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FINALMENTE, UMA LEI PARA A NOSSA BIODIVERSIDADE 

O Brasil poderá ser um dos primeiros países no mundo a regula 
mentar as formas de acesso e utilização de seus recursos genéticos. Isto é o 
que prevê o Projeto de Lei n2 306/95, de autoria da Senadora Marina Silva 
(PT/AC), que pretende pôr fim à prática da chamada biopirataria ou garim 
pagem genética, ou seja, as incursões de empresas, institutos de pesquisa e 
laboratórios, responsáveis pela retirada indiscriminada de nossos recursos 
biológicos encontrados principalmente na fauna, flora e minerais. Hoje, não 
há uma lei que oriente a ação do Governo e proteja as populações tradicio 
nais que habitam as florestas, o litoral, o pantanal, a caatinga ou o cerrado. 
Gente que não apenas produz conservando estes ecossistemas, mas, sobretu 
do, colabora para a sua diversificação ao longo do tempo e acumula conhe 
cimentos sobre o uso dos seus recursos. 

O pioneirismo da iniciativa tem uma preocupação: o Brasil é conside 
rado o país mais rico em biodiversidade no mundo. Com este projeto, a Se 
nadora Marina procura associar o acesso e o uso adequado desta matéria-pri 
ma para o desenvolvimento biotecnológico - especialmente do Brasil - com 
a justa retribuição ao conhecimento e à conservação dos recursos muitas ve 
zes proporcionados por comunidades indígenas e extrativistas. Estas comu 
nidades não estão contempladas na nova lei de patentes, ainda que em mui 
tos casos contribuam para a invenção de novos produtos posteriormente pa 
tenteados por grupos privados. 

Os princípios gerais do projeto estão também inscritos na Convenção 
da Diversidade Biológica recentemente ratificada pelo Brasil. A complexi 
dade da matéria e seu ineditismo sugerem um longo caminho ainda a ser 
percorrido no Congresso Nacional e muita troca de opiniões entre cientistas, 
pesquisadores, técnicos e representantes de comunidades locais. 

Para subsidiar o projeto, recolher sugestões nas cinco regiões brasilei 
ras, mobilizar e informar a sociedade sobre a sua tramitação, a Comissão de 
Assuntos Sociais do Senado (CAS) está realizando três audiências públicas, 
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nos dias 19 de agosto, em São Paulo, 26 de agosto, em Manaus, e 10 de se 
tembro de 1996, em Brasília. 

Apresentado pela Senadora em novembro de 1995, o projeto de lei tem 
como relator do Senador Osmar Dias (Sem Partido/PR), que está participan 
do na realização das audiências públicas. Elas ainda contam com a colabora 
ção do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia 
Legal, Fórum Brasileiro de ONG e Movimentos Sociais para Meio Ambien 
te e Desenvolvimento, ABIPTI (Associação Brasileira dos Institutos de Pes 
quisa em Tecnologia Industrial), SINPAF (Sindicato Nacional dos Trabalha 
dores de Instituições de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário), EM 
BRAPA-CENARGEN, entre outras instituições locais. 

Por tudo isso, damos a conhecer a versão original deste projeto, que 
precisa receber sugestões de todos os interessados para se aperfeiçoar. Esta 
mos certos de que uma lei é adequada e verdadeiramente respeitada quanto 
mais ela representar um produto social. 

A versão em inglês se deve ao enorme interesse de organizações es 
trangeiras e internacionais sobre esta matéria. Em breve, estaremos publi 
cando a audiência realizada em abril de 1996, também pela CAS e por re 
querimento da Senadora Marina, com a física indiana Vandana Shiva. 

