, da área de coleta de sementes, da 
área de produção de sementes, do pomar de sementes, do jardim clonal 
florestal ou da produção do viveiro poderá ser cancelada:

I - pelo não atendimento das características ou das informações 
declaradas na inscrição;

II - pela perda das características que possibilitaram a inscrição; e
III - por solicitação do responsável pela inscrição.
Art. 86. O produtor responsável pela inscrição da matriz, da área 

de coleta de sementes, da área de produção de sementes, do pomar de 
sementes, do jardim clonal florestal ou da produção do viveiro deverá 
comunicar ao órgão de fiscalização qualquer alteração dos dados decla-
rados na inscrição, de acordo com o disposto em norma complementar.

Seção III
Da produção e da certificação

Art. 87. A produção do material de propagação de que trata este 
Capítulo compreende todas as etapas do processo, iniciado pela inscrição 
e concluído com a emissão da nota fiscal de venda pelo produtor.

Art. 88. O material de propagação das espécies florestais ou de 
interesse ambiental ou medicinal será produzido nas seguintes categorias:

I - identificada;
II - selecionada;
III - qualificada;
IV - testada; ou
V - clonal.
§ 1º O material de propagação das categorias identificada, se-

lecionada, qualificada e testada será proveniente de matriz, de área de 
coleta de sementes, de área de produção de sementes, de pomar de se-
mentes ou de jardim clonal florestal, de acordo com o disposto em norma 
complementar.

§ 2º O material de propagação da categoria clonal será prove-
niente de jardim clonal florestal.

§ 3º A muda deverá manter a identificação correspondente com 
a categoria do material de propagação que a originou.

Art. 89. O processo de certificação da produção do material de 
propagação será realizado de acordo com o disposto neste Decreto, no 
que couber, e em norma complementar.
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Art. 90. As exigências para a identificação das sementes, das mu-
das, da mistura de mudas e do material de propagação serão estabelecidas 
em norma complementar.

§ 1º Na identificação do lote de sementes de espécies de interesse 
ambiental deverão constar informações sobre o número de matrizes que 
o compõe.

§ 2º O disposto no § 1º não se aplica às espécies herbáceas.

CAPÍTULO VII
DO COMÉRCIO INTERNO E DO TRANSPORTE DE 

SEMENTES E DE MUDAS

Art. 91. A semente ou a muda estará apta para a comercialização 
e para o transporte, desde que produzida, reembalada ou importada por 
pessoa física ou jurídica inscrita no Renasem e identificada de acordo 
com as disposições deste Decreto e de norma complementar, observados 
os padrões de identidade e de qualidade estabelecidos pelo Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Parágrafo único. No interesse público, em casos emergenciais, 
mediante proposição da Comissão de Sementes e Mudas, de que trata o 
art. 119, na unidade federativa, o Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento poderá autorizar, por prazo determinado, a comercializa-
ção de sementes e de mudas que não atendam aos padrões de identidade 
e qualidade estabelecidos.

Art. 92. O disposto neste Decreto e em norma complementar 
aplica-se ao comércio eletrônico de material de propagação.

Art. 93. A semente genética somente poderá ser vendida para 
produtores de sementes e para fins de multiplicação.

Parágrafo único. A critério do Ministério da Agricultura, Pecuá-
ria e Abastecimento, a venda de semente genética diretamente ao usuário 
poderá ser autorizada para fomentar a produção e a utilização de semen-
tes de espécies para as quais não exista cadeia produtiva estruturada.

Art. 94. É vedada a comercialização, no mercado interno, de ma-
terial de propagação das cultivares inscritas no RNC com o objetivo ex-
clusivo de exportação do material de propagação.

Art. 95. A comercialização e o transporte de sementes deverão 
ser realizados em embalagem inviolada, identificada e original do produ-
tor ou do reembalador.



COLETÂNEA DE LEGISLAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL 
SOBRE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS 

VOLUME 2

321

Parágrafo único. A comercialização e o transporte de sementes a 
granel somente serão permitidos diretamente do produtor ao usuário de 
sementes e obedecerão ao disposto em norma complementar.

Art. 96. Na comercialização, no transporte e no armazenamento 
para terceiros, o material de propagação deverá estar acompanhado da 
nota fiscal e do atestado de origem genética ou do certificado de sementes 
ou de mudas ou do termo de conformidade, conforme o caso, e do termo 
aditivo, se houver.

§ 1º O certificado de sementes ou de mudas ou o termo de con-
formidade poderá ser expresso na embalagem, de acordo com o disposto 
em norma complementar.

§ 2º A nota fiscal, inclusive aquela emitida para a devolução de 
material de propagação, deverá conter as informações mínimas exigidas 
em norma complementar.

§ 3º O disposto no caput também se aplica à remessa postal.
Art. 97. O disposto no art. 96 não se aplica ao material de propa-

gação em trânsito, desde que a nota fiscal especifique que a conclusão do 
processo de produção ocorrerá em local distinto daquele onde se iniciou.

Parágrafo único. Na hipótese de que trata o caput, no transporte 
interestadual, o material de propagação também deverá estar acompa-
nhado do comprovante de inscrição da produção no órgão de fiscalização 
e demais documentos exigidos em norma complementar.

Art. 98. O comerciante deverá manter à disposição da fiscaliza-
ção, no local de armazenamento do material de propagação, a nota fis-
cal, o certificado de sementes ou de mudas ou o termo de conformidade, 
conforme o caso, e o termo aditivo, se houver, de acordo com as hipóteses 
previstas em norma complementar.

Art. 99. O transporte de material de propagação destinado a 
pesquisa e a ensaios de VCU e de adaptação obedecerá ao disposto em 
norma complementar.

Art. 100. Para as sementes armazenadas com prazo de validade 
vencido aguardando reanálise, esta condição deverá estar expressamente 
indicada, conforme o disposto em norma complementar.
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CAPÍTULO VIII
DO COMÉRCIO INTERNACIONAL DE SEMENTES E DE MUDAS

Art. 101. O comércio internacional de material de propagação 
compreende as operações comerciais de exportação ou de importação 
realizadas por pessoa física ou jurídica estabelecida no Brasil, inscrita no 
Renasem como produtor, reembalador ou comerciante, com pessoa física 
ou jurídica estabelecida em outro país, observado o disposto no § 2º do 
art. 8º da Lei nº 10.711, de 2003.

Art. 102. As operações comerciais de exportação e de importação 
de material de propagação serão realizadas de acordo com as disposições 
deste Decreto e de norma complementar.

Art. 103. As disposições deste Decreto não se aplicam às opera-
ções de exportação e de importação de material de propagação destinado 
a pesquisa científica e a experimentação, incluídas aquelas relacionadas 
com o intercâmbio de germoplasma.

Seção I
Da exportação

Art. 104. A exportação de sementes e de mudas deverá obede-
cer às disposições deste Decreto e de norma complementar estabelecidas 
pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, atendidas as 
exigências de acordos e tratados que regem o comércio internacional ou 
aquelas estabelecidas com o país importador.

Parágrafo único. Quando se tratar de cultivar protegida no Brasil, 
a exportação do material de propagação será permitida apenas mediante 
autorização do detentor dos direitos de proteção.

Seção II
Da importação

Art. 105. Somente poderá ser importado material de propa-
gação de cultivares inscritas no RNC e que atendam às normas e aos 
padrões de identidade e de qualidade estabelecidos pelo Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, sem prejuízo do disposto no 
art. 20 e em norma complementar.

Art. 106. Cumpridas as exigências legais estabelecidas em norma 
complementar, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
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dará a sua anuência, com vistas ao desembaraço aduaneiro e, quando for 
o caso, efetuará a amostragem do material de propagação importado.

Parágrafo único. O importador poderá comercializar ou utilizar 
o produto antes do resultado da análise oficial, ficará responsável pela 
garantia dos fatores de identidade e qualidade e responderá pelas pena-
lidades cabíveis, quando o resultado da análise não atender aos padrões 
estabelecidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 
sem prejuízo do previsto na legislação fitossanitária.

Art. 107. O lote de semente ou de muda, ou parte dele, que não 
atenda às normas e aos padrões oficiais, ouvido o importador e a critério 
do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, deverá ser de-
volvido, reexportado, destruído ou utilizado para outro fim, com exceção 
da semeadura ou do plantio, com a supervisão do Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento de qualquer ação decorrente.

Parágrafo único. Quando tecnicamente viável e a critério do Mi-
nistério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, será permitido o re-
beneficiamento ou a adequação às normas, de acordo com o disposto em 
norma complementar.

Art. 108. Na comercialização das sementes importadas, o impor-
tador deverá providenciar o termo de conformidade de sementes ou de 
mudas importadas ou o certificado de sementes ou de mudas importa-
das, de acordo com o disposto em norma complementar.

Art. 109. As disposições deste Decreto não se aplicam à impor-
tação de amostra viva de cultivar estrangeira, para fins de atendimento 
às normas de proteção de cultivares, quando requerida pelo Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, sem prejuízo do previsto na 
legislação fitossanitária.

CAPÍTULO IX
DA UTILIZAÇÃO DE SEMENTES E DE MUDAS

Art. 110. A pessoa física ou jurídica que utilizar semente ou muda 
com a finalidade de semeadura ou plantio deverá adquiri-la de produtor, 
de reembalador ou de comerciante inscrito no Renasem, ressalvado o 
disposto nos incisos I, II e III do § 1º do art. 4º.

Parágrafo único. A pessoa física ou jurídica de que trata o caput 
deverá manter à disposição do órgão de fiscalização a documentação ori-
ginal de aquisição da semente ou da muda, de acordo com o disposto em 
norma complementar.
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Art. 111. A pessoa física ou jurídica de que trata o caput do art. 
110 poderá, nos termos do inciso XLIII do caput do art. 2º da Lei nº 
10.711, de 2003, reservar parte de sua produção como semente para uso 
próprio ou produzir muda para uso próprio.

§ 1º Fica proibida a comercialização do material de propagação 
reservado como semente para uso próprio ou produzido como muda 
para uso próprio.

§ 2º O material de propagação reservado pelo usuário deverá ser:
I - utilizado apenas em área de sua propriedade ou de que 

detenha a posse;
II - utilizado exclusivamente na safra seguinte à da sua reserva ou 

da sua produção;
III - reservado, no caso de semente, ou produzido, no caso de 

muda, em quantidade compatível com a área a ser semeada ou plantada, 
consideradas a recomendação de semeadura ou de plantio para a espécie 
ou cultivar e a tecnologia empregada;

IV - transportado somente entre áreas de que detenha a posse 
e somente com a autorização do órgão de fiscalização, de acordo com o 
disposto em norma complementar;

V - produzido, beneficiado, embalado e armazenado somente em 
área rural de sua propriedade ou de que detenha a posse, de acordo com 
as hipóteses previstas em norma complementar e consideradas as parti-
cularidades da espécie;

VI - identificado de acordo com o disposto em norma comple-
mentar; e

VII - proveniente de área declarada ao Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, quando se tratar de cultivar protegida ou de culti-
var de domínio público, de acordo com o disposto em norma complementar.

§ 3º Na hipótese de que trata o inciso III do § 2º, será tolerada 
uma reserva técnica para a quantidade final reservada ou produzida, em 
percentual estabelecido por espécie em norma complementar.

§ 4º O responsável pela qualidade do material reservado como 
semente para uso próprio ou produzido como muda para uso próprio 
será o usuário.

Art. 112. Na declaração do material de propagação reservado 
como semente para uso próprio ou produzido como muda para uso pró-
prio, o usuário deverá atender às exigências e prestar as informações pre-
vistas em norma complementar.
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Art. 113. A reserva de semente para uso próprio ou a produção 
de muda para uso próprio que não obedeça ao disposto nos incisos I a III 
do § 2º e no § 3º do art. 111 será considerada produção ilegal de sementes 
ou de mudas.

Parágrafo único. A pessoa física ou jurídica que praticar a con-
duta descrita no caput incorrerá nas infrações previstas na Seção I do 
Capítulo XII e ficará sujeita às penalidades cabíveis.

Art. 114. Ficam dispensados das exigências de que tratam os inci-
sos II e IV a VII do § 2º do art. 111 e do caput do art. 112 aqueles que aten-
derem aos requisitos de que trata o caput do art. 3º da Lei nº 11.326, de 24 
de julho de 2006, ou que se enquadrem no disposto no § 2º referido artigo.

Art. 115. O produto fiscalizado que possa ser utilizado como ma-
terial de propagação desacompanhado de nota fiscal que comprove sua 
destinação ao consumo humano, animal ou industrial ficará sujeito às 
disposições deste Decreto e de norma complementar.

CAPÍTULO X
DAS COMISSÕES DE SEMENTES E MUDAS

Art. 116. As unidades federativas deverão constituir Comissão de 
Sementes e Mudas, a ser composta por representantes indicados por entida-
des federais, estaduais ou distritais, municipais e da iniciativa privada, com 
vínculo com a fiscalização, a pesquisa, o ensino, a assistência técnica, a ex-
tensão rural, a produção, o comércio e a utilização de sementes e de mudas.

Art. 117. Cada Comissão de Sementes e Mudas será composta por, 
no mínimo, cinco membros e funcionará com a seguinte estrutura básica:

I - Presidência;
II - Vice-Presidência; e
III - Secretaria-Executiva.
§ 1º Os membros que comporão a Comissão de Sementes e Mudas 

serão nomeados pelo titular da unidade descentralizada do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento na respectiva unidade federativa.

§ 2º O Presidente e o Vice-Presidente serão eleitos pelos mem-
bros da Comissão de Sementes e Mudas.

§ 3º O Presidente e o Vice-Presidente terão mandato de quatro 
anos, permitida a reeleição.

§ 4º O Secretário-Executivo da Comissão de Sementes e Mudas 
será escolhido pelo Presidente.



COLETÂNEA DE LEGISLAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL 
SOBRE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS 

VOLUME 2

326

Art. 118. A participação dos membros na Comissão de Semen-
tes e Mudas será considerada prestação de serviço público relevante, não 
remunerada.

Art. 119. Compete à Comissão de Sementes e Mudas:
I - propor ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimen-

to as diretrizes para a política a ser adotada na respectiva unidade federa-
tiva, no que compete ao SNSM;

II - propor norma complementar relativa à produção e à comer-
cialização de sementes e de mudas;

III - assessorar o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento na elaboração de normas e de padrões de identidade e de qualida-
de relativos à produção e ao comércio de sementes e de mudas;

IV - identificar demandas e propor padrões de identidade e de 
qualidade relativos à produção e ao comércio de sementes e de mudas;

V - articular-se com os órgãos que compõem o SNSM;
VI - criar subcomissões técnicas ou grupo especial, quando ne-

cessário, e indicar as entidades participantes;
VII - no interesse público, em casos emergenciais e por prazo 

determinado, propor à unidade descentralizada do Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento, no âmbito da respectiva unidade fe-
derativa, a comercialização de sementes e de mudas que não atendam aos 
padrões de identidade e de qualidade estabelecidos;

VIII - propor ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento medidas para solucionar casos omissos e dúvidas relacionadas à 
execução dos procedimentos no âmbito do SNSM; e

IX - divulgar a legislação e os procedimentos relacionados ao 
SNSM.

Art. 120. A unidade descentralizada do Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento, na respectiva unidade federativa, forne-
cerá a estrutura física e o apoio administrativo, além de disponibilizar os 
meios para o funcionamento da Comissão de Sementes e Mudas.

Art. 121. Compete ao órgão técnico central do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento a função de coordenação geral 
das Comissões de Sementes e Mudas no âmbito nacional.

Art. 122. Compete ao Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento elaborar o regimento interno das Comissões de Sementes 
e Mudas.



COLETÂNEA DE LEGISLAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL 
SOBRE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS 

VOLUME 2

327

CAPÍTULO XI
DA AUDITORIA E DA FISCALIZAÇÃO DE SEMENTES E DE 

MUDAS

Seção I
Das atividades de auditoria e fiscalização

Art. 123. As pessoas físicas ou jurídicas inscritas ou credenciadas 
no Renasem e as entidades delegadas ficam sujeitas à auditoria do Minis-
tério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Parágrafo único. Na auditoria, será verificado o cumprimento 
das boas práticas adotadas pelas pessoas inscritas ou credenciadas no Re-
nasem, de acordo com o disposto em norma complementar.

Art. 124. A fiscalização terá o objetivo de garantir o cumprimen-
to da legislação sobre sementes e mudas.

Art. 125. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
exercerá a fiscalização de acordo com o disposto no art. 37 e no art. 39 da 
Lei nº 10.711, de 2003, neste Decreto e em norma complementar.

§ 1º A fiscalização será exercida nas seguintes etapas:
I - produção;
II - certificação;
III - beneficiamento;
IV - amostragem;
V - análise;
VI - armazenamento;
VII - reembalagem;
VIII - trânsito;
IX - importação;
X - exportação;
XI - comércio; e
XII - utilização.
§ 2º Os fiscalizados deverão prestar informações solicitadas e 

apresentar ou proceder à entrega de documentos solicitados nos prazos 
estabelecidos, com vistas à não obstarem as ações de fiscalização.

Art. 126. A descentralização do serviço de fiscalização, por convê-
nio ou acordo, a que se refere o art. 38 da Lei nº 10.711, de 2003, quando 
necessária, ocorrerá mediante proposição da unidade descentralizada do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, nas unidades fede-
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rativas, e será aprovada em ato do Ministro de Estado da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento, após o parecer emitido pelo órgão técnico central.

Parágrafo único. O órgão ou ente público credenciado como cer-
tificador, na forma do disposto neste Decreto e em norma complementar, 
ficará impedido de exercer a fiscalização de que trata o caput.

Art. 127. É competência privativa do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento a fiscalização das sementes e das mudas em 
trânsito em unidade federativa que não seja a destinatária final.

Art. 128. As sementes e as mudas, ao entrarem na circunscrição 
da unidade federativa destinatária, passarão a ser fiscalizadas pelo órgão 
competente desta unidade.

§ 1º Compete à fiscalização do comércio estadual ou distrital de 
sementes e de mudas verificar a comprovação de destino, mediante nota 
fiscal, e, quando for o caso, a permissão de trânsito vegetal.

§ 2º Fica facultada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento a fiscalização do trânsito de sementes e de mudas em ações que 
julgue necessário, em consonância com as ações estaduais e distritais.

Art. 129. A fiscalização do comércio estadual ou distrital de se-
mentes e de mudas será exercida pelos Estados e pelo Distrito Federal.

§ 1º As ações da fiscalização de que trata o caput serão exercidas 
em qualquer etapa da comercialização da semente ou da muda, após a 
emissão da nota fiscal de venda pelo produtor ou pelo reembalador.

§ 2º As ações da fiscalização de que trata o caput incluem a fisca-
lização do comércio ambulante.

§ 3º Os Estados e o Distrito Federal poderão expedir normas e 
estabelecer procedimentos complementares relativos à fiscalização do co-
mércio estadual ou distrital, inclusive do comércio ambulante.

§ 4º O exercício da fiscalização de que trata o caput constitui 
impedimento para o credenciamento do mesmo órgão ou ente público 
como certificador no SNSM, com exceção do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento.

§ 5º A fiscalização de que trata o caput poderá ser exercida pelo 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, quando solicitada 
pela unidade federativa interessada.

§ 6º É facultada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento a fiscalização do comércio de sementes e de mudas quando 
julgar necessário, em consonância com as ações estaduais.

Art. 130. O agente fiscal, no exercício de suas funções, terá acesso 
aos estabelecimentos, aos produtos, aos documentos e aos sistemas eletrô-
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nicos referentes ao SNSM das pessoas que produzam, beneficiem, anali-
sem, embalem, reembalem, amostrem, certifiquem, armazenem, transpor-
tem, importem, exportem, comercializem ou utilizem sementes ou mudas.

§ 1º O agente fiscal, no exercício de suas funções, deverá apresen-
tar a carteira de identidade funcional, quando solicitada.

§ 2º Em caso de impedimento ou embaraço à fiscalização ou 
quando julgar necessário, o agente fiscal poderá solicitar auxílio policial.

Art. 131. Toda semente ou muda, embalada ou a granel, armaze-
nada ou em trânsito, identificada ou não, estará sujeita à fiscalização, de 
acordo com o disposto neste Decreto e em norma complementar.

Art. 132. Na fiscalização, o material de propagação poderá ser 
amostrado, com vistas à verificação da identidade e da qualidade, de 
acordo com o disposto neste Decreto e em norma complementar.

Art. 133. Caberá ao auditado ou ao fiscalizado fornecer a mão de 
obra auxiliar necessária para a execução da auditoria ou da fiscalização.

Seção II
Dos documentos de auditoria e fiscalização

Art. 134. Norma complementar disporá sobre os documentos e os 
modelos de formulários destinados às atividades de auditoria e fiscalização.

Art. 135. Em caso de recusa do auditado, do fiscalizado, de seu 
mandatário ou de seu preposto em assinar os documentos lavrados pelo 
agente fiscal, o fato será consignado nos autos e termos e o auditado ou o 
fiscalizado será notificado, por via postal, com aviso de recebimento, ou 
por outro meio de procedimento equivalente.

CAPÍTULO XII
DAS PROIBIÇÕES E DAS INFRAÇÕES

Seção I
Das pessoas físicas e jurídicas que exerçam as atividades de produ-

ção, de beneficiamento, de reembalagem, de armazenamento, de 
análise, de comércio, de importação ou de exportação de sementes ou 

de mudas

Art. 136. Fica proibido e constitui infração de natureza leve pro-
duzir, reembalar ou comercializar sementes com percentuais de sementes 



COLETÂNEA DE LEGISLAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL 
SOBRE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS 

VOLUME 2

330

puras ou de germinação ou de viabilidade iguais ou superiores ao padrão 
nacional e inferiores ao expresso na embalagem.

Art. 137. Sem prejuízo do disposto no art. 136, fica proibido e 
constitui infração de natureza leve:

I - identificar sementes, mudas ou material de propagação em 
desacordo com o disposto neste Decreto e em norma complementar;

II - produzir sementes, mudas ou material de propagação em de-
sacordo com as normas, os padrões ou os procedimentos estabelecidos 
para os campos de produção de sementes, viveiros, unidades de propaga-
ção in vitro, planta básica, planta matriz, planta fornecedora de material 
de propagação sem origem genética comprovada, matriz, área de coleta 
de sementes, área de produção de sementes, pomar de sementes e jardim 
clonal florestal;

III - produzir, beneficiar, armazenar, reembalar, comercializar ou 
transportar sementes, mudas ou material de propagação acompanhados 
de documentos em desacordo com o disposto neste Decreto e em norma 
complementar;

IV - utilizar serviços de beneficiamento ou armazenamento sem 
contrato formal com o beneficiador ou o armazenador, ressalvado o dis-
posto no § 4º do art. 4º deste Decreto;

V - prestar serviços de beneficiamento ou armazenamento sem 
contrato formal com o produtor ou o reembalador, ressalvado o disposto 
no § 4º do art. 4º deste Decreto;

VI - beneficiar sementes em unidades de beneficiamento com 
instalações que comprometam a qualidade do produto;

VII - utilizar armazém ou unidade de beneficiamento com outra 
finalidade durante o período de armazenamento ou de beneficiamento 
de sementes ou de mudas;

VIII - receber no estabelecimento sementes, mudas ou material 
de propagação desacompanhados da documentação exigida neste Decre-
to e em norma complementar;

IX - armazenar ou transportar sementes cujo lote esteja com o 
prazo de validade do teste de germinação ou de viabilidade vencido, em 
desacordo com o disposto neste Decreto e em norma complementar;

X - deixar de apresentar as informações sobre as atividades exer-
cidas no âmbito do SNSM na forma do disposto neste Decreto e em nor-
ma complementar;

XI - deixar de fornecer mão de obra necessária às ações de audi-
toria e de fiscalização;
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XII - deixar de prestar informações ou de apresentar ou proceder 
à entrega de documentos nos prazos estabelecidos pela fiscalização; e

XIII - exercer a atividade em desacordo com o disposto neste 
Decreto e em norma complementar.

Art. 138. Fica proibido e constitui infração de natureza grave:
I - produzir, beneficiar, reembalar ou comercializar sementes, 

mudas ou material de propagação de espécie ou cultivar não inscrita no 
RNC, ressalvado o disposto no caput do art. 20;

II - produzir, reembalar ou comercializar sementes cujo lote apro-
vado apresente índice de germinação ou de viabilidade abaixo do padrão 
estabelecido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento;

III - produzir, reembalar ou comercializar sementes cujo lote 
aprovado apresente índice de sementes puras abaixo do padrão estabele-
cido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento;

IV - produzir, reembalar ou comercializar sementes cujo lote 
aprovado contenha sementes de outras cultivares, de outras espécies cul-
tivadas ou de espécies silvestres além dos limites estabelecidos pelo Mi-
nistério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento;

V - produzir, reembalar ou comercializar sementes cujo lote apro-
vado contenha sementes de espécies nocivas toleradas além dos limites 
estabelecidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento;

VI - produzir, reembalar ou comercializar mudas cujo lote apro-
vado contenha mudas de outras cultivares acima do limite de tolerância 
estabelecido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento;

VII - produzir, reembalar ou comercializar mudas ou material de 
propagação cujo lote aprovado apresente índice de variante somaclonal 
acima do limite de tolerância estabelecido pelo Ministério da Agricultu-
ra, Pecuária e Abastecimento;

VIII - produzir, beneficiar, reembalar ou comercializar sementes, 
mudas ou material de propagação em desacordo com os padrões estabe-
lecidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento;

IX - produzir, reembalar ou comercializar mistura de sementes 
ou de mudas em desacordo com o disposto neste Decreto e em norma 
complementar;

X - produzir, beneficiar, reembalar ou comercializar sementes ou 
mudas sem a comprovação de origem, procedência ou identidade;

XI - reembalar ou comercializar sementes cujo lote esteja com o 
prazo de validade do teste de germinação ou de viabilidade vencido;
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XII - alterar ou fracionar a embalagem de sementes, exceto quan-
do realizado pelo próprio produtor ou reembalador e obedecido o dis-
posto em norma complementar;

XIII - comercializar sementes reembaladas sem submetê-las a 
nova análise;

XIV - comercializar ou utilizar sementes ou mudas importadas 
para finalidade diversa daquela declarada na importação;

XV - comercializar no mercado interno cultivares inscritas no 
RNC com objetivo exclusivo de exportação do material de propagação; e

XVI - comercializar sementes, mudas ou material de propagação 
em desacordo com o disposto nos incisos I e II do § 1º do art. 4º.

Art. 139. Sem prejuízo do disposto no art. 138, fica proibido e 
constitui infração de natureza grave:

I - desenvolver as atividades previstas neste Decreto sem inscrição 
no Renasem, ressalvado o disposto nos incisos I, II e III do § 1º do art. 4º;

II - utilizar serviços de beneficiador ou de armazenador de se-
mentes ou de mudas não inscrito no Renasem;

III - desenvolver as atividades previstas neste Decreto sem acom-
panhamento de responsável técnico credenciado no Renasem, quando 
for o caso;

IV - utilizar serviços de laboratório não credenciado no Renasem 
para a realização de análise de identidade ou qualidade de sementes ou 
de mudas;

V - produzir, beneficiar, analisar, armazenar, reembalar, comer-
cializar ou transportar sementes, mudas ou material de propagação de-
sacompanhados da documentação exigida neste Decreto e em norma 
complementar;

VI - produzir, beneficiar, armazenar, reembalar, comercializar ou 
transportar mudas ou material de propagação sem identificação;

VII - produzir, reembalar ou comercializar sementes, mudas ou 
material de propagação que sejam objeto de publicidade enganosa por 
qualquer meio ou forma;

VIII - estabelecer campo para produção de sementes sem a sua 
inscrição no órgão de fiscalização;

IX - produzir material de propagação ou mudas provenientes de 
planta básica, planta matriz, planta fornecedora de material de propaga-
ção sem origem genética comprovada, viveiro, unidade de propagação in 
vitro, matriz, área de coleta de sementes, área de produção de sementes, 
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pomar de sementes ou jardim clonal florestal não inscritos, com a inscri-
ção cancelada ou condenados;

X - acondicionar sementes, mudas ou material de propagação 
em embalagens que não atendam ao disposto neste Decreto e em norma 
complementar;

XI - reembalar sementes ou mudas sem autorização do produtor 
ou do importador;

XII - armazenar ou transportar sementes, mudas ou material de 
propagação sem a comprovação de origem, procedência ou identidade;

XIII - armazenar ou transportar sementes, mudas ou material 
de propagação de espécie ou cultivar não inscrita no RNC, ressalvado o 
disposto no caput do art. 20;

XIV - comercializar sementes, mudas ou material de propagação 
antes da emissão do respectivo certificado de sementes ou de mudas ou 
do termo de conformidade;

XV - importar sementes, mudas ou material de propagação sem 
anuência do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; e

XVI - omitir ou fornecer informações incorretas, em desacordo 
com o disposto neste Decreto e em norma complementar.

Art. 140. Fica proibido e constitui infração de natureza gravíssima:
I - produzir sementes, mudas ou material de propagação de culti-

var protegida sem autorização do detentor do direito da proteção, ressalva-
do o disposto nos incisos I e IV do caput do art. 10 da Lei nº 9.456, de 1997;

II - produzir, beneficiar, reembalar ou comercializar sementes 
sem identificação;

III - produzir, beneficiar, reembalar ou comercializar sementes, 
mudas ou material de propagação com identificação falsa ou adulterada;

IV - produzir, beneficiar, reembalar ou comercializar sementes 
provenientes de campo de produção de sementes não inscrito, com a ins-
crição cancelada ou condenado;

V - comercializar material de propagação ou mudas provenientes 
de planta básica, planta matriz, planta fornecedora de material de pro-
pagação sem origem genética comprovada, viveiro, unidade de propa-
gação in vitro, matriz, área de coleta de sementes, área de produção de 
sementes, pomar de sementes, jardim clonal florestal não inscritos, com 
a inscrição cancelada ou condenados;

VI - produzir, reembalar ou comercializar sementes cujo lote 
contenha sementes de espécies nocivas proibidas;
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VII - produzir, reembalar ou comercializar mudas cujo lote apro-
vado não represente a cultivar identificada;

VIII - produzir, reembalar ou comercializar sementes com índice 
de sementes puras que caracterize fraude;

IX - produzir ou comercializar lote de mudas que apresente per-
centagem de plantas fora do padrão nacional que caracterize fraude;

X - produzir ou comercializar sementes em quantidade maior do 
que a compatível com o potencial de produção da área aprovada;

XI - produzir, reembalar ou comercializar sementes tratadas ou 
revestidas com agrotóxicos ou outra substância nociva à saúde humana 
ou animal ou ao meio ambiente sem que conste da embalagem as infor-
mações previstas neste Decreto e em norma complementar;

XII - produzir, reembalar ou comercializar sementes tratadas ou 
revestidas sem coloração diferenciada da cor original das sementes, de 
acordo com o disposto neste Decreto e em norma complementar;

XIII - comercializar mudas em quantidade maior do que a com-
patível com o potencial de produção do viveiro ou da unidade de propa-
gação in vitro aprovada; e

XIV - comercializar sementes ou mudas acondicionadas em em-
balagem falsificada.

Art. 141. Sem prejuízo do disposto no art. 140, fica proibido e 
constitui infração de natureza gravíssima:

I - falsificar ou fraudar documentos previstos neste Decreto ou 
em norma complementar;

II - utilizar declaração em desacordo com o previsto neste Decre-
to ou em norma complementar;

III - armazenar ou transportar sementes sem identificação;
IV - armazenar ou transportar sementes ou mudas acondiciona-

das em embalagens falsificadas;
V - impedir ou dificultar o acesso da fiscalização às instalações e 

à escrituração da atividade;
VI - prestar serviços de beneficiamento ou armazenamento 

para produtor ou reembalador não inscrito no Renasem ou para usuá-
rio de sementes e de mudas, ressalvados os casos previstos em norma 
complementar;

VII - armazenar ou transportar sementes provenientes de campo de 
produção de sementes não inscrito, com a inscrição cancelada ou condenado;

VIII - armazenar ou transportar sementes, mudas ou material 
de propagação provenientes de planta básica, planta matriz, planta for-
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necedora de material de propagação sem origem genética comprovada, 
viveiro, unidade de propagação in vitro, matriz, área de coleta de semen-
tes, área de produção de sementes, pomar de sementes e jardim clonal 
florestal não inscritos, com a inscrição cancelada ou condenados;

IX - armazenar ou transportar sementes, mudas ou material de 
propagação com identificação falsa ou adulterada;

X - utilizar, substituir, manipular, comercializar, remover ou 
transportar, sem autorização prévia do órgão fiscalizador, a semente 
ou a muda cuja comercialização tenha sido suspensa ou que tenha sido 
apreendida e condenada;

XI - exercer qualquer atividade prevista neste Decreto, enquanto 
o estabelecimento estiver interditado; e

XII - exercer qualquer atividade prevista neste Decreto com a 
inscrição no Renasem suspensa.

Art. 142. Para fins do disposto neste Decreto, responde também 
pelas infrações previstas nesta Seção aquele que, de qualquer modo, con-
correr para tais práticas ou delas obtiver vantagem.

Seção II
Das pessoas físicas e jurídicas que exerçam as atividades de respon-
sabilidade técnica, de certificação, de amostragem, de coleta ou de 

análise de sementes ou de mudas

Art. 143. Fica proibido e constitui infração de natureza leve:
I - exercer a atividade sem comunicar ao órgão de fiscalização 

as alterações ocorridas nas informações prestadas para o credencia-
mento no Renasem;

II - emitir boletim de análise, atestado de origem genética, certi-
ficado de sementes ou de mudas ou termo de conformidade, em modelos 
oficializados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento com 
nomenclatura da espécie ou da cultivar diferente da constante do CNCR;

III - deixar de apresentar as informações inerentes às atividades, 
de acordo com o disposto neste Decreto e em norma complementar;

IV - realizar análise de identidade ou de qualidade de sementes 
ou de mudas em quantidade incompatível com a capacidade operacional 
do laboratório de análise;

V - desatender, quando responsável técnico ou amostrador, às 
normas técnicas de produção, de certificação, de amostragem e de análise 
de sementes ou de mudas;
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VI - deixar de prestar informações, apresentar ou proceder à en-
trega de documentos, nos prazos estabelecidos pela fiscalização; e

VII - exercer a atividade em desacordo com o disposto neste De-
creto e em norma complementar.

Art. 144. Fica proibido e constitui infração de natureza grave:
I - exercer as atividades de análise em desacordo com o disposto 

em norma complementar;
II - deixar de manter sob a sua guarda, ou armazenar de forma 

inadequada amostra de arquivo durante o período estabelecido em nor-
ma complementar;

III - exercer a atividade sem credenciamento no Renasem;
IV - desatender, quando entidade de certificação, certificador de 

produção própria ou laboratório de análise, às normas técnicas de produ-
ção, de certificação, de amostragem e de análise de sementes ou de mudas;

V - utilizar, quando entidade de certificação, os serviços de 
amostrador ou responsável técnico que tenha vínculo com o produtor ou 
reembalador de sementes ou de mudas para o qual presta serviço;

VI - desenvolver as atividades previstas neste Decreto, quando enti-
dade de certificação, certificador de produção própria ou laboratório de aná-
lise, sem acompanhamento de responsável técnico credenciado no Renasem;

VII - emitir boletim de análise, em modelo oficializado, para ex-
pressar os resultados de análise realizada em amostra de material de pro-
pagação para pessoa física ou jurídica não prevista no caput do art. 4º;

VIII - emitir boletim de análise, em modelo oficializado, de amos-
tra de sementes ou de mudas que não contenha todas as informações re-
lativas ao lote amostrado, conforme o disposto em norma complementar;

IX - emitir boletim de análise, em modelo oficializado, de espécie 
ou cultivar que não conste do CNCR, exceto para cultivar importada com 
o objetivo exclusivo de reexportação;

X - emitir boletim de análise, em modelo oficializado, de espécie 
para a qual o laboratório não esteja credenciado; e

XI - omitir ou fornecer informações incorretas, em desacordo 
com o disposto neste Decreto e em norma complementar;

Art. 145. Fica proibido e constitui infração de natureza gravíssima:
I - impedir ou dificultar o acesso da fiscalização às instalações e à 

escrituração da atividade;
II - utilizar declaração em desacordo com o previsto neste Decre-

to e em norma complementar;
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III - emitir documentos previstos neste Decreto e em norma 
complementar, de forma fraudulenta; e

IV - exercer qualquer atividade prevista neste Decreto com o cre-
denciamento no Renasem suspenso.

Seção III
Dos usuários de sementes ou de mudas

Art. 146. Fica proibido e constitui infração de natureza leve dos 
usuários de sementes ou de mudas:

I - reservar sementes ou produzir mudas para uso próprio de es-
pécie ou de cultivar de domínio público oriundas de áreas não declaradas 
ao órgão de fiscalização; e

II - reservar sementes ou produzir mudas para uso próprio de cul-
tivar protegida oriundas de áreas não declaradas ao órgão de fiscalização.

Art. 147. Sem prejuízo do disposto no art. 146, fica proibido e 
constitui infração de natureza leve dos usuários de sementes ou de mudas:

I - adquirir sementes ou mudas de produtor, de reembalador ou 
de comerciante inscrito no Renasem sem a documentação corresponden-
te à comercialização;

II - utilizar sementes ou mudas de cultivar não inscrita no RNC, 
ressalvados os casos previstos no inciso III do caput do art. 20; e

III - desatender às exigências e deixar de prestar as informações 
previstas em norma complementar na declaração do material de propa-
gação reservado como semente para uso próprio ou produzido como 
muda para uso próprio.

Art. 148. Fica proibido e constitui infração de natureza grave dos 
usuários de sementes ou de mudas:

I - adquirir sementes ou mudas de produtor, de reembalador ou 
de comerciante que não esteja inscrito no Renasem, ressalvado o disposto 
nos incisos I, II e III do § 1º do art. 4º;

II - deixar de identificar as sementes reservadas ou as mudas pro-
duzidas para uso próprio de acordo com o disposto em norma comple-
mentar; e

III - transportar sementes reservadas ou mudas produzidas para 
uso próprio sem autorização do órgão de fiscalização.

Art. 149. Fica proibido e constitui infração de natureza gravíssi-
ma dos usuários de sementes ou de mudas:
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I - beneficiar ou armazenar sementes reservadas ou mudas pro-
duzidas para uso próprio fora da área rural de sua propriedade ou de que 
detenha a posse, ressalvados os casos previstos em norma específica;

II - utilizar sementes reservadas ou mudas produzidas para uso 
próprio cuja utilização tenha sido suspensa sem autorização do órgão de 
fiscalização; e

III - impedir ou dificultar o acesso da fiscalização às instalações e 
à escrituração da atividade.

CAPÍTULO XIII
DAS MEDIDAS CAUTELARES E DAS PENALIDADES

Art. 150. Na ação de fiscalização, serão adotadas como medidas 
cautelares:

I - suspensão da comercialização; ou
II - interdição do estabelecimento.
Art. 151. A suspensão da comercialização é o meio preventivo 

utilizado para impedir que a semente, a muda ou o material de propaga-
ção seja comercializado ou utilizado em desacordo com o disposto neste 
Decreto e em norma complementar.

§ 1º Caberá a suspensão da comercialização quando constatada 
infração prevista:

I - no art. 136;
II - nos incisos I a V, VIII e IX do caput do art. 137;
III - no art. 138;
IV - nos incisos II e V a XV do caput do art. 139;
V - no art. 140;
VI - nos incisos I, III, IV e VI a IX do caput do art. 141;
VII - no inciso II do caput do art. 146;
VIII - nos incisos I e II do caput do art. 147; e
IX - no art. 148.
§ 2º Na hipótese de infrações de natureza leve, passíveis de cor-

reção, previstas nos incisos I a III, VIII e IX do caput do art. 137 e no 
inciso I do caput do art. 147, nos termos do disposto no § 2º do art. 177, 
a comercialização poderá ser suspensa independentemente da lavratura 
de auto de infração.

