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RESUMO 

O presente trabalho buscou analisar como foi a participação da Frente 

Parlamentar da Agropecuária na elaboração da Lei de Acesso a Recursos Genéticos, 

qual foi a estratégia tomada e por qual motivo essa lei foi tão importante para a Frente 

Parlamentar. Portanto, o objetivo geral do trabalho foi fazer uma análiseda atuação da 

Frente Parlamentar da Agropecuária, enquanto representante do Poder Legislativo, na 

formulação da Política Pública de Acesso a Recursos Genéticos. 

No referencial teórico foram abordados o Modelo de Múltiplos Fluxos, o 

Regimento Interno da Câmara dos Deputados o processo de formulação, o Poder 

Legislativo, o Processo Legislativo, arepresentação de interesses e o conceito de 

empreendedores políticos. Foram feitas entrevistas com atores envolvidos no processo 

de formulação, como parlamentares membros da Frente Parlamentar da Agropecuária e 

membros da Comissão de Agricultura Pecuária e Abastecimento, com o Diretor 

Executivo da Frente Parlamentar da Agropecuária, com a representante do Grupo Farma 

Brasil. Por meio das entrevistas, pesquisa documental e imersão, foi possível inferir que 

a Frente Parlamentar da Agropecuária teve forte influência na formulação da política, 

atendendo às demandas do agronegócio. 

Palavras-chave: Formulação, Lei de Acesso a Recursos Genéticos, Frente 

Parlamentar da Agropecuária. 

  



 
 

ABSTRACT 

This study aimed to analyze how was the participation of the Parliamentary 

Agricultural Front at the elaboration of the Access to Genetic Resources Law, with was 

the strategy taken and by with reason this law was so important for the Parliamentary 

Front. Therefore, the overall objective was to analyze the performance of the 

Agricultural Parliamentary Front, as a representative of the legislative power, in the 

formulation of public policy on Access to Genetic Resources.  

The theoretical framework used was the intern regiment of the House of 

Representatives, the formulation process, the concept of police entrepreneurs and the 

representation of interests. It was made interviews with actors involved in the 

formulation process, parliamentarian‘s members of the Agricultural Parliamentary 

Front, with the executive director of the Agricultural Parliamentary Front, with the 

representative of Brazil Pharma Group. Through the interviews, desk research and 

immersion, it was possible to infer that the Agricultural Parliamentary Front had a 

strong influence in the formulation of policy, meeting the demands of agribusiness. 

Keywords: Formulation, Access to Genetic Resources Law, Agricultural 

Parliamentary Front. 
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1 INTRODUÇÃO 

A Política que foi escolhida como o objeto da presente pesquisa é a Lei 

nº 13.123/2015 que trata do Acesso a Recursos Genéticos no Brasil e se insere nas áreas 

de meio ambiente e agricultura. 

Após a edição da Medida Provisória nº 2.186-16, em 23 de agosto de 2001, o 

Brasil passou a contar com uma nova legislação acerca do acesso ao patrimônio 

genético (VASCONCELOS, 2015). 

Em 24 de junho de 2014 o Poder Executivo apresentou o Projeto de Lei 

nº 7.735/2014, em substituição à Medida Provisória, que dispunha, dentre outras coisas, 

sobre o acesso ao patrimônio genético. 

Este Projeto de Lei tramitou no Congresso Nacional, em regime de urgência, 

recebendo emendas e destaques, até sua transformação naLei nº 13.123, em 20 de maio 

de 2015, que dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético, sobre a proteção e o acesso 

ao conhecimento tradicional associado e sobre a repartição de benefícios para a 

conservação e o uso sustentável, sendo parcialmente vetada pela Presidente da 

República.Utilizando-se do poderdeveto presidencial, apresidente Dilma Rousseff 

apresentou um veto para derrubar um dos artigos da Lei, que dispunha acerca da não 

fiscalização pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento no patrimônio 

genético, ou seja, o Ministério não poderia fiscalizar. A Presidente, porém, apresentou o 

veto a esse artigo em Plenário, assim poderá haver a fiscalização pelo Ministério da 

Agricultura.  

A principal mudança da Medida Provisória, em relação à Lei nº 13.123/2015, 

que será objeto do presente estudo, foi à inclusão do setor do agronegócio que, na 

vigência da Medida Provisória, permanecia excluído.  

Uma importante conquista para a Frente Parlamentar da Agropecuária, que teve 

participação na propositura da política que foi enviada ao Congresso Nacional para que 

pudesse ser votada e transformada na Lei de Acesso a Recursos Genéticos, foi garantir o 

não pagamento de repartição de benefícios de espécies exóticas para o Brasil, marcando 

um posicionamento internacional e valorizando o produto brasileiro. Espécies exóticas 

são definidas como aquelas que não se encontram no perímetro do território 
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brasileiro.Essa medida foi importante visto que aproximadamente 80% dos produtos 

que entram na dieta alimentar dos brasileiros são oriundos de espécies exóticas 

(VALOIS, 1999).  

Em virtude do vacatiolegis, que é o intervalo de tempo entre a publicação de 

uma norma e o início de sua vigência, a lei entrou em vigor no dia 16 de novembro de 

2015, alterando substancialmente a lógica que regia o sistema anterior, principalmente 

no que diz respeito aos principais usuários de recursos genéticos. Assim, destaca-se a 

agricultura como importante usuária de recursos genéticos, sendo o agronegócio 

responsável por mais de 97% de todo o valor de produção de bens baseados em recursos 

genéticos no Brasil. (NOTA TÉCNICA FPA, 2014). 

Para estudar a formulação da política pública escolhida, o presente trabalho 

apresentou o seguinte objetivo geral: Descrevera atuação da Frente Parlamentar da 

Agropecuária (FPA), enquanto representante do Poder Legislativo, na formulação da 

Política Pública de Acesso a Recursos Genéticos. Busca-se então mapear o caminho 

traçado pela Frente Parlamentar da Agropecuária para ter influência na formulação da 

Lei de Acesso a Recursos Genéticos. Para isso foram definidos objetivos específicos 

como:  

• Descrever quais necessidades levaram a Frente Parlamentar a trabalhar 

na propositura do projeto;  

• Caracterizar a formação da Frente Parlamentar da Agropecuária;  

• Identificar quais ações foram tomadas pela Frente Parlamentar da 

Agropecuária para que algumas das emendas dos grupos de interesse fossem acatadas; e 

• Descrever como foi o processo de acompanhamento legislativo do 

Projeto de Lei nº 7735/2014 na Câmara dos Deputados. 

Todos os objetivos apresentados buscaram responder a pergunta norteadora do 

trabalho, sendo esta a seguinte:  

- Como a Frente Parlamentar da Agropecuária Atuou no Processo de 

Formulação de um Projeto de Lei Acerca da Gestão do Patrimônio Genético Brasileiro? 

Para o alcance dos objetivos apresentados e da resposta à pergunta norteadora, o 

local escolhido para a imersão foi a sede da Frente Parlamentar da Agropecuária, 

organizaçãoque será apresentada no capítulo seguinte.  
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O Projeto de Lei nº 7.735/2014, de autoria do Poder Executivo teve sua 

tramitação em regime de urgência. Por esse motivo, foi diretamente ao plenário 

principal da Câmara dos Deputados. O relator de plenário foi o deputado Alceu Moreira 

(PMDB/RS), responsável por fazer modificações no texto de acordo com o seu parecer. 

A inclusão da pesquisa agropecuária, com sementes e melhoramento de raças, na 

discussão do marco regulatório da biodiversidade é a maior diferença do relatório do 

deputado Alceu Moreira, em relação ao texto original do Executivo (Projeto de Lei 

nº 7.735/2014). (PORTAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS). 

A proposta do Projeto também garantiu a isenção para pesquisa com espécies 

introduzidas no país pela ação humana. A Frente Parlamentar da Agropecuária atuou 

para garantir que a agricultura fosse regida pelo Tratado Internacional sobre Recursos 

Fitogenéticos para a Alimentação e a Agricultura (TIRFAA).Este tratadoé o primeiro 

instrumento internacional vinculante que trata exclusivamente dos recursos 

fitogenéticos. Os objetivos do tratado são ―a conservação e o uso sustentável dos 

recursos fitogenéticos para a alimentação e a agricultura e a repartição justa e equitativa 

dos benefícios derivados de sua utilização para uma agricultura sustentável e a 

segurança alimentar, em harmonia com a Convenção sobre Diversidade Biológica‖ 

(SANTILLI, 2009). 

O texto original mudava as regras para pesquisa industrial e mantinha a 

agricultura e a pecuária sob as regras da Medida Provisória nº 2.186/2001. Para a 

inclusão da agricultura e da pecuária, o deputado Alceu Moreira, relator do Projeto de 

Lei, colocou no texto uma das maiores reivindicações da Frente Parlamentar da 

Agropecuária, qual seja, a isenção dos royalties para pesquisa e desenvolvimento com 

soja, arroz, cana e outras commodities. (PORTAL CÂMARA NOTÍCIAS – 

04/02/2015). 

A Lei nº 13.123/2015 foi aprovada com a seguinte ementa:  

 

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 patrimônio genético, sobre a 

proteção e o acesso ao conhecimento tradicional associado e sobre a 

repartição de benefícios para conservação e uso sustentável da 
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biodiversidade; revoga a Medida Provisória nº 2.186-16, de 23 de 

agosto de 2001; e dá outras providências. (Lei nº 13.123/2015). 

 

A unidade de análise que foi adotada no presente estudo é a etapa de formulação 

da política pública. 

Para se analisar a formulação, entretanto, faz-se necessário o entendimento de 

alguns elementos conformadores das ações da Frente Parlamentarda Agropecuária - 

FPA. 

A assimilação dos processos utilizados pela FPA para o atendimento de suas 

demandas, assim como a compreensão da participação dos atores políticos, são 

determinantes para a avaliação da efetividade da atuação da Frente. 

Por outro lado, a análise da representação de interesses se insere de forma 

transversa, uma vez que, conceitualmente, o Congresso Nacional é o representante 

legítimo dos interesses apresentados pela sociedade. 

A influência do Poder Legislativo em inserir demandas em projetos de lei de 

autoria do Poder Executivo, pode ser analisada sob uma perspectiva bottom-up, ou seja, 

da base da representatividade popular para a autoridade constituída do Poder Executivo. 