Equipe do Gabinete da Senadora Marina Silva 

6 

PROJETO DE LEI N2 306, DE 1995 

Dispõe sobre os instrumentos de controle 
do acesso aos recursos genéticos do País e dá 
outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

CAPÍTULO I 
Das Disposições Gerais 

Art. 12 Incumbe ao Poder Público preservar a diversidade, a integri 
dade e a utilização sustentável do patrimônio genético do País e fiscalizar as 
entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético, atendi 
dos os seguintes princípios: 

l - soberania e inalienabilidade dos direitos sobre a diversidade bioló 
gica e sobre os recursos genéticos existentes no território nacional; 

II - participação das comunidades locais e dos povos indígenas nas de 
cisões que tenham por objetivo o acesso aos recursos genéticos nas áreas 
que ocupam; 

III - participação nacional nos benefícios econômicos e sociais decor 
rentes dos trabalhos de acesso a recursos genéticos brasileiros, especialmen 
te em proveito das comunidades locais e dos povos indígenas envolvidos; 

IV - prioridade, no acesso aos recursos genéticos, para os empreendi 
mentos que se realizem no território nacional; 

V - promoção e apoio às distintas formas de geração de conhecimentos 
e tecnologias dentro do País, dando prioridade ao fortalecimento da capaci 
dade nacional respectiva; 

VI - proteção e incentivo à diversidade cultural, valorizando-se os co 
nhecimentos, inovações e práticas das comunidades locais sobre a conserva 
ção, uso, manejo e aproveitamento da diversidade biológica e genética; 
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VII - garantia da biossegurança e da segurança ambiental e alimentar 
do País; 

VIII - garantia dos direitos individuais e coletivos sobre os conheci 
mentos associados à biodiversidade, de maneira que se reconheçam sua pro 
teção e remuneração. 

Art, 22 O controle e a fiscalização do acesso aos recursos genéticos 
visam à proteção, à conservação e à utilização sustentável do patrimônio na 
tural do País, aplicando-se as disposições desta Lei a todas as pessoas físicas 
ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras, que extraiam, usem, aproveitem, ar 
mazenem, comercializem, liberem ou introduzam recursos genéticos em ter 
ritório nacional. 

Art. ~ Esta Lei se aplica aos recursos biológicos e genéticos conti 
nentais, costeiros, marítimos e insulares presentes no território nacional, as 
sim como às espécies migratórias que, por causas naturais, se encontrem no 
território nacional. 

Art. ~ Esta Lei não se aplica: 

I - ao todo, a suas partes e aos componentes genéticos dos seres humanos; 

II - ao intercâmbio de recursos biológicos realizado pelas comunidades 
locais e pelos povos indígenas, entre si, para seus próprios fins e baseado em 
sua prática costumeira. 

CAPÍTULO II 
Das Atribuições Institucionais 

Art. ~ Para assegurar o cumprimento do disposto nesta Lei, o poder 
público deverá: 

I - criar comissão composta por representantes do Governo Federal, 
dos governos estaduais e do Distrito Federal, da comunidade científica, de 
organizações não-governamentais e de empresas privadas, com o objetivo de 
coordenar, avaliar e assegurar o desenvolvimento das atividades de preser 
vação da diversidade e da integridade do patrimônio genético nacional; 

II - produzir, num prazo de dois anos a partir da publicação desta Lei, 
e atualizar, a cada cinco anos, relatório dos níveis de ameaça à biodiversida 
de nacional e dos impactos potenciais de sua deterioração sobre o desenvol 
vimento sustentável; 

III - elaborar as diretrizes técnicas e científicas para o estabelecimento 
de prioridades para a conservação de ecossistemas, espécies e gens, basea 
das em fatores como o endemismo, a riqueza e o inter-relacionamento de es 
pécies e seu valor ecológico e, ainda, nas possibilidades de gestão sustentável; 
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IV - estabelecer, em conjunto com organismos internacionais, com as co 
munidades locais e com organizações não-governamentais, listas dos recursos 
genéticos ameaçados de extinção ou de deterioração e dos locais ameaçados por 
graves perdas da diversidade biológica; 

V - estabelecer mecanismos que possibilitem o controle e a divulgação 
das informações referentes às ameaças à diversidade biológica nacional; 

VI - desenvolver planos, estratégias e políticas para conservar a diver 
sidade biológica e assegurar que o uso dos seus elementos seja sustentável; 

VII - acompanhar as pesquisas e inventários da diversidade biológica 
nacional e desenvolver um sistema para organizar e manter esta informação; 