§ 3º A semente, a muda ou o material de propagação objeto da 
suspensão da comercialização ficará sob a guarda do seu detentor, como 
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depositário, até que a irregularidade seja sanada, quando for o caso, sem 
prejuízo do trâmite normal do processo administrativo.

§ 4º A recusa do detentor à condição de depositário das semen-
tes, das mudas ou do material de propagação com a comercialização sus-
pensa será considerada infração de natureza grave e o sujeitará à pena de 
multa estabelecida no inciso II do caput do art. 158.

§ 5º O produto cuja comercialização tenha sido suspensa poderá ser 
removido para outro local, desde que autorizado pelo órgão de fiscalização.

Art. 152. O produto objeto da suspensão da comercialização será 
liberado quando:

I - a irregularidade não for confirmada;
II - a irregularidade for sanada;
III - for solicitado pelo fiscalizado para outra finalidade que não 

seja a comercialização como semente, muda ou material de propagação, 
desde que justificado e a critério do órgão de fiscalização; e

IV - for solicitado pelo fiscalizado para a destruição do produto.
§ 1º O disposto nos incisos III e IV do caput não se aplica nos 

casos em que o produto constitua prova da infração, desde que a prova 
seja necessária para a instrução do processo administrativo.

§ 2º A liberação do produto objeto da suspensão da comerciali-
zação será efetivada mediante a lavratura de termo de liberação, que será 
juntado aos autos do processo administrativo.

Art. 153. A interdição de estabelecimento é o meio preventivo 
utilizado para impedir que o fiscalizado de exerça as atividades relacio-
nadas ao SNSM em desacordo com o disposto neste Decreto e em norma 
complementar.

§ 1º Caberá a interdição de estabelecimento quando constatada 
infração prevista:

I - no inciso VI do caput do art. 137;
II - nos incisos I e III do caput do art. 139;
III - no inciso XII do caput do art. 141; e
IV - nos incisos I, III e VI do caput do art. 144.
§ 2º A interdição poderá ser parcial quando as irregularidades se 

restringirem às operações individuais que não comprometam o funcio-
namento das demais atividades do estabelecimento.

§ 3º O estabelecimento será desinterditado depois de sanadas 
as irregularidades que a motivaram, sem prejuízo do trâmite normal do 
processo administrativo.
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§ 4º A desinterdição do estabelecimento será efetivada mediante 
lavratura do termo de desinterdição, que será juntado aos autos do pro-
cesso administrativo.

Art. 154. Sem prejuízo da responsabilidade penal ou civil cabível, 
a inobservância das disposições deste Decreto sujeitará as pessoas físicas 
ou jurídicas que exerçam as atividades de produção, de beneficiamento, 
de análise, de armazenamento, de reembalagem, de importação, de ex-
portação ou de comércio de sementes, de mudas ou de material de pro-
pagação, e aquelas que, de qualquer modo, concorrerem para a prática da 
infração ou dela obtiverem vantagem, às seguintes penalidades, isolada 
ou cumulativamente:

I - advertência;
II - multa;
III - apreensão das sementes, das mudas ou do material de 

propagação;
IV - condenação das sementes, das mudas ou do material de 

propagação;
V - suspensão da inscrição no Renasem; e
VI - cassação da inscrição no Renasem.
Art. 155. Sem prejuízo da responsabilidade penal ou civil cabível, 

a inobservância das disposições deste Decreto sujeitará as pessoas físicas 
e jurídicas que exercem as atividades de responsável técnico, de amostra-
dor, de coletor, de entidade de certificação ou de certificador de produção 
própria, e aquelas que, de qualquer modo, concorrerem para a prática da 
infração ou dela obtiverem vantagem, às seguintes penalidades, isolada 
ou cumulativamente:

I - advertência;
II - multa;
III - suspensão do credenciamento no Renasem; e
IV - cassação do credenciamento no Renasem.
Art. 156. A pena de advertência será aplicada ao infrator primá-

rio que não tenha agido com dolo e quando as infrações constatadas fo-
rem de natureza leve e não se referirem a resultados fora dos padrões de 
qualidade das sementes e das mudas.

Art. 157. A pena de multa será aplicada às infrações que não se 
enquadrarem no disposto do art. 156.

Art. 158. Para as infrações de que tratam o art. 136, o art. 138, 
o art. 140 e o art. 146, a pena de multa será aplicada na seguinte forma:
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I - de cinco a quarenta por cento do valor comercial do produto, 
para infração de natureza leve;

II - de quarenta e um a oitenta por cento do valor comercial do 
produto, para infração de natureza grave; e

III - de oitenta e um a cento e vinte e cinco por cento do valor 
comercial do produto, para infração de natureza gravíssima.

Parágrafo único. A pena de multa aplicada de acordo com o pre-
visto neste artigo será reduzida de vinte por cento quando o produto ob-
jeto da autuação não tiver sido vendido pelo produtor ou reembalador.

Art. 159. Para as infrações de que tratam o art. 137, o art. 139, o 
art. 141, o art. 143, o art. 144, o art. 145, o art. 147, o art. 148 e o art. 149, 
a pena de multa será aplicada na seguinte forma:

I - de R$ 1.000,00 (mil reais) até R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 
para infração de natureza leve;

II - de R$ 4.001,00 (quatro mil e um reais) até R$ 12.000,00 (doze 
mil reais), para infração de natureza grave; e

III - de R$ 12.001,00 (doze mil e um reais) até R$ 36.000,00 (trin-
ta e seis mil reais), para infração de natureza gravíssima.

Art. 160. Para fins de fixação da penalidade, serão consideradas 
as circunstâncias atenuantes e agravantes.

§ 1º Constituem circunstâncias atenuantes:
I - o infrator ser primário;
II - a ação do infrator não ter sido fundamental para a consecu-

ção da infração;
III - o infrator, por inequívoca vontade, procurar minorar ou re-

parar as consequências do ato lesivo praticado;
IV - a infração não resultar em vantagem econômica para o in-

frator; e
V - a infração não afetar a qualidade do produto.
§ 2º Constituem circunstâncias agravantes:
I - o infrator ter conhecimento do ato lesivo e deixar de adotar 

providências para evitar a infração;
II - o infrator ter impedido ou embaraçado a ação de auditoria 

ou de fiscalização;
III - o infrator ter agido com dolo ou má-fé;
IV - o infrator ter fraudado ou adulterado documentos, proces-

sos ou produtos; e
V - a infração visar à obtenção de qualquer tipo de vantagem.
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§ 3º No concurso de circunstâncias atenuantes e agravantes, a aplica-
ção da penalidade será dosada em razão daquelas que forem preponderantes.

§ 4º Será considerado como fraudado o lote de sementes que 
apresentar resultado analítico igual ou inferior a setenta por cento do pa-
drão mínimo nacional ou do índice garantido pelo produtor, pelo impor-
tador ou pelo reembalador para o atributo de semente pura.

§ 5º Será considerado como fraudado o lote de mudas que contenha 
acima de cinquenta por cento de plantas fora do padrão mínimo nacional.

Art. 161. Para fins do disposto neste Decreto, ficará caracterizada 
a reincidência, que poderá ser específica ou genérica, quando o infrator 
cometer nova infração no período de cinco anos após decisão adminis-
trativa definitiva que o tenha condenado pela infração anterior.

§ 1º A reincidência será específica quando ocorrer a prática de 
nova infração capitulada no mesmo dispositivo e será genérica quando 
ocorrer a prática de nova infração capitulada em dispositivo diferente.

§ 2º Exclusivamente para infrações relativas aos atributos ger-
minação ou viabilidade a reincidência somente será caracterizada se as 
infrações forem constatadas dentro do período de doze meses.

Art. 162. Constatada a reincidência, o valor da multa será majo-
rado da seguinte forma:

I - em cinquenta por cento, para a reincidência genérica; e
II - em cem por cento, para a reincidência específica.
Art. 163. Apurada a prática de duas ou mais infrações no mesmo 

processo, serão aplicadas penalidades cumulativas.
Art. 164. O valor da multa deverá ser recolhido no prazo de trin-

ta dias, contado da intimação.
§ 1º A multa será reduzida em vinte por cento se o infrator não 

recorrer e será recolhida em parcela única no prazo de trinta dias.
§ 2º A multa poderá ser paga em até quatro parcelas mensais e 

sucessivas, limitadas ao valor mínimo de R$ 2.500, 00 (dois mil e qui-
nhentos reais) cada, se o infrator não recorrer.

§ 3º A multa que não for paga no prazo estabelecido no caput ou, 
quando for o caso, no vencimento da parcela, será cobrada executivamente.

Art. 165. A apreensão é a medida punitiva para impedir que a se-
mente, a muda ou o material de propagação seja comercializado ou utiliza-
do em desacordo com o disposto neste Decreto ou norma complementar.

§ 1º A semente ou a muda ou o material de propagação objeto de 
apreensão ficará sob a guarda do seu detentor, como depositário, até que 
a sua destinação seja efetivada.
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§ 2º O produto apreendido poderá ser removido para outro local, 
desde que autorizado pelo órgão de fiscalização.

§ 3º A recusa do detentor à condição de depositário das semen-
tes, das mudas ou do material de propagação apreendidos será conside-
rada infração de natureza grave e o sujeitará à pena de multa estabelecida 
no inciso II do caput do art. 158.

Art. 166. A condenação da semente, da muda ou do material de 
propagação é a medida que determina a proibição da comercialização e 
do uso do produto apreendido para os fins aos quais se destinavam.

§ 1º A semente, a muda ou o material de propagação objeto de 
condenação será:

I - destruído quando não puder ser aproveitado para o consumo 
humano, animal ou industrial; ou

II - liberado, no interesse do autuado, para a comercialização ou a 
utilização com outro fim que não seja a semeadura, a propagação ou o plantio.

§ 2º A destruição de que trata o inciso I do § 1º deverá ser realiza-
da às expensas do infrator sob supervisão do órgão de fiscalização.

§ 3º A comercialização de que trata o inciso II do § 1º deverá ser 
comprovada mediante nota fiscal.

Art. 167. A suspensão da inscrição no Renasem é o ato admi-
nistrativo que suspende a validade da inscrição das pessoas físicas ou 
jurídicas que exerçam as atividades de produção, de beneficiamento, de 
reembalagem, de armazenamento, de análise ou de comércio de sementes 
ou de mudas, pelo prazo de até noventa dias, conforme estabelecido no 
processo administrativo.

Art. 168. Caberá a suspensão da inscrição no Renasem quando 
constatada reincidência específica nas infrações previstas:

I - no inciso III do caput do art. 139;
II - incisos I, III a V e VIII a XIV do caput do art. 140; e
III - incisos I, V, VI, X e XI do caput do art. 141.
Art. 169. A cassação da inscrição no Renasem é o ato administra-

tivo que torna sem validade a inscrição das pessoas físicas ou jurídicas que 
exerçam as atividades de produção, de beneficiamento, de reembalagem, 
de armazenamento, de análise ou de comércio de sementes ou de mudas.

Art. 170. Caberá a cassação da inscrição no Renasem quando 
constatada reincidência em qualquer infração punida anteriormente com 
a penalidade de suspensão da inscrição no Renasem ou cometida a infra-
ção prevista no inciso XII do caput do art. 141.
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Parágrafo único. A cassação impedirá o infrator de solicitar nova 
inscrição no Renasem pelo período de dois anos nas atividades de produ-
ção, de beneficiamento, de reembalagem, de armazenamento, de análise 
ou de comércio de sementes ou de mudas.

Art. 171. A suspensão do credenciamento no Renasem é o ato 
administrativo que suspende a validade do credenciamento das pessoas 
físicas e jurídicas que exercem as atividades de responsável técnico, de 
amostrador, de coletor, de entidade de certificação ou de certificador de 
produção própria, pelo prazo de até noventa dias, conforme estabelecido 
no processo administrativo.

Art. 172. Caberá a suspensão do credenciamento no Renasem 
quando constatada reincidência específica nas infrações previstas no in-
ciso VI do caput do art. 144 e nos incisos I e III do caput do art. 145.

Art. 173. A cassação do credenciamento no Renasem é o ato ad-
ministrativo que torna sem validade o credenciamento das pessoas físicas e 
jurídicas que exercem as atividades de responsável técnico, de amostrador, de 
coletor, de entidade de certificação ou de certificador de produção própria.

Art. 174. Caberá a cassação do credenciamento quando consta-
tada reincidência em qualquer infração punida anteriormente com a sus-
pensão do credenciamento no Renasem ou cometida a infração prevista 
no inciso IV do caput do art. 145.

Parágrafo único. A cassação de que trata o caput impedirá o in-
frator de solicitar novo credenciamento junto ao Renasem pelo período 
de um ano, para as atividades de responsável técnico, de amostrador e de 
coletor, e de dois anos, para a atividade de entidade de certificação ou de 
certificador de produção própria.

Art. 175. Quando a mesma infração for passível de enquadra-
mento em mais de um dispositivo deste Decreto, prevalecerá, para fins de 
aplicação da penalidade, o enquadramento mais específico.

Art. 176. Sem prejuízo do disposto no art. 155, o órgão de fis-
calização ficará obrigado a comunicar ao respectivo conselho de classe 
profissional a suspensão e a cassação do credenciamento do responsável 
técnico no Renasem
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CAPÍTULO XIV
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

Seção I
Disposições gerais

Art. 177. As infrações à legislação serão apuradas em processo 
administrativo, iniciado com a lavratura de auto de infração, observados 
os procedimentos e os prazos estabelecidos neste Decreto.

§ 1º A autoridade competente que tomar conhecimento da ocor-
rência de infração às disposições previstas neste Decreto e em norma 
complementar ficará obrigada a promover a sua imediata apuração, sob 
pena de responsabilidade.

§ 2º Na hipótese das infrações de natureza leve de que tratam os 
incisos I a III, VI a X e XIII do caput do art. 137, os incisos II, III e VI do 
caput do art. 143 e os incisos I e III do caput do art. 147, a fiscalização 
poderá estabelecer exigências a serem cumpridas em prazo determinado, 
que, se não atendidas, ensejarão a lavratura de auto de infração.

Seção II
Dos procedimentos administrativos

Art. 178. Constatada infração a disposição deste Decreto ou de 
normas complementares, ressalvado o disposto no § 2º do art. 177, serão 
adotados os seguintes procedimentos:

I - lavratura do auto de infração, que constituirá a peça inicial do 
processo administrativo;

II - concessão do prazo de vinte dias, contado do recebimento do 
auto de infração, ao autuado para a apresentação de defesa;

III - juntada aos autos do processo, quando for o caso, da defesa 
assinada pelo autuado ou seu por representante legal;

IV - designação do relator pela autoridade competente para, no pra-
zo de trinta dias, elaborar o relatório com base nos fatos contidos nos autos;

V - julgamento do processo pela autoridade competente de pri-
meira instância;

VI - intimação da decisão ao autuado e concessão do prazo de vinte 
dias para a interposição de recurso, contado do recebimento da intimação;
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VII - recebimento do recurso, quando for o caso, dirigido à au-
toridade que proferiu a decisão, a qual, se não reconsiderar no prazo de 
quinze dias, o encaminhará à autoridade superior para julgamento;

VIII - designação do relator pela autoridade superior competente 
para, no prazo de trinta dias, elaborar relatório de instrução;

IX - julgamento do recurso pela autoridade superior, no prazo de 
trinta dias, após a manifestação de que trata o inciso VIII;

X - encaminhamento dos autos do processo à autoridade que 
proferiu o julgamento em primeira instância para cientificação ao autua-
do e execução da decisão; e

XI - encaminhamento dos autos do processo para inscrição e co-
brança executiva, no caso de aplicação da penalidade de multa, quando 
esta não for recolhida no prazo legal.

§ 1º Quando a defesa ou o recurso for encaminhado por via postal, 
será considerada a data da postagem, para efeito de contagem de prazo.

§ 2º Na hipótese de infrator com domicílio indefinido ou inaces-
sível por via postal ou quando houver recusa de recebimento, a intimação 
deverá ser procedida por meio de edital, publicado em órgão oficial de 
imprensa ou em jornal de grande circulação.

§ 3º O recurso interposto em face da decisão de primeira instân-
cia terá efeito suspensivo.

Art. 179. Quando a infração constituir crime, contravenção, le-
são à Fazenda Pública ou ao consumidor, a autoridade fiscalizadora re-
presentará ao órgão competente para apuração das responsabilidades 
penal e civil cabíveis.

Art. 180. Os prazos estabelecidos neste Decreto contarão a partir 
da data da cientificação oficial, excluído da contagem o dia do começo e 
incluído o do vencimento.

Parágrafo único. Fica prorrogado o prazo até o primeiro dia útil 
seguinte quando o vencimento cair em dia em que não houver expedien-
te ou este for encerrado antes do horário normal.

Art. 181. O processo administrativo de fiscalização observará o 
disposto neste Decreto, nas normas complementares e, no que couber, na 
Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999.
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CAPÍTULO XV
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 182. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
poderá criar comissões técnicas de caráter consultivo para assessoramen-
to nos assuntos relacionados ao SNSM.

Art. 183. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
poderá criar sistemas automatizados para a análise e a concessão de ins-
crições do Renasem e para as demais atividades que trata este Decreto.

Art. 184. Os documentos emitidos sob a vigência do Decreto nº 
5.153, de 23 de julho de 2004, serão válidos até a data de seu vencimento.

Art. 185. A partir da entrada em vigor deste Decreto, fica revoga-
do o Decreto nº 5.153, de 2004.

Art. 186. Este Decreto entra em vigor noventa dias após a data de 
sua publicação.

Brasília, 18 de dezembro de 2020; 199º da Independência e 
132º da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO
Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias

Este texto não substitui o publicado no DOU de 21.12.2020

DECRETO Nº 7.037, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2009.

Aprova o Programa Nacional de Di-
reitos Humanos - PNDH-3 e dá outras 
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que 
lhe confere o art. 84, inciso VI, alínea “a”, da Constituição,
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DECRETA:
Art. 1o Fica aprovado o Programa Nacional de Direitos Huma-

nos - PNDH-3, em consonância com as diretrizes, objetivos estratégicos 
e ações programáticas estabelecidos, na forma do Anexo deste Decreto.

Art. 2o O PNDH-3 será implementado de acordo com os seguin-
tes eixos orientadores e suas respectivas diretrizes:

I - Eixo Orientador I: Interação democrática entre Estado e so-
ciedade civil:

a) Diretriz 1: Interação democrática entre Estado e sociedade ci-
vil como instrumento de fortalecimento da democracia participativa;

b) Diretriz 2: Fortalecimento dos Direitos Humanos como ins-
trumento transversal das políticas públicas e de interação democrática; e

c) Diretriz 3: Integração e ampliação dos sistemas de informa-
ções em Direitos Humanos e construção de mecanismos de avaliação e 
monitoramento de sua efetivação;

II - Eixo Orientador II: Desenvolvimento e Direitos Humanos:
a) Diretriz 4: Efetivação de modelo de desenvolvimento susten-

tável, com inclusão social e econômica, ambientalmente equilibrado e 
tecnologicamente responsável, cultural e regionalmente diverso, partici-
pativo e não discriminatório;

b) Diretriz 5: Valorização da pessoa humana como sujeito central 
do processo de desenvolvimento; e

c) Diretriz 6: Promover e proteger os direitos ambientais como Di-
reitos Humanos, incluindo as gerações futuras como sujeitos de direitos;

III - Eixo Orientador III: Universalizar direitos em um contexto 
de desigualdades:

a) Diretriz 7: Garantia dos Direitos Humanos de forma universal, 
indivisível e interdependente, assegurando a cidadania plena;

b) Diretriz 8: Promoção dos direitos de crianças e adolescentes 
para o seu desenvolvimento integral, de forma não discriminatória, asse-
gurando seu direito de opinião e participação;

c) Diretriz 9: Combate às desigualdades estruturais; e
d) Diretriz 10: Garantia da igualdade na diversidade;
IV - Eixo Orientador IV: Segurança Pública, Acesso à Justiça e 

Combate à Violência:
a) Diretriz 11: Democratização e modernização do sistema de 

segurança pública;
b) Diretriz 12: Transparência e participação popular no sistema 

de segurança pública e justiça criminal;
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c) Diretriz 13: Prevenção da violência e da criminalidade e pro-
fissionalização da investigação de atos criminosos;

d) Diretriz 14: Combate à violência institucional, com ênfase na 
erradicação da tortura e na redução da letalidade policial e carcerária;

e) Diretriz 15: Garantia dos direitos das vítimas de crimes e de 
proteção das pessoas ameaçadas;

f) Diretriz 16: Modernização da política de execução penal, prio-
rizando a aplicação de penas e medidas alternativas à privação de liber-
dade e melhoria do sistema penitenciário; e

g) Diretriz 17: Promoção de sistema de justiça mais acessível, ágil 
e efetivo, para o conhecimento, a garantia e a defesa de direitos;

V - Eixo Orientador V: Educação e Cultura em Direitos Humanos:
a) Diretriz 18: Efetivação das diretrizes e dos princípios da po-

lítica nacional de educação em Direitos Humanos para fortalecer uma 
cultura de direitos;

b) Diretriz 19: Fortalecimento dos princípios da democracia e 
dos Direitos Humanos nos sistemas de educação básica, nas instituições 
de ensino superior e nas instituições formadoras;

c) Diretriz 20: Reconhecimento da educação não formal como 
espaço de defesa e promoção dos Direitos Humanos;

d) Diretriz 21: Promoção da Educação em Direitos Humanos no 
serviço público; e

e) Diretriz 22: Garantia do direito à comunicação democrática 
e ao acesso à informação para consolidação de uma cultura em Direitos 
Humanos; e

VI - Eixo Orientador VI: Direito à Memória e à Verdade:
a) Diretriz 23: Reconhecimento da memória e da verdade como 

Direito Humano da cidadania e dever do Estado;
b) Diretriz 24: Preservação da memória histórica e construção 

pública da verdade; e
c) Diretriz 25: Modernização da legislação relacionada com pro-

moção do direito à memória e à verdade, fortalecendo a democracia.
Parágrafo único. A implementação do PNDH-3, além dos respon-

sáveis nele indicados, envolve parcerias com outros órgãos federais relacio-
nados com os temas tratados nos eixos orientadores e suas diretrizes.

Art. 3o As metas, prazos e recursos necessários para a implemen-
tação do PNDH-3 serão definidos e aprovados em Planos de Ação de 
Direitos Humanos bianuais.
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Art. 4o Fica instituído o Comitê de Acompanhamento e Moni-
toramento do PNDH-3, com a finalidade de: (Revogado pelo Decreto nº 
10.087, de 2019) (Vigência)

I - promover a articulação entre os órgãos e entidades envolvidos 
na implementação das suas ações programáticas; (Revogado pelo Decre-
to nº 10.087, de 2019) (Vigência)

II - elaborar os Planos de Ação dos Direitos Humanos; (Revoga-
do pelo Decreto nº 10.087, de 2019) (Vigência)

III - estabelecer indicadores para o acompanhamento, monitora-
mento e avaliação dos Planos de Ação dos Direitos Humanos; (Revogado 
pelo Decreto nº 10.087, de 2019) (Vigência)

IV - acompanhar a implementação das ações e recomendações; e 
(Revogado pelo Decreto nº 10.087, de 2019) (Vigência)

V - elaborar e aprovar seu regimento interno. (Revogado pelo 
Decreto nº 10.087, de 2019) (Vigência)

§ 1o O Comitê de Acompanhamento e Monitoramento do 
PNDH-3 será integrado por um representante e respectivo suplente de 
cada órgão a seguir descrito, indicados pelos respectivos titulares: (Revo-
gado pelo Decreto nº 10.087, de 2019) (Vigência)

I - Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência 
da República, que o coordenará; (Revogado pelo Decreto nº 10.087, de 
2019) (Vigência)

II - Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidên-
cia da República; (Revogado pelo Decreto nº 10.087, de 2019) (Vigência)

III - Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade 
Racial da Presidência da República; (Revogado pelo Decreto nº 10.087, 
de 2019) (Vigência)

IV - Secretaria-Geral da Presidência da República; (Revogado 
pelo Decreto nº 10.087, de 2019) (Vigência)

V - Ministério da Cultura; (Revogado pelo Decreto nº 10.087, de 
2019) (Vigência)

VI - Ministério da Educação; (Revogado pelo Decreto nº 10.087, 
de 2019) (Vigência)

VII - Ministério da Justiça; (Revogado pelo Decreto nº 10.087, de 
2019) (Vigência)

VIII - Ministério da Pesca e Aqüicultura; (Revogado pelo Decre-
to nº 10.087, de 2019) (Vigência)

IX - Ministério da Previdência Social; (Revogado pelo Decreto nº 
10.087, de 2019) (Vigência)
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X - Ministério da Saúde; (Revogado pelo Decreto nº 10.087, de 
2019) (Vigência)

XI - Ministério das Cidades; (Revogado pelo Decreto nº 10.087, 
de 2019) (Vigência)

XII - Ministério das Comunicações; (Revogado pelo Decreto nº 
10.087, de 2019) (Vigência)

XIII - Ministério das Relações Exteriores; (Revogado pelo Decre-
to nº 10.087, de 2019) (Vigência)

XIV - Ministério do Desenvolvimento Agrário; (Revogado pelo 
Decreto nº 10.087, de 2019) (Vigência)

XV - Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; 
(Revogado pelo Decreto nº 10.087, de 2019) (Vigência)

XVI - Ministério do Esporte; (Revogado pelo Decreto nº 10.087, 
de 2019) (Vigência)

XVII - Ministério do Meio Ambiente; (Revogado pelo Decreto nº 
10.087, de 2019) (Vigência)

XVIII - Ministério do Trabalho e Emprego; (Revogado pelo De-
creto nº 10.087, de 2019) (Vigência)

XIX - Ministério do Turismo; (Revogado pelo Decreto nº 10.087, 
de 2019) (Vigência)

XX - Ministério da Ciência e Tecnologia; e (Revogado pelo De-
creto nº 10.087, de 2019) (Vigência)

XXI - Ministério de Minas e Energia. (Revogado pelo Decreto nº 
10.087, de 2019) (Vigência)

§ 2o O Secretário Especial dos Direitos Humanos da Presidência 
da República designará os representantes do Comitê de Acompanhamen-
to e Monitoramento do PNDH-3. (Revogado pelo Decreto nº 10.087, de 
2019) (Vigência)

§ 3o O Comitê de Acompanhamento e Monitoramento do 
PNDH-3 poderá constituir subcomitês temáticos para a execução de suas 
atividades, que poderão contar com a participação de representantes de 
outros órgãos do Governo Federal. (Revogado pelo Decreto nº 10.087, de 
2019) (Vigência)

§ 4o O Comitê convidará representantes dos demais Poderes, da 
sociedade civil e dos entes federados para participarem de suas reuniões e 
atividades. (Revogado pelo Decreto nº 10.087, de 2019) (Vigência)

Art. 5o Os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e os órgãos 
do Poder Legislativo, do Poder Judiciário e do Ministério Público, serão 
convidados a aderir ao PNDH-3.
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Art. 6o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7o Fica revogado o Decreto no 4.229, de 13 de maio de 2002.

Brasília, 21 de dezembro de 2009; 188o da Independência e 
121o da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Tarso Genro
Celso Luiz Nunes Amorim
Guido Mantega
Alfredo Nascimento
José Geraldo Fontelles
Fernando Haddad
André Peixoto Figueiredo Lima
José Gomes Temporão
Miguel Jorge
Edison Lobão
Paulo Bernardo Silva
Hélio Costa
José Pimentel
Patrus Ananias
João Luiz Silva Ferreira
Sérgio Machado Rezende 
Carlos Minc 
Orlando Silva de Jesus Junior 
Luiz Eduardo Pereira Barretto Filho 
Geddel Vieira Lima 
Guilherme Cassel 
Márcio Fortes de Almeida 
Altemir Gregolin 
Dilma Rousseff 
Luiz Soares 
Dulci Alexandre Rocha Santos Padilha 
Samuel Pinheiro Guimarães Neto 
Edson Santos

Este texto não substitui o publicado no DOU de 22.12.2009
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ANEXO

Eixo Orientador I:

• Interação democrática entre Estado e sociedade civil
A partir da metade dos anos 1970, começam a ressurgir no Brasil 

iniciativas de rearticulação dos movimentos sociais, a despeito da repres-
são política e da ausência de canais democráticos de participação. Fortes 
protestos e a luta pela democracia marcaram esse período. Paralelamente, 
surgiram iniciativas populares nos bairros reivindicando direitos básicos 
como saúde, transporte, moradia e controle do custo de vida. Em um 
primeiro momento, eram iniciativas atomizadas, buscando conquistas 
parciais, mas que ao longo dos anos foram se caracterizando como movi-
mentos sociais organizados.

Com o avanço da democratização do País, os movimentos sociais 
multiplicaram-se. Alguns deles institucionalizaram-se e passaram a ter 
expressão política. Os movimentos populares e sindicatos foram, no caso 
brasileiro, os principais promotores da mudança e da ruptura política em 
diversas épocas e contextos históricos. Com efeito, durante a etapa de 
elaboração da Constituição Cidadã de 1988, esses segmentos atuaram de 
forma especialmente articulada, afirmando-se como um dos pilares da 
democracia e influenciando diretamente os rumos do País.

Nos anos que se seguiram, os movimentos passaram a se consoli-
dar por meio de redes com abrangência regional ou nacional, firmando-
-se como sujeitos na formulação e monitoramento das políticas públicas. 
Nos anos 1990, desempenharam papel fundamental na resistência a to-
das as orientações do neoliberalismo de flexibilização dos direitos sociais, 
privatizações, dogmatismo do mercado e enfraquecimento do Estado. 
Nesse mesmo período, multiplicaram-se pelo País experiências de gestão 
estadual e municipal em que lideranças desses movimentos, em larga es-
cala, passaram a desempenhar funções de gestores públicos.

Com as eleições de 2002, alguns dos setores mais organizados 
da sociedade trouxeram reivindicações históricas acumuladas, passando 
a influenciar diretamente a atuação do governo e vivendo de perto suas 
contradições internas.

Nesse novo cenário, o diálogo entre Estado e sociedade civil assu-
miu especial relevo, com a compreensão e a preservação do distinto papel 
de cada um dos segmentos no processo de gestão. A interação é desenha-
da por acordos e dissensos, debates de ideias e pela deliberação em torno 



COLETÂNEA DE LEGISLAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL 
SOBRE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS 

VOLUME 2

354

de propostas. Esses requisitos são imprescindíveis ao pleno exercício da 
democracia, cabendo à sociedade civil exigir, pressionar, cobrar, criticar, 
propor e fiscalizar as ações do Estado.

Essa concepção de interação democrática construída entre os 
diversos órgãos do Estado e a sociedade civil trouxe consigo resultados 
práticos em termos de políticas públicas e avanços na interlocução de 
setores do poder público com toda a diversidade social, cultural, étnica 
e regional que caracteriza os movimentos sociais em nosso País. Avan-
çou-se fundamentalmente na compreensão de que os Direitos Humanos 
constituem condição para a prevalência da dignidade humana, e que de-
vem ser promovidos e protegidos por meio do esforço conjunto do Esta-
do e da sociedade civil.

Uma das finalidades do PNDH-3 é dar continuidade à integra-
ção e ao aprimoramento dos mecanismos de participação existentes, bem 
como criar novos meios de construção e monitoramento das políticas 
públicas sobre Direitos Humanos no Brasil.

No âmbito institucional o PNDH-3, amplia as conquistas na área 
dos direitos e garantias fundamentais, pois internaliza a diretriz segundo 
a qual a primazia dos Direitos Humanos constitui princípio transversal a 
ser considerado em todas as políticas públicas.

As diretrizes deste capítulo discorrem sobre a importância de 
fortalecer a garantia e os instrumentos de participação social, o caráter 
transversal dos Direitos Humanos e a construção de mecanismos de ava-
liação e monitoramento de sua efetivação. Isso inclui a construção de sis-
tema de indicadores de Direitos Humanos e a articulação das políticas e 
instrumentos de monitoramento existentes.

O Poder Executivo tem papel protagonista na coordenação e 
implementação do PNDH-3, mas faz-se necessária a definição de res-
ponsabilidades compartilhadas entre a União, Estados, Municípios e do 
Distrito Federal na execução de políticas públicas, tanto quanto a cria-
ção de espaços de participação e controle social nos Poderes Judiciário 
e Legislativo, no Ministério Público e nas Defensorias, em ambiente de 
respeito, proteção e efetivação dos Direitos Humanos. O conjunto dos 
órgãos do Estado – não apenas no âmbito do Executivo Federal – deve es-
tar comprometido com a implementação e monitoramento do PNDH-3.

Aperfeiçoar a interlocução entre Estado e sociedade civil depende 
da implementação de medidas que garantam à sociedade maior participa-
ção no acompanhamento e monitoramento das políticas públicas em Di-
reitos Humanos, num diálogo plural e transversal entre os vários atores so-



COLETÂNEA DE LEGISLAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL 
SOBRE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS 

VOLUME 2

355

ciais e deles com o Estado. Ampliar o controle externo dos órgãos públicos 
por meio de ouvidorias, monitorar os compromissos internacionais assu-
midos pelo Estado brasileiro, realizar conferências periódicas sobre a temá-
tica, fortalecer e apoiar a criação de conselhos nacional, distrital, estaduais 
e municipais de Direitos Humanos, garantindo-lhes eficiência, autonomia 
e independência são algumas das formas de assegurar o aperfeiçoamen-
to das políticas públicas por meio de diálogo, de mecanismos de contro-
le e das ações contínuas da sociedade civil. Fortalecer as informações em 
Direitos Humanos com produção e seleção de indicadores para mensurar 
demandas, monitorar, avaliar, reformular e propor ações efetivas, garante 
e consolida o controle social e a transparência das ações governamentais.

A adoção de tais medidas fortalecerá a democracia participativa, 
na qual o Estado atua como instância republicana da promoção e defesa 
dos Direitos Humanos e a sociedade civil como agente ativo – propositi-
vo e reativo – de sua implementação.

Diretriz 1: Interação democrática entre Estado e sociedade civil como 
instrumento de fortalecimento da democracia participativa.

Objetivo estratégico I:

Garantia da participação e do controle social das políticas públicas 
em Direitos Humanos, em diálogo plural e transversal entre os vários 
atores sociais.

Ações programáticas:

a) Apoiar, junto ao Poder Legislativo, a instituição do Conselho 
Nacional dos Direitos Humanos, dotado de recursos humanos, materiais 
e orçamentários para o seu pleno funcionamento, e efetuar seu creden-
ciamento junto ao Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas 
para os Direitos Humanos como “Instituição Nacional Brasileira”, como 
primeiro passo rumo à adoção plena dos “Princípios de Paris”.

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República; Ministério das Relações Exteriores

b) Fomentar a criação e o fortalecimento dos conselhos de Di-
reitos Humanos em todos os Estados e Municípios e no Distrito Federal, 
bem como a criação de programas estaduais de Direitos Humanos.
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Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República

c) Criar mecanismos que permitam ação coordenada entre os 
diversos conselhos de direitos, nas três esferas da Federação, visando a 
criação de agenda comum para a implementação de políticas públicas de 
Direitos Humanos.

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República, Secretaria-Geral da Presidência da República

d) Criar base de dados dos conselhos nacionais, estaduais, distri-
tal e municipais, garantindo seu acesso ao público em geral.

Responsáveis: Secretaria-Geral da Presidência da República; Se-
cretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República

e) Apoiar fóruns, redes e ações da sociedade civil que fazem 
acompanhamento, controle social e monitoramento das políticas públi-
cas de Direitos Humanos.

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República; Secretaria-Geral da Presidência da República

f) Estimular o debate sobre a regulamentação e efetividade dos 
instrumentos de participação social e consulta popular, tais como lei de 
iniciativa popular, referendo, veto popular e plebiscito.

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República; Secretaria-Geral da Presidência da República

g) Assegurar a realização periódica de conferências de Direitos Hu-
manos, fortalecendo a interação entre a sociedade civil e o poder público.

Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República

Objetivo estratégico II:

Ampliação do controle externo dos órgãos públicos.

Ações programáticas:
a) Ampliar a divulgação dos serviços públicos voltados para a 

efetivação dos Direitos Humanos, em especial nos canais de 
transparência.

Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República
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b) Propor a instituição da Ouvidoria Nacional dos Direitos Hu-
manos, em substituição à Ouvidoria-Geral da Cidadania, com indepen-
dência e autonomia política, com mandato e indicação pelo Conselho 
Nacional dos Direitos Humanos, assegurando recursos humanos, mate-
riais e financeiros para seu pleno funcionamento.

Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República

c)Fortalecer a estrutura da Ouvidoria Agrária Nacional.
Responsável: Ministério do Desenvolvimento Agrário

Diretriz 2: Fortalecimento dos Direitos Humanos como instrumento 
transversal das políticas públicas e de interação democrática.

Objetivo estratégico I:

Promoção dos Direitos Humanos como princípios orientadores das 
políticas públicas e das relações internacionais.

Ações programáticas:

a) Considerar as diretrizes e objetivos estratégicos do PNDH-3 
nos instrumentos de planejamento do Estado, em especial no Plano Plu-
rianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual.

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República; Secretaria-Geral da Presidência da República; Mi-
nistério do Planejamento, Orçamento e Gestão

b) Propor e articular o reconhecimento do status constitucional 
de instrumentos internacionais de Direitos Humanos novos ou já exis-
tentes ainda não ratificados.

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República; Ministério da Justiça; Secretaria de Relações Insti-
tucionais da Presidência da República

c) Construir e aprofundar agenda de cooperação multilateral em 
Direitos Humanos que contemple prioritariamente o Haiti, os países lu-
sófonos do continente africano e o Timor-Leste.

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República; Ministério das Relações Exteriores
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d) Aprofundar a agenda Sul-Sul de cooperação bilateral em Di-
reitos Humanos que contemple prioritariamente os países lusófonos do 
continente africano, o Timor-Leste, Caribe e a América Latina.

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República; Ministério das Relações Exteriores

Objetivo estratégico II:

Fortalecimento dos instrumentos de interação democrática para a 
promoção dos Direitos Humanos.

Ações programáticas:

a) Criar o Observatório Nacional dos Direitos Humanos para 
subsidiar, com dados e informações, o trabalho de monitoramento das 
políticas públicas e de gestão governamental e sistematizar a documen-
tação e legislação, nacionais e internacionais, sobre Direitos Humanos.

Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República

b) Estimular e reconhecer pessoas e entidades com destaque na 
luta pelos Direitos Humanos na sociedade brasileira e internacional, com 
a concessão de premiação, bolsas e outros incentivos, na forma da legis-
lação aplicável.

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República; Ministério das Relações Exteriores

c) Criar selo nacional “Direitos Humanos”, a ser concedido às en-
tidades públicas e privadas que comprovem atuação destacada na defesa 
e promoção dos direitos fundamentais.

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República; Ministério da Justiça

Diretriz 3: Integração e ampliação dos sistemas de informação em Direi-
tos Humanos e construção de mecanismos de avaliação e monitoramento 
de sua efetivação.
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Objetivo estratégico I:

Desenvolvimento de mecanismos de controle social das políticas pú-
blicas de Direitos Humanos, garantindo o monitoramento e a trans-
parência das ações governamentais.

Ações programáticas:

a) Instituir e manter sistema nacional de indicadores em Direitos 
Humanos, de forma articulada com os órgãos públicos e a sociedade civil.

Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República

b) Integrar os sistemas nacionais de informações para elaboração 
de quadro geral sobre a implementação de políticas públicas e violações 
aos Direitos Humanos.

Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República

c) Articular a criação de base de dados com temas relacionados 
aos Direitos Humanos.

Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República

d) Utilizar indicadores em Direitos Humanos para mensurar de-
mandas, monitorar, avaliar, reformular e propor ações efetivas.

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República; Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres 
da Presidência da República; Secretaria Especial de Políticas de Promo-
ção da Igualdade Racial da Presidência da República; Ministério da Saú-
de; Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; Ministério 
da Justiça; Ministério das Cidades; Ministério do Meio Ambiente; Minis-
tério da Cultura; Ministério do Turismo; Ministério do Esporte; Ministé-
rio do Desenvolvimento Agrário

e) Propor estudos visando a criação de linha de financiamento 
para a implementação de institutos de pesquisa e produção de estatísticas 
em Direitos Humanos nos Estados.

Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República
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Objetivo estratégico II:

Monitoramento dos compromissos internacionais assumidos pelo Es-
tado brasileiro em matéria de Direitos Humanos.

Ações programáticas:

a) Elaborar relatório anual sobre a situação dos Direitos Huma-
nos no Brasil, em diálogo participativo com a sociedade civil.

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República; Ministério das Relações Exteriores

b) Elaborar relatórios periódicos para os órgãos de tratados da 
ONU, no prazo por eles estabelecidos, com base em fluxo de informações 
com órgãos do governo federal e com unidades da Federação.

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República; Ministério das Relações Exteriores

c) Elaborar relatório de acompanhamento das relações en-
tre o Brasil e o sistema ONU que contenha, entre outras, as seguintes 
informações:

• Recomendações advindas de relatores especiais do Conselho de 
Direitos Humanos da ONU;

• Recomendações advindas dos comitês de tratados do Mecanis-
mo de Revisão Periódica;

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República; Ministério das Relações Exteriores

d) Definir e institucionalizar fluxo de informações, com res-
ponsáveis em cada órgão do governo federal e unidades da Federação, 
referentes aos relatórios internacionais de Direitos Humanos e às reco-
mendações dos relatores especiais do Conselho de Direitos Humanos da 
ONU e dos comitês de tratados.

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República; Ministério das Relações Exteriores

e) Definir e institucionalizar fluxo de informações, com respon-
sáveis em cada órgão do governo federal, referentes aos relatórios da 
Comissão Interamericana de Direitos Humanos e às decisões da Corte 
Interamericana de Direitos Humanos.

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República; Ministério das Relações Exteriores
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f) Criar banco de dados público sobre todas as recomendações 
dos sistemas ONU e OEA feitas ao Brasil, contendo as medidas adotadas 
pelos diversos órgãos públicos para seu cumprimento.

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República; Ministério das Relações Exteriores

Eixo Orientador II:

Desenvolvimento e Direitos Humanos

O tema “desenvolvimento” tem sido amplamente debatido por 
ser um conceito complexo e multidisciplinar. Não existe modelo único e 
preestabelecido de desenvolvimento, porém, pressupõe-se que ele deva 
garantir a livre determinação dos povos, o reconhecimento de soberania 
sobre seus recursos e riquezas naturais, respeito pleno à sua identidade 
cultural e a busca de equidade na distribuição das riquezas.

Durante muitos anos, o crescimento econômico, medido pela va-
riação anual do Produto Interno Bruto (PIB), foi usado como indicador 
relevante para medir o avanço de um país. Acreditava-se que, uma vez ga-
rantido o aumento de bens e serviços, sua distribuição ocorreria de forma 
a satisfazer as necessidades de todas as pessoas. Constatou-se, porém, que, 
embora importante, o crescimento do PIB não é suficiente para causar, au-
tomaticamente, melhoria do bem estar para todas as camadas sociais. Por 
isso, o conceito de desenvolvimento foi adotado por ser mais abrangente e 
refletir, de fato, melhorias nas condições de vida dos indivíduos.

A teoria predominante de desenvolvimento econômico o defi-
ne como um processo que faz aumentar as possibilidades de acesso das 
pessoas a bens e serviços, propiciadas pela expansão da capacidade e do 
âmbito das atividades econômicas. O desenvolvimento seria a medida 
qualitativa do progresso da economia de um país, refletindo transições de 
estágios mais baixos para estágios mais altos, por meio da adoção de no-
vas tecnologias que permitem e favorecem essa transição. Cresce nos úl-
timos anos a assimilação das ideais desenvolvidas por Amartya Sen, que 
abordam o desenvolvimento como liberdade e seus resultados centrados 
no bem estar social e, por conseguinte, nos direitos do ser humano.

São essenciais para o desenvolvimento as liberdades e os direitos 
básicos como alimentação, saúde e educação. As privações das liberdades 
não são apenas resultantes da escassez de recursos, mas sim das desigual-
dades inerentes aos mecanismos de distribuição, da ausência de serviços 
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públicos e de assistência do Estado para a expansão das escolhas indivi-
duais. Este conceito de desenvolvimento reconhece seu caráter pluralista 
e a tese de que a expansão das liberdades não representa somente um 
fim, mas também o meio para seu alcance. Em consequência, a sociedade 
deve pactuar as políticas sociais e os direitos coletivos de acesso e uso dos 
recursos. A partir daí, a medição de um índice de desenvolvimento hu-
mano veio substituir a medição de aumento do PIB, uma vez que o Índice 
de Desenvolvimento Humano (IDH) combina a riqueza per capita indi-
cada pelo PIB aos aspectos de educação e expectativa de vida, permitin-
do, pela primeira vez, uma avaliação de aspectos sociais não mensurados 
pelos padrões econométricos.

No caso do Brasil, por muitos anos o crescimento econômico 
não levou à distribuição justa de renda e riqueza, mantendo-se elevados 
índices de desigualdade. As ações de Estado voltadas para a conquista 
da igualdade socioeconômica requerem ainda políticas permanentes, de 
longa duração, para que se verifique a plena proteção e promoção dos 
Direitos Humanos. É necessário que o modelo de desenvolvimento eco-
nômico tenha a preocupação de aperfeiçoar os mecanismos de distribui-
ção de renda e de oportunidades para todos os brasileiros, bem como 
incorpore os valores de preservação ambiental. Os debates sobre as mu-
danças climáticas e o aquecimento global, gerados pela preocupação com 
a maneira com que os países vêm explorando os recursos naturais e di-
recionando o progresso civilizatório, está na agenda do dia. Esta discus-
são coloca em questão os investimentos em infraestrutura e modelos de 
desenvolvimento econômico na área rural, baseados, em grande parte, no 
agronegócio, sem a preocupação com a potencial violação dos direitos de 
pequenos e médios agricultores e das populações tradicionais.

O desenvolvimento pode ser garantido se as pessoas forem pro-
tagonistas do processo, pressupondo a garantia de acesso de todos os 
indivíduos aos direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais, e in-
corporando a preocupação com a preservação e a sustentabilidade como 
eixos estruturantes de proposta renovada de progresso. Esses direitos têm 
como foco a distribuição da riqueza, dos bens e serviços.

Todo esse debate traz desafios para a conceituação sobre os Di-
reitos Humanos no sentido de incorporar o desenvolvimento como exi-
gência fundamental. A perspectiva dos Direitos Humanos contribui para 
redimensionar o desenvolvimento. Motiva a passar da consideração de 
problemas individuais a questões de interesse comum, de bem-estar co-
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letivo, o que alude novamente o Estado e o chama à corresponsabilidade 
social e à solidariedade.

Ressaltamos que a noção de desenvolvimento está sendo ama-
durecida como parte de um debate em curso na sociedade e no governo, 
incorporando a relação entre os direitos econômicos, sociais, culturais e 
ambientais, buscando a garantia do acesso ao trabalho, à saúde, à educa-
ção, à alimentação, à vida cultural, à moradia adequada, à previdência, à 
assistência social e a um meio ambiente sustentável. A inclusão do tema 
Desenvolvimento e Direitos Humanos na 11a Conferência Nacional refor-
çou as estratégias governamentais em sua proposta de desenvolvimento.

Assim, este capítulo do PNDH-3 propõe instrumentos de avanço 
e reforça propostas para políticas públicas de redução das desigualdades 
sociais concretizadas por meio de ações de transferência de renda, incen-
tivo à economia solidária e ao cooperativismo, à expansão da reforma 
agrária, ao fomento da aquicultura, da pesca e do extrativismo e da pro-
moção do turismo sustentável.

O PNDH-3 inova ao incorporar o meio ambiente saudável e as 
cidades sustentáveis como Direitos Humanos, propõe a inclusão do item 
“direitos ambientais” nos relatórios de monitoramento sobre Direitos 
Humanos e do item “Direitos Humanos” nos relatórios ambientais, assim 
como fomenta pesquisas de tecnologias socialmente inclusivas.

Nos projetos e empreendimentos com grande impacto socioam-
biental, o PNDH-3 garante a participação efetiva das populações atingi-
das, assim como prevê ações mitigatórias e compensatórias. Considera 
fundamental fiscalizar o respeito aos Direitos Humanos nos projetos im-
plementados pelas empresas transnacionais, bem como seus impactos na 
manipulação das políticas de desenvolvimento. Nesse sentido, avalia como 
importante mensurar o impacto da biotecnologia aplicada aos alimentos, 
da nanotecnologia, dos poluentes orgânicos persistentes, metais pesados e 
outros poluentes inorgânicos em relação aos Direitos Humanos.

Alcançar o desenvolvimento com Direitos Humanos é capacitar 
as pessoas e as comunidades a exercerem a cidadania, com direitos e res-
ponsabilidades. É incorporar, nos projetos, a própria população brasilei-
ra, por meio de participação ativa nas decisões que afetam diretamente 
suas vidas. É assegurar a transparência dos grandes projetos de desenvol-
vimento econômico e mecanismos de compensação para a garantia dos 
Direitos Humanos das populações diretamente atingidas.
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Por fim, este PNDH-3 reforça o papel da equidade no Plano Plu-
rianual, como instrumento de garantia de priorização orçamentária de 
programas sociais.

Diretriz 4: Efetivação de modelo de desenvolvimento sustentável, com 
inclusão social e econômica, ambientalmente equilibrado e tecnologi-
camente responsável, cultural e regionalmente diverso, participativo e 
não discriminatório.

Objetivo estratégico I:

Implementação de políticas públicas de desenvolvimento com inclusão 
social.

Ações programáticas:

a) Ampliar e fortalecer as políticas de desenvolvimento so-
cial e de combate à fome, visando a inclusão e a promoção da cidadania, 
garantindo a segurança alimentar e nutricional, renda mínima e assistên-
cia integral às famílias.

Responsável: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate 
à Fome

b) Expandir políticas públicas de geração e transferência de ren-
da para erradicação da extrema pobreza e redução da pobreza.

Responsável: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate 
à Fome

c) Apoiar projetos de desenvolvimento sustentável local para re-
dução das desigualdades inter e intrarregionais e o aumento da autono-
mia e sustentabilidade de espaços sub-regionais.

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República; Ministério do Desenvolvimento Agrário

d) Avançar na implantação da reforma agrária, como forma de in-
clusão social e acesso aos direitos básicos, de forma articulada com as po-
líticas de saúde, educação, meio ambiente e fomento à produção alimentar.

Responsável: Ministério do Desenvolvimento Agrário
e) Incentivar as políticas públicas de economia solidária, de coo-

perativismo e associativismo e de fomento a pequenas e micro empresas.
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Responsáveis: Ministério do Trabalho e Emprego; Ministério do 
Desenvolvimento Agrário; Ministério das Cidades; Ministério do Desen-
volvimento Social e Combate à Fome

f) Fortalecer políticas públicas de apoio ao extrativismo e ao ma-
nejo florestal comunitário ambientalmente sustentáveis.

Responsáveis: Ministério do Meio Ambiente; Ministério do De-
senvolvimento Agrário; Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Co-
mércio Exterior

g) Fomentar o debate sobre a expansão de plantios de mono-
culturas que geram impacto no meio ambiente e na cultura dos povos 
e comunidades tradicionais, tais como eucalipto, cana-de-açúcar, soja, e 
sobre o manejo florestal, a grande pecuária, mineração, turismo e pesca.

Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República

h) Erradicar o trabalho infantil, bem como todas as formas de 
violência e exploração sexual de crianças e adolescentes nas cadeias pro-
dutivas, com base em códigos de conduta e no Estatuto da Criança e do 
Adolescente.

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República; Ministério do Turismo

i) Garantir que os grandes empreendimentos e projetos de in-
fraestrutura resguardem os direitos dos povos indígenas e de comunida-
des quilombolas e tradicionais, conforme previsto na Constituição e nos 
tratados e convenções internacionais.

Responsáveis: Ministério da Justiça; Ministério dos Transportes; 
Ministério da Integração Nacional; Ministério de Minas e Energia; Secre-
taria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidên-
cia da República; Ministério do Meio Ambiente; Ministério do Desen-
volvimento Social e Combate à Fome; Ministério da Pesca e Aquicultura; 
Secretaria Especial de Portos da Presidência da República

j) Integrar políticas de geração de emprego e renda e políticas 
sociais para o combate à pobreza rural dos agricultores familiares, assen-
tados da reforma agrária, quilombolas, indígenas, famílias de pescadores 
e comunidades tradicionais.

Responsáveis: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome; Ministério da Integração Nacional; Ministério do Desenvolvimento 
Agrário; Ministério do Trabalho e Emprego; Ministério da Justiça; Secre-
taria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência 
da República; Ministério da Cultura; Ministério da Pesca e Aquicultura
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k) Integrar políticas sociais e de geração de emprego e renda para 
o combate à pobreza urbana, em especial de catadores de materiais reci-
cláveis e população em situação de rua.

Responsáveis: Ministério do Trabalho e Emprego; Ministério 
do Meio Ambiente; Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome; Ministério das Cidades; Secretaria dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República

l) Fortalecer políticas públicas de fomento à aquicultura e à pesca 
sustentáveis, com foco nos povos e comunidades tradicionais de baixa 
renda, contribuindo para a segurança alimentar e a inclusão social, me-
diante a criação e geração de trabalho e renda alternativos e inserção no 
mercado de trabalho.

Responsáveis: Ministério da Pesca e Aquicultura; Ministério do Tra-
balho e Emprego; Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

m) Promover o turismo sustentável com geração de trabalho e 
renda, respeito à cultura local, participação e inclusão dos povos e das 
comunidades nos benefícios advindos da atividade turística.

Responsáveis: Ministério do Turismo; Ministério do Desenvol-
vimento, Indústria e Comércio Exterior

Objetivo estratégico II:

Fortalecimento de modelos de agricultura familiar e agroecológica.

Ações programáticas:

a) Garantir que nos projetos de reforma agrária e agricultura fa-
miliar sejam incentivados os modelos de produção agroecológica e a in-
serção produtiva nos mercados formais.

Responsáveis: Ministério do Desenvolvimento Agrário; Minis-
tério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

b) Fortalecer a agricultura familiar camponesa e a pesca artesa-
nal, com ampliação do crédito, do seguro, da assistência técnica, extensão 
rural e da infraestrutura para comercialização.

Responsáveis: Ministério do Desenvolvimento Agrário; Minis-
tério da Pesca e Aquicultura

c) Garantir pesquisa e programas voltados à agricultura familiar 
e pesca artesanal, com base nos princípios da agroecologia.
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Responsáveis: Ministério do Desenvolvimento Agrário; Minis-
tério do Meio Ambiente; Ministério da Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento; Ministério da Pesca e Aquicultura; Ministério do Desenvolvi-
mento, Indústria e Comércio Exterior

d) Fortalecer a legislação e a fiscalização para evitar a contaminação 
dos alimentos e danos à saúde e ao meio ambiente causados pelos agrotóxicos.

Responsáveis: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento; Ministério do Meio Ambiente; Ministério da Saúde; Ministério 
do Desenvolvimento Agrário

e) Promover o debate com as instituições de ensino superior e a 
sociedade civil para a implementação de cursos e realização de pesquisas 
tecnológicas voltados à temática socioambiental, agroecologia e produ-
ção orgânica, respeitando as especificidades de cada região.

Responsáveis: Ministério da Educação; Ministério do Desenvol-
vimento Agrário

Objetivo estratégico III:

Fomento à pesquisa e à implementação de políticas para o desenvol-
vimento de tecnologias socialmente inclusivas, emancipatórias e am-
bientalmente sustentáveis.

Ações programáticas:

a) Adotar tecnologias sociais de baixo custo e fácil aplicabilidade 
nas políticas e ações públicas para a geração de renda e para a solução de 
problemas socioambientais e de saúde pública.

Responsáveis: Ministério do Trabalho e Emprego; Ministério 
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; Ministério do Meio Am-
biente; Ministério do Desenvolvimento Agrário; Ministério da Saúde

b) Garantir a aplicação do princípio da precaução na proteção 
da agrobiodiversidade e da saúde, realizando pesquisas que avaliem os 
impactos dos transgênicos no meio ambiente e na saúde.

Responsáveis: Ministério da Saúde; Ministério do Meio Am-
biente; Ministério de Ciência e Tecnologia

c) Fomentar tecnologias alternativas para substituir o uso de 
substâncias danosas à saúde e ao meio ambiente, como poluentes orgâni-
cos persistentes, metais pesados e outros poluentes inorgânicos.
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Responsáveis: Ministério de Ciência e Tecnologia; Ministério do 
Meio Ambiente; Ministério da Saúde; Ministério da Agricultura, Pecuá-
ria e Abastecimento; Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comér-
cio Exterior

d) Fomentar tecnologias de gerenciamento de resíduos sólidos e 
emissões atmosféricas para minimizar impactos à saúde e ao meio ambiente.

Responsáveis: Ministério de Ciência e Tecnologia; Ministério do 
Meio Ambiente; Ministério da Saúde; Ministério das Cidades

e) Desenvolver e divulgar pesquisas públicas para diagnosticar os im-
pactos da biotecnologia e da nanotecnologia em temas de Direitos Humanos.

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República; Ministério da Saúde; Ministério do Meio Ambien-
te; Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Ministério de 
Ciência e Tecnologia

f) Produzir, sistematizar e divulgar pesquisas econômicas e me-
todologias de cálculo de custos socioambientais de projetos de infraes-
trutura, de energia e de mineração que sirvam como parâmetro para o 
controle dos impactos de grandes projetos.

Responsáveis: Ministério da Ciência e Tecnologia; Ministério de 
Minas e Energia; Ministério do Meio Ambiente; Secretaria de Assuntos Es-
tratégicos da Presidência da República; Ministério da Integração Nacional

Objetivo estratégico IV:

Garantia do direito a cidades inclusivas e sustentáveis.

Ações programáticas:

a) Apoiar ações que tenham como princípio o direito a cidades 
inclusivas e acessíveis como elemento fundamental da implementação de 
políticas urbanas.

Responsáveis: Ministério das Cidades; Secretaria Especial dos 
Direitos Humanos da Presidência da República; Ministério do Desenvol-
vimento, Indústria e Comércio Exterior

b) Fortalecer espaços institucionais democráticos, participativos e 
de apoio aos Municípios para a implementação de planos diretores que aten-
dam aos preceitos da política urbana estabelecidos no Estatuto da Cidade.

Responsável: Ministério das Cidades
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c) Fomentar políticas públicas de apoio aos Estados, Distrito Fe-
deral e Municípios em ações sustentáveis de urbanização e regularização 
fundiária dos assentamentos de população de baixa renda, comunidades 
pesqueiras e de provisão habitacional de interesse social, materializando 
a função social da propriedade.

Responsáveis: Ministério das Cidades; Ministério do Meio Am-
biente; Ministério da Pesca e Aquicultura

d) Fortalecer a articulação entre os órgãos de governo e os con-
sórcios municipais para atuar na política de saneamento ambiental, com 
participação da sociedade civil.

Responsáveis: Ministério das Cidades; Ministério do Meio Am-
biente; Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República

e) Fortalecer a política de coleta, reaproveitamento, triagem, recicla-
gem e a destinação seletiva de resíduos sólidos e líquidos, com a organização 
de cooperativas de reciclagem, que beneficiem as famílias dos catadores.

Responsáveis: Ministério das Cidades; Ministério do Trabalho 
e Emprego; Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; 
Ministério do Meio Ambiente

f) Fomentar políticas e ações públicas voltadas à mobilidade ur-
bana sustentável.

Responsável: Ministério das Cidades
g) Considerar na elaboração de políticas públicas de desenvolvi-

mento urbano os impactos na saúde pública.
Responsáveis: Ministério da Saúde; Ministério das Cidades
h) Fomentar políticas públicas de apoio às organizações de cata-

dores de materiais recicláveis, visando à disponibilização de áreas e pré-
dios desocupados pertencentes à União, a fim de serem transformados 
em infraestrutura produtiva para essas organizações.

Responsáveis: Ministério do Planejamento, Orçamento e Ges-
tão; Ministério das Cidades; Ministério do Trabalho e Emprego; Ministé-
rio do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

i) Estimular a produção de alimentos de forma comunitária, com 
uso de tecnologias de bases agroecológicas, em espaços urbanos e periur-
banos ociosos e fomentar a mobilização comunitária para a implemen-
tação de hortas, viveiros, pomares, canteiros de ervas medicinais, cria-
ção de pequenos animais, unidades de processamento e beneficiamento 
agroalimentar, feiras e mercados públicos populares.

Responsáveis: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate 
à Fome; Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
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Diretriz 5: Valorização da pessoa humana como sujeito central do 
processo de desenvolvimento.

Objetivo estratégico I:

Garantia da participação e do controle social nas políticas públicas de 
desenvolvimento com grande impacto socioambiental.

Ações programáticas:

a) Fortalecer ações que valorizem a pessoa humana como sujeito 
central do desenvolvimento, enfrentando o quadro atual de injustiça am-
biental que atinge principalmente as populações mais pobres.

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República; Ministério do Meio Ambiente

b) Assegurar participação efetiva da população na elaboração dos 
instrumentos de gestão territorial e na análise e controle dos processos de 
licenciamento urbanístico e ambiental de empreendimentos de impacto, 
especialmente na definição das ações mitigadoras e compensatórias por 
impactos sociais e ambientais.

Responsáveis: Ministério do Meio Ambiente; Ministério das 
Cidades

c) Fomentar a elaboração do Zoneamento Ecológico Econômico 
(ZEE), incorporando o sócio e etnozoneamento.

Responsáveis: Ministério das Cidades; Ministério do Meio 
Ambiente

d) Assegurar a transparência dos projetos realizados, em todas as 
suas etapas, e dos recursos utilizados nos grandes projetos econômicos, 
para viabilizar o controle social.

Responsáveis: Ministério dos Transportes; Ministério da Inte-
gração Nacional; Ministério de Minas e Energia; Secretaria Especial dos 
Direitos Humanos da Presidência da República

e) Garantir a exigência de capacitação qualificada e participativa 
das comunidades afetadas nos projetos básicos de obras e empreendi-
mentos com impactos sociais e ambientais.

Responsáveis: Ministério da Integração Nacional; Ministério de 
Minas e Energia; Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidên-
cia da República
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f) Definir mecanismos para a garantia dos Direitos Humanos 
das populações diretamente atingidas e vizinhas aos empreendimentos 
de impactos sociais e ambientais.

Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República

g) Apoiar a incorporação dos sindicatos de trabalhadores e cen-
trais sindicais nos processos de licenciamento ambiental de empresas, de 
forma a garantir o direito à saúde do trabalhador.

Responsáveis: Ministério do Meio Ambiente; Ministério do Tra-
balho e Emprego; Ministério da Saúde

h) Promover e fortalecer ações de proteção às populações mais 
pobres da convivência com áreas contaminadas, resguardando-as contra 
essa ameaça e assegurando-lhes seus direitos fundamentais.

Responsáveis: Ministério do Meio Ambiente; Ministério das 
Cidades; Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; 
Ministério da Saúde

Objetivo estratégico II:

Afirmação dos princípios da dignidade humana e da equidade como 
fundamentos do processo de desenvolvimento nacional.

Ações programáticas:

a) Reforçar o papel do Plano Plurianual como instrumento de con-
solidação dos Direitos Humanos e de enfrentamento da concentração de 
renda e riqueza e de promoção da inclusão da população de baixa renda.

Responsável: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
b) Reforçar os critérios da equidade e da prevalência dos Direitos 

Humanos como prioritários na avaliação da programação orçamentária 
de ação ou autorização de gastos.

Responsável: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
c) Instituir código de conduta em Direitos Humanos para ser 

considerado no âmbito do poder público como critério para a contrata-
ção e financiamento de empresas.

Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República

d) Regulamentar a taxação do imposto sobre grandes fortunas 
previsto na Constituição.
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Responsáveis: Ministério da Fazenda; Secretaria Especial dos 
Direitos Humanos da Presidência da República

e) Ampliar a adesão de empresas ao compromisso de responsabi-
lidade social e Direitos Humanos.

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República; Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Co-
mércio Exterior

Objetivo estratégico III:

Fortalecimento dos direitos econômicos por meio de políticas públi-
cas de defesa da concorrência e de proteção do consumidor.

Ações programáticas:

a) Garantir o acesso universal a serviços públicos essenciais de 
qualidade.

Responsáveis: Ministério da Saúde; Ministério da Educação; 
Ministério de Minas e Energia; Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome; Ministério das Cidades

b) Fortalecer o sistema brasileiro de defesa da concorrência para 
coibir condutas anticompetitivas e concentradoras de renda.

Responsáveis: Ministério da Justiça; Ministério da Fazenda
c) Garantir o direito à informação do consumidor, fortalecen-

do as ações de acompanhamento de mercado, inclusive a rotulagem dos 
transgênicos.

Responsáveis: Ministério da Justiça; Ministério do Desenvolvi-
mento, Indústria e Comércio Exterior; Ministério da Agricultura, Pecuá-
ria e Abastecimento

d) Fortalecer o combate à fraude e a avaliação da conformidade 
dos produtos e serviços no mercado.

Responsáveis: Ministério da Justiça; Ministério do Desenvolvi-
mento, Indústria e Comércio Exterior
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Diretriz 6: Promover e proteger os direitos ambientais como Direitos 
Humanos, incluindo as gerações futuras como sujeitos de direitos.

Objetivo estratégico I:

Afirmação dos direitos ambientais como Direitos Humanos.

Ações programáticas:

a) Incluir o item Direito Ambiental nos relatórios de monitora-
mento dos Direitos Humanos.

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República; Ministério do Meio Ambiente

b) Incluir o tema dos Direitos Humanos nos instrumentos e rela-
tórios dos órgãos ambientais.

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República; Ministério do Meio Ambiente

c) Assegurar a proteção dos direitos ambientais e dos Direitos 
Humanos no Código Florestal.

Responsável: Ministério do Meio Ambiente
d) Implementar e ampliar políticas públicas voltadas para a recu-

peração de áreas degradadas e áreas de desmatamento nas zonas urbanas 
e rurais.

Responsáveis: Ministério do Meio Ambiente; Ministério das 
Cidades

e) Fortalecer ações que estabilizem a concentração de gases de 
efeito estufa em nível que permita a adaptação natural dos ecossistemas 
à mudança do clima, controlando a interferência das atividades humanas 
(antrópicas) no sistema climático.

Responsável: Ministério do Meio Ambiente
f) Garantir o efetivo acesso a informação sobre a degradação e os 

riscos ambientais, e ampliar e articular as bases de informações dos entes 
federados e produzir informativos em linguagem acessível.

Responsável: Ministério do Meio Ambiente
g) Integrar os atores envolvidos no combate ao trabalho escravo 

nas operações correntes de fiscalização ao desmatamento e ao corte ilegal 
de madeira.
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Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República; Ministério do Trabalho e Emprego; Ministério do 
Meio Ambiente

Eixo Orientador III:

Universalizar direitos em um contexto de desigualdades

A Declaração Universal dos Direitos Humanos afirma em seu 
preâmbulo que o “reconhecimento da dignidade inerente a todos os 
membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o 
fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo”. No entanto, 
nas vicissitudes ocorridas no cumprimento da Declaração pelos Estados 
signatários, identificou-se a necessidade de reconhecer as diversidades e 
diferenças para concretização do princípio da igualdade.

No Brasil, ao longo das últimas décadas, os Direitos Humanos 
passaram a ocupar uma posição de destaque no ordenamento jurídico. 
O País avançou decisivamente na proteção e promoção do direito às di-
ferenças. Porém, o peso negativo do passado continua a projetar no pre-
sente uma situação de profunda iniquidade social.

O acesso aos direitos fundamentais continua enfrentando barrei-
ras estruturais, resquícios de um processo histórico, até secular, marcado 
pelo genocídio indígena, pela escravidão e por períodos ditatoriais, práti-
cas que continuam a ecoar em comportamentos, leis e na realidade social.

O PNDH-3 assimila os grandes avanços conquistados ao longo 
destes últimos anos, tanto nas políticas de erradicação da miséria e da 
fome, quanto na preocupação com a moradia e saúde, e aponta para a 
continuidade e ampliação do acesso a tais políticas, fundamentais para 
garantir o respeito à dignidade humana.

Os objetivos estratégicos direcionados à promoção da cidadania 
plena preconizam a universalidade, indivisibilidade e interdependência 
dos Direitos Humanos, condições para sua efetivação integral e igualitá-
ria. O acesso aos direitos de registro civil, alimentação adequada, terra e 
moradia, trabalho decente, educação, participação política, cultura, lazer, 
esporte e saúde, deve considerar a pessoa humana em suas múltiplas di-
mensões de ator social e sujeito de cidadania.

À luz da história dos movimentos sociais e de programas de go-
verno, o PNDH-3 orienta-se pela transversalidade, para que a implemen-
tação dos direitos civis e políticos transitem pelas diversas dimensões 
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dos direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais. Caso contrário, 
grupos sociais afetados pela pobreza, pelo racismo estrutural e pela dis-
criminação dificilmente terão acesso a tais direitos.

As ações programáticas formuladas visam enfrentar o desafio de 
eliminar as desigualdades, levando em conta as dimensões de gênero e 
raça nas políticas públicas, desde o planejamento até a sua concretização 
e avaliação. Há, neste sentido, propostas de criação de indicadores que 
possam mensurar a efetivação progressiva dos direitos.

Às desigualdades soma-se a persistência da discriminação, que 
muitas vezes se manifesta sob a forma de violência contra sujeitos que são 
histórica e estruturalmente vulnerabilizados.

O combate à discriminação mostra-se necessário, mas insufi-
ciente enquanto medida isolada. Os pactos e convenções que integram 
o sistema regional e internacional de proteção dos Direitos Humanos 
apontam para a necessidade de combinar estas medidas com políticas 
compensatórias que acelerem a construção da igualdade, como forma 
capaz de estimular a inclusão de grupos socialmente vulneráveis. Além 
disso, as ações afirmativas constituem medidas especiais e temporárias 
que buscam remediar um passado discriminatório. No rol de movimen-
tos e grupos sociais que demandam políticas de inclusão social encon-
tram-se crianças, adolescentes, mulheres, pessoas idosas, lésbicas, gays, 
bissexuais, travestis, transexuais, pessoas com deficiência, pessoas mora-
doras de rua, povos indígenas, populações negras e quilombolas, ciganos, 
ribeirinhos, varzanteiros e pescadores, entre outros.

Definem-se, neste capítulo, medidas e políticas que devem ser 
efetivadas para reconhecer e proteger os indivíduos como iguais na di-
ferença, ou seja, para valorizar a diversidade presente na população bra-
sileira para estabelecer acesso igualitário aos direitos fundamentais. Tra-
ta-se de reforçar os programas de governo e as resoluções pactuadas nas 
diversas conferências nacionais temáticas, sempre sob o foco dos Direitos 
Humanos, com a preocupação de assegurar o respeito às diferenças e o 
combate às desigualdades, para o efetivo acesso aos direitos.

Por fim, em respeito à primazia constitucional de proteção e promo-
ção da infância, do adolescente e da juventude, o capítulo aponta suas diretri-
zes para o respeito e a garantia das gerações futuras. Como sujeitos de direi-
tos, as crianças, os adolescentes e os jovens são frequentemente subestimadas 
em sua participação política e em sua capacidade decisória. Preconiza-se o 
dever de assegurar-lhes, desde cedo, o direito de opinião e participação.
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Marcadas pelas diferenças e por sua fragilidade temporal, as 
crianças, os adolescentes e os jovens estão sujeitos a discriminações e 
violências. As ações programáticas promovem a garantia de espaços e in-
vestimentos que assegurem proteção contra qualquer forma de violência 
e discriminação, bem como a promoção da articulação entre família, so-
ciedade e Estado para fortalecer a rede social de proteção que garante a 
efetividade de seus direitos.

Diretriz 7: Garantia dos Direitos Humanos de forma universal, indivi-
sível e interdependente, assegurando a cidadania plena.

Objetivo estratégico I:

Universalização do registro civil de nascimento e ampliação do acesso 
à documentação básica.

Ações programáticas:

a) Ampliar e reestruturar a rede de atendimento para a emissão 
do registro civil de nascimento visando a sua universalização.

• Interligar maternidades e unidades de saúde aos cartórios, por 
meio de sistema manual ou informatizado, para emissão de registro civil 
de nascimento logo após o parto, garantindo ao recém-nascido a certidão 
de nascimento antes da alta médica.

• Fortalecer a Declaração de Nascido Vivo (DNV), emitida pelo 
Sistema Único de Saúde, como mecanismo de acesso ao registro civil de 
nascimento, contemplando a diversidade na emissão pelos estabeleci-
mentos de saúde e pelas parteiras.

• Realizar orientação sobre a importância do registro civil de nasci-
mento para a cidadania por meio da rede de atendimento (saúde, educação 
e assistência social) e pelo sistema de Justiça e de segurança pública.

• Aperfeiçoar as normas e o serviço público notarial e de regis-
tro, em articulação com o Conselho Nacional de Justiça, para garantia da 
gratuidade e da cobertura do serviço de registro civil em âmbito nacional.

Responsáveis: Ministério da Saúde; Ministério do Desenvolvi-
mento Social e Combate à Fome; Ministério da Previdência Social; Mi-
nistério da Justiça; Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; 
Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República
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b) Promover a mobilização nacional com intuito de reduzir o nú-
mero de pessoas sem registro civil de nascimento e documentação básica.

• Instituir comitês gestores estaduais, distrital e municipais com 
o objetivo de articular as instituições públicas e as entidades da sociedade 
civil para a implantação de ações que visem à ampliação do acesso à do-
cumentação básica.

• Realizar campanhas para orientação e conscientização da po-
pulação e dos agentes responsáveis pela articulação e pela garantia do 
acesso aos serviços de emissão de registro civil de nascimento e de docu-
mentação básica.

• Realizar mutirões para emissão de registro civil de nascimento e 
documentação básica, com foco nas regiões de difícil acesso e no atendimen-
to às populações específicas como os povos indígenas, quilombolas, ciganos, 
pessoas em situação de rua, institucionalizadas e às trabalhadoras rurais.

Responsáveis: Ministério da Saúde; Ministério do Desenvolvi-
mento Social e Combate à Fome; Ministério da Defesa; Ministério da Fa-
zenda; Ministério do Trabalho e Emprego; Ministério da Justiça; Secreta-
ria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República

c) Criar bases normativas e gerenciais para garantia da universali-
zação do acesso ao registro civil de nascimento e à documentação básica.

• Implantar sistema nacional de registro civil para interligação 
das informações de estimativas de nascimentos, de nascidos vivos e do 
registro civil, a fim de viabilizar a busca ativa dos nascidos não registra-
dos e aperfeiçoar os indicadores para subsidiar políticas públicas.

• Desenvolver estudo e revisão da legislação para garantir o acesso 
do cidadão ao registro civil de nascimento em todo o território nacional.

• Realizar estudo de sustentabilidade do serviço notarial e de re-
gistro no País.

• Desenvolver a padronização do registro civil (certidão de nasci-
mento, de casamento e de óbito) em território nacional.

• Garantir a emissão gratuita de Registro Geral e Cadastro de 
Pessoa Física aos reconhecidamente pobres. • Desenvolver estudo sobre a 
política nacional de documentação civil básica.

Responsáveis: Ministério da Saúde; Ministério do Desenvolvi-
mento Social e Combate à Fome; Ministério do Planejamento, Orçamen-
to e Gestão; Ministério da Fazenda; Ministério da Justiça; Ministério do 
Trabalho e Emprego; Ministério da Previdência Social; Secretaria Espe-
cial dos Direitos Humanos da Presidência da República
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d) Incluir no questionário do censo demográfico perguntas para 
identificar a ausência de documentos civis na população.

Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República

Objetivo estratégico II:

Acesso à alimentação adequada por meio de políticas estruturantes.

Ações programáticas:

a) Ampliar o acesso aos alimentos por meio de programas e ações 
de geração e transferência de renda, com ênfase na participação das mu-
lheres como potenciais beneficiárias.

Responsáveis: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate 
à Fome; Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência 
da República

b) Vincular programas de transferência de renda à garantia da 
segurança alimentar da criança, por meio do acompanhamento da saúde 
e nutrição e do estímulo de hábitos alimentares saudáveis, com o objetivo 
de erradicar a desnutrição infantil.

Responsáveis: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate 
à Fome; Ministério da Educação; Ministério da Saúde

c) Fortalecer a agricultura familiar e camponesa no desenvolvi-
mento de ações específicas que promovam a geração de renda no campo 
e o aumento da produção de alimentos agroecológicos para o autoconsu-
mo e para o mercado local.

Responsáveis: Ministério do Desenvolvimento Agrário; Minis-
tério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

d) Ampliar o abastecimento alimentar, com maior autonomia e 
fortalecimento da economia local, associado a programas de informação, 
de educação alimentar, de capacitação, de geração de ocupações produti-
vas, de agricultura familiar camponesa e de agricultura urbana.

Responsáveis: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate 
à Fome; Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Ministério 
do Desenvolvimento Agrário

e) Promover a implantação de equipamentos públicos de segu-
rança alimentar e nutricional, com vistas a ampliar o acesso à alimenta-
ção saudável de baixo custo, valorizar as culturas alimentares regionais, 
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estimular o aproveitamento integral dos alimentos, evitar o desperdício e 
contribuir para a recuperação social e de saúde da sociedade.

Responsável: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate 
à Fome

f) Garantir que os hábitos e contextos regionais sejam incorpora-
dos nos modelos de segurança alimentar como fatores da produção sus-
tentável de alimentos.

Responsável: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate 
à Fome

g) Realizar pesquisas científicas que promovam ganhos de pro-
dutividade na agricultura familiar e assegurar estoques reguladores.

Responsáveis: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate 
à Fome; Ministério do Desenvolvimento Agrário; Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento

Objetivo estratégico III:

Garantia do acesso à terra e à moradia para a população de baixa ren-
da e grupos sociais vulnerabilizados.

Ações programáticas:

a) Fortalecer a reforma agrária com prioridade à implementação 
e recuperação de assentamentos, à regularização do crédito fundiário e à 
assistência técnica aos assentados, atualização dos índices Grau de Uti-
lização da Terra (GUT) e Grau de Eficiência na Exploração (GEE), con-
forme padrões atuais e regulamentação da desapropriação de áreas pelo 
descumprimento da função social plena.

Responsável: Ministério do Desenvolvimento Agrário; Ministé-
rio da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

b) Integrar as ações de mapeamento das terras públicas da União.
Responsável: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
c) Estimular o saneamento dos serviços notariais de registros 

imobiliários, possibilitando o bloqueio ou o cancelamento administrati-
vo dos títulos das terras e registros irregulares.

Responsáveis: Ministério da Justiça; Ministério do Desenvolvi-
mento Agrário
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d) Garantir demarcação, homologação, regularização e desintrusão 
das terras indígenas, em harmonia com os projetos de futuro de cada povo 
indígena, assegurando seu etnodesenvolvimento e sua autonomia produtiva.