A importância de analisar a política de acesso a recursos genéticos está em 

observar o poder que osstakeholders tiveram na mudança da lei referente ao assunto 

(Lei nº 13.123/2015). Os stakeholders são os atores políticos com capacidade de 

influenciar o processo. São todos indivíduos ou grupos que formulam demandas para 

uma arena política (RUA, 2009). Os stakeholders da Frente Parlamentar da 

Agropecuária tinham o interesse de inserir o setor agrícola no Projeto de Lei 

nº 7.735/2014, pois antes de sua modificação, o setor estava excluído. 

Para atender aos objetivos apresentados, o trabalho foi dividido em capítulos. O 

primeiro capítulo é a introdução. O segundo capítulo é específico para tratar da 

organização, a Frente Parlamentar da Agropecuária. O terceiro capítulo trata de pontos 

importantes a respeito do Protocolo de Nagoya, que se faz necessário para um 

entendimento da política pública escolhida. Em seguida, o quarto capítulo, apresenta o 

referencial teórico do trabalho. O quinto capítulo apresenta a metodologia que foi 

utilizada para o alcance dos objetivos do trabalho. O sexto capítulo é o diagnóstico e, 

por fim, o sétimo capítulo apresenta as considerações finais do trabalho. 
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A relevância desta pesquisa se apresenta em destacar como uma organização 

pode defender seus interesses dentro do Congresso Nacional, visando alcançar os 

objetivos almejados por uma grande área, o agronegócio, que afeta muitas empresas, 

principalmente no Brasil, que tem sua infraestrutura pautada em commodities agrícolas. 

Dessa forma, é importante traçar os caminhos realizados pela Frente Parlamentar da 

Agropecuária para ter influência sob a formulação da Lei de Acesso a Recursos 

Genéticos. 
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2 FRENTE PARLAMENTAR DA AGROPECUÁRIA 

Um importante setor interessado nas consequências da legislação inovadora éo 

setor agrícola, que, na esfera do Poder Legislativo possui como entidade representativa, 

a Frente Parlamentar da Agropecuária. 

A Frente Parlamentar da Agropecuária – FPA - é formada por uma Diretoria 

composta por Parlamentares, tendo como Presidente o deputado Marcos Montes 

(PSD/MG) e como Vice-Presidentes a senadora Ana Amélia (PP/RS) e o deputado 

Nilson Leitão (PSDB/MT) (COMPOSIÇÃO, site FPA). 

Em relação ao presente estudo, a fase da política estudada será a de formulação, 

uma vez que a Frente Parlamentar da Agropecuária teve participação na propositura da 

política que foi enviada ao Congresso Nacional para que pudesse ser votada e 

transformada em lei. 

Para o desenvolvimento do trabalho, foi necessária a imersão na Frente 

Parlamentar da Agropecuária, que é uma entidade associativa que defende interesses 

comuns, constituída por representantes de todas as correntes políticas do Congresso 

Nacional e tem como objetivo estimular a ampliação de políticas públicas para o 

desenvolvimento do agronegócio nacional (ESTATUTO, site FPA).  

A Frente Parlamentar da Agropecuária não possui fins lucrativos e dispõe de 

tempo indeterminado de duração (ESTATUTO, site FPA).  

Apresentacomo principais finalidades: acompanhar a política oficial de 

desenvolvimento da agricultura nacional, manifestando-se quanto aos seus aspectos 

mais importantes de sua aplicabilidade; promover debates, simpósios, seminários e 

outros eventos pertinentes ao exame da política de desenvolvimento da agricultura 

nacional, divulgando seus resultados; promover o intercâmbio com instituições 

semelhantes e parlamentares de outros países, visando ao aperfeiçoamento recíproco das 

respectivas políticas agrícolas; procurar, de modo contínuo, o aperfeiçoamento da 

legislação referente à agricultura nacional influindo no processo legislativo a partir das 

comissões temáticas nas duas Casas do Congresso Nacional; conhecer e auxiliar na 

divulgação de novos métodos e processos que fomentem a agricultura nacional e apoiar 

as instituições interessadas no desenvolvimento da agricultura nacional, junto a todos os 
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Poderes, inclusive em questões orçamentárias nos casos das entidades públicas 

(ESTATUTO, site FPA). 

A Frente Parlamentar da Agropecuária atuou na formulação e na coordenação da 

Lei de Acesso a Recursos Genéticos, para que o setor agrícola pudesse ser incluído, e 

para que várias demandas do setor fossem acatadas. 

Aentidade associativa se situa na QL 10, conjunto 08, casa 06,no Lago Sul, em 

Brasília/DF. Nesse edifício funciona a sededo Instituto Pensar-Agro, além da 

APROSOJA - Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso e 

da ABRASS - Associação Brasileira dos Produtores de Sementes de Soja. 

As áreas escolhidas para a imersão foram a área estratégica e a área técnica da 

Frente Parlamentar da Agropecuária, visto que foram recolhidos e analisados 

documentos dos dois setores.  

A área estratégica está relacionada ao acompanhamento legislativo das 

proposições da FPA. Logo, todo o trâmite que ocorreu com o Projeto de Lei que deu 

origem à Lei nº 13.123/2015 pode ser encontrado nesta área, como as ações que foram 

tomadas, e, principalmente, a estratégia para aprovar a lei. Essa é a área da Frente 

Parlamentar que realiza toda a articulação com os deputados e senadores. 

A área técnica atua na elaboração de pareceres para os projetos de lei de 

interesse da FPA, é responsável pelos estudos detalhados acerca de cada projeto de 

forma a determinar a relevância para a Frente Parlamentar. Todas as matérias novas que 

chegam nas casas legislativas, englobando projetos de lei, propostas de emenda à 

Constituição, projetos de decreto legislativo, requerimentos passam pela área técnica 

para receber o parecer se devem ou não ser acompanhadas. Em caso de necessidade de 

acompanhamento, deve-se definir o nível de priorização para a FPA.  

A instituição também conta com uma área de comunicação, que faz toda a 

divulgação da Frente Parlamentar, divulga notícias relacionadas aos parlamentares 

membros, atualiza as redes sociais como site, facebook, twiter com temas atuais e de 

interesse para a Frente Parlamentar da Agropecuária.   
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3 PROTOCOLO DE NAGOYA 

O Protocolo de Nagoya teve forte influência na política pública objeto do 

presente estudo. O Protocolo é um acordo internacional que aprofunda e viabiliza a 

implementação da Convenção sobre a Diversidade Biológica, a qual estabelece como 

um de seus objetivos a repartição justa e equitativa de benefícios derivados da utilização 

dos recursos genéticos da biodiversidade. Este Protocolo parte do princípio de que os 

Estados são soberanos sobre seus recursos naturais e possuem grande relevância para 

setores comerciais e não-comerciais envolvidos no uso e intercâmbio de recursos 

genéticos.  

O Protocolo afirma, já no seu preâmbulo, a importância dos recursos genéticos 

para a segurança alimentar, reconhecendo ―a natureza especial da biodiversidade 

agrícola‖, (NAGOYA, 2014) reconhece a interdependência de todos os países quanto 

aos recursos genéticos para a alimentação e a agricultura.  

O Protocolo fundamenta-se na primazia da legislação nacional dos países para 

regular o acesso aos seus recursos genéticos e conhecimentos tradicionais associados. 

Prevê obrigações de que o acesso a tais recursos e conhecimentos seja sujeito a 

conhecimento prévio e informado e que os benefícios obtidos sejam repartidos justa e 

equitativamente por meio de termos mutuamente acordados (SACCARO, 2011). 

Em termos globais, o Protocolo permitirá maior segurança jurídica internacional 

às atividades que envolvam a obtenção e coleta e o uso de recursos genéticos garantindo 

a flexibilidade jurídica necessária para atender às diferentes circunstâncias nacionais. 

No Brasil, na Câmara dos Deputados, está sendo formada uma Comissão 

Especial destinada a proferir parecer à Mensagem nº 245/2012, do Poder Executivo, que 

submete à consideração do Congresso Nacional o texto do Protocolo de Nagoya sobre 

Acesso a Recursos Genéticos e Repartição Justa e Equitativa dos Benefícios Derivados 

de sua Utilização à Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB), concluído durante a 

10ª Reunião da Conferência das Partes na Convenção, realizada em outubro de 2010 

(COP-10), e assinado pelo Brasil no dia 2 de fevereiro de 2011, em Nova Iorque" - 

MSC24512 (PORTAL CÂMARA DOS DEPUTADOS). Esta Comissão ainda não foi 

instalada pois não recebeu as quantidades de nomes de parlamentares necessárias para 

começar as apreciações. 
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A avaliação dos riscos decorrentes de um eventual retrocesso na legislação 

aprovada tem como pano de fundo a possibilidade de tentativa de alteração do 

dispositivo legal, utilizando-se como justificativa um atendimento específico a itens do 

Protocolo de Nagoya. No entanto, embora o Protocolo não admita reservas, o Congresso 

Nacional pode fazer uso do instrumento da Declaração Interpretativa, por meio da qual 

o Congresso afirma interpretar algum artigo do Protocolo segundo o entendimento mais 

favorável ao país. 

A Frente Parlamentar da Agropecuária tem atuado na indicação de nomes para 

os Parlamentares que irão compor a Comissão Especial para ratificar o Protocolo de 

Nagoya, assim quando a Comissão for instalada a FPA possuirá força legislativa dentro 

desta. 

Na entrevista com o Grupo Farma, a entrevistada sintetizou o Protocolo de 

Nagoya da seguinte maneira: 

 

O Protocolo de Nagoya é no âmbito internacional. Ele vai impactar no 

intercâmbio entre os países. Os países que ratificarem o protocolo em 

seus países vão ter uma obrigação de repartir benefícios quando 

usarem a matéria prima em determinado pais. Então alguém que vier 

no Brasil, utilizar o nosso produto lá fora vai ter que pagar para o 

Brasil (Trecho da entrevista Grupo Farma). 
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4 REFERENCIAL TEÓRICO 

Para o entendimento de como se deu a atuação da Frente Parlamentar da 

Agropecuária no processo de formulação da Lei de Acesso a Recursos Genéticos, faz-se 

necessário apresentar alguns pontos para o entendimento desse processo. São eles: o 

poder legislativo, o processo legislativo; a fase de formulação e o modelo de múltiplos 

fluxos; empreendedores políticos e representação de interesses.  

4.1 O Poder Legislativo 

Para estudar a tramitação e todos os processos ocorridos com o Projeto de Lei 

nº 7.735/2014 faz-se necessário tecer uma abordagem acerca de processo legislativo. 