VIII - apoiar a criação e o fortalecimento de unidades de conservação, 
a fim de conservar espécies, habitats, ecossistemas representativos e a varia 
bilidade genética dentro das espécies; 

IX - controlar e prevenir a introdução de espécies exóticas no território 
nacional; 

X - criar facilidades para o desenvolvimento e para o fortalecimento 
das atividades de conservação ex situ da diversidade biológica do País; 

XI - realizar estudos que visem à modificação dos cálculos das contas 
nacionais, a fim de que estes reflitam as perdas econômicas resultantes da 
degradação dos recursos biológicos e da perda da biodiversidade; e, 

XII - identificar as prioridades para a formação de pessoal capacitado 
para proteger, estudar e usar a biodiversidade. 

CAPÍTULO III 
Do Acesso aos Recursos Genéticos 

Art. ~ Os trabalhos de levantamento e de coleta de recursos da di 
versidade biológica realizados em território brasileiro deverão ser previa 
mente autorizados pela autoridade competente, após apresentação de reque 
rimento pela pessoa física ou jurídica solicitante, onde constem, pelo menos: 

I - informação detalhada e especificada dos recursos a que se deseja 
ter acesso, incluindo seus usos atuais e potenciais, sua sustentabilidade e os 
riscos que possam decorrer do acesso; 

II - descrição circunstanciada dos métodos, técnicas, sistemas de cole 
ta e instrumentos a serem utilizados; 

III - localização precisa das áreas de acesso ao recurso; 

N - indicação do destino do material coletado e seu provável uso pos 
terior. 
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Parágrafo único. As solicitações apresentadas para acesso em territó 
rios de comunidades locais, b-rn como as destinadas à coleta e à pesquisa de 
recursos em terras indígenas, serão apreciadas conforme regulamento a ser 
expedido no prazo de cento e oitenta dias após a publicação desta Lei, asse 
gurada, em qualquer caso, a audiência das populações interessadas e a parti 
cipação de pelo menos um membro da comunidade nos trabalhos desenvol 
vidos. 

Art, 72 Os trabalhos referidos no artigo anterior deverão, obrigatoria 
mente, contar com o acompanhamento de instituição técnico-científica brasi 
leira de reconhecido conceito na área objeto da pesquisa, especialmente de 
signada para tal pela autoridade competente. 

Parágrafo único. A instituição designada responde solidariamente 
pelo cumprimento das obrigações assumidas pela pessoa física ou jurídica 
autorizada ao desenvolvimento dos trabalhos. 

Art, 82 A autorização emitida pela autoridade competente deverá 
conter, além das informações prestadas pelo solicitante, todas as demais 
obrigações a serem cumpridas, destacando-se: 

I - submissão a todas as demais normas nacionais, em especial as de 
controle sanitário, de biossegurança, de proteção do meio ambiente e adua 
neiras; 

li - garantia ao Governo Federal de acesso sem restrições ao conheci 
mento gerado e à informação resultante dos trabalhos desenvolvidos; 

III - garantia preferencial ao País para a utilização dos produtos obti 
dos a partir dos recursos genéticos investigados; 

IV - garantia de participação nacional nos benefícios econômicos, so 
ciais e ambientais dos produtos e processos obtidos pelo uso dos recursos 
genéticos encontrados em território nacional; 

V - garantia do depósito obrigatório de um espécime de cada recurso 
genético acessado. 

Art. 92 Caberá à autoridade competente, em conjunto com a institui 
ção designada para o acompanhamento dos trabalhos autorizados, acompa 
nhar o cumprimento dos termos da autorização e, particularmente, assegurar 
que: 

I - o acesso seja feito exclusivamente às espécies autorizadas; 

II - sejam conservadas as condições ambientais da região onde se de 
senvolvem os trabalhos; 
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III - haja permanentemente a participação direta de um especialista da 
instituição supervisora; 

N - seja feito um informe detalhado das atividades realizadas e do 
destino das amostras coletadas; 

V - tenha sido entregue um espécime da amostra coletada para ser 
conservado ex situ. 