Responsável: Ministério da Justiça
e) Assegurar às comunidades quilombolas a posse dos seus ter-

ritórios, acelerando a identificação, o reconhecimento, a demarcação e a 
titulação desses territórios, respeitando e preservando os sítios de valor 
simbólico e histórico.

Responsáveis: Secretaria Especial de Políticas de Promoção da 
Igualdade Racial da Presidência da República; Ministério da Cultura; Mi-
nistério do Desenvolvimento Agrário

f) Garantir o acesso a terra às populações ribeirinhas, varzantei-
ras e pescadoras, assegurando acesso aos recursos naturais que tradicio-
nalmente utilizam para sua reprodução física, cultural e econômica.

Responsáveis: Ministério do Desenvolvimento Agrário; Minis-
tério do Meio Ambiente

g) Garantir que nos programas habitacionais do governo sejam 
priorizadas as populações de baixa renda, a população em situação de rua 
e grupos sociais em situação de vulnerabilidade no espaço urbano e rural, 
considerando os princípios da moradia digna, do desenho universal e os 
critérios de acessibilidade nos projetos.

Responsáveis: Ministério das Cidades; Ministério do Desenvol-
vimento Social e Combate à Fome

h) Promover a destinação das glebas e edifícios vazios ou subuti-
lizados pertencentes à União, para a população de baixa renda, reduzindo 
o déficit habitacional.

Responsáveis: Ministério das Cidades; Ministério do Planeja-
mento, Orçamento e Gestão

i)Estabelecer que a garantia da qualidade de abrigos e albergues, 
bem como seu caráter inclusivo e de resgate da cidadania à população em 
situação de rua, estejam entre os critérios de concessão de recursos para 
novas construções e manutenção dos existentes.

Responsáveis: Ministério das Cidades; Ministério do Desenvol-
vimento Social e Combate à Fome

i) Apoiar o monitoramento de políticas de habitação de interesse 
social pelos conselhos municipais de habitação, garantindo às cooperati-
vas e associações habitacionais acesso às informações.

Responsável: Ministério das Cidades
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j) Garantir as condições para a realização de acampamentos ci-
ganos em todo o território nacional, visando a preservação de suas tradi-
ções, práticas e patrimônio cultural.

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República; Ministério das Cidades

Objetivo estratégico IV:

Ampliação do acesso universal a sistema de saúde de qualidade.

Ações programáticas:

a) Expandir e consolidar programas de serviços básicos de saúde 
e de atendimento domiciliar para a população de baixa renda, com en-
foque na prevenção e diagnóstico prévio de doenças e deficiências, com 
apoio diferenciado às pessoas idosas, indígenas, negros e comunidades 
quilombolas, pessoas com deficiência, pessoas em situação de rua, lésbi-
cas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, crianças e adolescentes, mu-
lheres, pescadores artesanais e população de baixa renda.

Responsáveis: Ministério da Saúde; Secretaria Especial de Políti-
cas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República; Secre-
taria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da República; 
Ministério da Pesca e Aquicultura

b) Criar programas de pesquisa e divulgação sobre tratamentos 
alternativos à medicina tradicional no sistema de saúde.

Responsável: Ministério da Saúde
c) Reformular o marco regulatório dos planos de saúde, de modo 

a diminuir os custos para a pessoa idosa e fortalecer o pacto intergeracio-
nal, estimulando a adoção de medidas de capitalização para gastos futu-
ros pelos planos de saúde.

Responsável: Ministério da Saúde
d) Reconhecer as parteiras como agentes comunitárias de saúde.
Responsáveis: Ministério da Saúde; Secretaria Especial de Políti-

cas para as Mulheres da Presidência da República
e) Aperfeiçoar o programa de saúde para adolescentes, especifi-

camente quanto à saúde de gênero, à educação sexual e reprodutiva e à 
saúde mental.
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Responsáveis: Ministério da Saúde; Secretaria Especial de Políti-
cas para as Mulheres da Presidência da República; Secretaria Especial dos 
Direitos Humanos da Presidência da República

f) Criar campanhas e material técnico, instrucional e educativo 
sobre planejamento reprodutivo que respeite os direitos sexuais e repro-
dutivos, contemplando a elaboração de materiais específicos para a popu-
lação jovem e adolescente e para pessoas com deficiência.

Responsáveis: Ministério da Saúde; Secretaria Especial de Políti-
cas para as Mulheres da Presidência da República; Secretaria Especial dos 
Direitos Humanos da Presidência da República

g) Estimular programas de atenção integral à saúde das mulhe-
res, considerando suas especificidades étnico-raciais, geracionais, regio-
nais, de orientação sexual, de pessoa com deficiência, priorizando as mo-
radoras do campo, da floresta e em situação de rua.

Responsáveis: Ministério da Saúde; Secretaria Especial de Políti-
cas para as Mulheres da Presidência da República; Secretaria Especial de 
Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República; 
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

h) Ampliar e disseminar políticas de saúde pré e neonatal, com 
inclusão de campanhas educacionais de esclarecimento, visando à pre-
venção do surgimento ou do agravamento de deficiências.

Responsáveis: Ministério da Saúde; Secretaria Especial de Políti-
cas para as Mulheres da Presidência da República; Secretaria Especial dos 
Direitos Humanos da Presidência da República

i) Expandir a assistência pré-natal e pós-natal por meio de pro-
gramas de visitas domiciliares para acompanhamento das crianças na 
primeira infância.

Responsável: Ministério da Saúde
j) Apoiar e financiar a realização de pesquisas e intervenções sobre 

a mortalidade materna, contemplando o recorte étnico-racial e regional.
Responsáveis: Ministério da Saúde; Secretaria Especial de Políti-

cas para as Mulheres da Presidência da República
k) Assegurar o acesso a laqueaduras e vasectomias ou reversão 

desses procedimentos no sistema público de saúde, com garantia de aces-
so a informações sobre as escolhas individuais.

Responsáveis: Ministério da Saúde; Secretaria Especial de Políti-
cas para as Mulheres da Presidência da República

l) Ampliar a oferta de medicamentos de uso contínuo, especiais e 
excepcionais, para a pessoa idosa.



COLETÂNEA DE LEGISLAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL 
SOBRE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS 

VOLUME 2

383

Responsável: Ministério da Saúde
m) Realizar campanhas de diagnóstico precoce e tratamento ade-

quado às pessoas que vivem com HIV/AIDS para evitar o estágio grave 
da doença e prevenir sua expansão e disseminação.

Responsável: Ministério da Saúde
n) Proporcionar às pessoas que vivem com HIV/AIDS progra-

mas de atenção no âmbito da saúde sexual e reprodutiva.
Responsáveis: Ministério da Saúde; Secretaria Especial de Políti-

cas para as Mulheres da Presidência da República
o) Capacitar os agentes comunitários de saúde que realizam a 

triagem e a captação nas hemorredes para praticarem abordagens sem 
preconceito e sem discriminação.

Responsáveis: Ministério da Saúde; Secretaria Especial dos Di-
reitos Humanos da Presidência da República

p) Garantir o acompanhamento multiprofissional a pessoas tran-
sexuais que fazem parte do processo transexualizador no Sistema Único 
de Saúde e de suas famílias.

Responsáveis: Ministério da Saúde; Secretaria Especial dos Di-
reitos Humanos da Presidência da República

q) Apoiar o acesso a programas de saúde preventiva e de proteção 
à saúde para profissionais do sexo.

Responsáveis: Ministério da Saúde; Secretaria Especial de Políti-
cas para as Mulheres da Presidência da República

r) Apoiar a implementação de espaços essenciais para higiene 
pessoal e centros de referência para a população em situação de rua.

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da 
Presidência da República; Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome

s) Investir na política de reforma psiquiátrica fomentando progra-
mas de tratamentos substitutivos à internação, que garantam às pessoas com 
transtorno mental a possibilidade de escolha autônoma de tratamento, com 
convivência familiar e acesso aos recursos psiquiátricos e farmacológicos.

Responsáveis: Ministério da Saúde; Secretaria Especial dos Di-
reitos Humanos da Presidência da República; Ministério da Cultura

t) Implementar medidas destinadas a desburocratizar os serviços 
do Instituto Nacional de Seguro Social para a concessão de aposentado-
rias e benefícios.

Responsável: Ministério da Previdência Social
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u) Estimular a incorporação do trabalhador urbano e rural ao 
regime geral da previdência social.

Responsável: Ministério da Previdência Social
v) Assegurar a inserção social das pessoas atingidas pela hanse-

níase isoladas e internadas em hospitais-colônias.
Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-

sidência da República; Ministério da Saúde
w) Reconhecer, pelo Estado brasileiro, as violações de direitos 

às pessoas atingidas pela hanseníase no período da internação e do iso-
lamento compulsórios, apoiando iniciativas para agilizar as reparações 
com a concessão de pensão especial prevista na Lei no 11.520/2007.

Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República

x) Proporcionar as condições necessárias para conclusão do tra-
balho da Comissão Interministerial de Avaliação para análise dos reque-
rimentos de pensão especial das pessoas atingidas pela hanseníase, que 
foram internadas e isoladas compulsoriamente em hospitais-colônia até 
31 de dezembro de 1986.

Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República

Objetivo estratégico V:

Acesso à educação de qualidade e garantia de permanência na escola.

Ações programáticas:

a) Ampliar o acesso a educação básica, a permanência na escola e 
a universalização do ensino no atendimento à educação infantil.

Responsável: Ministério da Educação
b) Assegurar a qualidade do ensino formal público com seu mo-

nitoramento contínuo e atualização curricular.
Responsáveis: Ministério da Educação; Secretaria Especial dos 

Direitos Humanos da Presidência da República
c) Desenvolver programas para a reestruturação das escolas como 

polos de integração de políticas educacionais, culturais e de esporte e lazer.
Responsáveis: Ministério da Educação; Ministério da Cultura; 

Ministério do Esporte
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d) Apoiar projetos e experiências de integração da escola com a 
comunidade que utilizem sistema de alternância.

Responsável: Ministério da Educação
e) Adequar o currículo escolar, inserindo conteúdos que valori-

zem as diversidades, as práticas artísticas, a necessidade de alimentação 
adequada e saudável e as atividades físicas e esportivas.

Responsáveis: Ministério da Educação; Ministério da Cultura; 
Ministério do Esporte; Ministério da Saúde

f) Integrar os programas de alfabetização de jovens e adultos aos 
programas de qualificação profissional e educação cidadã, apoiando e 
incentivando a utilização de metodologias adequadas às realidades dos 
povos e comunidades tradicionais.

Responsáveis: Ministério da Educação; Ministério do Desenvol-
vimento Social e Combate à Fome; Ministério do Trabalho e Emprego; 
Ministério da Pesca e Aquicultura

g) Estimular e financiar programas de extensão universitária 
como forma de integrar o estudante à realidade social.

Responsável: Ministério da Educação
h) Fomentar as ações afirmativas para o ingresso das populações 

negra, indígena e de baixa renda no ensino superior.
Responsáveis: Ministério da Educação; Secretaria Especial de 

Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República; 
Ministério da Justiça

i) Ampliar o ensino superior público de qualidade por meio da 
criação permanente de universidades federais, cursos e vagas para docen-
tes e discentes.

Responsável: Ministério da Educação
j) Fortalecer as iniciativas de educação popular por meio da valo-

rização da arte e da cultura, apoiando a realização de festivais nas comu-
nidades tradicionais e valorizando as diversas expressões artísticas nas 
escolas e nas comunidades.

Responsáveis: Ministério da Educação; Ministério da Cultura; 
Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República

k) Ampliar o acesso a programas de inclusão digital para popula-
ções de baixa renda em espaços públicos, especialmente escolas, bibliote-
cas e centros comunitários.

Responsáveis: Ministério da Educação; Ministério da Cultura; 
Ministério da Ciência e Tecnologia; Ministério da Pesca e Aquicultura
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l) Fortalecer programas de educação no campo e nas comunida-
des pesqueiras que estimulem a permanência dos estudantes na comuni-
dade e que sejam adequados às respectivas culturas e identidades.

Responsáveis: Ministério da Educação; Ministério do Desenvol-
vimento Agrário; Ministério da Pesca e Aquicultura

Objetivo estratégico VI:

Garantia do trabalho decente, adequadamente remunerado, exercido 
em condições de equidade e segurança.

Ações programáticas:

a) Apoiar a agenda nacional de trabalho decente por meio do 
fortalecimento do seu comitê executivo e da efetivação de suas ações.

Responsável: Ministério do Trabalho e Emprego
b) Fortalecer programas de geração de emprego, ampliando pro-

gressivamente o nível de ocupação e priorizando a população de baixa 
renda e os Estados com elevados índices de emigração.

Responsável: Ministério do Trabalho e Emprego
c) Ampliar programas de economia solidária, mediante políticas 

integradas, como alternativa de geração de trabalho e renda, e de inclu-
são social, priorizando os jovens das famílias beneficiárias do Programa 
Bolsa Família.

Responsáveis: Ministério do Trabalho e Emprego; Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome

d) Criar programas de formação, qualificação e inserção profis-
sional e de geração de emprego e renda para jovens, população em situa-
ção de rua e população de baixa renda.

Responsáveis: Ministério do Trabalho e Emprego; Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome; Ministério da Educação

e) Integrar as ações de qualificação profissional às atividades pro-
dutivas executadas com recursos públicos, como forma de garantir a in-
serção no mercado de trabalho.

Responsáveis: Ministério do Trabalho e Emprego; Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome

f) Criar programas de formação e qualificação profissional para 
pescadores artesanais, industriais e aquicultores familiares.
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Responsáveis: Ministério do Trabalho e Emprego; Ministério da 
Pesca e Aquicultura

g) Combater as desigualdades salariais baseadas em diferenças 
de gênero, raça, etnia e das pessoas com deficiência.

Responsáveis: Ministério do Trabalho e Emprego; Secretaria Es-
pecial dos Direitos Humanos da Presidência da República

h) Acompanhar a implementação do Programa Nacional de 
Ações Afirmativas, instituído pelo Decreto no 4.228/2002, no âmbito da 
administração pública federal, direta e indireta, com vistas à realização 
de metas percentuais da ocupação de cargos comissionados pelas mulhe-
res, população negra e pessoas com deficiência.

Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República

i) Realizar campanhas envolvendo a sociedade civil organizada 
sobre paternidade responsável, bem como ampliar a licença-paternidade, 
como forma de contribuir para a corresponsabilidade e para o combate 
ao preconceito quanto à inserção das mulheres no mercado de trabalho.

Responsáveis: Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres 
da Presidência da República; Ministério do Trabalho e Emprego

j) Elaborar diagnósticos com base em ações judiciais que envolvam 
atos de assédio moral, sexual e psicológico, com apuração de denúncias de 
desrespeito aos direitos das trabalhadoras e trabalhadores, visando orientar 
ações de combate à discriminação e abuso nas relações de trabalho.

Responsáveis: Ministério do Trabalho e Emprego; Secretaria Es-
pecial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da 
República; Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidên-
cia da República; Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidên-
cia da República

k) Garantir a igualdade de direitos das trabalhadoras e trabalha-
dores domésticos com os dos demais trabalhadores.

Responsáveis: Ministério do Trabalho e Emprego; Secretaria Es-
pecial de Políticas para as Mulheres da Presidência da República; Minis-
tério da Previdência Social

l) Promover incentivos a empresas para que empreguem os egres-
sos do sistema penitenciário.

Responsáveis: Ministério da Fazenda; Ministério do Trabalho e 
Emprego; Ministério da Justiça

m) Criar cadastro nacional e relatório periódico de empregabili-
dade de egressos do sistema penitenciário.
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Responsável: Ministério da Justiça
n) Garantir os direitos trabalhistas e previdenciários de profissio-

nais do sexo por meio da regulamentação de sua profissão.
Responsáveis: Ministério do Trabalho e Emprego; Secretaria Es-

pecial de Políticas para as Mulheres da Presidência da República.

Objetivo estratégico VII:

Combate e prevenção ao trabalho escravo.

Ações programáticas:

a) Promover a efetivação do Plano Nacional para Erradicação do 
Trabalho Escravo.

Responsáveis: Ministério do Trabalho e Emprego; Secretaria Es-
pecial dos Direitos Humanos da Presidência da República

b) Apoiar a coordenação e implementação de planos estaduais, 
distrital e municipais para erradicação do trabalho escravo.

Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República

c) Monitorar e articular o trabalho das comissões estaduais, dis-
trital e municipais para a erradicação do trabalho escravo.

Responsáveis: Ministério do Trabalho e Emprego; Secretaria Es-
pecial dos Direitos Humanos da Presidência da República

d) Apoiar a alteração da Constituição para prever a expropriação 
dos imóveis rurais e urbanos nos quais forem encontrados trabalhadores 
reduzidos à condição análoga a de escravos.

Responsáveis: Ministério do Trabalho e Emprego; Secretaria de 
Relações Institucionais da Presidência da República; Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência da República

e) Identificar periodicamente as atividades produtivas em que há 
ocorrência de trabalho escravo adulto e infantil.

Responsáveis: Ministério do Trabalho e Emprego; Secretaria Es-
pecial dos Direitos Humanos da Presidência da República

f) Propor marco legal e ações repressivas para erradicar a inter-
mediação ilegal de mão de obra.

Responsáveis: Ministério do Trabalho e Emprego; Secretaria 
Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; Secretaria 
Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial
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g) Promover a destinação de recursos do Fundo de Amparo ao 
Trabalhador (FAT) para capacitação técnica e profissionalizante de tra-
balhadores rurais e de povos e comunidades tradicionais, como medida 
preventiva ao trabalho escravo, assim como para implementação de polí-
tica de reinserção social dos libertados da condição de trabalho escravo.

Responsáveis: Ministério do Trabalho e Emprego; Secretaria Es-
pecial dos Direitos Humanos da Presidência da República

h) Atualizar e divulgar semestralmente o cadastro de emprega-
dores que utilizaram mão-de-obra escrava.

Responsáveis: Ministério do Trabalho e Emprego; Secretaria Es-
pecial dos Direitos Humanos da Presidência da República

Objetivo estratégico VIII:

Promoção do direito à cultura, lazer e esporte como elementos forma-
dores de cidadania.

Ações programáticas:

a) Ampliar programas de cultura que tenham por finalidade pla-
nejar e implementar políticas públicas para a proteção e promoção da 
diversidade cultural brasileira, em formatos acessíveis.

Responsáveis: Ministério da Cultura; Ministério do Esporte
b) Elaborar programas e ações de cultura que considerem os for-

matos acessíveis, as demandas e as características específicas das diferen-
tes faixas etárias e dos grupos sociais.

Responsável: Ministério da Cultura
c) Fomentar políticas públicas de esporte e lazer, considerando 

as diversidades locais, de forma a atender a todas as faixas etárias e aos 
grupos sociais.

Responsável: Ministério do Esporte
d) Elaborar inventário das línguas faladas no Brasil.
Responsável: Ministério da Cultura
e) Ampliar e desconcentrar os polos culturais e pontos de cultura 

para garantir o acesso das populações de regiões periféricas e de baixa renda.
Responsável: Ministério da Cultura
f) Fomentar políticas públicas de formação em esporte e lazer, 

com foco na intersetorialidade, na ação comunitária na intergeracionali-
dade e na diversidade cultural.
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Responsável: Ministério do Esporte
g) Ampliar o desenvolvimento de programas de produção audio-

visual, musical e artesanal dos povos indígenas.
Responsáveis: Ministério da Cultura; Ministério da Justiça
h) Assegurar o direito das pessoas com deficiência e em sofri-

mento mental de participarem da vida cultural em igualdade de oportu-
nidade com as demais, e de desenvolver e utilizar o seu potencial criativo, 
artístico e intelectual.

Responsáveis: Ministério do Esporte; Ministério da Cultura; Se-
cretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República

i) Fortalecer e ampliar programas que contemplem participação 
dos idosos nas atividades de esporte e lazer.

Responsáveis: Ministério do Esporte; Secretaria Especial dos Di-
reitos Humanos da Presidência da República

j) Potencializar ações de incentivo ao turismo para pessoas idosas.
Responsáveis: Ministério do Turismo; Secretaria Especial dos 

Direitos Humanos da Presidência da República

Objetivo estratégico IX:

Garantia da participação igualitária e acessível na vida política.

Ações programáticas:

a) Apoiar campanhas para promover a ampla divulgação do di-
reito ao voto e participação política de homens e mulheres, por meio de 
campanhas informativas que garantam a escolha livre e consciente.

Responsáveis: Ministério da Justiça; Secretaria Especial de Polí-
ticas para as Mulheres da Presidência da República

b) Apoiar o combate ao crime de captação ilícita de sufrágio, in-
clusive com campanhas de esclarecimento e conscientização dos eleitores.

Responsável: Ministério da Justiça
c) Apoiar os projetos legislativos para o financiamento público de 

campanhas eleitorais.
Responsável: Ministério da Justiça
d) Garantir acesso irrestrito às zonas eleitorais por meio de trans-

porte público e acessível e apoiar a criação de zonas eleitorais em áreas 
de difícil acesso.

Responsáveis: Ministério da Justiça; Ministério das Cidades
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e) Promover junto aos povos indígenas ações de educação e capa-
citação sobre o sistema político brasileiro.

Responsável: Ministério da Justiça
f) Apoiar ações de formação política das mulheres em sua diver-

sidade étnico-racial, estimulando candidaturas e votos de mulheres em 
todos os níveis.

Responsável: Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres 
da Presidência da República

g) Garantir e estimular a plena participação das pessoas com de-
ficiência no ato do sufrágio, seja como eleitor ou candidato, assegurando 
os mecanismos de acessibilidade necessários, inclusive a modalidade do 
voto assistido.

Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República

Diretriz 8: Promoção dos direitos de crianças e adolescentes para o 
seu desenvolvimento integral, de forma não discriminatória, assegu-
rando seu direito de opinião e participação.

Objetivo estratégico I:

Proteger e garantir os direitos de crianças e adolescentes por meio da 
consolidação das diretrizes nacionais do ECA, da Política Nacional de 
Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescen-
te e da Convenção sobre os Direitos da Criança da ONU.

Ações programáticas:

a) Formular plano de médio prazo e decenal para a política nacio-
nal de promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente.

Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República

b) Desenvolver e implementar metodologias de acompanhamen-
to e avaliação das políticas e planos nacionais referentes aos direitos de 
crianças e adolescentes.

Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República

c) Elaborar e implantar sistema de coordenação da política dos 
direitos da criança e do adolescente em todos os níveis de governo, para 



COLETÂNEA DE LEGISLAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL 
SOBRE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS 

VOLUME 2

392

atender às recomendações do Comitê sobre Direitos da Criança, dos re-
latores especiais e do Comitê sobre Direitos Econômicos, Sociais e Cul-
turais da ONU.

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República; Ministério das Relações Exteriores

d) Criar sistema nacional de coleta de dados e monitoramento 
junto aos Municípios, Estados e Distrito Federal acerca do cumprimento 
das obrigações da Convenção dos Direitos da Criança da ONU.

Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República

e) Assegurar a opinião das crianças e dos adolescentes que esti-
verem capacitados a formular seus próprios juízos, conforme o disposto 
no artigo 12 da Convenção sobre os Direitos da Criança, na formulação 
das políticas públicas voltadas para estes segmentos, garantindo sua par-
ticipação nas conferências dos direitos das crianças e dos adolescentes.

Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República

Objetivo estratégico II:

Consolidar o Sistema de Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes, 
com o fortalecimento do papel dos Conselhos Tutelares e de Direitos.

Ações programáticas:

a) Apoiar a universalização dos Conselhos Tutelares e de Direitos 
em todos os Municípios e no Distrito Federal, e instituir parâmetros na-
cionais que orientem o seu funcionamento.

Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República

b) Implantar escolas de conselhos nos Estados e no Distrito Fe-
deral, com vistas a apoiar a estruturação e qualificação da ação dos Con-
selhos Tutelares e de Direitos.

Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República

c) Apoiar a capacitação dos operadores do sistema de garantia 
dos direitos para a proteção dos direitos e promoção do modo de vida 
das crianças e adolescentes indígenas, afrodescendentes e comunidades 
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tradicionais, contemplando ainda as especificidades da população infan-
to-juvenil com deficiência.

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República; Ministério da Justiça

d) Fomentar a criação de instâncias especializadas e regionaliza-
das do sistema de justiça, de segurança e defensorias públicas, para aten-
dimento de crianças e adolescentes vítimas e autores de violência.

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República; Ministério da Justiça

e) Desenvolver mecanismos que viabilizem a participação de 
crianças e adolescentes no processo das conferências dos direitos, nos 
conselhos de direitos, bem como nas escolas, nos tribunais e nos procedi-
mentos judiciais e administrativos que os afetem.

Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República

f) Estimular a informação às crianças e aos adolescentes sobre 
seus direitos, por meio de esforços conjuntos na escola, na mídia impres-
sa, na televisão, no rádio e na Internet.

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República; Ministério da Educação

Objetivo estratégico III:

Proteger e defender os direitos de crianças e adolescentes com maior 
vulnerabilidade.

Ações programáticas:

a) Promover ações educativas para erradicação da violência na 
família, na escola, nas instituições e na comunidade em geral, implemen-
tando as recomendações expressas no Relatório Mundial de Violência 
contra a Criança da ONU.

Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República

b) Desenvolver programas nas redes de assistência social, de edu-
cação e de saúde para o fortalecimento do papel das famílias em relação 
ao desenvolvimento infantil e à disciplina não violenta.
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Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República; Ministério da Educação; Ministério do Desenvol-
vimento Social e Combate à Fome; Ministério da Saúde

c) Propor marco legal para a abolição das práticas de castigos 
físicos e corporais contra crianças e adolescentes.

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República; Ministério da Justiça

d) Implantar sistema nacional de registro de ocorrência de vio-
lência escolar, incluindo as práticas de violência gratuita e reiterada en-
tre estudantes (bullying), adotando formulário unificado de registro a ser 
utilizado por todas as escolas.

Responsável: Ministério da Educação
e) Apoiar iniciativas comunitárias de mobilização de crianças e 

adolescentes em estratégias preventivas, com vistas a minimizar sua vul-
nerabilidade em contextos de violência.

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República; Ministério da Justiça; Ministério do Esporte; Mi-
nistério do Turismo

f) Extinguir os grandes abrigos e eliminar a longa permanência 
de crianças e adolescentes em abrigamento, adequando os serviços de 
acolhimento aos parâmetros aprovados pelo CONANDA e CNAS.

Responsável: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate 
à Fome

g) Fortalecer as políticas de apoio às famílias para a redução dos 
índices de abandono e institucionalização, com prioridade aos grupos fa-
miliares de crianças com deficiências.

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República; Ministério do Desenvolvimento Social e Combate 
à Fome

h) Ampliar a oferta de programas de famílias acolhedoras para 
crianças e adolescentes em situação de violência, com o objetivo de ga-
rantir que esta seja a única opção para crianças retiradas do convívio com 
sua família de origem na primeira infância.

Responsável: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate 
à Fome

i) Estruturar programas de moradia coletivas para adolescentes e 
jovens egressos de abrigos institucionais.

Responsável: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate 
à Fome
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j) Fomentar a adoção legal, por meio de campanhas educativas, 
em consonância com o ECA e com acordos internacionais.

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República; Ministério das Relações Exteriores

k) Criar serviços e aprimorar metodologias para identificação e 
localização de crianças e adolescentes desaparecidos.

Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República

l) Exigir em todos os projetos financiados pelo Governo Federal 
a adoção de estratégias de não discriminação de crianças e adolescentes 
em razão de classe, raça, etnia, crença, gênero, orientação sexual, identi-
dade de gênero, deficiência, prática de ato infracional e origem.

Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República

m) Reforçar e centralizar os mecanismos de coleta e análise siste-
mática de dados desagregados da infância e adolescência, especialmente 
sobre os grupos em situação de vulnerabilidade, historicamente vulnera-
bilizados, vítimas de discriminação, de abuso e de negligência.

Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República

n) Estruturar rede de canais de denúncias (Disques) de violência 
contra crianças e adolescentes, integrada aos Conselhos Tutelares.

Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República

o) Estabelecer instrumentos para combater a discriminação reli-
giosa sofrida por crianças e adolescentes.

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República

Objetivo estratégico IV:

Enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes.

Ações programáticas:

a) Revisar o Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual 
contra Crianças e Adolescentes, em consonância com as recomendações 
do III Congresso Mundial sobre o tema.
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Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República

b) Ampliar o acesso e qualificar os programas especializados em 
saúde, educação e assistência social, no atendimento a crianças e adoles-
centes vítimas de violência sexual e de suas famílias

Responsáveis: Ministério da Saúde; Ministério da Educação; Mi-
nistério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; Secretaria Espe-
cial dos Direitos Humanos da Presidência da República

c) Desenvolver protocolos unificados de atendimento psicosso-
cial e jurídico a vítimas de violência sexual.

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República; Ministério da Saúde; Ministério do Desenvolvi-
mento Social e Combate à Fome; Secretaria Especial de Políticas para as 
Mulheres da Presidência da República

d) Desenvolver ações específicas para combate à violência e à ex-
ploração sexual de crianças e adolescentes em situação de rua.

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República; Ministério do Desenvolvimento Social e Combate 
à Fome.

e) Estimular a responsabilidade social das empresas para ações 
de enfrentamento da exploração sexual e de combate ao trabalho infantil 
em suas organizações e cadeias produtivas.

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da 
Presidência da República; Ministério do Trabalho e Emprego; Minis-
tério do Turismo;

f) Combater a pornografia infanto-juvenil na Internet, por meio 
do fortalecimento do Hot Line Federal e da difusão de procedimentos de 
navegação segura para crianças, adolescentes, famílias e educadores.

Responsáveis: Ministério da Justiça; Secretaria Especial dos Di-
reitos Humanos da Presidência da República; Ministério da Educação

Objetivo estratégico V:

Garantir o atendimento especializado a crianças e adolescentes em so-
frimento psíquico e dependência química.

Ações programáticas:
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a) Universalizar o acesso a serviços de saúde mental para crianças 
e adolescentes em cidades de grande e médio porte, incluindo a garantia 
de retaguarda para as unidades de internação socioeducativa.

Responsável: Ministério da Saúde
b) Fortalecer políticas de saúde que contemplem programas de 

desintoxicação e redução de danos em casos de dependência química.
Responsável: Ministério da Saúde

Objetivo estratégico VI:

Erradicação do trabalho infantil em todo o território nacional.

Ações programáticas:

a) Erradicar o trabalho infantil, por meio das ações interseto-
riais no Governo Federal, com ênfase no apoio às famílias e educação 
em tempo integral.

Responsáveis: Ministério do Trabalho e Emprego; Ministério 
da Educação; Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência 
da República

b) Fomentar a implantação da Lei de Aprendizagem (Lei no 
10.097/2000), mobilizando empregadores, organizações de trabalhado-
res, inspetores de trabalho, Judiciário, organismos internacionais e orga-
nizações não governamentais.

Responsável: Ministério do Trabalho e Emprego
c) Desenvolver pesquisas, campanhas e relatórios periódicos 

sobre o trabalho infantil, com foco em temas e públicos que requerem 
abordagens específicas, tais como agricultura familiar, trabalho domésti-
co, trabalho de rua.

Responsáveis: Ministério do Trabalho e Emprego; Secretaria 
Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da República; Mi-
nistério do Desenvolvimento Agrário; Secretaria Especial dos Direitos 
Humanos da Presidência da República; Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome; Ministério da Justiça
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Objetivo estratégico VII:

Implementação do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo 
(SINASE).

Ações programáticas:

a) Elaborar e implementar um plano nacional socioeducativo e 
sistema de avaliação da execução das medidas daquele sistema, com di-
vulgação anual de seus resultados e estabelecimento de metas, de acordo 
com o estabelecido no ECA.

Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República

b) Implantar módulo específico de informações para o sistema 
nacional de atendimento educativo junto ao Sistema de Informação para 
a Infância e Adolescência, criando base de dados unificada que inclua as 
varas da infância e juventude, as unidades de internação e os programas 
municipais em meio aberto.

Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República

c) Implantar centros de formação continuada para os operadores 
do sistema socioeducativo em todos os Estados e no Distrito Federal.

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República; Ministério da Educação; Ministério do Desenvol-
vimento Social e Combate à Fome

d) Desenvolver estratégias conjuntas com o sistema de justiça, com 
vistas ao estabelecimento de regras específicas para a aplicação da medida 
de privação de liberdade em caráter excepcional e de pouca duração.

Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República

e) Apoiar a expansão de programas municipais de atendimento 
socioeducativo em meio aberto.

Responsáveis: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome; Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República

f) Apoiar os Estados e o Distrito Federal na implementação de 
programas de atendimento ao adolescente em privação de liberdade, com 
garantia de escolarização, atendimento em saúde, esporte, cultura e edu-
cação para o trabalho, condicionando a transferência voluntária de ver-
bas federais à observância das diretrizes do plano nacional.
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Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presi-
dência da República; Ministério da Educação; Ministério da Saúde; Minis-
tério do Esporte; Ministério da Cultura; Ministério do Trabalho e Emprego

g) Garantir aos adolescentes privados de liberdade e suas famílias 
informação sobre sua situação legal, bem como acesso à defesa técnica 
durante todo o período de cumprimento da medida socioeducativa.

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República; Ministério da Justiça

h) Promover a transparência das unidades de internação de ado-
lescentes em conflito com a lei, garantindo o contato com a família e a 
criação de comissões mistas de inspeção e supervisão.

Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República

i) Fomentar a desativação dos grandes complexos de unidades de 
internação, por meio do apoio à reforma e construção de novas unidades 
alinhadas aos parâmetros estabelecidos no SINASE e no ECA, em especial 
na observância da separação por sexo, faixa etária e compleição física.

Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República

j) Desenvolver campanhas de informação sobre o adolescente em 
conflito com a lei, defendendo a não redução da maioridade penal.

Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República

k) Estabelecer parâmetros nacionais para a apuração administrativa 
de possíveis violações dos direitos e casos de tortura em adolescentes pri-
vados de liberdade, por meio de sistema independente e de tramitação ágil.

Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República

Diretriz 9: Combate às desigualdades estruturais.

Objetivo estratégico I:

Igualdade e proteção dos direitos das populações negras, historica-
mente afetadas pela discriminação e outras formas de intolerância.
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Ações programáticas:

a) Apoiar, junto ao Poder Legislativo, a aprovação do Estatuto da 
Igualdade Racial.

Responsáveis: Secretaria Especial de Políticas de Promoção da 
Igualdade Racial da Presidência da República; Secretaria Especial dos Di-
reitos Humanos da Presidência da República

b) Promover ações articuladas entre as políticas de educação, cul-
tura, saúde e de geração de emprego e renda, visando incidir diretamente 
na qualidade de vida da população negra e no combate à violência racial.

Responsáveis: Secretaria Especial de Políticas de Promoção da 
Igualdade Racial da Presidência da República; Ministério da Educação; 
Ministério do Trabalho e Emprego; Ministério do Desenvolvimento So-
cial e Combate à Fome; Ministério da Saúde

c) Elaborar programas de combate ao racismo institucional 
e estrutural, implementando normas administrativas e legislação na-
cional e internacional.

Responsável: Secretaria Especial de Políticas de Promoção da 
Igualdade Racial da Presidência da República

d) Realizar levantamento de informações para produção de rela-
tórios periódicos de acompanhamento das políticas contra a discrimina-
ção racial, contendo, entre outras, informações sobre inclusão no sistema 
de ensino (básico e superior), inclusão no mercado de trabalho, assistên-
cia integrada à saúde, número de violações registradas e apuradas, recor-
rências de violações, e dados populacionais e de renda.

Responsáveis: Secretaria Especial de Políticas de Promoção da 
Igualdade Racial da Presidência da República; Secretaria Especial dos Di-
reitos Humanos da Presidência da República

e) Analisar periodicamente os indicadores que apontam desi-
gualdades visando à formulação e implementação de políticas públicas 
afirmativas que valorizem a promoção da igualdade racial.

Responsáveis: Secretaria Especial de Políticas de Promoção da 
Igualdade Racial da Presidência da República; Secretaria Especial dos 
Direitos Humanos da Presidência da República; Ministério da Educação; 
Ministério do Trabalho e Emprego; Ministério do Desenvolvimento So-
cial e Combate à Fome; Ministério da Saúde

f) Fortalecer a integração das políticas públicas em todas as comu-
nidades remanescentes de quilombos localizadas no território brasileiro.
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Responsáveis: Secretaria Especial de Políticas de Promoção da 
Igualdade Racial da Presidência da República; Ministério da Cultura

g) Fortalecer os mecanismos existentes de reconhecimento das 
comunidades quilombolas como garantia dos seus direitos específicos.

Responsáveis: Ministério do Desenvolvimento Agrário; Minis-
tério da Cultura; Secretaria Especial de Política de Promoção da Igualda-
de Racial da Presidência da República

h) Fomentar programas de valorização do patrimônio cultural 
das populações negras.

Responsável: Ministério da Cultura; Secretaria Especial de Pro-
moção da Igualdade Racial da Presidência da República

i) Assegurar o resgate da memória das populações negras, me-
diante a publicação da história de resistência e resgate de tradições das 
populações das diásporas.

Responsável: Secretaria Especial de Políticas de Promoção da 
Igualdade Racial da Presidência da República

Objetivo estratégico II:

Garantia aos povos indígenas da manutenção e resgate das condições 
de reprodução, assegurando seus modos de vida.

Ações programáticas:

a) Assegurar a integridade das terras indígenas para proteger e 
promover o modo de vida dos povos indígenas.

Responsável: Ministério da Justiça
b) Proteger os povos indígenas isolados e de recente contato para 

garantir sua reprodução cultural e etnoambiental.
Responsável: Ministério da Justiça
c) Aplicar os saberes dos povos indígenas e das comunidades tra-

dicionais na elaboração de políticas públicas, respeitando a Convenção 
no 169 da OIT.

Responsável: Ministério da Justiça
d) Apoiar projetos de lei com objetivo de revisar o Estatuto do Índio 

com base no texto constitucional de 1988 e na Convenção no 169 da OIT.
Responsável: Ministério da Justiça
e) Elaborar relatório periódico de acompanhamento das políticas 

indigenistas que contemple dados sobre os processos de demarcações das 
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terras indígenas, dados sobre intrusões e conflitos territoriais, inclusão 
no sistema de ensino (básico e superior), assistência integrada à saúde, 
número de violações registradas e apuradas, recorrências de violações e 
dados populacionais.

Responsável: Ministério da Justiça
f) Proteger e promover os conhecimentos tradicionais e medici-

nais dos povos indígenas.
Responsáveis: Ministério da Justiça; Ministério da Saúde
g) Implementar políticas de proteção do patrimônio dos povos 

indígenas, por meio dos registros material e imaterial, mapeando os sítios 
históricos e arqueológicos, a cultura, as línguas e a arte.

Responsáveis: Ministério da Cultura; Ministério da Justiça
h) Promover projetos e pesquisas para resgatar a história dos po-

vos indígenas.
Responsável: Ministério da Justiça
i) Promover ações culturais para o fortalecimento da educação 

escolar dos povos indígenas, estimulando a valorização de suas próprias 
formas de produção do conhecimento.

Responsáveis: Ministério da Cultura; Ministério da Justiça
j) Garantir o acesso à educação formal pelos povos indígenas, 

bilíngues e com adequação curricular formulada com a participação de 
representantes das etnias indigenistas e especialistas em educação.

Responsáveis: Ministério da Justiça; Ministério da Educação
k) Assegurar o acesso e permanência da população indígena no 

ensino superior, por meio de ações afirmativas e respeito à diversidade 
étnica e cultural.

Responsáveis: Ministério da Justiça; Ministério da Educação
l) Adotar medidas de proteção dos direitos das crianças indíge-

nas nas redes de ensino, saúde e assistência social, em consonância com a 
promoção dos seus modos de vida.