Coube ao pensador francês Barão de Montesquieu, em sua obra o ―Espírito das 

Leis‖ (1748), elaborar a teoria de tripartição dos poderes. Para Montesquieu, todo 

homem que possui o poder tende a abusar do mesmo.Para evitar o abuso do poder, era 

necessário organizar a sociedade de tal modo que o poder limitasse o próprio poder 

(BONAVIDES, 1999). 

A doutrina de separação dos poderes tem a finalidade de destacar três funções 

estatais e atribuí-las a órgãos distintos, visando a que cada um exerça sua atribuição 

com autonomia. 

Ficando adstrito ao Poder Legislativo verifica-se que possui duas funções típicas 

em um mesmo patamar de importância, quais sejam, legislar e fiscalizar (CANTERGI, 

2007). O Poder Legislativo elabora as leis, porém isto não é restrito a ele.O Poder 

Executivo pode editar medidas provisórias, que nada mais é que um instrumento com 

força de lei, adotado pelo presidente da República, em casos de relevância e urgência. 

(Artigo 62, CF). 

O processo legislativo, juridicamente, é o conjunto de atos necessários para a 

constituição das leis e atos normativos a serem observados pelos órgãos legislativos e, 

sociologicamente, é o mecanismo pelo qual o Poder Legislativo atende sua função 

primordial de legislar (MORAES,2004). Tendo em vista essa afirmação, faz-se 

necessário estudar os pontos principais do Processo Legislativo para o presente 

trabalho. 
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4.2 Processo Legislativo 

O processo legislativo federal ocorre dentro do Congresso Nacional, com as 

funções de legislar e fiscalizar. Esse processo possui regras que são determinadas pelo 

Regimento Interno. Cada casa legislativa possui um regimento próprio.Visto que o foco 

do trabalho se dá na Câmara, será estudado alguns pontos do processo legislativo na 

Câmara, utilizando o Regimento Interno desta Casa. 

O Congresso Nacional é composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado 

Federal (sistema bicameral), onde os representantes que foram eleitos pelo povo 

elaboram as leis. Para se criar ou modificar uma lei é preciso um projeto, que pode ser 

elaborado por um senador, deputado, por comissões da Câmara e do Senado e pelo 

presidente da República. (PORTAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS). A aprovação 

de um projeto depende de vários fatores, como o engajamento da sociedade com o 

projeto, o interesse dos parlamentares e a articulação do governo. 

Os projetos são analisados por comissões técnicas que tratam sobre assuntos 

diferentes.Na Câmara, por exemplo, há a Comissão de Constituição, e Justiça e de 

Cidadania, a Comissão de Meio Ambiente, a Comissão de Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento, dentre tantas outras que totalizam 23 comissões. Essas são as comissões 

permanentes. Todos os projetos passam pela Comissão de Constituição e Justiça, que 

avalia se eles estão de acordo com a Constituição Federal. (PORTAL DA CÂMARA 

DOS DEPUTADOS) 

Há também as comissões temporárias, que se dividem em especiais, externas e 

parlamentares de inquérito (CPIs). As comissões especiais tratam de propostas de 

emenda à Constituição (PECs) que foram aprovadas em outras comissões ou de projetos 

de lei (PLs) que tiveram em seu despacho quatro ou mais comissões. As comissões 

externas são para acompanhar assuntos específicos em localidades fora da Câmara. Por 

fim, as CPIs são destinadas a investigar fatos determinados dentro de um prazo certo. 

Muitos projetos têm suas votações concluídas nas próprias comissões, enquanto 

outros seguem para serem analisados pelo plenário. Depois de aprovado pela Câmara, 

em geral o projeto segue para o Senado. Para valer como lei, o Presidente da República 

precisa sancionar, ou seja, ratificar a proposta. Mas o chefe do Executivo pode vetar o 

projeto total ou parcialmente, e os parlamentares, por sua vez, podem confirmar ou 
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derrubar o veto. Assim funciona o equilíbrio entre os Poderes (PORTAL DA CÂMARA 

DOS DEPUTADOS). 

Na Câmara, as regras para as votações nas comissões e no plenário estão no 

Regimento Interno. 

No presente trabalho será estudada a inserção de emendas no Projeto de Lei de 

Acesso a Recursos Genéticos, o Regimento Interno da Câmara dos Deputados, em seu 

Título IV, Capítulo V, Art. 118, caput, trata de emendas. Emenda é a proposição 

apresentada como acessória de outra, sendo a principal qualquer uma dentre as referidas 

nas alíneas ‗a‘ a ‗e‘ do inciso I do art. 138 (Art. 118).  

As emendas podem ser supressivas, aglutinativas, substitutivas, modificativas ou 

aditivas. Emenda supressiva é a que manda erradicar qualquer parte de outra proposição 

(parágrafo 2°). Emenda aglutinativa é a que resulta da fusão de outras emendas, ou 

destas com o texto, por transação tendente à aproximação dos respectivos objetos 

(parágrafo 3°). Emenda substitutiva é a apresentada como sucedânea a parte de outra 

proposição, denominando-se ―substitutivo‖ quando a alterar, substancial ou 

formalmente, em seu conjunto; considera-se formal a alteração que vise exclusivamente 

ao aperfeiçoamento da técnica legislativa (parágrafo 4°). Emenda modificativa é a que 

altera a proposição sem a modificar substancialmente (parágrafo 5°). Emenda aditiva é a 

que se acrescenta a outra proposição (parágrafo 6°). Denomina-se subemenda a emenda 

apresentada em comissão a outra emenda e que pode ser, por sua vez, supressiva, 

substitutiva ou aditiva, desde que não incida sobre emenda com a mesma finalidade 

(parágrafo 7°). Por fim, denomina-se emenda de redação a modificativa que visa sanar 

vício de linguagem, incorreção de técnica legislativa ou lapso manifesto (parágrafo 8°).  

4.3 Fase de Formulação e o Modelo de Múltiplos Fluxos 

A fase escolhida para o estudo da política foi a de formulação.Por esse motivo, é 

necessário esclarecer alguns conceitos relacionados a essa fase da política. 

A formulação da política foi feita através de uma perspectiva bottom-up.A 

influência do Poder Legislativo evidenciada pela inserção de demandas em Projetos de 

Lei de autoria do Poder Executivo, pode ser vista pelo prisma da matriz de análise 

bottom-up. A análise bottom-up ganhou relevância no início dos anos 1980, tendo como 
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foco analítico o universo dos atores envolvidos nos níveis operacionais e locais, ou seja, 

os atores periféricos, e fazendo crítica a até então dominante análise top-down, que de 

maneira oposta, tem como foco a análise no nível nuclear do processo de tomada de 

decisão, ou seja, nos atores centrais. (NAJAM, 1995)   

Quando um problema se torna prioridade governamental, é iniciado o processo 

de formulação de alternativas, existem diferentes formas de se pensar soluções para um 

problema, uma dessas formas é o Modelo Incremental e a outra é o Modelo Racional 

Compreensivo (RUA,2009). 

O Modelo Incremental busca solucionar problemas de forma gradual, sem 

introduzir grandes modificações naquilo que já existe, e sem provocar rupturas de 

qualquer natureza. O Modelo Racional Compreensivo se distingue pela maior alcance e 

proporção de recursos alocados e pela lógica que orienta os tomadores de decisão, as 

decisões tomadas nesses modelos são de grande impacto (RUA, 2009). 

A tipologia de políticas públicas desenvolvida por Lowi (1964. 1972) foi 

elaborada através de uma máxima: a política pública faz a política (SOUZA, 2006). 

Assim já se pode observar que a política pública pode encontrar diferentes formas de 

apoio e de rejeição e que acontecerão várias disputadas na tomada de decisão. 

Para Lowi, uma política pública pode ser de quatro formatos. O primeiro 

formato que pode ser apresentado, são as políticas distributivas, que são decisões 

tomadas pelo governo, que desconsideram a questão dos recursos limitados, gerando 

impactos mais individuais do que coletivos, pois privilegia certos grupos ou regiões. Há 

também as políticas regulatórias, que são mais visíveis ao público, pois envolvem 

burocracia e grupos de interesse. As políticas redistributivas que atingem um grande 

número de pessoas, e, por fim, as políticas constitutivas, que lidam com procedimentos 

(SOUZA, 2006). 

Um dos conceitos de políticas públicas, que se aplica de forma coerente com a 

presente pesquisa é apresentado a seguir:  

 

As políticas públicas (policies), são outputs, resultantes da atividade política 

(politics).Compreendem um conjunto das decisões e ações relativas à alocação 

imperativa de valores. Uma política pública geralmente envolve mais do que 
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uma decisão política e requer diversas ações estrategicamente selecionadas para 

implementar as decisões tomadas (RUA, 2009).  

 

Quando se fala em formulação de políticas públicas, deve-se, necessariamente, 

tratar dos atores, stakeholders, envolvidos. Os atores políticos são diversos Eles se 

envolvem na formulação, implementação e avaliação de políticas públicas. Pode-se 

distinguir os atores políticos entre públicos e privados. Os atores públicos são aqueles 

que se distinguem por exercer funções públicas e por mobilizar os recursos associados a 

essas funções (RUA, 2009).  

Entre os atores privados, destacam-se os empresários, estes são atores dotados de 

grande capacidade de influir nas políticas públicas, já que são capazes de afetar a 

economia do país.Controlam as atividades de produção, parcela do mercado e a oferta 

de empregos. Os empresários podem se manifestar como atores individuais isolados ou 

como atores coletivos (RUA, 2009). 

Uma forma desses atores atuarem na formulação de uma determinada lei é o 

lobby.Lobby é uma atividade exercida por um grupo de pessoas ou organização que tem 

como atividade profissional buscar e influenciar, aberta ou veladamente, decisões do 

poder público, especialmente no legislativo, em favor de determinados interesses 

privados (CASTRO, 2004, p.122). Ou seja, olobby,napolítica, é, por definição, toda e 

qualquer prática exercida por pessoas ou empresas para influenciar os espaços 

decisórios do poder público, atuando tanto no Executivo quanto no Legislativo, não 

representando, necessariamente, uma atividade ilícita. 

Para identificar os atores de uma determinada política pública existem vários 

critérios, o mais simples e eficaz é estabelecer quem tem alguma coisa em jogo na 

política em questão, ou seja, analisar quem pode ganhar ou perder com a política, quem 

tem seus interesses afetados pela política (RUA,2009). 