Parágrafo único. A autoridade competente poderá, adicionalmente, 
caso julgue necessário, exigir a apresentação do estudo de impacto ambien 
tal decorrente dos trabalhos a serem desenvolvidos. 

Art. 10. A autoridade competente poderá exigir, das pessoas físicas 
ou jurídicas autorizadas a realizar trabalhos de levantamento e de coleta de 
recursos da diversidade biológica, compensação financeira à União por este 
uso. 

Parágrafo único. Os recursos arrecadados através dessa cobrança se 
rão destinados ao Fundo Nacional do Meio Ambiente, instituído pela Lei nQ 
7 .797, de 10 de julho de 1989. 

Art. 11. As pessoas físicas ou jurídicas autorizadas a desenvolver tra 
balhos de acesso aos recursos genéticos brasileiros ficam obrigadas a comu 
nicar às autoridades competentes quaisquer informações referentes ao trans 
porte de espécimes coletados, sendo também responsáveis civil, penal e ad 
ministrativamente pelo inadequado uso ou manuseio de tais espécimes e pe 
los efeitos adversos na conservação e no uso sustentável da diversidade bio 
lógica. 

Art. 12. A autorização para acesso aos recursos genéticos não impli 
ca autorização para sua remessa ao exterior, a qual deverá ser previamente 
solicitada e justificada à autoridade competente. 

Parágrafo único. Fica expressamente proibida a remessa para o exte 
rior de amostras únicas sem observância do art. 8Q, inciso V, desta Lei. 

Art. 13. O poder público poderá, quando julgar necessário, impor 
restrições ou proibições de acesso aos recursos genéticos nacionais, espe 
cialmente nos casos de: 

I - perigo de extinção de espécies, subespécies, estirpes ou variedades; 

II - razões de endemismo ou raridade; 

III - condições de vulnerabilidade na estrutura ou funcionamento dos 
ecossistemas; 
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IV - efeitos adversos sobre a saúde humana ou sobre a qualidade de 
vida ou identidade cultural das comunidades locais; 

V - impactos ambientais indesejáveis ou dificilmente controláveis so 
bre os ecossistemas urbanos e rurais; 

VI - perigo de erosão genética ou perda de ecossistemas, de seus re 
cursos ou de seus componentes, por coleta indevida ou incontrolada de ger 
moplasma; 

Vil - descumprimento das normas de biossegurança ou de segurança 
alimentar; e 

VIII - utilização dos recursos com fins contrários aos interesses nacio 
nais e aos tratados assinados pelo País. 

Art, 14. É ilegal o uso de recursos genéticos com fins de pesquisa, 
conservação ou aplicação industrial ou comercial que não conte com o res 
pectivo certificado de acesso. 

Art, 15. Não se reconhecerão direitos sobre recursos genéticos obti 
dos ou utilizados em descumprimento desta lei, não se considerando válidos 
títulos de propriedade intelectual ou similares sobre tais recursos ou sobre 
produtos ou processos resultantes do acesso em tais condições. 

Art, 16. A introdução de espécimes e de recursos genéticos em terri 
tório nacional dependerá de prévia autorização e obedecerá às seguintes di 
retrizes: 

I - a introdução de um espécime exótico só será admitida se dela se 
puderem esperar benefícios evidentes e bem definidos para as comunidades 
locais; 

II - a introdução de um espécime exótico só será admitida se nenhuma 
outra espécie nativa for adequada para os mesmos objetivos; 

III - nenhum espécime exótico poderá ser deliberadamente introduzido 
em qualquer habitat natural, entendendo-se como tal aquele que não tenha 
sido alterado pelo homem; 

N - nenhum espécime exótico poderá ser introduzido em habitats se 
minaturais, exceto por motivos excepcionais e somente quando a operação 
houver sido submetida a prévio estudo de impacto ambiental; e, 

V - a introdução de espécimes exóticos em habitats altamente modifi 
cados só poderá ocorrer após os seus efeitos sobre os habitats naturais e se 
minaturais terem sido avaliados por meio de prévio estudo de impacto am 
biental. 
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CAPÍTULO IV 
Da Proteção do Conhecimento 

Art. 17. O poder público reconhece e protege os direitos das comuni 
dade locais de se beneficiar coletivamente por suas tradições e conhecimen 
tos e de serem compensadas pela conservação dos recursos biológicos e ge 
néticos, seja mediante direitos de propriedade intelectual ou outros mecanismos. 