Responsáveis: Ministério da Educação; Ministério da Saúde; Mi-
nistério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; Secretaria Espe-
cial dos Direitos Humanos da Presidência da República
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Objetivo estratégico III:

Garantia dos direitos das mulheres para o estabelecimento das condi-
ções necessárias para sua plena cidadania.

Ações programáticas:

a) Desenvolver ações afirmativas que permitam incluir plena-
mente as mulheres no processo de desenvolvimento do País, por meio da 
promoção da sua autonomia econômica e de iniciativas produtivas que 
garantam sua independência.

Responsável: Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres 
da Presidência da República

b) Incentivar políticas públicas e ações afirmativas para a participação 
igualitária, plural e multirracial das mulheres nos espaços de poder e decisão.

Responsável: Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres 
da Presidência da República

c) Elaborar relatório periódico de acompanhamento das políticas 
para mulheres com recorte étnico-racial, que contenha dados sobre ren-
da, jornada e ambiente de trabalho, ocorrências de assédio moral, sexual 
e psicológico, ocorrências de violências contra a mulher, assistência à 
saúde integral, dados reprodutivos, mortalidade materna e escolarização.

Responsável: Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres 
da Presidência da República

d) Divulgar os instrumentos legais de proteção às mulheres, na-
cionais e internacionais, incluindo sua publicação em formatos acessí-
veis, como braile, CD de áudio e demais tecnologias assistivas.

Responsável: Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres 
da Presidência da República

e) Ampliar o financiamento de abrigos para mulheres em situa-
ção de vulnerabilidade, garantindo plena acessibilidade.

Responsáveis: Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres 
da Presidência da República; Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome

f) Propor tratamento preferencial de atendimento às mulheres 
em situação de violência doméstica e familiar nos Conselhos Gestores 
do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social e junto ao Fundo de 
Desenvolvimento Social.
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Responsáveis: Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres 
da Presidência da República; Ministério das Cidades; Ministério do De-
senvolvimento Social e Combate à Fome

g)Apoiar a aprovação do projeto de lei que descriminaliza o abor-
to, considerando a autonomia das mulheres para decidir sobre seus corpos.

g) Considerar o aborto como tema de saúde pública, com a ga-
rantia do acesso aos serviços de saúde. (Redação dada pelo Decreto nº 
7.177, de 2010)

Responsáveis: Ministério da Saúde; Secretaria Especial de Polí-
ticas para as Mulheres da Presidência da República; Ministério da Justiça

h) Realizar campanhas e ações educativas para desconstruir os 
estereótipos relativos às profissionais do sexo.

Responsável: Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres 
da Presidência da República

Diretriz 10: Garantia da igualdade na diversidade.

Objetivo estratégico I:

Afirmação da diversidade para construção de uma sociedade igualitária.

Ações programáticas:

a) Realizar campanhas e ações educativas para desconstrução 
de estereótipos relacionados com diferenças étnico-raciais, etárias, de 
identidade e orientação sexual, de pessoas com deficiência, ou segmentos 
profissionais socialmente discriminados.

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presi-
dência da República; Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igual-
dade Racial da Presidência da República; Secretaria Especial de Políticas 
para as Mulheres da Presidência da República; Ministério da Cultura

b) Incentivar e promover a realização de atividades de valori-
zação da cultura das comunidades tradicionais, entre elas ribeirinhos, 
extrativistas, quebradeiras de coco, pescadores artesanais, seringueiros, 
geraizeiros, varzanteiros, pantaneiros, comunidades de fundo de pasto, 
caiçaras e faxinalenses.

Responsáveis: Ministério da Cultura; Ministério do Desenvolvi-
mento Social e Combate à Fome; Ministério do Esporte
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c) Fomentar a formação e capacitação em Direitos Humanos, 
como meio de resgatar a autoestima e a dignidade das comunidades tra-
dicionais, rurais e urbanas.

Responsáveis: Secretaria Especial de Políticas de Promoção da 
Igualdade Racial da Presidência da República; Ministério da Justiça; Mi-
nistério da Cultura

d) Apoiar políticas de acesso a direitos para a população cigana, 
valorizando seus conhecimentos e cultura.

Responsável: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate 
à Fome

e) Apoiar e valorizar a associação das mulheres quebradeiras de 
coco, protegendo e promovendo a continuidade de seu trabalho extrativista.

Responsável: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate 
à Fome

f) Elaborar relatórios periódicos de acompanhamento das polí-
ticas direcionadas às populações e comunidades tradicionais, que conte-
nham, entre outras, informações sobre população estimada, assistência 
integrada à saúde, número de violações registradas e apuradas, recorrên-
cia de violações, lideranças ameaçadas, dados sobre acesso à moradia, 
terra e território e conflitos existentes.

Responsáveis: Ministério da Justiça; Ministério da Saúde; Secre-
taria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidên-
cia da República; Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidên-
cia da República

Objetivo estratégico II:

Proteção e promoção da diversidade das expressões culturais como 
Direito Humano.

Ações programáticas:

a) Promover ações de afirmação do direito à diversidade das expres-
sões culturais, garantindo igual dignidade e respeito para todas as culturas.

Responsável: Ministério da Cultura
b) Incluir nos instrumentos e relatórios de políticas culturais a 

temática dos Direitos Humanos.
Responsável: Ministério da Cultura
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Objetivo estratégico III:

Valorização da pessoa idosa e promoção de sua participação na sociedade.

Ações programáticas:

a) Promover a inserção, a qualidade de vida e a prevenção de 
agravos aos idosos, por meio de programas que fortaleçam o convívio 
familiar e comunitário, garantindo o acesso a serviços, ao lazer, à cultura 
e à atividade física, de acordo com sua capacidade funcional.

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República; Ministério da Cultura; Ministério do Esporte

b) Apoiar a criação de centros de convivência e desenvolver ações 
de valorização e socialização da pessoa idosa nas zonas urbanas e rurais.

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República; Ministério da Cultura

c) Fomentar programas de voluntariado de pessoas idosas, vi-
sando valorizar e reconhecer sua contribuição para o desenvolvimento e 
bem-estar da comunidade.

Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República

d) Desenvolver ações que contribuam para o protagonismo da 
pessoa idosa na escola, possibilitando sua participação ativa na constru-
ção de uma nova percepção intergeracional.

Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República

e) Potencializar ações com ênfase no diálogo intergeracional, va-
lorizando o conhecimento acumulado das pessoas idosas.

Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República

f) Desenvolver ações intersetoriais para capacitação continuada 
de cuidadores de pessoas idosas.

Responsáveis: Ministério da Saúde; Ministério da Cultura
g) Desenvolver política de humanização do atendimento ao ido-

so, principalmente em instituições de longa permanência.
Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-

sidência da República; Ministério da Cultura
h) Elaborar programas de capacitação para os operadores dos di-

reitos da pessoa idosa.
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Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República.

i) Elaborar relatório periódico de acompanhamento das políticas 
para pessoas idosas que contenha informações sobre os Centros Integra-
dos de Atenção a Prevenção à Violência, tais como: quantidade existente; 
sua participação no financiamento público; sua inclusão nos sistemas de 
atendimento; número de profissionais capacitados; pessoas idosas aten-
didas; proporção dos casos com resoluções; taxa de reincidência; pessoas 
idosas seguradas e aposentadas; famílias providas por pessoas idosas; 
pessoas idosas em abrigos; pessoas idosas em situação de rua; principal 
fonte de renda dos idosos; pessoas idosas atendidas, internadas e mortas 
por violência ou maus-tratos.

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República; Ministério da Saúde; Ministério da Previdência 
Social; Ministério da Justiça; Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome

Objetivo estratégico IV:

Promoção e proteção dos direitos das pessoas com deficiência e garan-
tia da acessibilidade igualitária.

Ações programáticas:

a) Garantir às pessoas com deficiência igual e efetiva proteção 
legal contra a discriminação.

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República; Ministério da Justiça

b) Garantir salvaguardas apropriadas e efetivas para prevenir 
abusos a pessoas com deficiência e pessoas idosas.

Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República

c) Assegurar o cumprimento do Decreto de Acessibilidade (De-
creto no 5.296/2004), que garante a acessibilidade pela adequação das vias 
e passeios públicos, semáforos, mobiliários, habitações, espaços de lazer, 
transportes, prédios públicos, inclusive instituições de ensino, e outros 
itens de uso individual e coletivo.
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Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da 
Presidência da República; Ministério do Trabalho e Emprego; Minis-
tério das Cidades

d) Garantir recursos didáticos e pedagógicos para atender às ne-
cessidades educativas especiais.

Responsável: Ministério da Educação
e) Disseminar a utilização dos sistemas braile, tadoma, escrita de 

sinais e libras tátil para inclusão das pessoas com deficiência em todo o 
sistema de ensino.

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República; Ministério da Educação

f) Instituir e implementar o ensino da Língua Brasileira de Sinais 
como disciplina curricular facultativa.

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República; Ministério da Educação

g) Propor a regulamentação das profissões relativas à implemen-
tação da acessibilidade, tais como: instrutor de Libras, guia-intérprete, 
tradutor-intérprete, transcritor, revisor e ledor da escrita braile e treina-
dores de cães-guia.

Responsável: Ministério do Trabalho e Emprego
h) Elaborar relatórios sobre os Municípios que possuam frota 

adaptada para subsidiar o processo de monitoramento do cumprimento 
e implementação da legislação de acessibilidade.

Responsáveis: Ministério das Cidades; Secretaria Especial dos 
Direitos Humanos da Presidência da República

Objetivo estratégico V:

Garantia do respeito à livre orientação sexual e identidade de gênero.

Ações programáticas:

a) Desenvolver políticas afirmativas e de promoção de cultura de 
respeito à livre orientação sexual e identidade de gênero, favorecendo a 
visibilidade e o reconhecimento social.

Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República

b) Apoiar projeto de lei que disponha sobre a união civil entre 
pessoas do mesmo sexo.
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Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República; Ministério da Justiça

c) Promover ações voltadas à garantia do direito de adoção por 
casais homoafetivos.

Responsáveis: Ministério da Justiça; Secretaria Especial dos Di-
reitos Humanos da Presidência da República; Secretaria Especial de Polí-
ticas para as Mulheres da Presidência da República

d) Reconhecer e incluir nos sistemas de informação do servi-
ço público todas as configurações familiares constituídas por lésbicas, 
gays, bissexuais, travestis e transexuais, com base na desconstrução da 
heteronormatividade.

Responsável: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
e) Desenvolver meios para garantir o uso do nome social de tra-

vestis e transexuais.
Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-

sidência da República
f) Acrescentar campo para informações sobre a identidade de gê-

nero dos pacientes nos prontuários do sistema de saúde.
Responsável: Ministério da Saúde
g) Fomentar a criação de redes de proteção dos Direitos Humanos 

de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (LGBT), principalmen-
te a partir do apoio à implementação de Centros de Referência em Direitos 
Humanos de Prevenção e Combate à Homofobia e de núcleos de pesquisa e 
promoção da cidadania daquele segmento em universidades públicas.

Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República

h) Realizar relatório periódico de acompanhamento das políti-
cas contra discriminação à população LGBT, que contenha, entre outras, 
informações sobre inclusão no mercado de trabalho, assistência à saúde 
integral, número de violações registradas e apuradas, recorrências de vio-
lações, dados populacionais, de renda e conjugais.

Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República

Objetivo estratégico VI:

Respeito às diferentes crenças, liberdade de culto e garantia da laicidade 
do Estado.
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Ações programáticas:

a) Instituir mecanismos que assegurem o livre exercício das di-
versas práticas religiosas, assegurando a proteção do seu espaço físico e 
coibindo manifestações de intolerância religiosa.

Responsáveis: Ministério da Justiça; Ministério da Cultura; Se-
cretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República

b) Promover campanhas de divulgação sobre a diversidade reli-
giosa para disseminar cultura da paz e de respeito às diferentes crenças.

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República; Ministério da Cultura; Secretaria Especial de Polí-
ticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República

c)Desenvolver mecanismos para impedir a ostentação de símbo-
los religiosos em estabelecimentos públicos da União. (Revogado pelo 
Decreto nº 7.177, de 2010)

Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presi-
dência da República (Revogado pelo Decreto nº 7.177, de 2010)

d) Estabelecer o ensino da diversidade e história das religiões, 
inclusive as derivadas de matriz africana, na rede pública de ensino, com 
ênfase no reconhecimento das diferenças culturais, promoção da tolerân-
cia e na afirmação da laicidade do Estado.

Responsáveis: Ministério da Educação; Secretaria Especial dos 
Direitos Humanos da Presidência da República

e) Realizar relatório sobre pesquisas populacionais relativas a 
práticas religiosas, que contenha, entre outras, informações sobre nú-
mero de religiões praticadas, proporção de pessoas distribuídas entre as 
religiões, proporção de pessoas que já trocaram de religião, número de 
pessoas religiosas não praticantes e número de pessoas sem religião.

Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República

Eixo Orientador IV:

Segurança Pública, Acesso à Justiça e Combate à Violência

Por muito tempo, alguns segmentos da militância em Direitos 
Humanos mantiveram-se distantes do debate sobre as políticas públicas 
de segurança no Brasil. No processo de consolidação da democracia, por 
diferentes razões, movimentos sociais e entidades manifestaram dificul-
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dade no tratamento do tema. Na base dessa dificuldade, estavam a me-
mória dos enfrentamentos com o aparato repressivo ao longo de duas 
décadas de regime ditatorial, a postura violenta vigente, muitas vezes, em 
órgãos de segurança pública, a percepção do crime e da violência como 
meros subprodutos de uma ordem social injusta a ser transformada em 
seus próprios fundamentos.

Distanciamento análogo ocorreu nas universidades, que, com 
poucas exceções, não se debruçaram sobre o modelo de polícia legado ou 
sobre os desafios da segurança pública. As polícias brasileiras, nos termos 
de sua tradição institucional, pouco aproveitaram da reflexão teórica e 
dos aportes oferecidos pela criminologia moderna e demais ciências so-
ciais, já disponíveis há algumas décadas às polícias e aos gestores de países 
desenvolvidos. A cultura arraigada de rejeitar as evidências acumuladas 
pela pesquisa e pela experiência de reforma das polícias no mundo era a 
mesma que expressava nostalgia de um passado de ausência de garantias 
individuais, e que identificava na ideia dos Direitos Humanos não a mais 
generosa entre as promessas construídas pela modernidade, mas uma 
verdadeira ameaça.

Estavam postas as condições históricas, políticas e culturais para 
que houvesse um fosso aparentemente intransponível entre os temas da 
segurança pública e os Direitos Humanos.

Nos últimos anos, contudo, esse processo de estranhamento mú-
tuo passou a ser questionado. De um lado, articulações na sociedade civil 
assumiram o desafio de repensar a segurança pública a partir de diálogos 
com especialistas na área, policiais e gestores. De outro, começaram a ser 
implantadas as primeiras políticas públicas buscando caminhos alternati-
vos de redução do crime e da violência, a partir de projetos centrados na 
prevenção e influenciados pela cultura de paz.

A proposição do Sistema Único de Segurança Pública, a moder-
nização de parte das nossas estruturas policiais e a aprovação de novos 
regimentos e leis orgânicas das polícias, a consciência crescente de que 
políticas de segurança pública são realidades mais amplas e complexas 
do que as iniciativas possíveis às chamadas “forças da segurança”, o sur-
gimento de nova geração de policiais, disposta a repensar práticas e dog-
mas e, sobretudo, a cobrança da opinião pública e a maior fiscalização 
sobre o Estado, resultante do processo de democratização, têm tornado 
possível a construção de agenda de reformas na área.

O Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania 
(Pronasci) e os investimentos já realizados pelo Governo Federal na 
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montagem de rede nacional de altos estudos em segurança pública, que 
têm beneficiado milhares de policiais em cada Estado, simbolizam, ao 
lado do processo de debates da 1ª Conferência Nacional de Segurança 
Pública, acúmulos históricos significativos, que apontam para novas e 
mais importantes mudanças.

As propostas elencadas neste eixo orientador do PNDH-3 arti-
culam-se com tal processo histórico de transformação e exigem muito 
mais do que já foi alcançado. Para tanto, parte-se do pressuposto de que a 
realidade brasileira segue sendo gravemente marcada pela violência e por 
severos impasses estruturais na área da segurança pública.

Problemas antigos, como a ausência de diagnósticos, de planeja-
mento e de definição formal de metas, a desvalorização profissional dos poli-
ciais e dos agentes penitenciários, o desperdício de recursos e a consagração 
de privilégios dentro das instituições, as práticas de abuso de autoridade e 
de violência policial contra grupos vulneráveis e a corrupção dos agentes de 
segurança pública, demandam reformas tão urgentes quanto profundas.

As propostas sistematizadas no PNDH-3 agregam, nesse contex-
to, as contribuições oferecidas pelo processo da 11ª Conferência Nacional 
dos Direitos Humanos e avançam também sobre temas que não foram 
objeto de debate, trazendo para o PNDH-3 parte do acúmulo crítico que 
tem sido proposto ao País pelos especialistas e pesquisadores da área.

Em linhas gerais, o PNDH-3 aponta para a necessidade de am-
pla reforma no modelo de polícia e propõe o aprofundamento do debate 
sobre a implantação do ciclo completo de policiamento às corporações 
estaduais. Prioriza transparência e participação popular, instando ao 
aperfeiçoamento das estatísticas e à publicação de dados, assim como à 
reformulação do Conselho Nacional de Segurança Pública. Contempla 
a prevenção da violência e da criminalidade como diretriz, ampliando o 
controle sobre armas de fogo e indicando a necessidade de profissionali-
zação da investigação criminal.

Com ênfase na erradicação da tortura e na redução da letalida-
de policial e carcerária, confere atenção especial ao estabelecimento de 
procedimentos operacionais padronizados, que previnam as ocorrências 
de abuso de autoridade e de violência institucional, e confiram maior se-
gurança a policiais e agentes penitenciários. Reafirma a necessidade de 
criação de ouvidorias independentes em âmbito federal e, inspirado em 
tendências mais modernas de policiamento, estimula as iniciativas orien-
tadas por resultados, o desenvolvimento do policiamento comunitário e 
voltado para a solução de problemas, elencando medidas que promovam 
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a valorização dos trabalhadores em segurança pública. Contempla, ainda, 
a criação de sistema federal que integre os atuais sistemas de proteção a 
vítimas e testemunhas, defensores de Direitos Humanos e crianças e ado-
lescentes ameaçados de morte.

Também como diretriz, o PNDH-3 propõe profunda reforma da 
Lei de Execução Penal que introduza garantias fundamentais e novos re-
gramentos para superar as práticas abusivas, hoje comuns. E trata as penas 
privativas de liberdade como última alternativa, propondo a redução da 
demanda por encarceramento e estimulando novas formas de tratamento 
dos conflitos, como as sugeridas pelo mecanismo da Justiça Restaurativa.

Reafirma-se a centralidade do direito universal de acesso à Jus-
tiça, com a possibilidade de acesso aos tribunais por toda a população, 
com o fortalecimento das defensorias públicas e a modernização da ges-
tão judicial, de modo a garantir respostas judiciais mais céleres e eficazes. 
Destacam-se, ainda, o direito de acesso à Justiça em matéria de conflitos 
agrários e urbanos e o necessário estímulo aos meios de soluções pacífi-
cas de controvérsias.

O PNDH-3 apresenta neste eixo, fundamentalmente, propostas 
para que o Poder Público se aperfeiçoe no desenvolvimento de políti-
cas públicas de prevenção ao crime e à violência, reforçando a noção de 
acesso universal à Justiça como direito fundamental, e sustentando que a 
democracia, os processos de participação e transparência, aliados ao uso 
de ferramentas científicas e à profissionalização das instituições e traba-
lhadores da segurança, assinalam os roteiros mais promissores para que 
o Brasil possa avançar no caminho da paz pública.

Diretriz 11: Democratização e modernização do sistema de segurança 
pública

Objetivo estratégico I:

Modernização do marco normativo do sistema de segurança pública.

Ações programáticas:

a) Propor alteração do texto constitucional, de modo a consi-
derar as polícias militares não mais como forças auxiliares do Exército, 
mantendo-as apenas como força reserva.

Responsável: Ministério da Justiça
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b) Propor a revisão da estrutura, treinamento, controle, emprego e 
regimentos disciplinares dos órgãos de segurança pública, de forma a po-
tencializar as suas funções de combate ao crime e proteção dos direitos de 
cidadania, bem como garantir que seus órgãos corregedores disponham 
de carreira própria, sem subordinação à direção das instituições policiais.

Responsável: Ministério da Justiça
c) Propor a criação obrigatória de ouvidorias de polícias inde-

pendentes nos Estados e no Distrito Federal, com ouvidores protegidos 
por mandato e escolhidos com participação da sociedade.

Responsável: Ministério da Justiça
d) Assegurar a autonomia funcional dos peritos e a moderniza-

ção dos órgãos periciais oficiais, como forma de incrementar sua estru-
turação, assegurando a produção isenta e qualificada da prova material, 
bem como o princípio da ampla defesa e do contraditório e o respeito aos 
Direitos Humanos.

Responsável: Ministério da Justiça
e) Promover o aprofundamento do debate sobre a instituição do 

ciclo completo da atividade policial, com competências repartidas pelas 
polícias, a partir da natureza e da gravidade dos delitos.

Responsável: Ministério da Justiça
f) Apoiar a aprovação do Projeto de Lei no 1.937/2007, que dis-

põe sobre o Sistema Único de Segurança Pública.
Responsável: Ministério da Justiça

Objetivo estratégico II:

Modernização da gestão do sistema de segurança pública.

Ações programáticas:

a) Condicionar o repasse de verbas federais à elaboração e re-
visão periódica de planos estaduais, distrital e municipais de segurança 
pública que se pautem pela integração e pela responsabilização territorial 
da gestão dos programas e ações.

Responsável: Ministério da Justiça
b) Criar base de dados unificada que permita o fluxo de informa-

ções entre os diversos componentes do sistema de segurança pública e a 
Justiça criminal.
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Responsáveis: Ministério da Justiça; Secretaria Especial dos Di-
reitos Humanos da Presidência da República

c) Redefinir as competências e o funcionamento da Inspetoria-
-Geral das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares.

Responsáveis: Ministério da Justiça; Ministério da Defesa

Objetivo estratégico III:

Promoção dos Direitos Humanos dos profissionais do sistema de se-
gurança pública, assegurando sua formação continuada e compatível 
com as atividades que exercem.

Ações programáticas:

a) Proporcionar equipamentos para proteção individual efetiva 
para os profissionais do sistema federal de segurança pública.

Responsável: Ministério da Justiça
b) Condicionar o repasse de verbas federais aos Estados, ao Dis-

trito Federal e aos Municípios, à garantia da efetiva disponibilização de 
equipamentos de proteção individual aos profissionais do sistema nacio-
nal de segurança pública.

Responsável: Ministério da Justiça
c) Fomentar o acompanhamento permanente da saúde mental 

dos profissionais do sistema de segurança pública, mediante serviços es-
pecializados do sistema de saúde pública.

Responsáveis: Ministério da Justiça; Ministério da Saúde
d) Propor projeto de lei instituindo seguro para casos de aciden-

tes incapacitantes ou morte em serviço para os profissionais do sistema 
de segurança pública.

Responsável: Ministério da Justiça;
e) Garantir a reabilitação e reintegração ao trabalho dos profis-

sionais do sistema de segurança pública federal, nos casos de deficiência 
adquirida no exercício da função.

Responsável: Ministério da Justiça;

Diretriz 12: Transparência e participação popular no sistema de segu-
rança pública e justiça criminal.

Objetivo estratégico I:
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Publicação de dados do sistema federal de segurança pública.

Ação programática

a) Publicar trimestralmente estatísticas sobre:
• Crimes registrados, inquéritos instaurados e concluídos, prisões 

efetuadas, flagrantes registrados, operações realizadas, armas e entorpe-
centes apreendidos pela Polícia Federal em cada Estado da Federação;

• Veículos abordados, armas e entorpecentes apreendidos e prisões 
efetuadas pela Polícia Rodoviária Federal em cada Estado da Federação;

• Presos provisórios e condenados sob custódia do sistema pe-
nitenciário federal e quantidade de presos trabalhando e estudando por 
sexo, idade e raça ou etnia;

• Vitimização de policiais federais, policiais rodoviários fe-
derais, membros da Força Nacional de Segurança Pública e agentes 
penitenciários federais;

• Quantidade e tipos de laudos produzidos pelos órgãos federais 
de perícia oficial.

Responsável: Ministério da Justiça

Objetivo estratégico II:

Consolidação de mecanismos de participação popular na elaboração 
das políticas públicas de segurança.

Ações programáticas:

a) Reformular o Conselho Nacional de Segurança Pública, asse-
gurando a participação da sociedade civil organizada em sua composição 
e garantindo sua articulação com o Conselho Nacional de Política Crimi-
nal e Penitenciária.

Responsável: Ministério da Justiça
b) Fomentar mecanismos de gestão participativa das políticas 

públicas de segurança, como conselhos e conferências, ampliando a Con-
ferência Nacional de Segurança Pública.

Responsável: Ministério da Justiça

Diretriz 13: Prevenção da violência e da criminalidade e profissionali-
zação da investigação de atos criminosos.
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Objetivo estratégico I:

Ampliação do controle de armas de fogo em circulação no País.

Ações programáticas:

a) Realizar ações permanentes de estímulo ao desarmamento da 
população.

Responsável: Ministério da Justiça
b) Propor reforma da legislação para ampliar as restrições e os 

requisitos para aquisição de armas de fogo por particulares e empresas de 
segurança privada.

Responsável: Ministério da Justiça
c) Propor alteração da legislação para garantir que as armas 

apreendidas em crimes que não envolvam disparo sejam inutilizadas 
imediatamente após a perícia.

Responsável: Ministério da Justiça
c) Registrar no Sistema Nacional de Armas todas as armas de 

fogo destruídas.
Responsável: Ministério da Defesa

Objetivo estratégico II:

Qualificação da investigação criminal.

Ações programáticas:

a) Propor projeto de lei para alterar o procedimento do inquéri-
to policial, de modo a admitir procedimentos orais gravados e transfor-
mar em peça ágil e eficiente de investigação criminal voltada à coleta de 
evidências.

Responsável: Ministério da Justiça
b) Fomentar o debate com o objetivo de unificar os meios de in-

vestigação e obtenção de provas e padronizar procedimentos de investi-
gação criminal.

Responsável: Ministério da Justiça
c) Promover a capacitação técnica em investigação criminal para 

os profissionais dos sistemas estaduais de segurança pública.
Responsável: Ministério da Justiça



COLETÂNEA DE LEGISLAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL 
SOBRE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS 

VOLUME 2

418

d) Realizar pesquisas para qualificação dos estudos sobre técni-
cas de investigação criminal.

Responsável: Ministério da Justiça

Objetivo estratégico III:

Produção de prova pericial com celeridade e procedimento padronizado.

Ações programáticas:

a) Propor regulamentação da perícia oficial.
Responsável: Ministério da Justiça
b) Propor projeto de lei para proporcionar autonomia adminis-

trativa e funcional dos órgãos periciais federais.
Responsável: Ministério da Justiça
c) Propor padronização de procedimentos e equipamentos a se-

rem utilizados pelas unidades periciais oficiais em todos os exames peri-
ciais criminalísticos e médico-legais.

Responsáveis: Ministério da Justiça; Secretaria Especial dos Di-
reitos Humanos da Presidência da República

d) Desenvolver sistema de dados nacional informatizado para 
monitoramento da produção e da qualidade dos laudos produzidos nos 
órgãos periciais.

Responsável: Ministério da Justiça
e) Fomentar parcerias com universidades para pesquisa e desenvol-

vimento de novas metodologias a serem implantadas nas unidades periciais.
Responsável: Ministério da Justiça
f) Promover e apoiar a educação continuada dos profissionais 

da perícia oficial, em todas as áreas, para a formação técnica e em 
Direitos Humanos.

Responsáveis: Ministério da Justiça; Secretaria Especial dos Di-
reitos Humanos da Presidência da República

Objetivo estratégico IV:

Fortalecimento dos instrumentos de prevenção à violência.

Ações programáticas:
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a) Elaborar diretrizes para as políticas de prevenção à violência 
com o objetivo de assegurar o reconhecimento das diferenças geracio-
nais, de gênero, étnico-racial e de orientação sexual.

Responsáveis: Ministério da Justiça; Secretaria Especial de Polí-
ticas para as Mulheres da Presidência da República; Secretaria Especial de 
Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República

b) Realizar anualmente pesquisas nacionais de vitimização.
Responsáveis: Ministério da Justiça; Secretaria Especial dos Di-

reitos Humanos da Presidência da República
c) Fortalecer mecanismos que possibilitem a efetiva fiscalização 

de empresas de segurança privada e a investigação e responsabilização de 
policiais que delas participem de forma direta ou indireta.

Responsáveis: Ministério da Justiça; Secretaria Especial dos Di-
reitos Humanos da Presidência da República

d) Desenvolver normas de conduta e fiscalização dos serviços de 
segurança privados que atuam na área rural.

Responsável: Ministério da Justiça
e) Elaborar diretrizes para atividades de policiamento comuni-

tário e policiamento orientado para a solução de problemas, bem como 
catalogar e divulgar boas práticas dessas atividades.

Responsável: Ministério da Justiça
f) Elaborar diretrizes para atuação conjunta entre os órgãos de 

trânsito e os de segurança pública para reduzir a violência no trânsito.
Responsáveis: Ministério da Justiça; Ministério das Cidades
g) Realizar debate sobre o atual modelo de repressão e estimular 

a discussão sobre modelos alternativos de tratamento do uso e tráfico de 
drogas, considerando o paradigma da redução de danos.

Responsáveis: Ministério da Justiça; Secretaria Especial dos Di-
reitos Humanos da Presidência da República; Gabinete de Segurança Ins-
titucional; Ministério da Saúde

Objetivo estratégico V:

Redução da violência motivada por diferenças de gênero, raça ou et-
nia, idade, orientação sexual e situação de vulnerabilidade.

Ações programáticas:
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a) Fortalecer a atuação da Polícia Federal no combate e na apura-
ção de crimes contra os Direitos Humanos.

Responsáveis: Ministério da Justiça; Secretaria Especial dos Di-
reitos Humanos da Presidência da República

b) Garantir aos grupos em situação de vulnerabilidade o conhe-
cimento sobre serviços de atendimento, atividades desenvolvidas pelos 
órgãos e instituições de segurança e mecanismos de denúncia, bem como 
a forma de acioná-los.

Responsáveis: Ministério da Justiça; Secretaria Especial dos Di-
reitos Humanos da Presidência da República; Secretaria Especial de Polí-
ticas para as Mulheres da Presidência da República; Secretaria Especial de 
Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República

c) Desenvolver e implantar sistema nacional integrado das redes 
de saúde, de assistência social e educação para a notificação de violência.

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presi-
dência da República; Ministério da Saúde; Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome; Ministério da Educação; Secretaria Especial de 
Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República

d) Promover campanhas educativas e pesquisas voltadas à pre-
venção da violência contra pessoas com deficiência, idosos, mulheres, 
indígenas, negros, crianças, adolescentes, lésbicas, gays, bissexuais, tran-
sexuais, travestis e pessoas em situação de rua.

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República; Ministério do Desenvolvimento Social e Combate 
à Fome; Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial 
da Presidência da República; Secretaria Especial de Políticas para as Mu-
lheres da Presidência da República; Ministério da Justiça; Ministério do 
Turismo; Ministério do Esporte

e) Fortalecer unidade especializada em conflitos indígenas na 
Polícia Federal e garantir sua atuação conjunta com a FUNAI, em espe-
cial nos processos conflituosos de demarcação.

Responsável: Ministério da Justiça
f) Fomentar cursos de qualificação e capacitação sobre aspectos 

da cultura tradicional dos povos indígenas e sobre legislação indigenista 
para todas as corporações policiais, principalmente para as polícias mi-
litares e civis especialmente nos Estados e Municípios em que as aldeias 
indígenas estejam localizadas nas proximidades dos centros urbanos.

Responsáveis: Ministério da Justiça; Secretaria Especial dos Di-
reitos Humanos da Presidência da República
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g) Fortalecer mecanismos para combater a violência contra a 
população indígena, em especial para as mulheres indígenas vítimas de 
casos de violência psicológica, sexual e de assédio moral.

Responsáveis: Ministério da Justiça; Ministério da Saúde; Secre-
taria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da República

h) Apoiar a implementação do pacto nacional de enfrentamento 
à violência contra as mulheres de forma articulada com os planos esta-
duais de segurança pública e em conformidade com a Lei Maria da Penha 
(Lei no 11.340/2006).

Responsáveis: Ministério da Justiça; Secretaria Especial de Polí-
ticas para as Mulheres da Presidência da República; Ministério da Saúde; 
Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República

i) Avaliar o cumprimento da Lei Maria da Penha com base nos 
dados sobre tipos de violência, agressor e vítima.

Responsáveis: Ministério da Justiça; Secretaria Especial de Polí-
ticas para as Mulheres da Presidência da República

j) Fortalecer ações estratégicas de prevenção à violência contra 
jovens negros.

Responsáveis: Secretaria Especial de Políticas de Promoção da 
Igualdade Racial da Presidência da República; Ministério da Justiça

k) Estabelecer política de prevenção de violência contra a popu-
lação em situação de rua, incluindo ações de capacitação de policiais em 
Direitos Humanos.

Responsáveis: Ministério da Justiça; Secretaria Especial dos Di-
reitos Humanos da Presidência da República

l) Promover a articulação institucional, em conjunto com a socie-
dade civil, para implementar o Plano de Ação para o Enfrentamento da 
Violência contra a Pessoa Idosa.

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República; Ministério da Justiça; Ministério do Desenvolvi-
mento Social e Combate à Fome; Ministério da Saúde

m) Fomentar a implantação do serviço de recebimento e enca-
minhamento de denúncias de violência contra a pessoa idosa em todas as 
unidades da Federação.

Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República

n) Capacitar profissionais de educação e saúde para identificar 
e notificar crimes e casos de violência contra a pessoa idosa e contra a 
pessoa com deficiência.
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Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República; Ministério da Saúde; Ministério da Educação

o) Implementar ações de promoção da cidadania e Direitos Hu-
manos das lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e travestis, com foco na 
prevenção à violência, garantindo redes integradas de atenção.

Responsáveis: Ministério da Justiça; Secretaria Especial dos Di-
reitos Humanos da Presidência da República

Objetivo estratégico VI:

Enfrentamento ao tráfico de pessoas.

Ações programáticas:

a) Desenvolver metodologia de monitoramento, disseminação e 
avaliação das metas do Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de 
Pessoas, bem como construir e implementar o II Plano Nacional de En-
frentamento ao Tráfico de Pessoas.

Responsáveis: Ministério da Justiça; Ministério do Turismo; Se-
cretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da Repú-
blica; Ministério do Trabalho e Emprego; Secretaria Especial dos Direitos 
Humanos da Presidência da República

b) Estruturar, a partir de serviços existentes, sistema nacional de 
atendimento às vítimas do tráfico de pessoas, de reintegração e diminui-
ção da vulnerabilidade, especialmente de crianças, adolescentes, mulhe-
res, transexuais e travestis.

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República; Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres 
da Presidência da República; Ministério da Justiça

c) Implementar as ações referentes a crianças e adolescentes previs-
tas na Política e no Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas.

Responsáveis: Ministério da Justiça; Secretaria Especial dos Di-
reitos Humanos da Presidência da República

d) Consolidar fluxos de encaminhamento e monitoramento de 
denúncias de casos de tráfico de crianças e adolescentes.

Responsáveis: Ministério da Justiça; Secretaria Especial dos Di-
reitos Humanos da Presidência da República; Secretaria Especial de Polí-
ticas para as Mulheres da Presidência da República
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e)Revisar e disseminar metodologia para atendimento de crian-
ças e adolescentes vítimas de tráfico.

Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República

f) Fomentar a capacitação de técnicos da gestão pública, organi-
zações não governamentais e representantes das cadeias produtivas para 
o enfrentamento ao tráfico de pessoas.

Responsável: Ministério do Turismo
g) Desenvolver metodologia e material didático para capacitar 

agentes públicos no enfrentamento ao tráfico de pessoas.
Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-

sidência da República; Ministério do Turismo; Ministério da Justiça; Se-
cretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da República

h) Realizar estudos e pesquisas sobre o tráfico de pessoas, inclu-
sive sobre exploração sexual de crianças e adolescentes.

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República; Ministério do Turismo; Ministério da Justiça; Se-
cretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da República

Diretriz 14: Combate à violência institucional, com ênfase na erradi-
cação da tortura e na redução da letalidade policial e carcerária.

Objetivo estratégico I:

Fortalecimento dos mecanismos de controle do sistema de segurança 
pública.

Ações programáticas:

a) Criar ouvidoria de polícia com independência para exercer 
controle externo das atividades das Polícias Federais e da Força Nacional 
de Segurança Pública, coordenada por um ouvidor com mandato.

Responsáveis: Ministério da Justiça; Secretaria Especial dos Di-
reitos Humanos da Presidência da República

b) Fortalecer a Ouvidoria do Departamento Penitenciário Nacio-
nal, dotando-a de recursos humanos e materiais necessários ao desempe-
nho de suas atividades, propondo sua autonomia funcional.

Responsável: Ministério da Justiça



COLETÂNEA DE LEGISLAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL 
SOBRE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS 

VOLUME 2

424

c) Condicionar a transferência voluntária de recursos federais 
aos Estados e ao Distrito Federal ao plano de implementação ou à exis-
tência de ouvidorias de polícia e do sistema penitenciário, que atendam 
aos requisitos de coordenação por ouvidor com mandato, escolhidos com 
participação da sociedade civil e com independência para sua atuação.

Responsável: Ministério da Justiça
d) Elaborar projeto de lei para aperfeiçoamento da legislação 

processual penal, visando padronizar os procedimentos da investigação 
de ações policiais com resultado letal.

Responsável: Ministério da Justiça; Secretaria Especial dos Di-
reitos Humanos da Presidência da República

e) Dotar as Corregedorias da Polícia Federal, da Polícia Rodo-
viária Federal e do Departamento Penitenciário Nacional de recursos 
humanos e materiais suficientes para o desempenho de suas atividades, 
ampliando sua autonomia funcional.

Responsável: Ministério da Justiça
f) Fortalecer a inspetoria da Força Nacional de Segurança Pú-

blica e tornar obrigatória a publicação trimestral de estatísticas sobre 
procedimentos instaurados e concluídos e sobre o número de policiais 
desmobilizados.

Responsável: Ministério da Justiça
g) Publicar trimestralmente estatísticas sobre procedimentos ins-

taurados e concluídos pelas Corregedorias da Polícia Federal e da Polícia 
Rodoviária Federal, e sobre a quantidade de policiais infratores e conde-
nados, por cargo e tipo de punição aplicada.

Responsável: Ministério da Justiça
h) Publicar trimestralmente informações sobre pessoas mortas 

e feridas em ações da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e da 
Força Nacional de Segurança Pública.

Responsável: Ministério da Justiça
i) Criar sistema de rastreamento de armas e de veículos usados 

pela Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Força Nacional de Se-
gurança Pública, e fomentar a criação de sistema semelhante nos Estados 
e no Distrito Federal.

Responsável: Ministério da Justiça
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Objetivo estratégico II:

Padronização de procedimentos e equipamentos do sistema de segu-
rança pública.

Ações programáticas:

a) Elaborar procedimentos operacionais padronizados para as 
forças policiais federais, com respeito aos Direitos Humanos.

Responsáveis: Ministério da Justiça; Secretaria Especial dos Di-
reitos Humanos da Presidência da República

b) Elaborar procedimentos operacionais padronizados sobre re-
vistas aos visitantes de estabelecimentos prisionais, respeitando os pre-
ceitos dos Direitos Humanos.