Para auxiliar no processo de compreensão de formulação da política pública foi 

utilizado o Modelo de Múltiplos Fluxos (MultipleStreamModel), de John Kingdon 

(2003), que destaca-se por sua capacidade em explicar como as agendas governamentais 

são formuladas e alteradas. 

O Modelo de Múltiplos Fluxos preocupa-se com os estágios pré-decisórios na 

formulação de políticas públicas da formulação de políticas. Para Kingdon, uma questão 

http://www.brasilescola.com/politica/politica-definicao.htm
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passa a fazer parte da agenda governamental quando desperta a atenção e o interesse dos 

formuladores de políticas (CAPELLA, 2006). 

Para Kingdon, a ocorrência de uma mudança na agenda é o resultado da 

convergência entre três fluxos: problemas, soluções ou alternativas; e política.  

O primeiro fluxo busca analisar como as questões são reconhecidas como 

problemas e por que determinados problemas passam a ocupar a agenda governamental. 

Uma questão não é necessariamente um problema, é uma situação social percebida, mas 

que não desperta necessariamente uma ação em contrapartida. As questões se 

transformam em problemas quando passam a chamar atenção dos participantes de um 

processo decisório. 

No segundo fluxo, são apresentadas alternativas e soluções para os problemas. 

As ideias são geradas por comunidades que são compostas por diversos atores, dentre 

pesquisadores, funcionários públicos, acadêmicos, analistas pertencentes a grupos de 

interesses. 

Por fim, o terceiro fluxo é composto pela dimensão da ―política propriamente 

dita‖. Independentemente do reconhecimento de um problema ou das alternativas 

disponíveis, o fluxo político segue sua própria dinâmica e regras (CAPELLA, 2006). 

Esse fluxo é influenciado por três elementos: o clima ou humor nacional; forças 

políticas organizadas compostas, principalmente, pelos grupos de pressão; e por fim, 

mudanças dentro do próprio governo (mudança de pessoas em posições estratégicas 

dentro da estrutura governamental; mudanças de gestão; mudanças na composição do 

Congresso).  

A grande importância que será dada ao modelo nesta análise é que, para 

Kingdon, outro fator que contribui decisivamente para a chegada de uma questão na 

agenda e para a construção de alternativas são os atores envolvidos no processo. 

Kingdon (2011) ressalta que há diversos atores que exercem forte influência na 

formação da agenda, atores do Poder Legislativo, os deputados e senadores, um dos 

poucos atores que, segundo Kingdon, além de exercerem forte influência sobre a 

agenda, também contribuem para a geração de alternativas. Isso é possível pois os 

parlamentares dispõem de recursos, como autoridade legal para a produção de leis 

essenciais à grande maioria das mudanças. Além disso, os parlamentares também estão 
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expostos a outros participantes e à mídia por meio de seus discursos e participações em 

tribunais, comissões internas (CAPELLA, 2006, p. 33). 

4.4 Representação de Interesses 

A análise de representação de interesses se insere nesse trabalho, uma vez que, 

conceitualmente, o Congresso Nacional é o representante legítimo dos anseios sociais.  

Na formulação de uma determinada política pública estão envolvidos diversos 

atores que possuem diferentes interesses. As condições histórico-estruturais e 

específicas que irão determinar, direta ou indiretamente uma política pública, e se 

manifestam nos diferentes atores envolvidos. Os interesses são, portanto, a 

representação, no nível político, daquelas condições. A possibilidade de que se 

perpetuem ou sejam modificadas é expressa na forma de demandas e através de grupos 

e/ou movimentos específicos da sociedade (LOBATO, 1997). 

Quanto maior for o interesse na política pública a ser formulada, mais amplo 

será o número de atores envolvidos, o mesmo se aplica a diferentes setores da sociedade 

que tenham interesse numa mesma política, será necessário conciliar estes interesses. A 

representação de interesses não pode ser vista de forma restrita ao acesso de diferentes 

grupos ao aparelho estatal. Ela deve buscar o processo político que determina a política 

pública, buscar a política em seu sentido lato (LOBATO, 1997).  

A formulação de políticas públicas interage com fatores diversos da sociedade, 

que irão interagir mutuamente com os interesses do Estado, assim os interesses sempre 

vão interferir na formulação de determinada política pública. 

A representação na Câmara dos Deputados vem aumentando ao longo dos anos, 

o parlamento tem sido um espaço de decisão e atuação cada vez mais disputado. 

Considerando que lobby e representação de interesses tem custo elevado e exigem 

mobilização de recursos por parte dos grupos de pressão, a mobilização cada vez maior 

desses grupos visando atuar no parlamento parece um indicador relevante para 

confirmar que o Legislativo foi revalorizado como espaço decisório e que o pluralismo 

vem aumentando, acompanhado por uma observação cada vez mais criteriosa do Estado 

(SANTOS, 2004). 



22 
 

 

Dentro da análise de representação de interesses, um dos grupos de atores que 

almejavam ter seus interesses representados na Lei de Acesso a Recursos Genéticos, 

foram os empreendedores políticos. 

Para Schumpeter (1982), o empreendedor é um agente de inovação, de mudança 

contínua, que se arrisca para transformar crises em oportunidades. Esse conceito passou 

a ser utilizado por estudos comportamentalistas e incorporado em estudos 

organizacionais (VELANI, 2015). 

Dentro da arena pública, seu próprio funcionamento pode ser compreendido a 

partir da existência de empreendedores políticos. O Empreendedor político é um 

indivíduo ou grupo cujo abandono do status quo e migração para um novo 

posicionamento sejam capaz de catalisar ou direcionar os demais para um novo 

posicionamento, gerando uma ruptura com o estado de poder, crenças e legitimidades 

estabelecidas (WEINGAST, 2005). Assim, os empreendedores políticos são capazes de 

reunir condições necessárias para a promoção de determinada política pública.  

Estes empreendedores políticos: 

 

Os policyentrepeneurs são pessoas dispostas a investir recursos para promover 

políticas que possam lhes favorecer. Eles são motivados por combinações de 

diversos elementos: preocupação direta com certos problemas, busca de 

benefícios próprios, (...), reconhecimento pelas suas realizações, promoção de 

seus valores e o mero prazer de participar. (...) 

Esses entrepeneurs são encontrados em vários locais: podem ser políticos 

eleitos, funcionários públicos de carreira, lobistas, acadêmicos ou jornalistas. 

Nenhum tipo de participante é predominante no conjunto de entrepeneurs. 

(KINGDON, 2011, p. 204)  

 

Para Kingdon (2011), esses empreendedores apresentam algumas características 

em comum, como capacidade de se fazerem ouvir, transmitem o aspecto de liderança e 

autoridade; capacidade de combinar o jogo político com conhecimento técnico; e, 

persistência.  
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5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Propõe-se no presente trabalho, analisar atores, em especial a Frente Parlamentar 

da Agropecuária, e compreender seus mecanismos de atuação e como foi possível 

articular todos interesses envolvidos, expandindo o entendimento sobre políticas 

públicas, compreendendo o impacto que a mobilização desses atores alternativos teve 

sobre a formulação da proposta da lei em questão (VELANI, 2015). 

O trabalho foi desenvolvido em torno da seguinte pergunta norteadora: Como a 

Frente Parlamentar da Agropecuária Atuou no Processo de Formulação de um Projeto 

de Lei Acerca da Gestão do Patrimônio Genético Brasileiro? 

A pergunta de pesquisa visou esclarecer como se deu o trabalho de uma 

organização externa ao Congresso Nacional, que influenciou a propositura da Lei de 

Acesso a Recursos Genéticos, que materializa a política nacional de acesso a tais 

recursos. Compreender os modos de influência de agentes da sociedade civil organizada 

sobre processos específicos de formulação de políticas públicas são úteis no 

estabelecimento e reconhecimento de trilhas de atuação para distintos processos 

formulação de políticas públicas. 

Para auxiliar na resposta à pergunta norteadora foram traçados alguns objetivos 

de pesquisa, o objetivo geral, que se relaciona com a pergunta norteadora Dessa forma, 

o objetivo geral foi o seguinte: Descrever a atuação da Frente Parlamentar da 

Agropecuária, enquanto representante do Poder Legislativo, na formulação da Política 

Pública de Acesso a Recursos Genéticos. 

Foram traçados diversos objetivos específicos para chegar ao objetivo geral, 

estes foram: 

 Descrever quais necessidades levaram a Frente Parlamentar a trabalhar na 

propositura do projeto;  

 Caracterizar a formação da Frente Parlamentar da Agropecuária;  

 Identificar quais ações foram tomadas pela Frente Parlamentar da 

Agropecuária para que algumas das emendas dos grupos de interesse fossem 

acatadas; 

 Descrever como foi o processo de acompanhamento legislativo do Projeto de 

Lei nº 7.735/2014 na Câmara dos Deputados; 
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Para viabilizar a pesquisa foram utilizados alguns instrumentos metodológicos. 

Visto que a pesquisa foi feita em campo, o primeiro método que pode ser citado é a 

observação participante. Na observação participante, ―os membros da comunidade 

estudada concordam com a presença do pesquisador entre eles como um vizinho e um 

amigo que também é, casualmente, um pesquisador. O observador participante deve 

fazer então um esforço de ser aceitável como pessoa e não simplesmente respeitável 

como cientista‖ (ANGROSINO, 2009, p. 33). Essa técnica propicia a coleta de 

informações relevantes que muitas vezes não podem ser encontradas em documentos ou 

respondidas por entrevistas. Para Richardson, ―o método científico baseia-se na 

observação que nos rodeia‖ (2011), por esse motivo, deve-se observar de maneira aberta 

(Richardson, 2011). Essa técnica é importante também para entrar em contato com o 

local da imersão e entender o funcionamento do local, o que, para essa pesquisa foi 

relevante, uma vez que o objetivo principal era entender a atuação da Frente 

Parlamentar da Agropecuária na formulação da Lei de Acesso a Recursos Genéticos. 

Para uma compreensão detalhada da Política Pública escolhida, foi utilizado o 

método de entrevistas qualitativas. Nesta pesquisa, esse método foi realizado com 

diversos atores que possuíram influência e tiveram interesse no processo de propositura 

desta lei. As entrevistas foram importantes na elaboração do diagnóstico, trouxeram 

dados que não puderam ser coletados na pesquisa documental e que vão além da 

observação participante, como ressalta Angrosino (2009, p. 61): 

 

A inevitável questão que surge é: o que significam esses 

comportamentos exatamente? É necessário, então, começar a fazer 

perguntas às pessoas bem informadas na comunidade ou no grupo em 

estudo. Assim, as entrevistas são uma extensão lógica da observação. 
 