Parágrafo único. A proteção aos conhecimentos, inovações e práti 
cas desenvolvidos mediante processos cumulativos de conservação e melho 
ramento da biodiversidade, nos quais não é possível identificar um indivíduo 
responsável diretamente por sua geração, obedecerá regras específicas para 
direitos coletivos de propriedade intelectual. 

Art. 18. Os direitos coletivos de propriedade intelectual constituem o 
reconhecimento de direitos adquiridos ancestralmente, englobando direitos 
de propriedade industrial, direitos de autor, direitos de melhorista, segredo e 
outros. 

Art. 19. Os direitos coletivos de propriedade intelectual serão regula 
mentados no prazo de 1 (um) ano contado da publicação desta lei, obedecen 
do às seguintes diretrizes: 

1 - identificação dos tipos de direitos de propriedade intelectual que se 
reconhecem em cada caso; 

II - definição dos requisitos e procedimentos exigidos para que seja reco 
nhecido o direito intelectual coletivo e a titularidade do mesmo; 

UI - definição de um sistema de registro coletivo, de procedimentos e 
de direitos e obrigações dos titulares. 

Art. 20. Fica assegurado às comunidades locais o direito de não per 
mitir a coleta de recursos biológicos e genéticos e o acesso ao conhecimento 
tradicional em seus territórios, assim como o de exigir restrições a estas ati 
vidades fora de seus territórios, quando se demonstre que estas atividades 
ameacem a integridade de seu patrimônio natural ou cultural. 

Art. 21. Não se reconhecerão direitos individuais de propriedade in 
telectual, registrados dentro ou fora do País, relativos a recursos biológicos 
ou genéticos, derivados deles ou a processos respectivos, quando: 

1- utilizem o conhecimento coletivo de comunidades locais; ou 
II - tenham sido adquiridos sem o certificado de acesso e a licença de 

saída do País. 
Art. 22. O poder público revisará as patentes e outros direitos de pro 

priedade intelectual registrados fora do País, que tenham por base recursos 
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genéticos nacionais, com a finalidade de reivindicar a compensação corres 
pondente ou declarar sua nulidade. 

CAPÍTULO V 
Do Desenvolvimento e Transferência de Tecnologia 

Art. 23. O poder público promoverá e apoiará o desenvolvimento de 
tecnologias nacionais sustentáveis para o uso e melhoramento de espécies, 
estirpes e variedades autóctones e dará prioridade aos usos e práticas tradi 
cionais dentro dos territórios das comunidades locais, de acordo com suas 
aspirações. 

Parágrafo único. Para os fins deste artigo, o poder público promove 
rá o levantamento e a avaliação das biotecnologias tradicionais e locais. 

Art. 24. Será permitida a utilização de biotecnologias estrangeiras, 
sempre e quando estas se submetam a esta lei e demais normas sobre biosse 
gurança, e a empresa pretendente assuma integralmente a responsabilidade 
por qualquer dano que possam acarretar à saúde, ao meio ambiente ou às 
culturas locais, no presente e no futuro. 

Art. 25. Serão criados mecanismos para assegurar e facilitar aos pes 
quisadores nacionais o acesso e transferência de tecnologias pertinentes para 
a conservação e utilização sustentável da diversidade biológica ou que utili 
zem recursos genéticos e que não causem danos ao meio natural e cultural 
do País. 

Art. 26. Em caso de tecnologias sujeitas a patentes e outros direitos 
de propriedade intelectual, será garantido que o acesso e transferência se fa 
çam em condições que garantam a proteção adequada aos direitos de pro 
priedade intelectual. 