Responsáveis: Ministério da Justiça; Secretaria Especial dos Di-
reitos Humanos da Presidência da República; Secretaria Especial de Polí-
ticas para as Mulheres da Presidência da República

c) Elaborar diretrizes nacionais sobre uso da força e de armas de 
fogo pelas instituições policiais e agentes do sistema penitenciário.

Responsáveis: Ministério da Justiça; Secretaria Especial dos Di-
reitos Humanos da Presidência da República

d) Padronizar equipamentos, armas, munições e veículos apro-
priados à atividade policial a serem utilizados pelas forças policiais da 
União, bem como aqueles financiados com recursos federais nos Estados, 
no Distrito Federal e nos Municípios.

Responsáveis: Ministério da Justiça; Secretaria Especial dos Di-
reitos Humanos da Presidência da República

e) Disponibilizar para a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Fe-
deral e para a Força Nacional de Segurança Pública munição, tecnologias 
e armas de menor potencial ofensivo.

Responsável: Ministério da Justiça

Objetivo estratégico III:

Consolidação de política nacional visando à erradicação da tortura 
e de outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes.
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Ações programáticas:

a) Elaborar projeto de lei visando a instituir o Mecanismo Pre-
ventivo Nacional, sistema de inspeção aos locais de detenção para o mo-
nitoramento regular e periódico dos centros de privação de liberdade, 
nos termos do protocolo facultativo à convenção da ONU contra a tor-
tura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes.

Responsáveis: Ministério da Justiça; Secretaria Especial dos Direitos 
Humanos da Presidência da República; Ministério das Relações Exteriores;

b) Instituir grupo de trabalho para discutir e propor atualização 
e aperfeiçoamento da Lei no 9.455/1997, que define os crimes de tortura, 
de forma a atualizar os tipos penais, instituir sistema nacional de combate 
à tortura, estipular marco legal para a definição de regras unificadas de 
exame médico-legal, bem como estipular ações preventivas obrigatórias 
como formação específica das forças policiais e capacitação de agentes 
para a identificação da tortura.

Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República

c) Promover o fortalecimento, a criação e a reativação dos comi-
tês estaduais de combate à tortura.

Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República

d) Propor projeto de lei para tornar obrigatória a filmagem dos in-
terrogatórios ou audiogravações realizadas durante as investigações policiais.

Responsáveis: Ministério da Justiça; Secretaria Especial dos Di-
reitos Humanos da Presidência da República

e) Estabelecer protocolo para a padronização de procedimentos a 
serem realizados nas perícias destinadas a averiguar alegações de tortura.

Responsáveis: Ministério da Justiça; Secretaria Especial dos Di-
reitos Humanos da Presidência da República

f) Elaborar matriz curricular e capacitar os operadores do siste-
ma de segurança pública e justiça criminal para o combate à tortura.

Responsáveis: Ministério da Justiça; Secretaria Especial dos Di-
reitos Humanos da Presidência da República

g) Capacitar e apoiar a qualificação dos agentes da perícia oficial, 
bem como de agentes públicos de saúde, para a identificação de tortura.

Responsáveis: Ministério da Justiça; Secretaria Especial dos Di-
reitos Humanos da Presidência da República
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h) Incluir na formação de agentes penitenciários federais curso 
com conteúdos relativos ao combate à tortura e sobre a importância dos 
Direitos Humanos.

Responsáveis: Ministério da Justiça; Secretaria Especial dos Di-
reitos Humanos da Presidência da República

i) Realizar campanhas de prevenção e combate à tortura nos 
meios de comunicação para a população em geral, além de campanhas 
específicas voltadas às forças de segurança pública, bem como divulgar os 
parâmetros internacionais de combate às práticas de tortura.

Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República

j) Estabelecer procedimento para a produção de relatórios anuais, 
contendo informações sobre o número de casos de torturas e de trata-
mentos desumanos ou degradantes levados às autoridades, número de 
perpetradores e de sentenças judiciais.

Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República

Objetivo estratégico IV:

Combate às execuções extrajudiciais realizadas por agentes do Estado.

Ações programáticas:

a) Fortalecer ações de combate às execuções extrajudiciais reali-
zadas por agentes do Estado, assegurando a investigação dessas violações.

Responsáveis: Ministério da Justiça; Secretaria Especial dos Di-
reitos Humanos da Presidência da República

b) Desenvolver e apoiar ações específicas para investigação e 
combate à atuação de milícias e grupos de extermínio.

Responsáveis: Ministério da Justiça; Secretaria Especial dos Di-
reitos Humanos da Presidência da República

Diretriz 15: Garantia dos direitos das vítimas de crimes e de proteção 
das pessoas ameaçadas.

Objetivo estratégico I:

Instituição de sistema federal que integre os programas de proteção.
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Ações programáticas:

a) Propor projeto de lei para integração, de forma sistêmica, dos 
programas de proteção a vítimas e testemunhas ameaçadas, defensores de 
Direitos Humanos e crianças e adolescentes ameaçados de morte.

Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República

b) Desenvolver sistema nacional que integre as informações das 
ações de proteção às pessoas ameaçadas.

Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República

c) Ampliar os programas de proteção a vítimas e testemunhas 
ameaçadas, defensores dos Direitos Humanos e crianças e adolescentes 
ameaçados de morte para os Estados em que o índice de violência aponte 
a criação de programas locais.

Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República

d) Garantir a formação de agentes da Polícia Federal para a pro-
teção das pessoas incluídas nos programas de proteção de pessoas amea-
çadas, observadas suas diretrizes.

Responsáveis: Ministério da Justiça; Secretaria Especial dos Di-
reitos Humanos da Presidência da República

e) Propor ampliação os recursos orçamentários para a realização 
das ações dos programas de proteção a vítimas e testemunhas ameaçadas, 
defensores dos Direitos Humanos e crianças e adolescentes ameaçados 
de morte.

Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República

Objetivo estratégico II:

Consolidação da política de assistência a vítimas e a testemunhas 
ameaçadas.

Ações programáticas:

a) Propor projeto de lei para aperfeiçoar o marco legal do Progra-
ma Federal de Assistência a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas, amplian-
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do a proteção de escolta policial para as equipes técnicas do programa, e 
criar sistema de apoio à reinserção social dos usuários do programa.

Responsáveis: Ministério da Justiça; Secretaria Especial dos Di-
reitos Humanos da Presidência da República

b) Regulamentar procedimentos e competências para a execução 
do Programa Federal de Assistência a Vítimas e Testemunhas Ameaça-
das, em especial para a realização de escolta de seus usuários.

Responsáveis: Ministério da Justiça; Secretaria Especial dos Di-
reitos Humanos da Presidência da República

c) Fomentar a criação de centros de atendimento a vítimas de cri-
mes e a seus familiares, com estrutura adequada e capaz de garantir o acom-
panhamento psicossocial e jurídico dos usuários, com especial atenção a 
grupos sociais mais vulneráveis, assegurando o exercício de seus direitos.

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República; Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres 
da Presidência da República

d) Incentivar a criação de unidades especializadas do Serviço de 
Proteção ao Depoente Especial da Polícia Federal nos Estados e no Dis-
trito Federal.

Responsável: Ministério da Justiça; Secretaria Especial dos Di-
reitos Humanos da Presidência da República

e) Garantir recursos orçamentários e de infraestrutura ao Serviço 
de Proteção ao Depoente Especial da Polícia Federal, necessários ao aten-
dimento pleno, imediato e de qualidade aos depoentes especiais e a seus 
familiares, bem como o atendimento às demandas de inclusão provisória 
no programa federal.

Responsável: Ministério da Justiça

Objetivo estratégico III:

Garantia da proteção de crianças e adolescentes ameaçados de morte.

Ações programáticas:

a) Ampliar a atuação federal no âmbito do Programa de Proteção 
a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte nas unidades da Federa-
ção com maiores taxas de homicídio nessa faixa etária.

Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República



COLETÂNEA DE LEGISLAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL 
SOBRE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS 

VOLUME 2

430

b) Formular política nacional de enfrentamento da violência letal 
contra crianças e adolescentes.

Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República

c) Desenvolver e aperfeiçoar os indicadores de morte violenta de 
crianças e adolescentes, assegurando publicação anual dos dados.

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República; Ministério da Saúde

d) Desenvolver programas de enfrentamento da violência letal 
contra crianças e adolescentes e divulgar as experiências bem sucedidas.

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República; Ministério da Justiça

Objetivo estratégico IV:

Garantia de proteção dos defensores dos Direitos Humanos e de suas 
atividades.

Ações programáticas:

a) Fortalecer a execução do Programa Nacional de Proteção aos 
Defensores dos Direitos Humanos, garantindo segurança nos casos de 
violência, ameaça, retaliação, pressão ou ação arbitrária, e a defesa em 
ações judiciais de má-fé, em decorrência de suas atividades.

Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República

b) Articular com os órgãos de segurança pública de Direitos Hu-
manos nos Estados para garantir a segurança dos defensores dos Direitos 
Humanos.

Responsáveis: Ministério da Justiça; Secretaria Especial dos Di-
reitos Humanos da Presidência da República

c) Capacitar os operadores do sistema de segurança pública e de 
justiça sobre o trabalho dos defensores dos Direitos Humanos.

Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República

d) Fomentar parcerias com as Defensorias Públicas dos Estados e 
da União para a defesa judicial dos defensores dos Direitos Humanos nos 
processos abertos contra eles.
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Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República

e) Divulgar em âmbito nacional a atuação dos defensores e mili-
tantes dos Direitos Humanos, fomentando cultura de respeito e valoriza-
ção de seus papéis na sociedade.

Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República

Diretriz 16: Modernização da política de execução penal, priorizando 
a aplicação de penas e medidas alternativas à privação de liberdade e 
melhoria do sistema penitenciário.

Objetivo estratégico I:

Reestruturação do sistema penitenciário.

Ações programáticas:

a) Elaborar projeto de reforma da Lei de Execução Penal (Lei no 
7.210/1984), com o propósito de:

• Adotar mecanismos tecnológicos para coibir a entrada de subs-
tâncias e materiais proibidos, eliminando a prática de revista íntima nos 
familiares de presos;

• Aplicar a Lei de Execução Penal também a presas e presos pro-
visórios e aos sentenciados pela Justiça Especial;

• Vedar a divulgação pública de informações sobre perfil psico-
lógico do preso e eventuais diagnósticos psiquiátricos feitos nos estabe-
lecimentos prisionais;

• Instituir a obrigatoriedade da oferta de ensino pelos estabeleci-
mentos penais e a remição de pena por estudo;

• Estabelecer que a perda de direitos ou a redução de acesso 
a qualquer direito ocorrerá apenas como consequência de faltas de 
natureza grave;

• Estabelecer critérios objetivos para isolamento de presos e pre-
sas no regime disciplinar diferenciado;

• Configurar nulidade absoluta dos procedimentos disciplinares 
quando não houver intimação do defensor do preso;

• Estabelecer o regime de condenação como limite para casos de 
regressão de regime;
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• Assegurar e regulamentar as visitas íntimas para a população 
carcerária LGBT.

Responsável: Ministério da Justiça
b) Elaborar decretos extraordinários de indulto a condenados 

por crimes sem violência real, que reduzam substancialmente a popula-
ção carcerária brasileira.

Responsável: Ministério da Justiça
c) Fomentar a realização de revisões periódicas processuais dos 

processos de execução penal da população carcerária.
Responsável: Ministério da Justiça
d) Vincular o repasse de recursos federais para construção de 

estabelecimentos prisionais nos Estados e no Distrito Federal ao atendi-
mento das diretrizes arquitetônicas que contemplem a existência de alas 
específicas para presas grávidas e requisitos de acessibilidade.

Responsáveis: Ministério da Justiça; Secretaria Especial de Polí-
ticas para as Mulheres da Presidência da República

e) Aplicar a Política Nacional de Saúde Mental e a Política para 
a Atenção Integral a Usuários de Álcool e outras Drogas no sistema 
penitenciário.

Responsáveis: Ministério da Justiça; Ministério da Saúde
f) Aplicar a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da 

Mulher no contexto prisional, regulamentando a assistência pré-natal, a 
existência de celas específicas e período de permanência com seus filhos 
para aleitamento.

Responsáveis: Ministério da Justiça; Ministério da Saúde; Secre-
taria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da República

g) Implantar e implementar as ações de atenção integral aos pre-
sos previstas no Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário.

Responsável: Ministério da Justiça; Ministério da Saúde
h) Promover estudo sobre a viabilidade de criação, em âmbito 

federal, da carreira de oficial de condicional, trabalho externo e penas 
alternativas, para acompanhar os condenados em liberdade condicional, 
os presos em trabalho externo, em qualquer regime de execução, e os 
condenados a penas alternativas à prisão.

Responsáveis: Ministério da Justiça; Ministério do Planejamen-
to, Orçamento e Gestão

i) Avançar na implementação do Sistema de Informações Peni-
tenciárias (InfoPen), financiando a inclusão dos estabelecimentos prisio-
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nais dos Estados e do Distrito Federal e condicionando os repasses de 
recursos federais à sua efetiva integração ao sistema.

Responsável: Ministério da Justiça
j) Ampliar campanhas de sensibilização para inclusão social de 

egressos do sistema prisional.
Responsável: Ministério da Justiça
k) Estabelecer diretrizes na política penitenciária nacional que 

fortaleçam o processo de reintegração social dos presos, internados e 
egressos, com sua efetiva inclusão nas políticas públicas sociais.

Responsáveis: Ministério da Justiça; Ministério do Desenvol-
vimento Social e Combate à Fome; Ministério da Saúde; Ministério da 
Educação; Ministério do Esporte

l) Debater, por meio de grupo de trabalho interministerial, ações e 
estratégias que visem assegurar o encaminhamento para o presídio femini-
no de mulheres transexuais e travestis que estejam em regime de reclusão.

Responsáveis: Ministério da Justiça; Secretaria Especial dos Di-
reitos Humanos da Presidência da República; Secretaria Especial de Polí-
ticas para as Mulheres da Presidência da República

Objetivo estratégico II:

Limitação do uso dos institutos de prisão cautelar.

Ações programáticas:

a) Propor projeto de lei para alterar o Código de Processo Penal, 
com o objetivo de:

• Estabelecer requisitos objetivos para decretação de prisões pre-
ventivas que consagrem sua excepcionalidade;

• Vedar a decretação de prisão preventiva em casos que envolvam 
crimes com pena máxima inferior a quatro anos, excetuando crimes gra-
ves como formação de quadrilha e peculato;

• Estabelecer o prazo máximo de oitenta e um dias para prisão 
provisória.

Responsável: Ministério da Justiça
b) Alterar a legislação sobre abuso de autoridade, tipificando de 

modo específico as condutas puníveis.
Responsáveis: Ministério da Justiça; Secretaria Especial dos Di-

reitos Humanos da Presidência da República
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Objetivo estratégico III:

Tratamento adequado de pessoas com transtornos mentais.

Ações programáticas:

a) Estabelecer diretrizes que garantam tratamento adequado às 
pessoas com transtornos mentais, em consonância com o princípio de 
desinstitucionalização.

Responsáveis: Ministério da Justiça; Ministério da Saúde
b) Propor projeto de lei para alterar o Código Penal, prevendo 

que o período de cumprimento de medidas de segurança não deve ultra-
passar o da pena prevista para o crime praticado, e estabelecendo a conti-
nuidade do tratamento fora do sistema penitenciário quando necessário.

Responsáveis: Ministério da Justiça; Ministério da Saúde
c) Estabelecer mecanismos para a reintegração social dos inter-

nados em medida de segurança quando da extinção desta, mediante apli-
cação dos benefícios sociais correspondentes.

Responsáveis: Ministério da Justiça; Ministério da Saúde; Minis-
tério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

Objetivo estratégico IV:

Ampliação da aplicação de penas e medidas alternativas.

Ações programáticas:

a) Desenvolver instrumentos de gestão que assegurem a sustenta-
bilidade das políticas públicas de aplicação de penas e medidas alternativas.

Responsáveis: Ministério da Justiça
b) Incentivar a criação de varas especializadas e de centrais de 

monitoramento do cumprimento de penas e medidas alternativas.
Responsável: Ministério da Justiça
c) Desenvolver modelos de penas e medidas alternativas que as-

sociem seu cumprimento ao ilícito praticado, com projetos temáticos que 
estimulem a capacitação do cumpridor, bem como penas de restrição de 
direitos com controle de frequência.

Responsável: Ministério da Justiça
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d) Desenvolver programas-piloto com foco na educação, para 
aplicação da pena de limitação de final de semana.

Responsáveis: Ministério da Justiça; Ministério da Educação

Diretriz 17: Promoção de sistema de justiça mais acessível, ágil e efeti-
vo, para o conhecimento, a garantia e a defesa dos direitos.

Objetivo estratégico I:

Acesso da população à informação sobre seus direitos e sobre como 
garanti-los.

Ações programáticas:

a) Difundir o conhecimento sobre os Direitos Humanos e sobre a 
legislação pertinente com publicações em linguagem e formatos acessíveis.

Responsáveis: Ministério da Justiça; Secretaria Especial dos Di-
reitos Humanos da Presidência da República

b) Fortalecer as redes de canais de denúncia (disque-denúncia) e 
sua articulação com instituições de Direitos Humanos.

Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República

c) Incentivar a criação de centros integrados de serviços públicos 
para prestação de atendimento ágil à população, inclusive com unidades 
itinerantes para obtenção de documentação básica.

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República; Ministério da Justiça

d) Fortalecer o governo eletrônico com a ampliação da dispo-
nibilização de informações e serviços para a população via Internet, em 
formato acessível.

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República

Objetivo estratégico II:

Garantia do aperfeiçoamento e monitoramento das normas jurídicas 
para proteção dos Direitos Humanos.

Ações programáticas:
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a) Implementar o Observatório da Justiça Brasileira, em parceria 
com a sociedade civil.

Responsável: Ministério da Justiça
b) Aperfeiçoar o sistema de fiscalização de violações aos Direi-

tos Humanos, por meio do aprimoramento do arcabouço de sanções 
administrativas.

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República; Ministério da Saúde; Ministério da Justiça; Minis-
tério do Trabalho e Emprego

c) Ampliar equipes de fiscalização sobre violações dos Direitos 
Humanos, em parceria com a sociedade civil.

Responsáveis: Ministério da Justiça; Secretaria Especial dos Di-
reitos Humanos da Presidência da República

d) Propor projeto de lei buscando ampliar a utilização das ações 
coletivas para proteção dos interesses difusos, coletivos e individuais ho-
mogêneos, garantindo a consolidação de instrumentos coletivos de reso-
lução de conflitos.

Responsável: Ministério da Justiça
e) Propor projetos de lei para simplificar o processamento e jul-

gamento das ações judiciais; coibir os atos protelatórios; restringir as hi-
póteses de recurso ex officio e reduzir recursos e desjudicializar conflitos.

Responsável: Ministério da Justiça
f) Aperfeiçoar a legislação trabalhista, visando ampliar novas tu-

telas de proteção das relações do trabalho e as medidas de combate à 
discriminação e ao abuso moral no trabalho.

Responsáveis: Ministério do Trabalho e Emprego; Ministério da 
Justiça; Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência 
da República

g) Implementar mecanismos de monitoramento dos serviços de 
atendimento ao aborto legalmente autorizado, garantindo seu cumpri-
mento e facilidade de acesso.

Responsáveis: Ministério da Saúde; Secretaria Especial de Políti-
cas para as Mulheres da Presidência da República

Objetivo estratégico III:

Utilização de modelos alternativos de solução de conflitos.

Ações programáticas:
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a) Fomentar iniciativas de mediação e conciliação, estimulando 
a resolução de conflitos por meios autocompositivos, voltados à maior 
pacificação social e menor judicialização.

Responsáveis: Ministério da Justiça; Ministério do Desenvolvi-
mento Agrário; Ministério das Cidades

b) Fortalecer a criação de núcleos de justiça comunitária, em ar-
ticulação com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e apoiar o 
financiamento de infraestrutura e de capacitação.

Responsável: Ministério da Justiça
c) Capacitar lideranças comunitárias sobre instrumentos e técni-

cas de mediação comunitária, incentivando a resolução de conflitos nas 
próprias comunidades.

Responsáveis: Ministério da Justiça; Secretaria Especial dos Di-
reitos Humanos da Presidência da República

d)Incentivar projetos pilotos de Justiça Restaurativa, como forma 
de analisar seu impacto e sua aplicabilidade no sistema jurídico brasileiro.

Responsável: Ministério da Justiça
e) Estimular e ampliar experiências voltadas para a solução de con-

flitos por meio da mediação comunitária e dos Centros de Referência em 
Direitos Humanos, especialmente em áreas de baixo Índice de Desenvol-
vimento Humano (IDH) e com dificuldades de acesso a serviços públicos.

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República; Ministério da Justiça

Objetivo estratégico IV:

Garantia de acesso universal ao sistema judiciário.

Ações programáticas:

a) Propor a ampliação da atuação da Defensoria Pública da União.
Responsável: Ministério da Justiça
b) Fomentar parcerias entre Municípios e entidades de proteção 

dos Direitos Humanos para atendimento da população com dificuldade 
de acesso ao sistema de justiça, com base no mapeamento das principais 
demandas da população local e no estabelecimento de estratégias para 
atendimento e ações educativas e informativas.

Responsáveis: Ministério da Justiça; Secretaria Especial dos Di-
reitos Humanos da Presidência da República
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c) Apoiar a capacitação periódica e constante dos operadores do 
Direito e servidores da Justiça na aplicação dos Direitos Humanos volta-
da para a composição de conflitos.

Responsáveis: Ministério da Justiça; Secretaria Especial dos Di-
reitos Humanos da Presidência da República

d) Dialogar com o Poder Judiciário para assegurar o efetivo aces-
so das pessoas com deficiência à justiça, em igualdade de condições com 
as demais pessoas.

Responsáveis: Ministério da Justiça; Secretaria Especial dos Di-
reitos Humanos da Presidência da República

e) Apoiar os movimentos sociais e a Defensoria Pública na ob-
tenção da gratuidade das perícias para as demandas judiciais, individuais 
e coletivas, e relacionadas a violações de Direitos Humanos.

Responsável: Ministério da Justiça

Objetivo estratégico V:

Modernização da gestão e agilização do funcionamento do sistema 
de justiça.

Ações programáticas:

a) Propor legislação de revisão e modernização dos serviços no-
tariais e de registro.

Responsável: Ministério da Justiça
b) Desenvolver sistema integrado de informações do Poder Exe-

cutivo e Judiciário e disponibilizar seu acesso à sociedade.
Responsável: Ministério da Justiça

Objetivo estratégico VI:

Acesso à Justiça no campo e na cidade.

Ações programáticas:

a) Assegurar a criação de marco legal para a prevenção e media-
ção de conflitos fundiários urbanos, garantindo o devido processo legal e 
a função social da propriedade.

Responsáveis: Ministério da Justiça; Ministério das Cidades
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b) Propor projeto de lei voltado a regulamentar o cumprimento 
de mandados de reintegração de posse ou correlatos, garantindo a obser-
vância do respeito aos Direitos Humanos.

Responsáveis: Ministério da Justiça; Ministério das Cidades; Mi-
nistério do Desenvolvimento Agrário

c) Promover o diálogo com o Poder Judiciário para a elaboração 
de procedimento para o enfrentamento de casos de conflitos fundiários 
coletivos urbanos e rurais.

Responsáveis: Ministério das Cidades; Ministério da Justiça; Mi-
nistério do Desenvolvimento Agrário

d)Propor projeto de lei para institucionalizar a utilização da me-
diação como ato inicial das demandas de conflitos agrários e urbanos, 
priorizando a realização de audiência coletiva com os envolvidos, com a 
presença do Ministério Público, do poder público local, órgãos públicos 
especializados e Polícia Militar, como medida preliminar à avaliação da 
concessão de medidas liminares, sem prejuízo de outros meios institucio-
nais para solução de conflitos.

d) Propor projeto de lei para institucionalizar a utilização da me-
diação nas demandas de conflitos coletivos agrários e urbanos, priorizan-
do a oitiva do INCRA, institutos de terras estaduais, Ministério Público 
e outros órgãos públicos especializados, sem prejuízo de outros meios 
institucionais para solução de conflitos. (Redação dada pelo Decreto nº 
7.177, de 2010)

Responsáveis: Ministério do Desenvolvimento Agrário; Minis-
tério da Justiça

Eixo Orientador V:

Educação e cultura em Direitos Humanos

A educação e a cultura em Direitos Humanos visam à formação 
de nova mentalidade coletiva para o exercício da solidariedade, do res-
peito às diversidades e da tolerância. Como processo sistemático e mul-
tidimensional que orienta a formação do sujeito de direitos, seu objetivo 
é combater o preconceito, a discriminação e a violência, promovendo a 
adoção de novos valores de liberdade, justiça e igualdade.

A educação em Direitos Humanos, como canal estratégico ca-
paz de produzir uma sociedade igualitária, extrapola o direito à educação 
permanente e de qualidade. Trata-se de mecanismo que articula, entre 
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outros elementos: a) a apreensão de conhecimentos historicamente cons-
truídos sobre Direitos Humanos e a sua relação com os contextos inter-
nacional, regional, nacional e local; b) a afirmação de valores, atitudes e 
práticas sociais que expressem a cultura dos Direitos Humanos em todos 
os espaços da sociedade; c) a formação de consciência cidadã capaz de 
se fazer presente nos níveis cognitivo, social, ético e político; d) o desen-
volvimento de processos metodológicos participativos e de construção 
coletiva, utilizando linguagens e materiais didáticos contextualizados; e) 
o fortalecimento de políticas que gerem ações e instrumentos em favor 
da promoção, da proteção e da defesa dos Direitos Humanos, bem como 
da reparação das violações.

O PNDH-3 dialoga com o Plano Nacional de Educação em Di-
reitos Humanos (PNEDH) como referência para a política nacional de 
Educação e Cultura em Direitos Humanos, estabelecendo os alicerces a 
serem adotados nos âmbitos nacional, estadual, distrital e municipal.

O PNEDH, refletido neste programa, se desdobra em cinco gran-
des áreas:

Na educação básica, a ênfase do PNDH-3 é possibilitar, desde 
a infância, a formação de sujeitos de direito, priorizando as populações 
historicamente vulnerabilizadas. A troca de experiências entre crianças 
de diferentes raças e etnias, imigrantes, com deficiência física ou men-
tal, fortalece, desde cedo, sentimento de convivência pacífica. Conhecer 
o diferente, desde a mais tenra idade, é perder o medo do desconhecido, 
formar opinião respeitosa e combater o preconceito, às vezes arraigado 
na própria família.

No PNDH-3, essa concepção se traduz em propostas de mudan-
ças curriculares, incluindo a educação transversal e permanente nos te-
mas ligados aos Direitos Humanos e, mais especificamente, o estudo da 
temática de gênero e orientação sexual, das culturas indígena e afro-bra-
sileira entre as disciplinas do ensino fundamental e médio.

No ensino superior, as metas previstas visam a incluir os Direitos 
Humanos, por meio de diferentes modalidades como disciplinas, linhas 
de pesquisa, áreas de concentração, transversalização incluída nos proje-
tos acadêmicos dos diferentes cursos de graduação e pós-graduação, bem 
como em programas e projetos de extensão.

A educação não formal em Direitos Humanos é orientada pelos 
princípios da emancipação e da autonomia, configurando-se como pro-
cesso de sensibilização e formação da consciência crítica. Desta forma, 
o PNDH-3 propõe inclusão da temática de Educação em Direitos Hu-
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manos nos programas de capacitação de lideranças comunitárias e nos 
programas de qualificação profissional, alfabetização de jovens e adultos, 
entre outros. Volta-se, especialmente, para o estabelecimento de diálogo e 
parcerias permanentes como o vasto leque brasileiro de movimentos po-
pulares, sindicatos, igrejas, ONGs, clubes, entidades empresariais e toda 
sorte de agrupamentos da sociedade civil que desenvolvem atividades 
formativas em seu cotidiano.

A formação e a educação continuada em Direitos Humanos, 
com recortes de gênero, relações étnico-raciais e de orientação sexual, 
em todo o serviço público, especialmente entre os agentes do sistema de 
Justiça de segurança pública, são fundamentais para consolidar o Estado 
Democrático e a proteção do direito à vida e à dignidade, garantindo tra-
tamento igual a todas as pessoas e o funcionamento de sistemas de Justiça 
que promovam os Direitos Humanos.

Por fim, aborda-se o papel estratégico dos meios de comunicação 
de massa, no sentido de construir ou desconstruir ambiente nacional e 
cultura social de respeito e proteção aos Direitos Humanos. Daí a im-
portância primordial de introduzir mudanças que assegurem ampla de-
mocratização desses meios, bem como de atuar permanentemente junto 
a todos os profissionais e empresas do setor (seminários, debates, repor-
tagens, pesquisas e conferências), buscando sensibilizar e conquistar seu 
compromisso ético com a afirmação histórica dos Direitos Humanos.

Diretriz 18: Efetivação das diretrizes e dos princípios da política 
nacional de educação em Direitos Humanos para fortalecer cultura 
de direitos.

Objetivo estratégico I:

Implementação do Plano Nacional de Educação em Direitos Huma-
nos - PNEDH

Ações programáticas:

a) Desenvolver ações programáticas e promover articulação que 
viabilizem a implantação e a implementação do PNEDH.

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República; Ministério da Educação; Ministério da Justiça
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b) Implantar mecanismos e instrumentos de monitoramento, 
avaliação e atualização do PNEDH, em processos articulados de mo-
bilização nacional.

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República; Ministério da Educação; Ministério da Justiça

c) Fomentar e apoiar a elaboração de planos estaduais e munici-
pais de educação em Direitos Humanos.

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República; Ministério da Educação; Ministério da Justiça

d) Apoiar técnica e financeiramente iniciativas em educação em 
Direitos Humanos, que estejam em consonância com o PNEDH.

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República; Ministério da Educação; Ministério da Justiça

e) Incentivar a criação e investir no fortalecimento dos comitês 
de educação em Direitos Humanos em todos os Estados e no Distrito 
Federal, como órgãos consultivos e propositivos da política de educação 
em Direitos Humanos.

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República; Ministério da Justiça

Objetivo Estratégico II:

Ampliação de mecanismos e produção de materiais pedagógicos e di-
dáticos para Educação em Direitos Humanos.

Ações programáticas:

a) Incentivar a criação de programa nacional de formação em 
educação em Direitos Humanos.

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República; Ministério da Educação; Ministério da Justiça; Se-
cretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da República

b) Estimular a temática dos Direitos Humanos nos editais de ava-
liação e seleção de obras didáticas do sistema de ensino.

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República; Ministério da Educação;

c) Estabelecer critérios e indicadores de avaliação de publicações 
na temática de Direitos Humanos para o monitoramento da escolha de 
livros didáticos no sistema de ensino.
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Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República; Ministério da Educação

d) Atribuir premiação anual de educação em Direitos Humanos, 
como forma de incentivar a prática de ações e projetos de educação e 
cultura em Direitos Humanos.

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República; Ministério da Educação

e) Garantir a continuidade da “Mostra Cinema e Direitos Hu-
manos na América do Sul” e o “Festival dos Direitos Humanos” como 
atividades culturais para difusão dos Direitos Humanos.

Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República

f) Consolidar a revista “Direitos Humanos” como instrumento 
de educação e cultura em Direitos Humanos, garantindo o caráter repre-
sentativo e plural em seu conselho editorial.

Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República

g) Produzir recursos pedagógicos e didáticos especializados e ad-
quirir materiais e equipamentos em formato acessível para a educação 
em Direitos Humanos, para todos os níveis de ensino.

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República; Ministério da Educação

h) Publicar materiais pedagógicos e didáticos para a educação em 
Direitos Humanos em formato acessível para as pessoas com deficiência, 
bem como promover o uso da Língua Brasileira de Sinais (Libras) em 
eventos ou divulgação em mídia.

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República; Ministério da Educação.

i) Fomentar o acesso de estudantes, professores e demais profis-
sionais da educação às tecnologias da informação e comunicação.

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República; Ministério da Educação

Diretriz 19: Fortalecimento dos princípios da democracia e dos Di-
reitos Humanos nos sistemas de educação básica, nas instituições de 
ensino superior e outras instituições formadoras.
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Objetivo Estratégico I:

Inclusão da temática de Educação e Cultura em Direitos Humanos nas 
escolas de educação básica e em outras instituições formadoras.

Ações Programáticas:

a) Estabelecer diretrizes curriculares para todos os níveis e mo-
dalidades de ensino da educação básica para a inclusão da temática de 
educação e cultura em Direitos Humanos, promovendo o reconhecimen-
to e o respeito das diversidades de gênero, orientação sexual, identidade 
de gênero, geracional, étnico-racial, religiosa, com educação igualitária, 
não discriminatória e democrática.

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República; Ministério da Educação; Secretaria Especial de 
Políticas para as Mulheres da Presidência da República

b) Promover a inserção da educação em Direitos Humanos nos 
processos de formação inicial e continuada de todos os profissionais da 
educação, que atuam nas redes de ensino e nas unidades responsáveis por 
execução de medidas socioeducativas.

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República; Ministério da Educação

c) Incluir, nos programas educativos, o direito ao meio ambiente 
como Direito Humano.

Responsáveis: Ministério do Meio Ambiente; Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência da República; Ministério da Educação

d) Incluir conteúdos, recursos, metodologias e formas de avalia-
ção da educação em Direitos Humanos nos sistemas de ensino da edu-
cação básica.

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República; Ministério da Educação

e) Desenvolver ações nacionais de elaboração de estratégias de 
mediação de conflitos e de Justiça Restaurativa nas escolas, e outras ins-
tituições formadoras e instituições de ensino superior, inclusive promo-
vendo a capacitação de docentes para a identificação de violência e abu-
sos contra crianças e adolescentes, seu encaminhamento adequado e a 
reconstrução das relações no âmbito escolar.

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República; Ministério da Educação; Ministério da Justiça
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f) Publicar relatório periódico de acompanhamento da inclusão 
da temática dos Direitos Humanos na educação formal que contenha, 
pelo menos, as seguintes informações:

• Número de Estados e Municípios que possuem planos de edu-
cação em Direitos Humanos;

• Existência de normas que incorporam a temática de Direitos 
Humanos nos currículos escolares;

• Documentos que atestem a existência de comitês de educação 
em Direitos Humanos;

• Documentos que atestem a existência de órgãos governamen-
tais especializados em educação em Direitos Humanos.

Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República

g) Desenvolver e estimular ações de enfrentamento ao bullying e 
ao cyberbullying.

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República; Ministério da Educação

h) Implementar e acompanhar a aplicação das leis que dispõem 
sobre a inclusão da história e cultura afro-brasileira e dos povos indíge-
nas em todos os níveis e modalidades da educação básica.

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República; Ministério da Educação

Objetivo Estratégico II:

Inclusão da temática da Educação em Direitos Humanos nos cursos 
das Instituições de Ensino Superior.

Ações Programáticas:

a) Propor a inclusão da temática da educação em Direitos Huma-
nos nas diretrizes curriculares nacionais dos cursos de graduação.

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República; Ministério da Educação

b) Incentivar a elaboração de metodologias pedagógicas de cará-
ter transdisciplinar e interdisciplinar para a educação em Direitos Huma-
nos nas Instituições de Ensino Superior.

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República; Ministério da Educação
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c)Elaborar relatórios sobre a inclusão da temática dos Direitos 
Humanos no ensino superior, contendo informações sobre a existência 
de ouvidorias e sobre o número de:

• cursos de pós-graduação com áreas de concentração em Direi-
tos Humanos;

• grupos de pesquisa em Direitos Humanos;
cursos com a transversalização dos Direitos Humanos nos proje-

tos políticos pedagógicos;
• disciplinas em Direitos Humanos;
• teses e dissertações defendidas;
associações e instituições dedicadas ao tema e com as quais os 

docentes e pesquisadores tenham vínculo;
• núcleos e comissões que atuam em Direitos Humanos;
• educadores com ações no tema Direitos Humanos;
• projetos de extensão em Direitos Humanos;
Responsáveis: Ministério da Educação; Secretaria Especial dos 

Direitos Humanos da Presidência da República
d) Fomentar a realização de estudos, pesquisas e a implementa-

ção de projetos de extensão sobre o período do regime 1964-1985, bem 
como apoiar a produção de material didático, a organização de acervos 
históricos e a criação de centros de referências.

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República; Ministério da Educação; Ministério da Justiça

e) Incentivar a realização de estudos, pesquisas e produção bi-
bliográfica sobre a história e a presença das populações tradicionais.

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República; Ministério da Educação; Secretaria Especial de 
Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República; 
Ministério da Justiça

Objetivo Estratégico III:

Incentivo à transdisciplinaridade e transversalidade nas atividades 
acadêmicas em Direitos Humanos.

Ações Programáticas:

a) Incentivar o desenvolvimento de cursos de graduação, de for-
mação continuada e programas de pós-graduação em Direitos Humanos.
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Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República; Ministério da Educação; Secretaria Especial de Po-
líticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República; Se-
cretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da República

b) Fomentar núcleos de pesquisa de educação em Direitos Hu-
manos em instituições de ensino superior e escolas públicas e privadas, 
estruturando-as com equipamentos e materiais didáticos.

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República; Ministério da Educação; Ministério da Ciência e 
Tecnologia

c) Fomentar e apoiar, no Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq) e na Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior (Capes), a criação da área “Direitos Hu-
manos” como campo de conhecimento transdisciplinar e recomendar às 
agências de fomento que abram linhas de financiamento para atividades 
de ensino, pesquisa e extensão em Direitos Humanos.

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República; Ministério da Educação; Ministério da Fazenda

d) Implementar programas e ações de fomento à extensão uni-
versitária em direitos humanos, para promoção e defesa dos Direitos Hu-
manos e o desenvolvimento da cultura e educação em Direitos Humanos.

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República; Ministério da Educação

Diretriz 20: Reconhecimento da educação não formal como espaço de 
defesa e promoção dos Direitos Humanos.

Objetivo Estratégico I:

Inclusão da temática da educação em Direitos Humanos na educação 
não formal.

Ações programáticas:

a) Fomentar a inclusão da temática de Direitos Humanos na edu-
cação não formal, nos programas de qualificação profissional, alfabetiza-
ção de jovens e adultos, extensão rural, educação social comunitária e de 
cultura popular.
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Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República; Ministério do Desenvolvimento Agrário; Secreta-
ria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência 
da República; Ministério da Cultura; Secretaria Especial de Políticas para 
as Mulheres da Presidência da República

b) Apoiar iniciativas de educação popular em Direitos Humanos 
desenvolvidas por organizações comunitárias, movimentos sociais, organi-
zações não governamentais e outros agentes organizados da sociedade civil.

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da 
Presidência da República; Secretaria Especial de Políticas de Promoção 
da Igualdade Racial da Presidência da República; Secretaria Especial de 
Políticas para as Mulheres da Presidência da República; Ministério da 
Cultura; Ministério da Justiça

c) Apoiar e promover a capacitação de agentes multiplicadores 
para atuarem em projetos de educação em Direitos Humanos.

Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República

d) Apoiar e desenvolver programas de formação em comunica-
ção e Direitos Humanos para comunicadores comunitários.

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presi-
dência da República; Ministério das Comunicações; Ministério da Cultura

e) Desenvolver iniciativas que levem a incorporar a temática da 
educação em Direitos Humanos nos programas de inclusão digital e de 
educação à distância.

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República; Ministério da Educação; Ministério das Comuni-
cações; Ministério de Ciência e Tecnologia

f) Apoiar a incorporação da temática da educação em Direitos 
Humanos nos programas e projetos de esporte, lazer e cultura como ins-
trumentos de inclusão social.

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República; Ministério da Educação; Ministério da Cultura; 
Ministério do Esporte

g) Fortalecer experiências alternativas de educação para os ado-
lescentes, bem como para monitores e profissionais do sistema de execu-
ção de medidas socioeducativas.