A fim de facilitar a organização dos entrevistados, foi elaborada uma tabela com 

diferentes stakeholders que tiveram influência na formulação do Projeto de Lei de 

Acesso a Recursos Genéticos. 

 

Quadro 1 – Classificação por stakeholders 

 Stakeholder Local  
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Relator do PL 7.735/2014 Câmara dos Deputados 

Deputado  
Comissão de Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento. 

Deputada Câmara dos Deputados 

Ministério da Agricultura Ministério da Agricultura 

Assessor do Ministério do 

Meio Ambiente  Ministério do Meio Ambiente 

Coordenador geral da 

FPA 
 Frente Parlamentar da 

Agropecuária 

Grupo Farma Brasil   Sede do Grupo Farma Brasil 
Quadro de elaboração própria 

 

Além disso, é importante ressaltar a relevância dos diários de campo. De acordo 

com Minayo (1993, p. 100): 

 

...um diário de campo é caracterizado, desta maneira: ―...constam 

todas as informações que não sejam o registro das entrevistas formais. 

Ou seja, observações sobre conversas informais, comportamentos, 

cerimoniais, festas, instituições, gestos, expressões que digam respeito 

ao tema da pesquisa. Falas, comportamentos, hábitos, usos, costumes, 

celebrações e instituições compõem o quadro das representações 

sociais‖. 

 

Dessa maneira, o diário de campo tem como ponto principal registrar dados 

percebidos em campo, dados esses que muitas vezes não podem ser encontrados em 

documentos e em entrevistas. 

Nesta pesquisa os diários de campo foram importantes para organizar a coleta de 

informações e para registrar o que ocorreu com a pesquisa. Foram elaborados cinco 

diários de campo. O primeiro e o segundo apresentaram uma dimensão mais descritiva 

da Frente Parlamentar da Agropecuária, no sentido de apresentar como funciona o local 

e quantas pessoas trabalham lá. Com o terceiro diário a dimensão passou a ser mais 

analítico-reflexiva, com a pesquisa de documentos e as primeiras idas a Câmara dos 

Deputados com a equipe da FPA. 
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No quarto diário foi feita uma entrevista com o Diretor Executivo da Frente 

Parlamentar da Agropecuária, foram coletados dados relevantes sobre o a estratégia da 

FPA na formulação da política. O quinto diário se refere a dias dedicados à realização 

de entrevistas das várias partes que influenciaram a formulação do Projeto de Lei.Para 

isso foram entrevistados parlamentares membros da Frente Parlamentar, foi entrevistado 

o Relator do Projeto, deputado Alceu Moreira. Foi realizada uma visita ao Grupo Farma 

Brasil, para entrevistar a responsável por elaborar o esqueleto da Lei de Acesso a 

Recursos Genéticos. Por fim, foi entrevistado o Diretor Técnicoda Frente Parlamentar 

da Agropecuária.  

Além desses métodos previamente citados, foi utilizada a pesquisa 

documental.Foram coletados documentos relativos a esse Projeto de Lei na sede da 

Frente Parlamentar da Agropecuária, dentre eles, notas explicativas, pautas de reuniões, 

emendas que foram inseridas no Projeto de Lei, entre outros. 

O referencial teórico da pesquisa, foi baseado na fase de formulação da política 

pública escolhida. Para situar o funcionamento da Câmara dos Deputados, foram 

utilizados referenciais teóricos de poder legislativo e processo legislativo, para este foi 

apresentado o Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Referente a fase de 

formulação, utilizou-se o Modelo de Múltiplos Fluxos de Kingdon, exatamente por 

ressaltar a influência de atores diversos na formulação de uma política pública. No que 

diz respeito aos atores envolvidos, foi apresentado referencial teórico de atores públicos, 

privados e empreendedores políticos. Por fim, o referencial teórico de representação de 

interesses se fez necessário pela diversidade de interesses que foram manifestados na 

formulação da lei. 
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6 DIAGNÓSTICO 

Este capítulo busca analisar como se deu o processo legislativo na política 

pública escolhida, como foi sua tramitação. Em seguida, é realizada uma análise de 

como foi o processo de formulação da política pública, quais foram os principais atores 

envolvidos dentro desse processo; como se deu a representação de interesses na Lei de 

Acesso a Recursos Genéticos; e, por fim, alguns pontos principais da atuação da Frente 

Parlamentar da Agropecuária nesta lei específica. 

6.1 Processo Legislativo no caso da Lei de Acesso a Recursos Genéticos 

Após diversos acordos realizados entre entidades interessadas na Lei de Acesso 

a Recursos Genéticos e o Governo, a proposta que inicialmente era do Executivo, foi se 

modificando, para atender ao maior número de interessados. Esse projeto, que veio de 

revisão do marco regulatório de biodiversidade, foi formulado para alterar alguns 

aspectos importantes na biodiversidade brasileira. 

 

Já havia uma política pública instituída pela Medida Provisória 2.186 

e pelo Decreto que internalizou a convenção de diversidade biológica, 

mas totalmente caótico, não havia segurança jurídica para operar nesse 

sistema (Trecho da entrevista Grupo Farma Brasil). 
 

Visto que haviam limitações no até então marco regulatório existente, após 

diversos acordos realizados no Executivo chegou o Projeto de Lei nº 7735/2014 à 

Câmara dos Deputados, porém, esse projeto não havia representado os interesses do 

setor do agronegócio e, assim, a Frente Parlamentar da Agropecuária começou sua 

atuação no Poder Legislativo. 

Pelo fato de o Projeto ser uma proposta de autoria do Poder Executivo e chegar 

ao Congresso Nacional em regime de urgência, ele não passou pelas Comissões 

Deliberativas da Câmara e seguiu diretamente ao Plenário Principal, onde foi designado 

o Relator de Plenário, que, neste caso, foi o deputado Alceu Moreira (PMDB/RS), 

membro da Frente Parlamentar da Agropecuária.  

De acordo com o Relator:  
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A complexidade do tema e os interesses antagônicos entre os setores 

envolvidos foram dificuldades encontradas. Tiveram alguns desafios, 

como da parte do setor empresarial não permitir que o projeto tivesse 

papel improdutivo no desenvolvimento de produtos. De parte do setor 

social não permitir que a pesquisa se transformasse num mero negócio 

e, de parte do setor cientifico, permitir que a pesquisa tivesse o acesso 

mais amplo possível com segurança ao patrimônio intelectual 

brasileiro. (Trecho da entrevista). 

 

Caso o Projeto não viesse com urgência do Poder Executivo, deveria passar por 

algumas Comissões Deliberativas, formando após as deliberações, uma Comissão 

Especial, para dar o parecer ao Projeto de Lei. 

Como o Projeto que chegou à Câmara dos Deputados ainda não atendia ao 

agronegócio, o Relator apresentou um substitutivo, que visava aperfeiçoar o Projeto de 

Lei. O Substitutivo apresentado protege a biodiversidade brasileira, desburocratiza os 

processos de pesquisa científica, garante a repartição de benefícios com comunidades 

indígenas e tradicionais a partir do acesso ao conhecimento tradicional e ao uso de 

recursos genéticos, protege a agricultura brasileira isentando as espécies exóticas da 

repartição de benefícios (a maior parte da produção agropecuária brasileira como soja, 

milho, cana de açúcar etc. que são exóticas), estimula a competitividade na geração de 

novos produtos e processos que utilizem recursos genéticos. 

Para que fosse apresentado um substitutivo com essas características, foi feito 

um trabalho em conjunto com diversas entidades, Coalizão Pela Biodiversidade - 

COALIZÃO; Confederação Nacional das Indústrias - CNI; Confederação Nacional da 

Agricultura - CNA; Federação das Indústrias do Estado de São Paulo – FIESP, e a 

Frente Parlamentar da Agropecuária que liderou esse processo no Executivo, 

representando os interesses das diversas entidades filiadas. 

Dessa forma, o Projeto de Lei de Acesso a Recursos Genéticos foi sendo 

modificado até atender parte dos interesses dos atores envolvidos, previamente citados.  

O deputado Alceu Moreira acatou algumas emendas em seu parecer, que foram 

aprovadas no texto do Senado e chegaram à Câmara dos Deputados para votar. Dentre 

os vários tipos de emendas que podem ser apresentadas, a título de exemplo, será 

utilizada uma emenda modificativa e a outra supressiva. 
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Uma das emendas do Senado aprovada foi a nº 01. O texto desta no Senado se 

encontrava da seguinte forma: 

 

Art. 1º  

VII – à implementação de tratados internacionais sobre o patrimônio genético 

ou conhecimento tradicional associado aprovados pelo Congresso Nacional 

e promulgados. 

 

O texto na Câmara dos Deputados estava da seguinte maneira: 

 

Art. 1º  

VII – à implementação de tratados internacionais sobre o patrimônio genético 

ou conhecimento tradicional associado dos quais o Brasil seja signatário. 

 

Esse artigo estabelece que a lei trate sobre obrigações relativas a implementação 

de tratados internacionais sobre patrimônio genético ou conhecimento tradicional 

associado. Pela modificação da proposta, não basta que o Brasil seja apenas signatário 

do acordo, e impõe a necessidade de que tal acordo seja aprovado pelo Congresso e 

promulgada. A Frente Parlamentar da Agropecuária se posicionou de forma favorável à 

Emenda nº 01do Senado pois assim essas decisões ficariam de responsabilidade do 

Congresso Nacional. Por modificar o artigo, esta emenda é classificada como 

modificativa, tendo sido aprovada. (Dados: Orientação para os Parlamentares – FPA).  

Outra emenda que pode ser citada, relevante para a Frente Parlamentar da 

Agropecuária, foi a de número 02.Neste caso, a FPA se posicionou de forma contrária a 

emenda do Senado, conseguindo que permanecesse o texto da Câmara 

Do Senado: 

 

Art. 2º 

XVI – produto acabado – produto cuja natureza não requer nenhum tipo de 

processo produtivo adicional, oriundo de acesso ao patrimônio genético ou ao 

conhecimento tradicional associado, no qual o componente do patrimônio 

genético ou do conhecimento tradicional associado seja um dos elementos de 

agregação de valor ao produto, estando apto à utilização pelo consumidor 

final, seja este pessoa natural ou jurídica. 

 

Da Câmara: 

 

Art. 2º 

XVI – produto acabado – produto cuja natureza não requer nenhum tipo de 

processo produtivo adicional, oriundo de acesso ao patrimônio genético ou ao 
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conhecimento tradicional associado, no qual o componente do patrimônio 

genético ou do conhecimento tradicional associado seja um dos 

elementosprincipaisde agregação de valor ao produto, estando apto à 

utilização pelo consumidor final, seja este pessoa natural ou jurídica. 

 

Observou-se que a emenda do Senado suprimiu, ou seja, eliminou uma das 

expressões no textoda Câmara, a expressão ―principais‖, e por esse motivo, se classifica 

como supressiva.Para a Frente Parlamentar da Agropecuária, a supressão dessa 

expressão afeta um dos principais pontos da lei. Retirar essa expressão faria com que 

qualquer elemento da biodiversidade que estivesse no produto acabado fosse passível de 

pagamento de repartição de benefícios.A emenda do Senado foi rejeitada e permaneceu 

o texto da Câmara dos Deputados. 

6.2 A fase de formulação na Lei de Acesso a Recursos Genéticos 

A fase de formulação se aplica à política analisada, a Lei de Acesso a Recursos 

Genéticos, pois, para que a lei fosse formulada, vários atores de interesse tomaram 

decisões de forma estratégica para que a política pública fosse formada. 

Ao propor um Projeto de Lei, que deveria ser simplesmente acatado pelo Poder 

Legislativo, o Poder Executivo estaria tomando uma decisão que se configuraria como 

top-down, uma vez que seria uma imposição do centro à periferia, essa segunda 

encarada tão somente como causadora de empecilhos ao processo de tomada de decisão 

da primeira (Monteiro, 2004). Todavia, a situação descrita não foi verificada, o que de 

fato se verificou foi uma forte atuação visando alterações substantivas por parte do 

agente, neste contexto periférico, o Poder Legislativo na elaboração da Lei de Acesso 

aos Recursos Genéticos, caracterizando, no contexto previamente descrito, um processo 

de tomada de decisão na formulação sendo bottom-up, ou seja, de baixo para cima. 

Essa política pública pode ser classifica como utilitária do Modelo Racional 

Compreensivo, pois estiveram envolvidos diversos tomadores de decisão, e as decisões 

tomadas foram de grande impacto.  

Dentre as tipologias de políticas públicas, a Lei de Acesso a Recursos Genéticos 

pode ser classificada como regulatória, pois envolveu burocracia e vários grupos de 

interesse para regulamentar o acesso ao patrimônio genético. 
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Uma política pública geralmente envolve mais do que uma decisão política e 

requer diversas ações estrategicamente selecionadas para implementar as decisões 

tomadas (RUA, 2009). Isso pode ser percebido na Lei de Acesso a Recursos 

Genéticos.Foram tomadas decisões envolvendo diferentes setores da sociedade e a 

Frente Parlamentar se posicionou de forma estratégica para incluir o setor do 

agronegócio na lei. Porém, a FPA se inseriu mais tardiamente no processo. Inicialmente 

outras entidades estavam encabeçando o Projeto de Lei, fazendo acordos com o 

Governo. 

O Grupo Farma Brasil iniciou as articulações com o Governo.Apresentaram um 

esqueleto de projeto, que foi se ajustando juntamente ao do Governo. De acordo com a 

representante do Grupo Farma Brasil, responsável por escrever o esqueleto: 

 

O Grupo Farma Brasil começou a fazer um trabalho articulado, 

primeiro no campo farmacêutico. Foi montada uma primeira proposta 

do projeto de lei, essa proposta teve aderência no governo. O 

Ministério do Meio Ambiente viu uma possibilidade de realmente 

expandir a partir daquele modelo para outros segmentos. Aí eles 

instituíram um conjunto de reuniões chamando várias entidades do 

setor produtivo CNI, AGROBIO, ABIFINA. Ela foi concentrada e 

articulou todo mundo para conversar com a gente. Por isso que nós 

inicialmente ficamos com esse papel de coordenação. Como a minuta 

original foi nossa, a ela foi evoluindo na medida que o conjunto de 

interesses a ser trabalho foi sendo construído, em texto que abrangesse 

todos os segmentos, aí em determinado momento já havia uma 

coalizão, quer dizer, tinham mais de 10 entidades de vários segmentos 

produtivos, todos já nessa rotatividade. Tiveram muitas reuniões do 

setor privado e depois em interlocução com o Governo, que ia fazendo 

a interface. (Trecho da entrevista Grupo Farma Brasil). 
 

A partir desse trecho de entrevista, é possível apontar vários atores envolvidos 

no Projeto de Lei. De acordo com o conceito de Maria das Graças Rua, de que para 

identificar os atores é eficaz estabelecer quem tem alguma coisa em jogo com a política 

(2009), torna-se evidente que a Lei de Acesso a Recursos Genéticos envolveu vários 

setores, ou seja, atores que apresentavam interesses na política pública. 

Um ator público citado foi o Ministério do Meio Ambiente, e atores privados 

citados foram a CNI, AGROBIO, ABIFINA, até formarem uma coalizão que tinham 

muitas entidades de diferentes setores produtivos. 
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A Frente Parlamentar da Agropecuária passou a atuar no Projeto a partir do 

momento que ele chegou ao Poder Legislativo.Anteriormente a Frente ocupava uma 

posição de observadora. A atuação da Frente Parlamentar da Agropecuária se deu 

através de lobby, influenciando, de forma lícita e institucional, atores públicos, em 

detrimento de atingir os interesses do agronegócio.  

Uma das grandes conquistas da Frente Parlamentar da Agropecuária foi o não 

pagamento da repartição de benefícios de espécies exóticas no Brasil, nas palavras do 

Diretor Executivo da Frente Parlamentar da Agropecuária: 

 

A importância para o setor foi garantir e criar regras estáveis para que 

a FPA pudesse não pagar repartição de benefícios das espécies 

exóticas utilizadas na agropecuária brasileira, marcando um 

posicionamento internacional. A mandioca não era excluída do setor. 

Para utilizar os alimentos e plantas nacionais é necessário pagar para 

essa utilização, já os exóticos, que são os internacionais não. Os 

alimentos que tem origem aqui devem ser pagos. Todas as outras de 

fora não devem ser pagas (soja, milho, trigo, alface, cana, café). O 

objetivo era não pagar para outro país quando houvesse utilização. 

(Trecho da entrevista com o Diretor Executivo da Frente Parlamentar 

da Agropecuária). 

 

Em uma análise teórica, dentro da perspectiva do Modelo de Múltiplos Fluxos, 

pode-se notar os três fluxos do modelo de Kingdon, na Lei de Acesso a Recursos 

Genéticos. 

O primeiro fluxo é o dos problemas. O que foi observado na propositura do 

Projeto de Lei nº 7.735/2014 foi a necessidade de suprir as dificuldades na Medida 

Provisória que dispunha sobre o Patrimônio Genético.A Medida Provisória em vigência, 

até então, não trazia segurança jurídica para vários setores atingidos na lei, que 

alegavam no ter como operar dentro deste sistema. 

O segundo fluxo se refere às alternativas.A alternativa apresentada foi mudar a 

legislação para que houvesse maior segurança de operar dentro deste sistema.Assim, 

veio ao Projeto de Lei nº 7.735/2014 da Câmara dos Deputados, que mudou a Medida 

Provisória até então em vigência, para que a Lei de Acesso a Recursos Genéticos 

trouxesse segurança jurídica no Acesso a Recursos Genéticos, como haviam vários 

setores atingidos pela lei, a alternativa foi conciliar esses interesses e formar uma grande 

lei englobando todos os pontos da biodiversidade. 
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O terceiro fluxo é composto pela dimensão da política propriamente dita, onde o 

fluxo seguirá sua própria dinâmica, que pode ser influenciada por diferentes aspectos, 

quais sejam, o clima ou humor nacional, forças políticas organizadas compostas,e 

grupos de pressão e mudanças dentro do próprio governo. A Frente Parlamentar da 

Agropecuária atuou nesse processo acelerando o trâmite do Projeto de Lei, organizando 

e influenciando os diferentes grupos de pressão, as entidades e seus interesses 

relacionados. Todo esse trabalho foi feito com orientação por parte da Frente 

Parlamentar da Agropecuária aos Parlamentares, suas assessorias e as lideranças dos 

partidos. De acordo com o Diretor Executivo da Frente Parlamentar da Agropecuária, os 

passos mais importantes para a aprovação do projeto foram:  

 

―Sentar com o governo federal para fechar o acordo; fazer o relatório e 

uma estratégia de convencimento dos partidos sobre o 

posicionamento; e reuniões com os partidos e com as assessorias‖. 

(Trecho da entrevista com o Diretor Executivo da Frente Parlamentar 

da Agropecuária). 
 

Assim, percebe-se que a Frente Parlamentar teve forte atuação no projeto, para 

representar seus interesses. 

Essa forma de atuação da Frente Parlamentar da Agropecuária, pode ser 

classificada de acordo com o conceito de Kingdon, de empreendedor político, pois a 

entidade apresentou as principais características para ser classificada como tal.  

Pode-se apontar que a Frente Parlamentar da Agropecuária teve a capacidade de 

se fazer ouvir, orientando os parlamentares e mostrando o que realmente é importante 

para o setor do agronegócio. A FPA teve capacidade de combinar o jogo político com o 

conhecimento técnico e persistência durante toda a tramitação da lei. Todas essas 

características, previamente citadas, se classificam como características do 

empreendedor político. A Frente Parlamentar levou o Congresso Nacional a um novo 

posicionamento e reuniu as condições necessárias para a formulação dessa Política 

Pública. 

Na entrevista realizada com o deputado Celso Maldaner, membro da Frente 

Parlamentar e da Comissão de Agricultura a três mandatos, o deputado se referiu à 

Frente como:  
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―É a Frente Parlamentar mais organizada, ela influi em tudo. Todos os 

projetos relacionados ao agronegócio passam pela FPA‖. (Trecho da 

entrevista com o deputado Celso Maldaner). 

 

Dessa forma, percebe-se a influência que a Frente Parlamentar tem em projetos 

relacionados ao agronegócio.  