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República; Ministério da Educação; Ministério da Justiça
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Objetivo estratégico II:

Resgate da memória por meio da reconstrução da história dos movi-
mentos sociais.

Ações programáticas:

a) Promover campanhas e pesquisas sobre a história dos movi-
mentos de grupos historicamente vulnerabilizados, tais como o segmen-
to LGBT, movimentos de mulheres, quebradeiras de coco, castanheiras, 
ciganos, entre outros.

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República; Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres 
da Presidência da República

b) Apoiar iniciativas para a criação de museus voltados ao resgate 
da cultura e da história dos movimentos sociais.

Responsáveis: Ministério da Cultura; Secretaria Especial dos Di-
reitos Humanos da Presidência da República

Diretriz 21: Promoção da Educação em Direitos Humanos no serviço 
público.

Objetivo Estratégico I:

Formação e capacitação continuada dos servidores públicos em Direi-
tos Humanos, em todas as esferas de governo.

Ações programáticas:

a) Apoiar e desenvolver atividades de formação e capacitação con-
tinuadas interdisciplinares em Direitos Humanos para servidores públicos.

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República; Ministério da Educação; Ministério da Justiça; 
Ministério da Saúde; Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; 
Ministério das Relações Exteriores

b) Incentivar a inserção da temática dos Direitos Humanos nos 
programas das escolas de formação de servidores vinculados aos órgãos 
públicos federais.
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Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República; Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres 
da Presidência da República; Secretaria Especial de Políticas de Promo-
ção da Igualdade Racial da Presidência da República

c) Publicar materiais didático-pedagógicos sobre Direitos Hu-
manos e função pública, desdobrando temas e aspectos adequados ao 
diálogo com as várias áreas de atuação dos servidores públicos.

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República; Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

Objetivo Estratégico II:

Formação adequada e qualificada dos profissionais do sistema de se-
gurança pública.

Ações programáticas:

a) Oferecer, continuamente e permanentemente, cursos em Di-
reitos Humanos para os profissionais do sistema de segurança pública e 
justiça criminal.

Responsáveis: Ministério da Justiça; Secretaria Especial dos Di-
reitos Humanos da Presidência da República; Secretaria Especial de Polí-
ticas para as Mulheres da Presidência da República; Secretaria Especial de 
Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República

b) Oferecer permanentemente cursos de especialização aos ges-
tores, policiais e demais profissionais do sistema de segurança pública.

Responsável: Ministério da Justiça
b) Publicar materiais didático-pedagógicos sobre segurança pú-

blica e Direitos Humanos.
Responsáveis: Ministério da Justiça; Secretaria Especial dos Di-

reitos Humanos da Presidência da República
d) Incentivar a inserção da temática dos Direitos Humanos nos 

programas das escolas de formação inicial e continuada dos membros 
das Forças Armadas.

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República; Ministério da Defesa

e) Criar escola nacional de polícia para educação continuada dos 
profissionais do sistema de segurança pública, com enfoque prático.

Responsável: Ministério da Justiça
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f) Apoiar a capacitação de policiais em direitos das crianças, em 
aspectos básicos do desenvolvimento infantil e em maneiras de lidar com 
grupos em situação de vulnerabilidade, como crianças e adolescentes em 
situação de rua, vítimas de exploração sexual e em conflito com a lei.

Responsáveis: Ministério da Justiça; Secretaria Especial dos Di-
reitos Humanos da Presidência da República

Diretriz 22: Garantia do direito à comunicação democrática e ao acesso 
à informação para consolidação de uma cultura em Direitos Humanos.

Objetivo Estratégico I:

Promover o respeito aos Direitos Humanos nos meios de comuni-
cação e o cumprimento de seu papel na promoção da cultura em 
Direitos Humanos.

Ações Programáticas:
a) Propor a criação de marco legal regulamentando o art. 221 da 

Constituição, estabelecendo o respeito aos Direitos Humanos nos servi-
ços de radiodifusão (rádio e televisão) concedidos, permitidos ou autori-
zados, como condição para sua outorga e renovação, prevendo penalida-
des administrativas como advertência, multa, suspensão da programação 
e cassação, de acordo com a gravidade das violações praticadas.

a) Propor a criação de marco legal, nos termos do art. 221 da 
Constituição, estabelecendo o respeito aos Direitos Humanos nos servi-
ços de radiodifusão (rádio e televisão) concedidos, permitidos ou autori-
zados. (Redação dada pelo decreto nº 7.177, de 2010)

Responsáveis: Ministério das Comunicações; Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência da República; Ministério da Justi-
ça; Ministério da Cultura

b) Promover diálogo com o Ministério Público para proposição 
de ações objetivando a suspensão de programação e publicidade atenta-
tórias aos Direitos Humanos.

Responsáveis: Ministério da Justiça; Secretaria Especial dos Di-
reitos Humanos da Presidência da República

c) Suspender patrocínio e publicidade oficial em meios que vei-
culam programações atentatórias aos Direitos Humanos.

Responsáveis: Ministério das Comunicações; Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência da República; Ministério da Justiça
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d)Elaborar critérios de acompanhamento editorial a fim de criar 
ranking nacional de veículos de comunicação comprometidos com os 
princípios de Direitos Humanos, assim como os que cometem violações. 
(Revogado pelo decreto nº 7.177, de 2010)

Responsáveis: Ministério das Comunicações; Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência da República; Secretaria Especial 
de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da Repú-
blica; Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da 
República; Ministério da Cultura; Ministério da Justiça (Revogado pelo 
decreto nº 7.177, de 2010)

e) Desenvolver programas de formação nos meios de comunica-
ção públicos como instrumento de informação e transparência das polí-
ticas públicas, de inclusão digital e de acessibilidade.

Responsáveis: Ministério das Comunicações; Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência da República; Ministério da Cultu-
ra; Ministério da Justiça

f) Avançar na regularização das rádios comunitárias e promover 
incentivos para que se afirmem como instrumentos permanentes de diá-
logo com as comunidades locais.

Responsáveis: Ministério das Comunicações; Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência da República; Ministério da Cultu-
ra; Ministério da Justiça

g) Promover a eliminação das barreiras que impedem o acesso de 
pessoas com deficiência sensorial à programação em todos os meios de co-
municação e informação, em conformidade com o Decreto no 5.296/2004, 
bem como acesso a novos sistemas e tecnologias, incluindo Internet.

Responsáveis: Ministério das Comunicações; Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência da República; Ministério da Justiça

Objetivo Estratégico II:

Garantia do direito à comunicação democrática e ao acesso à informação.

Ações Programáticas:

a) Promover parcerias com entidades associativas de mídia, pro-
fissionais de comunicação, entidades sindicais e populares para a produ-
ção e divulgação de materiais sobre Direitos Humanos.
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Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presi-
dência da República; Ministério da Cultura; Ministério das Comunicações

b) Incentivar pesquisas regulares que possam identificar formas, cir-
cunstâncias e características de violações dos Direitos Humanos na mídia.

Responsáveis: Ministério das Comunicações; Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência da República

c) Incentivar a produção de filmes, vídeos, áudios e similares, 
voltada para a educação em Direitos Humanos e que reconstrua a histó-
ria recente do autoritarismo no Brasil, bem como as iniciativas populares 
de organização e de resistência.

Responsáveis: Ministério das Comunicações; Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência da República; Ministério da Cultu-
ra; Ministério da Justiça

Eixo Orientador VI:

Direito à Memória e à Verdade

A investigação do passado é fundamental para a construção da 
cidadania. Estudar o passado, resgatar sua verdade e trazer à tona seus 
acontecimentos caracterizam forma de transmissão de experiência histó-
rica, que é essencial para a constituição da memória individual e coletiva.

O Brasil ainda processa com dificuldades o resgate da memória 
e da verdade sobre o que ocorreu com as vítimas atingidas pela repressão 
política durante o regime de 1964. A impossibilidade de acesso a todas 
as informações oficiais impede que familiares de mortos e desaparecidos 
possam conhecer os fatos relacionados aos crimes praticados e não per-
mite à sociedade elaborar seus próprios conceitos sobre aquele período.

A história que não é transmitida de geração a geração torna-se 
esquecida e silenciada. O silêncio e o esquecimento das barbáries geram 
graves lacunas na experiência coletiva de construção da identidade na-
cional. Resgatando a memória e a verdade, o País adquire consciência 
superior sobre sua própria identidade, a democracia se fortalece. As ten-
tações totalitárias são neutralizadas e crescem as possibilidades de erra-
dicação definitiva de alguns resquícios daquele período sombrio, como a 
tortura, por exemplo, ainda persistente no cotidiano brasileiro.

O trabalho de reconstituir a memória exige revisitar o passado e 
compartilhar experiências de dor, violência e mortes. Somente depois de 
lembrá-las e fazer seu luto, será possível superar o trauma histórico e se-
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guir adiante. A vivência do sofrimento e das perdas não pode ser reduzi-
da a conflito privado e subjetivo, uma vez que se inscreveu num contexto 
social, e não individual.

A compreensão do passado por intermédio da narrativa da he-
rança histórica e pelo reconhecimento oficial dos acontecimentos possi-
bilita aos cidadãos construírem os valores que indicarão sua atuação no 
presente. O acesso a todos os arquivos e documentos produzidos durante 
o regime militar é fundamental no âmbito das políticas de proteção dos 
Direitos Humanos.

Desde os anos 1990, a persistência de familiares de mortos e de-
saparecidos vem obtendo vitórias significativas nessa luta, com abertura 
de importantes arquivos estaduais sobre a repressão política do regime 
ditatorial. Em dezembro de 1995, coroando difícil e delicado processo de 
discussão entre esses familiares, o Ministério da Justiça e o Poder Legis-
lativo Federal, foi aprovada a Lei no 9.140/95, que reconheceu a responsa-
bilidade do Estado brasileiro pela morte de opositores ao regime de 1964.

Essa Lei instituiu Comissão Especial com poderes para deferir 
pedidos de indenização das famílias de uma lista inicial de 136 pessoas 
e julgar outros casos apresentados para seu exame. No art. 4o, inciso II, a 
Lei conferiu à Comissão Especial também a incumbência de envidar es-
forços para a localização dos corpos de pessoas desaparecidas no caso de 
existência de indícios quanto ao local em que possam estar depositados.

Em 24 de agosto de 2001, foi criada, pela Medida Provisória no 
2151-3, a Comissão de Anistia do Ministério da Justiça. Esse marco legal 
foi reeditado pela Medida Provisória no 65, de 28 de agosto de 2002, e 
finalmente convertido na Lei no 10.559, de 13 de novembro de 2002. Essa 
norma regulamentou o art. 8o do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias (ADCT) da Constituição de 1988, que previa a concessão de 
anistia aos que foram perseguidos em decorrência de sua oposição polí-
tica. Em dezembro de 2005, o Governo Federal determinou que os três 
arquivos da Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) fossem entregues 
ao Arquivo Nacional, subordinado à Casa Civil, onde passaram a ser or-
ganizados e digitalizados.

Em agosto de 2007, em ato oficial coordenado pelo Presidente da 
República, foi lançado, pela Secretaria Especial dos Direitos Humanos da 
Presidência da República e pela Comissão Especial sobre Mortos e De-
saparecidos Políticos, o livro-relatório “Direito à Memória e à Verdade”, 
registrando os onze anos de trabalho daquela Comissão e resumindo a 
história das vítimas da ditadura no Brasil.
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A trajetória de estudantes, profissionais liberais, trabalhadores 
e camponeses que se engajaram no combate ao regime militar aparece 
como documento oficial do Estado brasileiro. O Ministério da Educação 
e a Secretaria Especial dos Direitos Humanos formularam parceria para 
criar portal que incluirá o livro-relatório, ampliado com abordagem que 
apresenta o ambiente político, econômico, social e principalmente os as-
pectos culturais do período. Serão distribuídas milhares de cópias desse 
material em mídia digital para estudantes de todo o País.

Em julho de 2008, o Ministério da Justiça e a Comissão de Anis-
tia promoveram audiência pública sobre “Limites e Possibilidades para a 
Responsabilização Jurídica dos Agentes Violadores de Direitos Humanos 
durante o Estado de Exceção no Brasil”, que discutiu a interpretação da 
Lei de Anistia de 1979 no que se refere à controvérsia jurídica e política, 
envolvendo a prescrição ou imprescritibilidade dos crimes de tortura.

A Comissão de Anistia já realizou setecentas sessões de julgamen-
to e promoveu, desde 2008, trinta caravanas, possibilitando a participação 
da sociedade nas discussões, e contribuindo para a divulgação do tema no 
País. Até 1o de novembro de 2009, já haviam sido apreciados por essa Co-
missão mais de cinquenta e dois mil pedidos de concessão de anistia, dos 
quais quase trinta e cinco mil foram deferidos e cerca de dezessete mil, 
indeferidos. Outros doze mil pedidos aguardavam julgamento, sendo pos-
sível, ainda, a apresentação de novas solicitações. Em julho de 2009, em 
Belo Horizonte, o Ministro de Estado da Justiça realizou audiência pública 
de apresentação do projeto Memorial da Anistia Política do Brasil, envol-
vendo a remodelação e construção de novo edifício junto ao antigo “Co-
leginho” da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), onde estará 
disponível para pesquisas todo o acervo da Comissão de Anistia.

No âmbito da sociedade civil, foram levadas ao Poder Judiciá-
rio importantes ações que provocaram debate sobre a interpretação das 
leis e a apuração de responsabilidades. Em 1982, um grupo de familiares 
entrou com ação na Justiça Federal para a abertura de arquivos e loca-
lização dos restos mortais dos mortos e desaparecidos políticos no epi-
sódio conhecido como “Guerrilha do Araguaia”. Em 2003, foi proferida 
sentença condenando a União, que recorreu e, posteriormente, criou Co-
missão Interministerial pelo Decreto no 4.850, de 2 de outubro de 2003, 
com a finalidade de obter informações que levassem à localização dos 
restos mortais de participantes da “Guerrilha do Araguaia”. Os trabalhos 
da Comissão Interministerial encerraram-se em março de 2007, com a 
divulgação de seu relatório final.
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Em agosto de 1995, o Centro de Estudos para a Justiça e o Direi-
to Internacional (CEJIL) e a Human Rights Watch/América (HRWA), em 
nome de um grupo de familiares, apresentaram petição à Comissão Intera-
mericana de Direitos Humanos (CIDH), denunciando o desaparecimento 
de integrantes da “Guerrilha do Araguaia”. Em 31 de outubro de 2008, a 
CIDH expediu o Relatório de Mérito no 91/08, onde fez recomendações 
ao Estado brasileiro. Em 26 de março de 2009, a CIDH submeteu o caso 
à Corte Interamericana de Direitos Humanos, requerendo declaração de 
responsabilidade do Estado brasileiro sobre violações de direitos humanos 
ocorridas durante as operações de repressão àquele movimento.

Em 2005 e 2008, duas famílias iniciaram, na Justiça Civil, ações 
declaratórias para o reconhecimento das torturas sofridas por seus mem-
bros, indicando o responsável pelas sevícias. Ainda em 2008, o Ministério 
Público Federal em São Paulo propôs Ação Civil Pública contra dois ofi-
ciais do exército acusados de determinarem prisão ilegal, tortura, homi-
cídio e desaparecimento forçado de dezenas de cidadãos.

Tramita também, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, Ar-
guição de Descumprimento de Preceito Fundamental, proposta pelo 
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que solicita a mais 
alta corte brasileira posicionamento formal para saber se, em 1979, houve 
ou não anistia dos agentes públicos responsáveis pela prática de tortura, 
homicídio, desaparecimento forçado, abuso de autoridade, lesões corpo-
rais e estupro contra opositores políticos, considerando, sobretudo, os 
compromissos internacionais assumidos pelo Brasil e a insuscetibilidade 
de graça ou anistia do crime de tortura.

Em abril de 2009, o Ministério da Defesa, no contexto da decisão 
transitada em julgado da referida ação judicial de 1982, criou Grupo de 
Trabalho para realizar buscas de restos mortais na região do Araguaia, 
sendo que, por ordem expressa do Presidente da República, foi instituído 
Comitê Interinstitucional de Supervisão, com representação dos familia-
res de mortos e desaparecidos políticos, para o acompanhamento e orien-
tação dos trabalhos. Após três meses de buscas intensas, sem que tenham 
sido encontrados restos mortais, os trabalhos foram temporariamente 
suspensos devido às chuvas na região, prevendo-se sua retomada ao final 
do primeiro trimestre de 2010.

Em maio de 2009, o Presidente da República coordenou o ato 
de lançamento do projeto Memórias Reveladas, sob responsabilidade 
da Casa Civil, que interliga digitalmente o acervo recolhido ao Arquivo 
Nacional após dezembro de 2005, com vários outros arquivos federais 
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sobre a repressão política e com arquivos estaduais de quinze unidades 
da federação, superando cinco milhões de páginas de documentos (www.
memoriasreveladas.arquivonacional.gov.br).

Cabe, agora, completar esse processo mediante recolhimento ao 
Arquivo Nacional de todo e qualquer documento indevidamente retido 
ou ocultado, nos termos da Portaria Interministerial assinada na mesma 
data daquele lançamento. Cabe também sensibilizar o Legislativo pela 
aprovação do Projeto de Lei no 5.228/2009, assinado pelo Presidente da 
República, que introduz avanços democratizantes nas normas regulado-
ras do direito de acesso à informação.

Importância superior nesse resgate da história nacional está no 
imperativo de localizar os restos mortais de pelo menos cento e quarenta 
brasileiros e brasileiras que foram mortos pelo aparelho de repressão do 
regime ditatorial. A partir de junho de 2009, a Secretaria de Comuni-
cação Social da Presidência da República planejou, concebeu e veiculou 
abrangente campanha publicitária de televisão, internet, rádio, jornais 
e revistas de todo o Brasil buscando sensibilizar os cidadãos sobre essa 
questão. As mensagens solicitavam que informações sobre a localização 
de restos mortais ou sobre qualquer documento e arquivos envolvendo 
assuntos da repressão política entre 1964 e 1985 sejam encaminhados ao 
Memórias Reveladas. Seu propósito é assegurar às famílias o exercício do 
direito sagrado de prantear seus entes queridos e promover os ritos fune-
rais, sem os quais desaparece a certeza da morte e se perpetua angústia 
que equivale a nova forma de tortura.

As violações sistemáticas dos Direitos Humanos pelo Estado du-
rante o regime ditatorial são desconhecidas pela maioria da população, 
em especial pelos jovens. A radiografia dos atingidos pela repressão polí-
tica ainda está longe de ser concluída, mas calcula-se que pelo menos cin-
quenta mil pessoas foram presas somente nos primeiros meses de 1964; 
cerca de vinte mil brasileiros foram submetidos a torturas e cerca de 
quatrocentos cidadãos foram mortos ou estão desaparecidos. Ocorreram 
milhares de prisões políticas não registradas, cento e trinta banimentos, 
quatro mil, oitocentos e sessenta e duas cassações de mandatos políticos, 
uma cifra incalculável de exílios e refugiados políticos.

As ações programáticas deste eixo orientador têm como finali-
dade assegurar o processamento democrático e republicano de todo esse 
período da história brasileira, para que se viabilize o desejável sentimento 
de reconciliação nacional. E para se construir consenso amplo no sentido 
de que as violações sistemáticas de Direitos Humanos registradas entre 
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1964 e 1985, bem como no período do Estado Novo, não voltem a ocorrer 
em nosso País, nunca mais.

Diretriz 23: Reconhecimento da memória e da verdade como Direito 
Humano da cidadania e dever do Estado.

Objetivo Estratégico I:

Promover a apuração e o esclarecimento público das violações de Di-
reitos Humanos praticadas no contexto da repressão política ocorrida 
no Brasil no período fixado pelo art. 8o do ADCT da Constituição, a 
fim de efetivar o direito à memória e à verdade histórica e promover a 
reconciliação nacional.

Ação Programática:

a) Designar grupo de trabalho composto por representantes da 
Casa Civil, do Ministério da Justiça, do Ministério da Defesa e da Secre-
taria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República, para 
elaborar, até abril de 2010, projeto de lei que institua Comissão Nacional 
da Verdade, composta de forma plural e suprapartidária, com mandato e 
prazo definidos, para examinar as violações de Direitos Humanos prati-
cadas no contexto da repressão política no período mencionado, obser-
vado o seguinte:

• O grupo de trabalho será formado por representantes da Casa 
Civil da Presidência da República, que o presidirá, do Ministério da Justi-
ça, do Ministério da Defesa, da Secretaria Especial dos Direitos Humanos 
da Presidência da República, do presidente da Comissão Especial sobre 
Mortos e Desaparecidos Políticos, criada pela Lei no 9.140/95 e de repre-
sentante da sociedade civil, indicado por esta Comissão Especial;

• Com o objetivo de promover o maior intercâmbio de informa-
ções e a proteção mais eficiente dos Direitos Humanos, a Comissão Na-
cional da Verdade estabelecerá coordenação com as atividades desenvol-
vidas pelos seguintes órgãos: 

• Arquivo Nacional, vinculado à Casa Civil da Presidência da 
República;

• Comissão de Anistia, vinculada ao Ministério da Justiça;
• Comissão Especial criada pela Lei no 9.140/95, vinculada à Se-

cretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República;
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• Comitê Interinstitucional de Supervisão instituído pelo Decre-
to Presidencial de 17 de julho de 2009;

• Grupo de Trabalho instituído pela Portaria no 567/MD, de 29 de 
abril de 2009, do Ministro de Estado da Defesa;

• No exercício de suas atribuições, a Comissão Nacional da Ver-
dade poderá realizar as seguintes atividades:

- requisitar documentos públicos, com a colaboração das respec-
tivas autoridades, bem como requerer ao Judiciário o acesso a documen-
tos privados;

- colaborar com todas as instâncias do Poder Público para a apu-
ração de violações de Direitos Humanos, observadas as disposições da 
Lei no 6.683, de 28 de agosto de 1979;

- promover, com base em seus informes, a reconstrução da histó-
ria dos casos de violação de Direitos Humanos, bem como a assistência 
às vítimas de tais violações;

- promover, com base no acesso às informações, os meios e re-
cursos necessários para a localização e identificação de corpos e restos 
mortais de desaparecidos políticos;

- identificar e tornar públicas as estruturas utilizadas para a prá-
tica de violações de Direitos Humanos, suas ramificações nos diversos 
aparelhos do Estado e em outras instâncias da sociedade;

- registrar e divulgar seus procedimentos oficiais, a fim de garantir 
o esclarecimento circunstanciado de torturas, mortes e desaparecimen-
tos, devendo-se discriminá-los e encaminhá-los aos órgãos competentes;

- apresentar recomendações para promover a efetiva reconci-
liação nacional e prevenir no sentido da não repetição de violações de 
Direitos Humanos.

• A Comissão Nacional da Verdade deverá apresentar, anualmen-
te, relatório circunstanciado que exponha as atividades realizadas e as 
respectivas conclusões, com base em informações colhidas ou recebidas 
em decorrência do exercício de suas atribuições.

Diretriz 24: Preservação da memória histórica e construção pública 
da verdade.

Objetivo Estratégico I:

Incentivar iniciativas de preservação da memória histórica e de cons-
trução pública da verdade sobre períodos autoritários.
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Ações programáticas:

a) Disponibilizar linhas de financiamento para a criação de cen-
tros de memória sobre a repressão política, em todos os Estados, com 
projetos de valorização da história cultural e de socialização do conheci-
mento por diversos meios de difusão.

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República; Ministério da Justiça; Ministério da Cultura; Mi-
nistério da Educação

b) Criar comissão específica, em conjunto com departamentos 
de História e centros de pesquisa, para reconstituir a história da repres-
são ilegal relacionada ao Estado Novo (1937-1945). Essa comissão deverá 
publicar relatório contendo os documentos que fundamentaram essa re-
pressão, a descrição do funcionamento da justiça de exceção, os respon-
sáveis diretos no governo ditatorial, registros das violações, bem como 
dos autores e das vítimas.

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República; Ministério da Educação; Ministério da Justiça; 
Ministério da Cultura

c)Identificar e sinalizar locais públicos que serviram à repressão 
ditatorial, bem como locais onde foram ocultados corpos e restos mortais 
de perseguidos políticos.

c) Identificar e tornar públicos as estruturas, os locais, as insti-
tuições e as circunstâncias relacionados à prática de violações de direitos 
humanos, suas eventuais ramificações nos diversos aparelhos estatais e na 
sociedade, bem como promover, com base no acesso às informações, os 
meios e recursos necessários para a localização e identificação de corpos 
e restos mortais de desaparecidos políticos. (Redação dada pelo Decreto 
nº 7.177, de 2010)

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presi-
dência da República; Casa Civil da Presidência da República; Ministério da 
Justiça; Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República

d) Criar e manter museus, memoriais e centros de documentação 
sobre a resistência à ditadura.

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República; Ministério da Justiça; Ministério da Cultura; Se-
cretaria de Relações Institucionais da Presidência da República



COLETÂNEA DE LEGISLAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL 
SOBRE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS 

VOLUME 2

461

e) Apoiar técnica e financeiramente a criação de observatórios do 
Direito à Memória e à Verdade nas universidades e em organizações da 
sociedade civil.

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República; Ministério da Educação

f)Desenvolver programas e ações educativas, inclusive a produ-
ção de material didático-pedagógico para ser utilizado pelos sistemas de 
educação básica e superior sobre o regime de 1964-1985 e sobre a resis-
tência popular à repressão.

f) Desenvolver programas e ações educativas, inclusive a produ-
ção de material didático-pedagógico para ser utilizado pelos sistemas de 
educação básica e superior sobre graves violações de direitos humanos 
ocorridas no período fixado no art. 8º do Ato das Disposições Constitu-
cionais Transitórias da Constituição de 1988. (Redação dada pelo Decre-
to nº 7.177, de 2010)

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República; Ministério da Educação; Ministério da Justiça; 
Ministério da Cultura; Ministério de Ciência e Tecnologia

Diretriz 25: Modernização da legislação relacionada com promoção 
do direito à memória e à verdade, fortalecendo a democracia.

Objetivo Estratégico I:

Suprimir do ordenamento jurídico brasileiro eventuais normas re-
manescentes de períodos de exceção que afrontem os compromissos 
internacionais e os preceitos constitucionais sobre Direitos Humanos.

Ações Programáticas:

a) Criar grupo de trabalho para acompanhar, discutir e articular, 
com o Congresso Nacional, iniciativas de legislação propondo:

• revogação de leis remanescentes do período 1964-1985 que se-
jam contrárias à garantia dos Direitos Humanos ou tenham dado susten-
tação a graves violações;

• revisão de propostas legislativas envolvendo retrocessos na ga-
rantia dos Direitos Humanos em geral e no direito à memória e à verdade.



Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República; Ministério da Justiça; Secretaria de Relações Insti-
tucionais da Presidência da República

b) Propor e articular o reconhecimento do status constitucional 
de instrumentos internacionais de Direitos Humanos novos ou já exis-
tentes ainda não ratificados.

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República; Ministério da Justiça; Secretaria de Relações Insti-
tucionais da Presidência da República; Ministério das Relações Exteriores

c)Propor legislação de abrangência nacional proibindo que lo-
gradouros, atos e próprios nacionais e prédios públicos recebam nomes 
de pessoas que praticaram crimes de lesa-humanidade, bem como deter-
minar a alteração de nomes que já tenham sido atribuídos.

c) Fomentar debates e divulgar informações no sentido de que 
logradouros, atos e próprios nacionais ou prédios públicos não recebam 
nomes de pessoas identificadas reconhecidamente como torturadores. 
(Redação dada pelo Decreto nº 7.177, de 2010)

Responsáveis: Ministério da Justiça; Secretaria Especial dos Direi-
tos Humanos da Presidência da República; Casa Civil da Presidência da Re-
pública; Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República

d)Acompanhar e monitorar a tramitação judicial dos processos 
de responsabilização civil ou criminal sobre casos que envolvam atos re-
lativos ao regime de 1964-1985.

d) Acompanhar e monitorar a tramitação judicial dos processos 
de responsabilização civil sobre casos que envolvam graves violações de 
direitos humanos praticadas no período fixado no art. 8º do Ato das Dis-
posições Constitucionais Transitórias da Constituição de 1988. (Redação 
dada pelo Decreto nº 7.177, de 2010)

Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República; Ministério da Justiça



463

PORTARIAS

PORTARIA MDA Nº 17, DE 23 DE MARÇO DE 2010

Estabelece que a Declaração de Aptidão ao Pronaf - DAP - é o 
instrumento que identifica os agricultores familiares e/ou suas formas as-
sociativas organizadas em pessoas jurídicas, aptos a realizarem operações 
de crédito rural ao amparo do Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar - Pronaf, em atendimento ao estabelecido no Ma-
nual de Crédito Rural - MCR, do Banco Central do Brasil.

O Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário, no uso da 
competência que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da 
Constituição Federal, e as atribuições que lhe foram conferidas pelo Con-
selho Monetário Nacional, por intermédio da Resolução nº 3.559, de 28 
de março de 2008 nos termos do Capítulo 10 do Manual de Crédito Rural 
- MCR, que dispõe sobre o regulamento e as condições para realização das 
operações de crédito de rural ao amparo do Programa Nacional de Forta-
lecimento da Agricultura Familiar - Pronaf, em especial no que se refere a 
identificação do agricultor familiar, resolve estabelecer as seguintes condi-
ções e procedimentos para emissão de Declaração de Aptidão ao Pronaf:

CAPÍTULO I 
DA FINALIDADE

Art. 1º A Declaração de Aptidão ao Pronaf - DAP - é o instru-
mento que identifica os agricultores familiares e/ou suas formas asso-
ciativas organizadas em pessoas jurídicas, aptos a realizarem operações 
de crédito rural ao amparo do Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar - Pronaf, em atendimento ao estabelecido no Ma-
nual de Crédito Rural - MCR, do Banco Central do Brasil.

§ 1º São também beneficiários e devem ser identificados por 
Declarações de Aptidão ao Pronaf para realizarem operações ao ampa-
ro do Programa:

I - Pescadores artesanais que se dediquem à pesca artesanal, com 
fins comerciais, explorando a atividade como autônomos, com meios 
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de produção próprios ou em regime de parceria com outros pescadores 
igualmente artesanais;

II - Extrativistas que se dediquem à exploração extrativista eco-
logicamente sustentável;

III - Silvicultores que cultivem florestas nativas ou exóticas e que 
promovam o manejo sustentável daqueles ambientes;

IV - Aquicultores que se dediquem ao cultivo de organismos que 
tenham na água seu normal ou mais frequente meio de vida e que explo-
rem área não superior a 2 (dois) hectares de lâmina d’água ou ocupem 
até 500 m3 (quinhentos metros cúbicos) de água, quando a exploração se 
efetivar em tanque-rede;

V - Quilombolas que pratiquem atividades produtivas agrícolas 
e/ou não agrícolas, de beneficiamento e comercialização de seus produtos;

VI - Indígenas que pratiquem atividades produtivas agrícolas e/
ou não agrícolas, de benefic iamento e comercialização de seus produtos.

§ 2º As Declarações de Aptidão ao Pronaf registradas na base de da-
dos da Secretaria da Agricultura Familiar constituem instrumento hábil de 
identificação dos agricultores familiares de modo a permitir-lhes o acesso 
às demais ações e políticas públicas dirigidas a essa categoria de produtores.

Art. 2º A DAP constitui instrumento obrigatório à formalização 
de operações de crédito ao amparo do Pronaf, independente dos demais 
documentos necessários e exigidos pela instituição financeira em obe-
diência à legislação pertinente.

CAPÍTULO II 
DAS CARACTERÍSTICAS

Art. 3º A DAP apresenta as seguintes características:
I - Pessoas Físicas
a) Unicidade - cada unidade familiar deve ter apenas uma única 

DAP principal válida;
b) Dupla Titularidade - A partir da união estável, a DAP deve 

obrigatoriamente identificar o casal responsável pelo sustento da unidade 
familiar, marido e companheira ou esposa e companheiro;

c) Validade - seis anos, a contar da data de sua emissão;
d) Origem - vinculada ao município utilizado para residência 

permanente do agricultor familiar;
II - Pessoas Jurídicas
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a) Unicidade - cada forma associativa de agricultores familiares 
deve ter apenas uma única DAP especial válida;

b) Validade - válidas por um ano ou até que a variação do núme-
ro de associados supere 10% (dez por cento) do número de associados 
considerados quando da emissão da respectiva Declaração de Aptidão ao 
Pronaf - DAP, o que ocorrer primeiro.

§ 1º As instituições autorizadas a emitirem DAP não podem co-
brar quaisquer custas pela sua emissão ou condicionar seu fornecimento 
a qualquer exigência de reciprocidade, vínculo ou filiação, sob pena de 
descredenciamento e demais sanções legais.

§ 2º A unidade familiar, para os fins de que trata esta Portaria, 
compreende o conjunto da família nuclear (marido ou companheiro, es-
posa ou companheira, e filhos) e eventuais agregados (as) que explorem 
o mesmo estabelecimento rural sob as mais variadas condições de posse, 
sob gestão estritamente da família, incluídos os casos em que o estabele-
cimento seja explorado por indivíduo sem família.

§ 3º Independentemente do período de validade da DAP, os agri-
cultores familiares dos grupos A e A/C devem providenciar uma nova De-
claração de Aptidão ao Pronaf, para cada contratação de operação de crédito 
junto aos órgãos e entidades autorizados a emitirem o referido documento.

§ 4º As DAP de pessoas físicas de modelos anteriores permane-
cem válidas até a decadência do prazo estabelecido em obediência aos 
normativos que regularam o assunto quando de suas respectivas emissões.

§ 5º As DAP de pessoas jurídicas de modelos anteriores (modelos 
3.0 e 3.1) perdem a validade, independentemente do prazo estabelecido 
em obediência aos normativos que regularam o assunto quando de suas 
respectivas emissões.

CAPÍTULO III 
DOS BENEFICIÁRIOS E EXIGÊNCIAS PARA EMISSÃO DE DAP

Art. 4º Para cada unidade familiar será concedida uma DAP de-
nominada de principal desde que atendido ao disposto no Manual de 
Crédito Rural, do Banco Central do Brasil, Capítulo 10, Seção 2.

§ 1º No caso de imóvel em condomínio, para cada condômino 
será emitida uma DAP principal, devendo a fração ideal ser registrada 
como a área do estabelecimento do condômino.
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§ 2º Ao agricultor familiar, quando solicitado, cabe a apresenta-
ção da documentação necessária e pertinente à emissão da DAP, sob pena 
do agente emissor negar-se a emitir o referido documento.

Art. 5º Ao jovem, filho(a) de agricultores familiares será con-
cedida uma DAP acessória, vinculada a uma DAP principal da unidade 
familiar de origem, desde que atenda às seguintes exigências:

I - Idade - ter idade entre 16 (dezesseis) e 29 (vinte e nove) anos; e,
II - Formação:
a) ter concluído ou estar cursando o último ano em centros fa-

miliares de formação por alternância que atendam à legislação em vigor 
para instituições de ensino; ou,

b) ter concluído ou estar cursando o último ano de escolas téc-
nicas agrícolas de nível médio que atendam à legislação em vigor para 
instituições de ensino; ou,

c) ter participado de curso ou estágio de formação profissional que 
preencham os requisitos definidos pela Secretaria da Agricultura Familiar.

Parágrafo único. Ao jovem, filho(a) de agricultor familiar cabe 
apresentar à entidade emissora de DAP a documentação comprobatória 
de que trata este artigo.

Art. 6º À mulher agregada a uma família de agricultor familiar 
poderá ser concedida uma DAP acessória, vinculada a uma DAP principal.

Art. 7º A emissão de DAP para pessoa jurídica de agricultores 
familiares deverá observar os seguintes parâmetros de identificação:

I - Cooperativas singulares, associações, ou outras pessoas jurídi-
cas cujo quadro social contenha, no mínimo, 70% (setenta por cento) de 
agricultores familiares com DAP principal registrada na base de dados da 
Secretaria da Agricultura Familiar;

II - Cooperativas singulares, exclusivamente em financiamentos 
destinados ao processamento e industrialização de leite e derivados, cujo 
quadro social contenha, no mínimo, 70% (setenta por cento) de agricul-
tores familiares com DAP principal registrada na base de dados da Secre-
taria da Agricultura Familiar;

III - Cooperativas de produção que atendam cumulativamente a 
seguinte parametrização:

a) Composição societária - seu quadro social deve ser constituído, 
no mínimo de 70% (setenta por cento) de agricultores familiares com DAP 
principal registrada na base de dados da Secretaria da Agricultura Familiar;

b) Patrimônio Líquido - entre um mínimo de R$ 50.000,00 (cin-
quenta mil reais) e R$ 70.000.000,00 (setenta milhões de reais).
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c) Tempo de Funcionamento - no mínimo um ano.
IV - Cooperativas singulares, associações ou outras pessoas ju-

rídicas que comercializem matéria-prima para produção de biodiesel 
com empresas detentoras da concessão de uso do selo combustível so-
cial e, cujo quadro social contenha, no mínimo, 70% (setenta por cento) 
de agricultores com DAP registrada na base de dados da Secretaria de 
Agricultura Familiar.

§ 1º A pessoa jurídica, demandante de operações de crédito rural 
ao amparo do Pronaf, deve apresentar à entidade emissora de DAP a do-
cumentação comprobatória das exigências contidas neste artigo.

§ 2º Os registros mantidos na base de dados da Secretaria da 
Agricultura Familiar identificarão e qualificarão as formas organizacio-
nais dos agricultores familiares quanto aos parâmetros utilizados para 
identificação e qualificação destas, cabendo aos agentes financeiros a ob-
servância quantos aos limites exigidos para acesso a cada linha de crédito.

CAPÍTULO IV 
DO CREDENCIAMENTO E DESCREDENCIAMENTO DE ENTI-

DADES EMISSORAS DE DAP

Art. 8º A emissão de DAP para os agricultores familiares dos 
Grupos “A” e “A/C” é delegada aos seguintes Órgãos e Entidades:

I - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA;
II - Secretaria de Reordenamento Agrário - SRA - por intermédio 

da Unidade Técnica Estadual ou da Unidade Técnica Regional, ou ainda, 
por Órgão ou Entidade a ela conveniada para tal finalidade;

Art. 9º A emissão de DAP principal, acessórias e especiais para 
os demais agricultores familiares, incluindo-se os agricultores familiares 
do Grupo “B”, é delegada aos seguintes Órgãos e Entidades:

I - Instituições Estaduais Oficiais de Assistência Técnica e Exten-
são Rural por meio de suas unidades operacionais - os escritórios locais;

II - Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (CE-
PLAC) por meio de suas unidades operacionais - os escritórios locais;

III - Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura 
(CONTAG) e suas Federações Estaduais por meio de suas unidades ope-
racionais - os Sindicatos a elas formalmente filiados;

IV - Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar (FE-
TRAF) por meio de suas unidades operacionais - os Sindicatos e Associa-
ções a elas formalmente filiados;
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V - Associação Nacional dos Pequenos Agricultores (ANPA) por 
meio de suas unidades operacionais - as Associações ou Sindicatos a ela 
formalmente filiados;

VI - Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CAPB) 
por meio de suas unidades operacionais - os Sindicatos a ela formalmente 
filiados;

VII - Fundação Instituto Estadual de Terras do Estado de São 
Paulo “José Gomes da Silva” - Itesp;

VIII - Fundação Nacional do Índio (FUNAI) por meio de suas 
unidades operacionais - as suas representações regionais e locais - que 
somente poderão emitir DAP principais e acessórias dos povos indígenas 
e, ainda, as DAP especiais desde que a Pessoa Jurídica beneficiária seja 
composta exclusivamente por indígenas;

IX - Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca da Presidência 
da República (SEAP-PR) por meio de suas unidades operacionais e por 
entidades por ela reconhecidas que somente poderão emitir DAP prin-
cipais e acessórias para pescadores artesanais e aquicultores e, ainda, as 
DAP especiais, desde que a Pessoa Jurídica beneficiária seja constituída 
exclusivamente por pescadores e aquicultores;

X - Confederação Nacional dos Pescadores e suas Federações Es-
taduais por meio das unidades operacionais - as Colônia de Pescadores a 
elas formalmente filiados; e os Institutos de Pescas Estaduais por meio de 
suas unidades operacionais - seus escritórios regionais e locais; que so-
mente poderão emitir DAP principais e acessórias para pescadores arte-
sanais e, ainda, as DAP especiais, desde que a Pessoa Jurídica beneficiária 
seja constituída exclusivamente por pescadores artesanais;

XI - Fundação Cultural Palmares, por meio das entidades por ela 
reconhecidas somente poderá emitir DAP principais e acessórias para 
quilombolas e, ainda, as DAP especiais, desde que a Pessoa Jurídica be-
neficiária seja constituída exclusivamente por quilombolas.