Além da Frente Parlamentar, que atuou como empreendedora política, vários 

atores privados estiveram envolvidos no processo.Pode-se citar o Grupo Farma Brasil, 

que teve forte atuação nos acordos iniciais realizados com o Governo, a Confederação 

Nacional da Indústria (CNI), Coalizão Pela Biodiversidade - COALIZÃO; 

Confederação Nacional da Agricultura - CNA; Federação das Indústrias do Estado de 

São Paulo – FIESP. 

Pode notar-se, que os stakeholders da Frente Parlamentar da Agropecuária 

englobam diversas entidades relacionadas ao setor agrícola. Para que o setor fosse 

incluído no Projeto de Lei, foi desenvolvido um trabalho entre a Frente Parlamentar e 

entidades interessadas visando a aprovação de emendas relacionadas ao setor. Dessa 

forma, foi estudada a importância dos atores do Poder Legislativo na formulação do 

texto principal da Lei de Acesso a Recursos Genéticos, e os processos utilizados para a 

consecução de seus objetivos. 

Na formulação da Lei de Acesso a Recursos Genéticos, foi observado que os 

atores públicos tiveram tanta relevância quanto os atores privados, pois ambos tiveram 

seus interesses representados.  

Dentre os atores públicos, encontram-se os deputados e senadores que 

trabalharam relatando, formulando pareceres, votando o texto principal,inserindo e 

votando emendas para o Projeto de Lei nº 7.735/2014. 

Além dos atores mencionados, que fazem parte do Poder Legislativo, há 

também, os atores do Poder Executivo, que foram muito atuantes na formulação da 

política pública, o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Agricultura, 

Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural. 

O Ministério do Meio Ambiente foi um dos grandes criticados na Lei de Acesso 

a Recursos Genéticos, de acordo com a representante do Grupo Farma: 

 

O Ministério do Meio Ambiente foi criticado no final das contas, 

porque ele ficou como quem não deu a devida audiência para o 
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interesse das comunidades. Eles tentarem fazer várias articulações. 

Mas o que acontece sabe Catharina, essa agora é minha visão, eles não 

têm uma representatividade harmonizada. Então muitos interesses e 

muitas vezes contrapostos. Então eles não conseguem ter uma voz que 

defende‖. (Trecho da entrevista Grupo Farma). 

6.3 Representação de interessesnaLei de Acesso a Recursos Genéticos 

A Lei de Acesso a Recursos Genéticos, como dito anteriormente, provocou o 

interesse em diferentes setores da sociedade, muitas vezes com interesses antagônicos 

que tiveram que ser conciliados e acordados. 

Como apresentado, havia uma insatisfação crescente a respeito de como estava 

regulado a Acesso a Biodiversidade no Brasil, devido à forte insegurança de operar 

dentro desse sistema, foi tudo em consenso entre os setores envolvidos, como o trecho 

da entrevista bem especifica:  

 

Foi tudo em consenso. Apesar de ter sido em consenso no legislativo, 

foi feito consenso no Governo e com todo mundo. Não foi uma coisa 

excluída. As reuniões que eram promovidas, de partido e tal eram 

sempre com a presença do Governo. (Trecho da Entrevista Grupo 

Farma Brasil). 
 

Esses grupos interessados fechavam os acordos de forma mais simples, pois 

muitas vezes participavam das reuniões apenas um representante dos grupos, e isso 

fazia os acordos acontecerem de forma mais simples. 

Como um grupo de interesse relacionado ao agronegócio pode ser citado o 

Instituto Pensar Agro (IPA), que, como mencionado anteriormente é um conjunto de 

entidades relacionados ao agronegócio que dá o apoio a Frente Parlamentar da 

Agropecuária. Como entidades representativas do IPA podem ser citadas grupos de 

interesse relacionados ao agronegócio: a Frente Parlamentar da Agropecuária, a 

Confederação da Agricultura e Pecuária no Brasil (CNA), a Associação dos Produtores 

de Soja e de Milho (APROSOJA), a Federação da Agricultura no Estado do Paraná, a 

Federação da Agricultura e Pecuária no Mato Grosso (FAMATO), dentre várias outras. 

 Esse consenso que acontecia entre os grupos de interesse relacionados ao 

agronegócio já não acontecia tão facilmente entre as comunidades. De acordo com 

Adriana, do Grupo Farma Brasil:  
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Quilombolas, indígenas. Eles são a contraparte nos acordos de 

repartição de benefícios. Eles são muito influenciados por essa parte. 

Nós somos os usuários e eles são os beneficiários. Você tem o acesso 

à biodiversidade e ao conhecimento tradicional associado. A 

existência que eles manifestaram era no sentido de uma insegurança 

de não saber se os direitos deles estavam protegidos no texto. Teve 

tanta reação da parte deles, porque eles estavam apavorados, a coisa 

está evoluindo tão rápido com a indústria, tão rápido com o setor agro. 

Eles realmente resistiram porque não havia uma percepção dinâmica. 

(Trecho da entrevista Grupo Farma Brasil). 
 

As comunidades indígenas não tiveram o acesso ao conhecimento da lei e 

sentiam insegurança quanto à representação de seus direitos, além disso, não sentiam 

que seus interesses estavam representados na lei. Essa situação só foi mudar quando as 

comunidades passaram a ter maior acesso à lei:  

 

―Hoje já se tem uma percepção melhor de direitos e obrigações. Tem 

um sistema claro agora para reconhecer os direitos de repartição de 

benefícios‖. (Trecho da entrevista Grupo Farma). 
 

Além das comunidades, outra parte da sociedade que não considerou ter seus 

interesses representados foram os ambientalistas, apesar do Ministério do Meio 

Ambiente ter mantido uma posição mais neutra em relação à lei. 

Nota-se que a Lei de Acesso a Recursos Genéticos instigouvários interessados 

influindo na lei, ou seja, o número de atores envolvidos foi amplo e os atores eram de 

diferentes setores da sociedade, como o setor do agronegócio, meio ambiente, 

farmacêutico, das comunidades.  

6.4 Pontos Fundamentais na Atuação da Frente Parlamentar da Agropecuária 

A Frente Parlamentar da Agropecuária teve uma atuação sistemática que 

funcionou da seguinte maneira: o fundamental foi fazer uma comunicação efetiva entre 

a FPA e a Câmara dos Deputados. A FPA agiu representando várias entidades 

relacionadas ao agronegócio e a atuação na Câmara dos Deputados foi diretamente com 

os deputados e também com as assessorias e as lideranças.  
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Então, o principalponto dentro desse processo foi a comunicação da informação 

que era necessária transmitir aos parlamentares. Para isso, foram realizadas várias 

reuniões com este tema em pauta, reuniões direcionadas aos parlamentares e às 

assessorias, justamente para discutir sobre o projeto e passar orientações de votação 

para os parlamentares. 

As reuniões com os parlamentares ocorriam semanalmente, no dia da reunião 

almoço da FPA, que pôde ser observada na residência. Essas reuniões foram 

fundamentais para discutir o que ia acontecer na Lei de Acesso a Recursos Genéticos na 

semana. O funcionamento das reuniões ocorre semanalmente, é apresentada uma pauta 

que será discutida com os parlamentares, para que se informem dos principais assuntos 

e possam discuti-los. Assim foram passadas as orientações da Lei de Acesso a Recursos 

Genéticos para os parlamentares membros da FPA. 

Os atores da FPA que estiveram envolvidos durante a formulação desta lei foram 

a equipe, englobando a área estratégica, a área técnica, a área de comunicação, o Diretor 

Executivo e o Secretário Executivo da Frente Parlamentar da Agropecuária. Além 

destes, estiveram envolvidos diretamente os parlamentares membros que compõem a 

Frente Parlamentar da Agropecuária, dentre estes pode-se citar: o deputado Alceu 

Moreira, que como mencionado anteriormente relatou a lei; o Presidente da Frente, os 

deputados que são Coordenadores de Comissão (Comissão Trabalhista, de Meio 

Ambiente, de Política Agrícola, de Defesa Sanitária, de Infraestrutura e Logística e de 

Direito de Propriedade); os demais deputados que compõem a Frente Parlamentar. 

Pela variedade de atores, pode-se observar que estes tiveram seus papéis bem 

definidos dentro do processo de formulação da Lei de Acesso a Recursos Genéticos e 

que houve consenso entre a maioria dos setores. A parte que não ficou satisfeita com a 

lei, os ambientalistas e as comunidades, estão entendendo mais sobre esta agora, pois 

estão ocorrendo fóruns, palestras e audiências públicas para esclarecer para essas 

pessoas o funcionamento da lei. 

Os atores apresentados tiveram diferentes papéis, pode-se dizer que a Frente 

Parlamentar da Agropecuária atuou como coordenadora dos deputados e articuladora 

dos interesses de todas as entidades envolvidas. Assim os interesses principais do setor 

do agronegócio foram representados. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Foi observado, no presente trabalho, que o processo legislativo se apresentou 

como uma oportunidade para os grupos de interesse exercerem sua influência na Lei de 

Acesso a Recursos Genéticos. Mesmo a tramitação do projeto de Lei de Acesso a 

Recursos Genéticos sendo mais rápida, por conta da urgência, houve muito espaço para 

os grupos de interesse apresentassem suas demandas no projeto. Logo, percebe-se que o 

Legislativo teve o poder de exercer total influência em uma lei formulada e apresentada 

pelo Poder Executivo.  O Legislativo se converteu numa arena decisória relevante, 

transformando-se num espaço político que tem sido cada vez mais ocupado por 

múltiplos interesses (SANTOS, 2004). 

É importante ressaltar que apesar de grande parte das decisões terem sido 

tomadas no Legislativo, foi tudo em consenso com o Governo, num primeiro momento:  

 

―Foi tudo em consenso. Apesar de ter sido em consenso no legislativo, 

foi feito consenso no Governo e com todo mundo. Não foi uma coisa 

excluída. As reuniões que eram promovidas, de partidos eram sempre 

com a presença do Governo‖ (Trecho da entrevista Grupo Farma). 

 

Assim, houve consenso em muitos aspectos, o relator acatou muitas emendas 

apresentadas. O que pôde ser notado, nesse Projeto de Lei, é que os parlamentares 

membros da frente seguiram mais a orientação da Frente Parlamentar da Agropecuária 

do que a de seus partidos, evidenciando assim, a força da FPA no que diz respeito a 

defender o agronegócio. 