§ 1º A autorização conferida à Confederação da Agricultura e 
Pecuária do Brasil - CAPB não abrange as DAP para os agricultores fa-
miliares do Grupo “B”.

§ 2º A emissão de DAP pelas unidades operacionais de órgãos e 
entidades autorizados a emitir DAP é restrita a sua área de atuação oficial.

Art. 10. Outras entidades podem solicitar autorização para atuar 
como emitentes de DAP, exclusivamente, nos municípios de suas respec-
tivas áreas de atuação.
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§ 1º Ao Secretário de Agricultura Familiar é delegada compe-
tência para autorizar a inclusão de novos órgãos ou entidades na rede de 
agentes emissores de DAP.

§ 2º As Prefeituras Municipais, suas Secretarias e demais órgãos 
e instituições a elas vinculadas não podem ser autorizadas a emitir DAP.

Art. 11. As autorizações de que tratam os art. 8º, 9º e 10, são 
condicionadas ao cadastramento junto à Secretaria da Agricultura Fami-
liar de toda a estrutura organizacional desses órgãos e entidades até suas 
respectivas unidades operacionais, com a identificação das pessoas físicas 
que irão atuar como agentes emissores.

Parágrafo único. As unidades operacionais dos órgãos e entida-
des autorizados a emitirem DAP deverão atender aos seguintes pré-re-
quisitos, quando da efetivação de seus respectivos cadastramentos:

I - tenham personalidade jurídica;
II - tenham como atribuição ou objetivo perfeitamente identifi-

cado em seu regimento interno, estatuto ou contrato social:
a) a representação social dos agricultores familiares; ou,
b) a prestação de serviços de assistência técnica e/ou extensão 

rural aos agricultores familiares e às suas formas associativas;
III - tenham experiência mínima de um ano, devidamente com-

provada no exercício de sua atribuição ou objetivo social junto aos agri-
cultores familiares.

Art. 12. A Secretaria da Agricultura Familiar - SAF estabelecerá 
os procedimentos a serem observados no processo de cadastramento de 
que trata o art. 11.

Parágrafo único. A não formalização do cadastramento tratado 
no art. 11 é entendida como desistência do órgão e entidade à delegação 
para emissão de DAP.

Art. 13. Somente a partir da publicação no sítio “http://www.mda.
gov.br/saf” é que os órgãos e entidades estarão habilitados a emitir DAP.

§ 1º A SAF divulgará em seu sítio “www.mda.gov.br/saf ” a rela-
ção dos órgãos e entidades autorizados a emitir DAP com suas respectivas 
unidades operacionais, agentes emissores e respectivas áreas de atuação.

§ 2º Os órgãos e entidades autorizados a emitir DAP devem 
manter atualizados os cadastros de suas unidades vinculadas e agentes 
emissores, porém, a SAF somente atualizará a relação ao final de cada 
trimestre do ano civil.

Art. 14. O descumprimento dos dispositivos contidos nesta Por-
taria e nos demais regulamentos que disciplinam a emissão de DAP por 



COLETÂNEA DE LEGISLAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL 
SOBRE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS 

VOLUME 2

470

órgão ou entidade autorizado a emitir o referido documento implica no 
descredenciamento do órgão ou entidade que deu causa.

Parágrafo único. Cabe à Secretaria de Agricultura Familiar a 
abertura de processo administrativo para apuração dos fatos e adoção 
das providências cabíveis estabelecendo os procedimentos necessários à 
tramitação do referido processo.

CAPÍTULO V 
DA VALIDADE E DOS ATRIBUTOS LEGAIS Seção I Disposições 

Gerais

Art. 15. As DAP para serem válidas devem ser assinadas pelos 
beneficiários e pelo agente emissor vinculado a órgão ou entidade cre-
denciado a emitir o referido documento.

Art. 16. Os órgãos e entidades credenciados somente podem 
emitir DAP nos municípios de sua área de atuação.

Parágrafo único. A emissão da DAP deve observar rigorosamen-
te o município de residência do agricultor familiar.

Art. 17. Quando o regimento interno, estatuto ou contrato so-
cial não nominar o município ou os municípios da área de atuação, será 
considerada exclusivamente o município sede do órgão ou entidade au-
torizado a emitir DAP, até que a SAF seja oficialmente informada da no-
minata dos municípios da área de atuação.

Parágrafo único. Nos casos em que a área de atuação do órgão 
ou entidade abranja mais de um município será exigida a relação, arre-
dondada para baixo, de um técnico para cada um inteiro e trinta e quatro 
centésimos de município da área de atuação.

Seção II 
Agricultores Familiares do Grupo “A” e “A/C”

Art. 18. As DAP principais, para os agricultores familiares do 
Grupo “A” e do Grupo “A/C” do PRonaf, devem ser assinadas pelo casal, 
responsável pelo sustento da unidade familiar, exceto nos casos em que 
o(a) beneficiário(a) seja solteiro ou viúvo ou não tenha união conjugal 
estável e pelo agente emissor de apenas um dos órgãos ou entidades devi-
damente habilitados a emitir o referido documento.

Parágrafo único. O INCRA e a SRA podem indicar à SAF quais-
quer órgãos ou entidades para emissão da DAP dos beneficiários de suas 
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áreas de competência, desde que estejam devidamente credenciadas para 
o exercício de tal atividade, conforme disposto nesta Portaria.

Art. 19. Os agricultores familiares com DAP emitidas nos gru-
pos de enquadramento “B” e “demais agricultores familiares” podem ser 
reenquadrados apenas uma vez no Grupo “A” ou no Grupo “A/C”.

Parágrafo único. Os agricultores familiares que tiveram sua pri-
meira DAP emitida para o Grupo “A” ou para o Grupo “A/C” não podem 
ser reenquadrados nos grupos de enquadramento “B” e “demais agricul-
tores familiares” e, posteriormente, voltar a ser reenquadrado como dos 
Grupos “A” ou “A/C”.

Seção III 
Demais Agricultores Familiares

Art. 20. As DAP principais, para os agricultores familiares, aqui 
incluídos aqueles do Grupo “B”, devem ser assinadas pelo casal respon-
sável pelo sustento da unidade familiar, exceto nos casos em que o(a) 
beneficiário(a) seja solteiro(a) ou viúvo ou não tenha vínculo conjugal 
estável e pelo agente emissor de apenas um dos órgãos ou entidades devi-
damente habilitada a emitir o referido documento.

Seção IV 
Jovens Filhos(as) de Beneficiários do Pronaf

Art. 21. As DAP acessórias, para os Jovens devem ser assinadas 
pelo(a) beneficiário(a), por um dos titulares da DAP principal de vincu-
lação e pelo agente emissor de apenas um dos órgãos ou entidades devi-
damente habilitada a emitir o referido documento.

Seção V
Mulheres agregadas a uma unidade familiar

Art. 22. As DAP acessórias para as mulheres agregadas a um 
estabelecimento de agricultura familiar serão assinadas pela beneficiá-
ria, por um dos titulares da DAP principal de vinculação e pelo agente 
emissor de apenas um dos órgãos ou entidades devidamente habilitada a 
emitir o referido documento.
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Seção VI 
Beneficiários Especiais

Art. 23. As DAP especiais emitidas para pessoas jurídicas, con-
forme o estabelecido no art. 7º, devem ser assinadas pelo representante 
legal da pessoa jurídica beneficiária e pelo representante de apenas uma 
entidade devidamente autorizada a emitir o referido documento.

§ 1º Para efeito da identificação dos agricultores familiares asso-
ciados ou participantes da pessoa jurídica beneficiária, a DAP desta espé-
cie deverá conter a relação dos associados ou participantes, identificados 
pelo CPF, Nome e Data de Filiação.

§ 2º Os associados ou participantes da pessoa jurídica beneficiária 
devem possuir uma DAP principal registrada na base de dados da SAF.

Art. 24. As DAP especiais somente serão emitidas eletronicamente 
e registradas diretamente na base de dados da Secretaria da Agricultura 
Familiar, a partir de aplicativo desenvolvido e disponibilizado aos órgãos e 
entidades autorizados a atuarem como agentes emissores de DAP.

CAPÍTULO VI
DO CONTROLE SOCIAL

Art. 25. As DAP estão sujeitas ao controle social e, para tanto, de-
vem ser homologadas anualmente, observados os procedimentos a serem 
estabelecidos pela SAF.

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 26. Cabe à SAF a adoção de medidas complementares ne-
cessárias ao cumprimento desta Portaria, especialmente no que se refere:

I - à definição dos modelos de DAP principal, acessória e espe-
cial, de acordo com as condições estabelecidas no Capítulo III - Dos Be-
neficiários e Exigências para Emissão de DAP, desta Portaria;

II - à definição do modelo de DAP destinado a estrangeiro 
naturalizado;

III - à operacionalização das ações de cadastramento, suspensão 
e descredenciamento das entidades autorizadas a emitirem DAP, de acor-
do ao estabelecido nos Capítulos IV - Do Credenciamento, Descreden-
ciamento de Entidades Emissoras de DAP, desta Portaria;
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IV - à definição dos procedimentos a serem considerados no pro-
cesso de controle social; e,

V - a outras medidas complementares ao fiel cumprimento desta 
Portaria.

Art. 27. Com a finalidade de agilizar a formalização de operações 
de crédito ao amparo do Pronaf, os beneficiários deverão providenciar, 
junto aos agentes autorizados, a emissão de suas DAP com a antecedência 
mínima de trinta dias em relação à data ideal para o acesso tempestivo 
aos recursos financeiros.

Art. 28. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 29. Fica revogada a Portaria nº 47, de 26 de novembro de 2008, 

publicada no Diário Oficial da União de 27 de novembro de 2008, Seção 1.

GUILHERME CASSEL

PORTARIA MDS N.º 86 DE 12 DE MARÇO DE 2008

Publica o regimento interno da Comissão Nacional de 
Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades 

Tradicionais

O MINISTRO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SO-
CIAL E COMBATE À FOME, no uso de suas atribuições legais e tendo 
em vista o disposto pelo Decreto de 13 de julho de 2006, resolve:

Art. 1º Publicar o Regimento Interno da Comissão Nacional de 
Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, 
aprovado pela Ata da 2ª Reunião Ordinária da Comissão Nacional, reali-
zada nos dias 30 e 31 de agosto e 1º de setembro de 2006.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PATRUS ANANIAS
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ANEXO

CAPÍTULO I
DAS ATRIBUIÇÕES GERAIS DA COMISSÃO:

Art. 1º A Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável 
dos Povos e Comunidades Tradicionais, instância colegiada de caráter 
deliberativo e consultivo, instituída pelo Decreto de 13 de julho de 2006, 
tem como atribuições:

I – coordenar a elaboração e a implementação de uma Política 
Nacional voltada para o desenvolvimento sustentável dos povos e comu-
nidades tradicionais;

II – apoiar, propor, avaliar princípios e diretrizes para políticas 
públicas relevantes para o desenvolvimento sustentável dos povos e co-
munidades tradicionais no âmbito do Governo Federal, observadas as 
competências dos órgãos e entidades envolvidos;

III – propor e orientar as ações necessárias para a articulação, 
execução e consolidação de políticas relevantes para o desenvolvimento 
sustentável de povos e comunidades tradicionais, estimulando a descen-
tralização da execução destas ações e a participação da sociedade civil, 
com especial atenção ao atendimento das situações que exijam providên-
cias especiais ou de caráter emergencial;

IV – propor medidas para a implementação, acompanhamento e 
avaliação de políticas relevantes para o desenvolvimento sustentável dos 
povos e comunidades tradicionais;

V – identificar a necessidade e propor a criação ou modificação de 
instrumentos necessários à implementação de políticas públicas relevantes 
para o desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais;

VI – criar e coordenar câmaras técnicas, ou grupos de trabalho, 
compostos por convidados e membros dela integrantes, com a finalidade 
de promover a discussão e a articulação em temas relevantes para a im-
plementação dos princípios e diretrizes da Política Nacional de que trata 
o inciso I, observadas as competências de outros colegiados instituídos 
no âmbito do Governo Federal;

VII – identificar, propor e estimular ações de capacitação de re-
cursos humanos, fortalecimento institucional e sensibilização, voltadas 
tanto para o poder público quanto para a sociedade civil visando o desen-
volvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais; e
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VIII – promover, em articulação com órgãos, entidades e cole-
giados envolvidos, debates públicos sobre os temas relacionados à formu-
lação e execução de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento 
sustentável dos povos e comunidades tradicionais.

CAPÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA

Art. 2º A Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável 
dos Povos e Comunidades Tradicionais será presidida pelo Membro re-
presentante do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 
e, nos seus afastamentos e impedimentos legais ou regulamentares, pelo 
seu suplente, e é composta pelos representantes e respectivos suplentes, 
dos órgãos, entidades e organizações da sociedade civil, previstos nos ter-
mos do art. 4° e incisos do Decreto 13 de julho de 2006.

Art. 3º A Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável 
dos Povos e Comunidades Tradicionais terá a seguinte estrutura:

I – Plenário;
II – Câmaras Técnicas; e 
III – Secretaria-Executiva.
§ 1º As funções de secretaria-executiva caberá ao Ministério do 

Meio Ambiente, por meio da Secretaria de Políticas para o Desenvolvi-
mento Sustentável

§ 2º A Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos 
Povos e Comunidades Tradicionais poderá decidir pela constituição de 
Grupos de Trabalho com atribuições específicas, com fins de subsidiar 
seus trabalhos.

CAPÍTULO III
DO PLENÁRIO

Art. 4º O Plenário, órgão superior de deliberação da Comissão 
Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades 
Tradicionais, reunir-se-á, em caráter ordinário, uma vez a cada três me-
ses, conforme calendário aprovado mediante convocação escrita reali-
zada pela Secretaria-Executiva, por ordem do Presidente da Comissão, 
devidamente acompanhada da pauta da reunião.

§ 1º As reuniões ordinárias terão seu calendário fixado na última 
reunião do ano anterior.
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§ 2º As reuniões ordinárias serão convocadas com antecedência 
mínima de quinze dias corridos, e, realizadas em locais predefinidos pela 
Comissão Nacional, e receberão número sequencial a partir da primeira 
reunião deliberativa da Comissão Nacional de Desenvolvimento Susten-
tável dos Povos e Comunidades Tradicionais.

§ 3º No caso de eventual adiamento da reunião ordinária, nova 
data deverá ser fixada, no prazo máximo de quinze dias, a contar da data 
da reunião cancelada.

§ 4º A pauta das reuniões ordinárias e os respectivos documen-
tos correlatos serão enviados aos membros com antecedência mínima de 
quinze dias corridos da data designada para a reunião.

§ 5º A data da realização das reuniões ordinárias a que se refere 
o caput deste artigo poderá ser alterada mediante consulta pela Secreta-
ria-Executiva e aprovação de maioria simples de seus membros titulares.

Art. 5º O Plenário se reunirá extraordinariamente mediante 
convocação escrita da Secretaria-Executiva por ordem do Presidente, da 
maioria absoluta de seus membros-titulares, ou pela maioria simples de 
seus membros quando ocorrer durante as reuniões ordinárias.

Parágrafo único. As reuniões extraordinárias deverão ser convo-
cadas no prazo de quinze dias corridos acompanhada de pauta justificada 
e dos documentos pertinentes.

Art. 6º O Plenário reunir-se-á com um quórum mínimo de me-
tade mais um de seus membros.

§ 1º Por deliberação do Plenário da Comissão Nacional de De-
senvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, as 
reuniões poderão ter caráter reservado quando os temas a serem delibe-
rados exigirem esta condição.

§ 2º Poderão participar das reuniões da Comissão Nacional de 
Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, 
a convite de seu Presidente, por solicitação de qualquer de seus mem-
bros em reunião anterior ou antecipadamente, até quinze dias da data 
designada para a reunião, representantes de outros órgãos e entidades da 
administração pública, da sociedade civil, e/ou pessoas físicas e represen-
tantes de pessoas jurídicas que por sua experiência pessoal ou institucio-
nal, possam contribuir para os debates.

§ 3º Os interessados em assistir as reuniões da Comissão Nacio-
nal de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradi-
cionais, que não tenham caráter reservado, deverão encaminhar pedido 
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ao Presidente da Comissão na reunião anterior ou antecipadamente, até 
cinco dias da data designada para a reunião.

§ 4º Terão direito à voz todos os membros titulares e os respecti-
vos suplentes da Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos 
Povos e Comunidades Tradicionais e convidados.

Art. 7º O membro que faltar a duas reuniões seguidas, ordinárias 
ou extraordinárias, ou a três alternadas será advertido por escrito pela Se-
cretaria-Executiva da Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentá-
vel dos Povos e Comunidades Tradicionais, que fará o controle das faltas.

§ 1º O membro que faltar a três reuniões ordinárias ou extraordiná-
rias seguidas ou a cinco alternadas durante o mandato, sem a devida substi-
tuição do suplente, perderá o mandato e será afastado da Comissão Nacional 
de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais.

§ 2º Quando ocorrer a perda de mandato pelo membro titular 
da Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Co-
munidades Tradicionais a punição será comunicada ao Plenário pela Se-
cretaria-Executiva e registrada em ata e formalizada perante a instituição 
representada, a qual deverá apresentar novo representante no prazo de 15 
dias, a contar da data da comunicação.

Art. 8º A Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos 
Povos e Comunidades Tradicionais deliberará por maioria simples e seu 
Presidente só votará em casos de empate, quando terá o voto de qualidade.

Parágrafo único. Somente terá direito a voto o membro titular ou 
na sua ausência, o respectivo suplente.

Art. 9º As atas das reuniões da Comissão Nacional de Desenvolvi-
mento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais serão redigidas 
em folhas com numeração sequencial e com linhas numeradas, as quais, 
após aprovação, serão arquivadas pela Secretaria-Executiva, que disponibi-
lizará o seu conteúdo em endereço eletrônico destinado a este fim.

Parágrafo único. Após aprovação na reunião subsequente, a ata 
da reunião será assinada pelo Presidente e pelo Secretário-Executivo da 
Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comu-
nidades Tradicionais.

Art. 10. A Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável 
dos Povos e Comunidades Tradicionais deliberará, mediante:

I – resolução: quando se tratar de decisões para regulamentar a 
implementação da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos 
Povos e Comunidades Tradicionais;
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II – deliberação: quando se tratar de decisões sobre editais, ter-
mos de referência, projetos e outras iniciativas referentes a matérias no 
âmbito das competências da Comissão Nacional de Desenvolvimento 
Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais; e

III – moção: quando se tratar de manifestação sobre temas rela-
cionados ao desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tra-
dicionais que extrapolam suas competências.

§ 1º As resoluções, deliberações e moções serão datadas e nu-
meradas em ordens distintas, cabendo à Secretaria-Executiva coligi-las, 
ordená-las e indexá-las;

§ 2º As resoluções, deliberações e moções aprovadas pelo Ple-
nário serão referendadas por seu Presidente, que as enviará à Secretaria-
-Executiva para divulgação no endereço eletrônico e, quando necessário, 
para publicação no Diário Oficial da União.

Art. 11. Cada membro poderá falar, na ordem de sua inscrição, 
por tempo limitado, estipulado por consenso do plenário e coordenado 
pelo Presidente.

Art. 12. Os membros, convidados e o Presidente deverão identificar-
-se a cada fala visando o devido registro para a elaboração da ata de reunião.

Art. 13. As resoluções, deliberações e moções da Comissão Na-
cional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades tra-
dicionais serão tomadas por votação simbólica ou nominal, não sendo 
permitida a votação por procuração.

Parágrafo único. O resultado da votação, bem como a declaração 
de voto se houver, deverá ser registrado em ata.

CAPÍTULO IV
DAS CÂMARAS TÉCNICAS

Art. 14. Às Câmaras Técnicas compete:
I – promover a discussão e a articulação em temas relevantes 

para a implementação dos princípios e diretrizes da Política Nacional de 
Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais;

II – elaborar e encaminhar propostas para apreciação do Plená-
rio; e

III – subsidiar os trabalhos da Comissão Nacional de Desenvol-
vimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais.

Art. 15. Câmaras Técnicas serão instituídas pelo Plenário, me-
diante proposta do seu Presidente ou de qualquer membro, por meio de 
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deliberação, que estabelecerá suas competências, composição, coordena-
ção e tempo de duração.

§ 1º As Câmaras Técnicas serão permanentes ou temporárias, de 
acordo com a decisão do Plenário, no ato de sua criação;

§ 2º Poderão participar das Câmaras Técnicas, membros titula-
res, suplentes e convidados da Comissão Nacional de Desenvolvimento 
Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais e, nesse caso median-
te a apresentação de justificativa da necessidade da participação dos con-
vidados, quando esta ensejar apoio para deslocamento e hospedagem.

Art. 16. As reuniões das Câmaras Técnicas serão convocadas por 
seus respectivos coordenadores por meio da Secretaria-Executiva da Co-
missão Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comuni-
dades Tradicionais com no mínimo quinze dias corridos de antecedência.

§ 1º Na composição das Câmaras Técnicas deverão ser conside-
radas a natureza técnica da matéria e a finalidade dos órgãos, entidades e 
organizações representados;

§ 2º Os coordenadores das Câmaras Técnicas poderão, mediante 
consenso, convidar especialistas para participar de suas reuniões como 
forma de subsidiar seus trabalhos, observado o disposto pelo art. 15, Pa-
rágrafo 2º desta Portaria.

CAPÍTULO V
DA SECRETARIA-EXECUTIVA

Art. 17 – A Secretaria-Executiva será composta:
I – por um Secretário-Executivo;
II – por uma equipe destinada a prestar apoio técnico ao fun-

cionamento da Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos 
Povos e Comunidades Tradicionais.

Art. 18. À Secretaria-Executiva compete:
I – planejar, organizar e coordenar as atividades técnicas e admi-

nistrativas da Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos 
Povos e Comunidades Tradicionais e cumprir, e fazer cumprir, as atribui-
ções constantes deste Regimento e os encargos que lhe forem atribuídos 
pelo Plenário da Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável 
dos Povos e Comunidades Tradicionais;

II – assessorar o Presidente em questões de competência da Co-
missão Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comuni-
dades Tradicionais;
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III – organizar e manter o arquivo da documentação relativo às 
atividades da Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos 
Povos e Comunidades Tradicionais;

IV – propor e acompanhar o calendário e a pauta das reuniões;
V – convocar as reuniões da Comissão Nacional de Desenvolvi-

mento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, observado o 
disposto nos artigos 4º e 5º deste Anexo;

VI – submeter à apreciação do Plenário propostas sobre matérias 
de competência da Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável 
dos Povos e Comunidades Tradicionais que lhe forem encaminhadas;

VII – convocar as reuniões das Câmaras Técnicas ou Grupos de 
Trabalho instituídos pela Comissão Nacional de Desenvolvimento Sus-
tentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, por solicitação de seus 
coordenadores;

VIII – prestar os esclarecimentos solicitados pelos membros 
da Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e 
Comunidades Tradicionais;

IX – solicitar colaboração, quando necessário, aos órgãos especí-
ficos singulares; aos órgãos e entidades membros da Comissão Nacional 
de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais 
e instituições a eles vinculadas;

X – enviar advertência ao membro que faltar às reuniões da Co-
missão Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comuni-
dades Tradicionais, ou às reuniões das Câmaras Técnicas ou de Grupos 
de Trabalho para os quais se inscrever;

XI – comunicar ao Plenário a suspensão de membro da Comis-
são Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades 
Tradicionais;

XII – apresentar relatório anual sobre as atividades desenvolvi-
das pela Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e 
Comunidades Tradicionais para apreciação do Plenário;

XIII – manter atualizado o sítio da Comissão Nacional de Desen-
volvimento Sustentável de Povos e Comunidades Tradicionais na página 
do Governo Federal;

XIV – dar publicidade às informações de interesse público apre-
sentadas à Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Po-
vos e Comunidades Tradicionais; e
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XV – dar publicidade, no âmbito de suas competências, à Políti-
ca Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades 
Tradicionais, bem como aos seus instrumentos de implementação.

CAPÍTULO VI
DAS ATRIBUIÇÕES DOS MEMBROS

Art. 19. Ao Presidente da Comissão Nacional de Desenvolvimen-
to Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais , incumbe:

I – convocar e presidir, ordinária e extraordinariamente, as reu-
niões da Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos 
e Comunidades Tradicionais para os fins previstos no Decreto de 13 de 
julho de 2006;

II – assinar atas aprovadas, resoluções, deliberações e moções da 
Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comu-
nidades Tradicionais e atos relativos ao seu cumprimento;

III – zelar pelo cumprimento das disposições deste Regimento;
IV – comunicar, por escrito, ao respectivo órgão, entidade e orga-

nização, a suspensão do membro titular e respectivo suplente da Comis-
são Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades 
Tradicionais.

Art. 20. Aos membros incumbe:
I – comparecer às reuniões;
II- justificar o não comparecimento;
III – participar do planejamento e execução das atividades da 

Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comu-
nidades Tradicionais, com direito à voz e voto;

IV – requerer informações, providências e esclarecimentos ao 
Presidente e à Secretaria-Executiva;

V – participar das Câmaras Técnicas ou Grupos de Trabalho para 
as quais forem indicados; 

VI – presidir, quando eleito, os trabalhos de Câmara Técnica ou 
de Grupos de Trabalho;

VII- apresentar relatórios, pareceres e informações solicitadas 
pelo Plenário nos prazos acordados;

VIII – repassar informações para o segmento social ou institui-
ção que representa;

IX – propor temas e assuntos à deliberação e ação do Plenário, 
sob a forma de propostas de resoluções, deliberações e moções;
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X – apresentar, no prazo estabelecido, as informações de sua 
competência e de interesse público solicitadas pela Comissão Nacional 
de Desenvolvimento Sustentável de Povos e Comunidades Tradicionais;

XI – Convocar reuniões extraordinárias conforme o disposto no 
artigo 5º deste Anexo; e

XII – dar publicidade, no âmbito de suas competências, à Políti-
ca Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades 
Tradicionais, bem como aos seus instrumentos de implementação.

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 21. Os casos omissos na aplicação deste Regimento Interno 
serão decididos pelo Plenário.

Art. 22. O Regimento Interno poderá ser modificado por propos-
ta de pelo menos um quinto de seus membros e aprovada em Plenário.

Art. 23. A participação na Comissão Nacional de Desenvolvimen-
to Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais é considerada como 
de relevante interesse público e não enseja qualquer tipo de remuneração.

Art. 24. Este Regimento Interno entra em vigor na data de sua 
publicação.

RESOLUÇÃO Nº 230, DE 8 DE JUNHO DE 2021

Disciplina a atuação do Ministério Público brasileiro junto aos 
povos e comunidades tradicionais. O CONSELHO NACIONAL DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO, no exercício da competência fixada no artigo 
130-A, §2º, I, da Constituição Federal e com fundamento nos artigos 147 
e seguintes, e 157 de seu Regimento Interno, em conformidade com a de-
cisão plenária proferida na 8ª Sessão Ordinária, realizada em 25 de maio 
de 2021, nos autos da Proposição n.º 1.00128/2020-70; 

Considerando que os povos e comunidades tradicionais são gru-
pos culturalmente diferenciados e que se se reconhecem como tais, além 
de possuírem formas próprias de organização social; 

Considerando que os povos e comunidades tradicionais ocupam 
e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodu-
ção cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conheci-
mentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição; 



COLETÂNEA DE LEGISLAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL 
SOBRE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS 

VOLUME 2

483

Considerando que tais grupos possuem na territorialidade um 
fator de identificação, defesa e força, calcado no uso comum da terra e 
no modo tradicional de ocupação, o qual não se constitui pelo fator tem-
poral, mas sim por uma relação singular com a terra, em contraponto a 
formas hegemônicas de apropriação; 

Considerando que a Constituição Federal destaca o pluralismo 
político (art. 1º, V) como fundamento da República e não hierarquiza os 
modos de vida dos grupos sociais que compõem a sociedade brasileira, o 
que enseja o cenário para a efetivação do diálogo intercultural;  Conside-
rando que o diálogo intercultural pressupõe o respeito e o reconhecimen-
to jurídico de cosmovisões, práticas e identidades, sem essencialismos 
ou predefinição, por terceiros ou pelo Estado, do projeto de vida a ser 
seguido por indivíduos ou grupos;

Considerando que a Constituição Federal estabelece um conjun-
to de medidas a serem observadas para assegurar a igualdade e o respeito 
à pluralidade dos povos e comunidades tradicionais, como se depreende 
dos arts. 215, 216, 231 e 232, além do art. 68 do Ato de Disposições Cons-
titucionais Transitórias;

Considerando que tais artigos devem ser entendidos como um 
sistema de proteção constitucional dos povos e comunidades tradicio-
nais, de modo a assegurar a efetivação dos direitos fundamentais desses 
grupos e irradiar efeitos para todo o ordenamento;

Considerando o dever do Ministério Público de defender os di-
reitos dos povos e comunidades tradicionais, por conta da previsão con-
tida no art. 129, V, da Constituição Federal e do sistema constitucional 
acima mencionado; 

Considerando que a filtragem constitucional e intercultural deve 
permear a análise das relações sociais que envolvem povos e comuni-
dades tradicionais, sobretudo quanto aos institutos clássicos do Direito 
Civil, como posse e propriedade; 

Considerando que essa perspectiva está em consonância com a 
legislação internacional sobre a matéria, notadamente a Convenção nº 
169, da Organização Internacional do Trabalho (OIT), internalizada por 
meio do Decreto nº 5.051/2004, e a Convenção sobre a Proteção e Promo-
ção da Diversidade das Expressões Culturais da UNESCO, internalizada 
pelo Decreto nº 6.177/2007 e consolidada pelo Decreto nº 10.088/2019;

Considerando que, nesse contexto, deve ser realçado o teor da De-
claração Americana e da Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos 
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dos Povos Indígenas, que preveem o direito à autodeterminação e o direito 
de buscar livremente o seu desenvolvimento econômico, social e cultural;

Considerando a necessidade de leitura constitucional e inter-
cultural da Lei nº 6.001/1973 (Estatuto do Índio) e o disposto na Lei nº 
13.123/16, que trata da proteção do patrimônio genético e dos conheci-
mentos tradicionais, além do acesso e repartição de benefícios dos co-
nhecimentos tradicionais;

Considerando o teor do Decreto nº 6.040/2007, que institui a po-
lítica nacional de desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades 
tradicionais; 

Considerando que os povos e comunidades tradicionais são di-
versos, a serem identificados com base no conceito acima descrito, de 
modo que a enumeração de grupos possui caráter meramente exemplifi-
cativo, devendo as singularidades de cada povo ou comunidade ser reco-
nhecida a partir de sua autoidentificação;

Considerando, nesse sentido, que já possuem assento no Con-
selho Nacional dos Povos e Comunidades Tradicionais diversos grupos, 
tais como povos indígenas, comunidades quilombolas, povos e comu-
nidades de terreiro/povos e comunidades de matriz africana, povos ci-
ganos, pescadores artesanais, extrativistas, extrativistas costeiros e ma-
rinhos, caiçaras, faxinalenses, benzedeiros, ilhéus, raizeiros, geraizeiros, 
caatingueiros, vazanteiros, veredeiros, apanhadores de flores sempre vi-
vas, pantaneiros, morroquianos, povo pomerano, catadores de mangaba, 
quebradeiras de coco babaçu, retireiros do Araguaia, comunidades de 
fundos e fechos de pasto, ribeirinhos, cipozeiros, andirobeiros e caboclos 
(art. 4º, § 2º, do Decreto nº 8.750/2016);

Considerando a necessidade de respeito ao patrimônio cultural 
imaterial das comunidades, grupos e indivíduos previsto na Convenção 
para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial da UNESCO;

Considerando que a luta global contra o racismo, discriminação 
racial, xenofobia e intolerância correlata e todas as suas abomináveis for-
mas e manifestações é uma questão de prioridade para a comunidade 
internacional, nos termos da Declaração e Programa de Ação de Durban;

Considerando o dever de prevenção do genocídio e de outras 
atrocidades massivas, que é responsabilidade do Estado brasileiro por 
força da Convenção para a Repressão do Crime de Genocídio (art. VIII), 
internalizado pelo Decreto nº 30.822/1952, RESOLVE:
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Art. 1º A presente resolução dispõe acerca da atuação do Minis-
tério Público brasileiro junto aos povos e comunidades tradicionais.

Art. 2º Os órgãos do Ministério Público deverão orientar as suas 
unidades quanto ao atendimento dos povos e comunidades tradicionais 
e à recepção em suas instalações físicas com base nas seguintes diretrizes:

I – respeito à autoidentificação de pessoa ou grupo como repre-
sentante de povo ou comunidade tradicional;

II – atenção às especificidades socioculturais dos grupos e flexibili-
zação de exigências quanto a trajes, de modo a respeitar suas formas de or-
ganização e vestimentas, bem como pinturas no corpo, adereços e símbolos;

III – priorização do atendimento presencial e da recepção nas 
unidades, devendo o atendimento remoto ocorrer em circunstâncias 
excepcionais, devidamente motivadas, devendo ser oferecidas à pessoa 
atendida as condições necessárias para apresentar suas demandas;

IV – respeito à língua materna e garantia de mecanismos para a 
tradução ou interpretação das demandas.

Art. 3º A atuação do Ministério Público junto aos povos e co-
munidades tradicionais se pautará pela observância da autonomia desses 
grupos e pela construção de diálogo intercultural permanente, de caráter 
interseccional. 

§ 1º A autoatribuição de identidade como povo e comunidade 
tradicional deve ser respeitada pelo Ministério Público, cabendo ao órgão 
atuar e zelar para que o Poder Público não exerça qualquer discriminação 
e promova a efetivação do regime jurídico que dela decorre.

§ 2º O Ministério Público deve garantir o respeito à autoatribui-
ção por parte dos órgãos e instituições incumbidos da promoção de polí-
ticas públicas destinadas aos povos e comunidades tradicionais.

Art. 4º O diálogo intercultural deve abranger os princípios da in-
formalidade, presença física e tradução intercultural.

§ 1º A informalidade consiste na aproximação e no estabeleci-
mento de vínculos com os povos e comunidades tradicionais da área de 
atuação do órgão, por meio de uso de linguagem acessível e informação 
clara acerca de suas atribuições, bem como escuta permanente sobre as 
demandas dos grupos.

§ 2º A presença física corresponde à adoção de uma rotina pe-
riódica de visitas aos territórios para o acompanhamento de demandas e 
apresentação de informações, sem prejuízo da realização de reuniões na 
sede do órgão para a mesma finalidade ou casos urgentes.
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§ 3º A tradução intercultural consiste na adoção dos meios ne-
cessários para facilitar o diálogo e permitir a compreensão da linguagem 
ou dos modos de vida dos grupos, valendo-se, quando necessário, de in-
térpretes, da antropologia e de outras áreas do conhecimento para a iden-
tificação de especificidades socioculturais dos grupos.

Art. 5º O Ministério Público deve viabilizar a observância do di-
reito à participação dos povos e comunidades tradicionais e a necessidade 
de consideração efetiva dos seus pontos de vista em medidas que os afetem.

§ 1º A diretriz fundamental de participação consiste na garantia 
do direito à consulta prévia, livre e informada aos povos interessados nos 
casos específicos em que sejam previstas medidas legislativas ou adminis-
trativas suscetíveis de afetá-los diretamente;

§ 2º A ausência de consulta prévia enseja a nulidade de processos 
e procedimentos, cabendo ao Ministério Público zelar pela sua obser-
vância, por meio do respeito aos protocolos de consulta elaborados pelos 
grupos e pela cobrança de sua aplicação junto ao Poder Público.

Art. 6º O território é o eixo central em torno do qual gravitam os 
espaços necessários à reprodução cultural, social e econômica dos povos 
e comunidades tradicionais, sejam eles utilizados de forma permanente 
ou temporária. 

§ 1º O respeito aos territórios independe da sua regularização 
formal pelo Estado, cabendo ao Ministério Público adotar as medidas 
necessárias para viabilizar o seu reconhecimento e garantir que a análise 
de suas características não esteja limitada aos regimes civis de posse e 
propriedade, devendo prevalecer uma compreensão intercultural dos di-
reitos fundamentais envolvidos, com ênfase em aspectos existenciais dos 
bens jurídicos em discussão.

§ 2º O Ministério Público deve assegurar que qualquer tipo de 
discussão judicial em áreas situadas em territórios de povos e comunida-
des tradicionais acarrete a sua intervenção obrigatória.

§ 3º As remoções e os deslocamentos forçados de povos e comu-
nidades tradicionais implicam violações de direitos humanos e devem 
ser evitados, devendo o Ministério Público atuar para buscar sempre so-
luções alternativas.

Art. 7º A elaboração, a implementação e o monitoramento de po-
líticas públicas no território devem ser realizados junto aos Municípios, 
Estados e União, sem qualquer distinção, cabendo ao Ministério Público 
zelar pelo respeito à territorialidade, à autonomia dos grupos e às suas 
especificidades socioculturais.
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§ 1º A instauração de expediente destinado a monitorar o acesso 
às políticas públicas pelas comunidades tradicionais, bem como a inter-
venção do membro do Ministério Público para a efetivação dos direitos 
fundamentais dessas coletividades independe da finalização do processo 
de regularização dos respectivos territórios.

§ 2º A atuação em prol de políticas públicas demanda prévio diá-
logo com o grupo, na forma do art. 4º, podendo abranger diversos temas, 
como saúde, educação, acesso a água, transporte escolar, trabalho, prote-
ção social, energia elétrica, entre outros. 

Art. 8º A intervenção obrigatória do Ministério Público em pro-
cessos judiciais que tratam dos interesses dos povos e comunidades tradi-
cionais não conduz à exclusividade na representação judicial dos grupos, 
devendo o órgão ministerial zelar para que eles sejam citados e intimados 
de todos os processos que os afetem, a fim de que possam apresentar suas 
manifestações de forma autônoma, sob pena de nulidade. 

Art. 9º Os ramos do Ministério Público deverão, mediante prévia 
análise das condições estruturais de suas unidades e prévio diálogo inter-
cultural, implementar coordenações, grupos de trabalho e núcleos desti-
nados ao estudo, à atuação coordenada e ao aprimoramento do trabalho 
dos membros na atuação junto aos povos e comunidades tradicionais. 

Parágrafo único. Os ramos do Ministério Público poderão or-
ganizar encontros anuais com os povos e comunidades tradicionais, nos 
moldes estabelecidos pela Recomendação CNMP nº 61, de 25 de julho de 
2017, de forma a permitir a escuta dos grupos e estabelecer um planeja-
mento institucional de atendimento a eles. 

Art. 10. A Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais do 
CNMP criará e manterá banco de dados sobre a atuação do Ministério 
Público junto aos povos e comunidades tradicionais, além de divulgar 
periodicamente boas práticas na matéria. 

Art. 11. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Brasília-DF, 8 de junho de 2021. 

ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS
Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público
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