A fase de formulação se apresentou como o momento mais oportuno para que os 

atores de interesse tomassem decisões estratégicas para que a política pública fosse 

formada. 

A Lei de Acesso a Recursos Genéticos é considerada uma política pública na 

medida em que envolveu mais do que uma decisão política, e foram necessárias diversas 

ações estrategicamente selecionadas para implementar as decisões tomadas, nas quais a 

Frente Parlamentar da Agropecuária esteve diretamente envolvida. 

O presente trabalho evidenciou que a Frente Parlamentar da Agropecuária pode 

ser vista como empreendedora política e possui influência sobre as decisões tomadas no 

Congresso Nacional, sempre com o intuito de fortalecer o Agronegócio. 
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Dentre os interesses do setor agropecuário, vários se apresentaram, porém a 

principal importância para o setor foi garantir e criar regras estáveis para o produtores 

pagarem repartição de benefícios das espécies exóticas utilizadas na agropecuária 

brasileira, marcando um posicionamento internacional. 

O caminho para a aprovação dessa política pública encontrou diversos 

interessados que almejavam ser representados. Observou-se que a FPA, inicialmente, se 

manteve mais como uma observadora, porém quando notou que a proposta não atendia 

às demandas do setor agropecuário começou a atuar nessa política.  

As ações estratégicas tomadas pela FPA foram múltiplas, constatou-se que foi 

realizado um trabalho com os parlamentares e suas assessorias, as lideranças, muitas 

reuniões foram marcadas, com o intuito de esclarecer a lei e informar o motivo pelo 

qual ela é tão importante para o agronegócio.  

Alguns deputados, nas entrevistas, se manifestaram dizendo que muitas vezes a 

FPA se torna mais forte do que os próprios blocos partidários, como foi dito em 

algumas entrevistas, como a do deputado Celso Maldaner: 

 

―É mais importante do que os blocos partidários, pois acima do 

partido está o agronegócio. Está acima porque cuida da balança. A 

FPA tem mais força na Câmara‖. (Trecho da entrevista com o 

deputado Celso Maldaner). 

 

É importante observar a força que pode ter uma entidade como a Frente 

Parlamentar, na medida em que leva o conhecimento técnico acerca do tema em 

questão, de forma colaborar na formação de uma lei completa que atende às partes 

envolvidas. Portanto, foi relevante ter a visão sobre a importância e a influência da 

Frente Parlamentar para a formulação de um projeto de interesse pautado na informação 

e conhecimento técnico da entidade. 

Constatou-se a multiplicidade de atores envolvidos na formulação da Lei de 

Acesso a Recursos Genéticos, o que demonstra o impacto que teve esta política. Foi 

necessário conciliar o interesse dos atores, ou seja, a representação de interesses na 

política não foi ampla para apenas um setor interessado, como o agronegócio, mas 

abrangeu ideais de diversos setores da sociedade. O papel da FPA, foi acelerar o 

processo no Poder Legislativo, facilitando que as votações ocorressem de forma mais 

rápida e que o setor do agronegócio fosse atendido. 
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As entidades filiadas à FPA apresentavam as demandas dentro da política 

pública e a FPA as colocava em prática, levando a informação aos deputados e atuando 

para que estas fossem atendidas. 

A importância dessa política pública para o país se apresenta no fato de que, com 

a promulgação da lei há um mecanismo juridicamente mais seguro de acesso aos 

recursos genéticos no país. O fato da lei ter trazido mais segurança para operar dentro 

deste sistema poder estimular a pesquisa e o desenvolvimento de novos produtos. Além 

disso, a geração de emprego, renda, a competição da indústria em território 

internacional, são aspectos da nova lei que vão desburocratizar e legalizar a pesquisa. 

Após o estudo de como foi o trabalho da FPA na formulação da Lei de Aceso a 

Recursos Genéticos, constatou-se que muitos dos interesses dos atores envolvidos foram 

atendidos. Porém o processo legislativo é mutável, podendo haver um novo projeto 

alterando uma lei que já está formada, ou podem haver os vetos presidenciais. Dessa 

forma, sempre haverá novos desafios no que diz respeito ao processo legislativo. 

Outro ponto muito importante na pesquisa,foi a conclusão de que quanto maior o 

interesse na política, maior será o número de atores envolvidos, com a participação de 

diversos setores para formar uma lei única, que atende o máximo de interesses possível. 

Após as considerações previamente citadas, conclui-se que o papel da Frente 

Parlamentar da Agropecuária na formulação da Lei de Acesso a Recursos Genéticos foi 

fundamental para defender os interesses do agronegócio. 
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APÊNDICE 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA DIRECIONADO AOS PARLAMENTARES 

MEMBROS DA FPA 

 

1) Há quanto tempo Vossa Excelência faz parte da Frente Parlamentar da 

Agropecuária? – PERGUNTA FILTRO 

2) Há quanto tempo Vossa Excelência faz parte da Comissão de Agricultura? 

3) O que Vossa Excelência acha da atuação da Frente Parlamentar da Agropecuária 

na Comissão de Agricultura? A FPA é muito atuante? A FPA ajuda na 

deliberação de projetos de parlamentares membros? 

4) Vossa excelência acredita que dentro desta Comissão a Frente Parlamentar acaba 

tendo mais força que os próprios blocos partidários? 

5) Sobre a Lei de Acesso a Recursos Genéticos, na qual a FPA teve forte atuação, 

quais foram as percepções de Vossa Excelência?  

6) Tiveram acordos para essa lei? Quais foram às partes interessadas? 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA DIRECIONADO AO DEPUTADO ALCEU 

MOREIRA 

 

1) Há quanto tempo Vossa Excelência faz parte da Frente Parlamentar da 

Agropecuária?  

2) Há quanto tempo Vossa Excelência é membro da Comissão de Agricultura? 

3) O que Vossa Excelência acha da atuação da Frente Parlamentar da Agropecuária 

na Comissão de Agricultura? A FPA é muito atuante? A FPA ajuda na 

deliberação de projetos de parlamentares membros? 

4) Quais foram as dificuldades encontradas para Relatar a Lei de Acesso a 

Recursos Genéticos? 

5) Quais foram as principais oposições ao Relatório desta lei? 

6) Como foi feito o trabalho para a aprovação da Lei de Acesso a Recursos 

Genéticos? Quais foram as principais fontes de apoio? 

7) Sobre a Lei de Acesso a Recursos Genéticos, na qual a FPA teve forte atuação, 

quais foram as percepções de Vossa Excelência?  

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA DIRECIONADO AO GRUPO FARMA BRASIL 
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Local: Setor Bancário Sul – Quadra 2 – Bloco E, Ed. Prime, 15 andar, salas 1501 e 

1502. 

1) Primeiramente, gostaria de saber um pouco mais sobre o seu trabalho.  

 Fale-me sobre o Grupo Farma Brasil, quais são os principais trabalhos 

realizados aqui?  

 Quais são as principais áreas que vocês têm atuado atualmente? 

 Fale a respeito do seu cargo no Grupo Farma Brasil? Quais suas 

principais atribuições? 

2) O que você entende por Patrimônio Genético Brasileiro? 

3) Qual a importância da Lei de Acesso a Recursos Genéticos para o grupo Farma 

Brasil? 

4) Qual foram as dificuldades encontradas na elaboração da Lei de Acesso a 

Recursos Genéticos? 

5) Para a elaboração do esqueleto da lei, quais tipos de conhecimentos foram 

utilizados? 

6) Quais foram as principais reivindicações do Grupo Farma Brasil? Quais foram 

as reivindicações dos principais setores que têm o interesse na lei? Do MAPA, 

MMA, FPA, Embrapa? 

7) Qual a importância dessa lei no Brasil no que diz respeito ao setor empresarial? 

8) Qual a importância dessa lei no Brasil no que diz respeito ao setor do 

agronegócio? 

9) Qual a importância dessa lei no Brasil no que diz respeito ao setor científico?  

10) Quais foram as principais fontes de apoio para este Projeto de Lei? 

11) Quais foram as principais fontes de oposição nessa lei? 
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QUADRO DE ATORES QUE INFLUÊNCIARAM NA LEI DE ACESSO A 

RECURSOS GENÉTICOS 

 

CÓDIGO ITEM DEFINIÇÃO INDICADORES 
ATO.PUB ATORES PÚBLICOS São aqueles que se distinguem 

por exercer funções públicas e 

por mobilizar os recursos 

associados a essas funções  

Indivíduos que exercem 

funções públicas, que 

mobilizam recursos, tais 

como, tempo, mão de 

obra, recursos 

financeiros, informações, 

materiais, associados a 

suas funções para 

decisões em relação a 

política 
EMP.POL EMPREENDEDORES 

POLÍTICOS 
É um indivíduo ou grupo cujo 

abandono do status quo e 

migração para um novo 

posicionamento seja capaz de 

catalisar ou direcionar os demais 

para um novo posicionamento, 

gerando uma ruptura com o 

estado de poder, crenças e 

legitimidades estabelecidas  

São capazes de reunir 

condições necessárias 

para a promoção de 

determinada política 

pública.  

ATO.PRI ATORES PRIVADOS 

São atores dotados de grande 

capacidade de influir nas 

políticas públicas, já que são 

capazes de afetar a economia do 

país: controlam as atividades de 

produção, parcela do mercado e 

a oferta de empregos 

 São capazes de afetar a 

economia do país: 

controlam as atividades 

de produção, parcela do 

mercado e a oferta de 

empregos 
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TIPOS DE EMENDAS APRESENTADAS A LEI DE ACESSO A RECURSOS 

GENÉTICOS 

 

CÓDIGO ITEM DEFINIÇÃO INDICADORES 

EME.SUP 
EMENDA 

SUPRESSIVA  

Emenda supressiva é a que 

manda erradicar qualquer 

parte de outra proposição  

 Erradica uma 

proposição na lei.  

EME.ADI 
EMENDA 

ADITIVA 

Emenda aditiva é a que se 

acrescenta a outra 

proposição 

 Acrescentou 

outra proposição 

na lei.  

 

ENTREVISTADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO 

 

Equipe de Entrevistados Características  

Grupo A – Parlamentares 
Parlamentares atuantes na FPA e na Comissão 

de Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

Grupo B -  Entidades fora da FPA Grupo Farma Brasil 

Grupo C – Equipe interna da FPA 

Diretor Executivo da Frente Parlamentar da 

Agropecuária, Secretário Executivo da Frente 

Parlamentar da Agropecuária. 

 