CAPÍTULO VI 
Das Sanções Administrativas 

Art. 27. O Poder Executivo estabelecerá em regulamento o sistema 
de sanções administrativas que se aplicarão aos infratores desta lei, entre as 
seguintes: 

I - admoestação por escrito; 

II - apreensão preventiva do recurso coletado, assim como de mate- 
riais, e equipamentos utilizados na ação irregular; 

III - multa diária cumulativa; 

IV - suspensão da permissão ou licença para acesso ao recurso; 

V - revogação da permissão ou licença para acesso ao recurso; e 
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VI - apreensão definitiva do recurso coletado, dos materiais e equipa 
mentos utilizados na ação irregular. 

Parágrafo único. As sanções estabelecidas neste artigo serão aplica 
das sem prejuízo de ações civis ou penais cabíveis. 

CAPÍTULO VII 
Das Disposições Finais 

Art. 28. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 180 
(cento e oitenta) dias a contar da data de sua publicação. 

Art. 29. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 30. Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 
A realização da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente 

e Desenvolvimento (EC0-92), no Rio de Janeiro, em 1992, teve dois signifi 
cados que se entrelaçam e, ao mesmo tempo, ganham relevância tanto no 
plano do simbólico quanto na geopolítica do mundo contemporâneo. Em pri 
meiro lugar, o fato da EC0-92 ter-se dado no Brasil, enfatizou o quanto o 
tema tratado - meio ambiente e desenvolvimento como uma única e indisso 
lúvel discussão - reflete os nossos impasses nacionais em relação ao futuro. 
Somos um dos poucos países do mundo detentores da chamada megadiver 
sidade biológica, ou seja, de ecossistemas importantes, como florestas tropi 
cais e cerrados, ainda em grau de integridade rara num planeta devastado 
pela ação humana inconseqüente. Essa característica., aliada à nossa exten 
são territorial, certamente deve ser vista como elemento-chave no conjunto 
de fatores que pesam, hoje, na configuração das relações internacionais num 
contexto globalizado. 

Em segundo lugar - e isso deve ser visto da perspectiva do que foi dito 
acima - a biodiversidade ganhou em 1992, ostensiva e definitivamente, o 
status de eixo crítico e privilegiado de negociação política e econômica. Não 
sem motivo causou tanta celeuma e repercussão, à época, o fato de os Esta 
dos Unidos se recusarem a assinar a Convenção da Biodiversidade (como é 
mais conhecida a Convenção sobre Diversidade Biológica) durante a reali 
zação da EC0-92. Na Conferência ficou claro, de maneira pública, o que já 
se sabia nos círculos especializados: biodiversidade é poder. Lembrem-se, a 
esse respeito, polêmicas acirradas que hoje condicionam relações internacio 
nais - de que é exemplo paradigmático a regulamentação jurídica do paten 
teamento genético - e que estão afetas ao campo da biodiversidade. 

Nesse sentido, é preciso ler com esperança, mas também com perspicá 
cia., as preocupações e afirmações de consciência e princípios que constam 
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do Preâmbulo da Convenção sobre Diversidade Biológica (cujo texto foi 
aprovado pelo Congresso Nacional, em fevereiro de 1994, e entrou em vigor 
no final do mesmo ano) e das quais destacamos: 

• importância da diversidade biológica para a evolução e para a ma 
nutenção dos sistemas necessários à vida da biosfera; 

• soberania dos Estados sobre os seus próprios recursos biológicos; 

• responsabilidade dos Estados pela conservação de sua diversidade 
biológica e pela utilização sustentável de seus recursos biológicos; 

• necessidade urgente de desenvolver capacitação científica, técnica e 
institucional sobre diversidade biológica, de modo a prover o conhe 
cimento fundamental ao planejamento e implementação de medidas 
adequadas; 

• prioridade absoluta dos países em desenvolvimento para o desenvol 
vimento econômico e social e para a erradicação da pobreza; 

• importância absoluta da conservação e utilização sustentável da di 
versidade biológica para atender as necessidades de alimentação, de 
saúde e outras da crescente população mundial, para o que são es 
senciais o acesso e a repartição de recursos genéticos e tecnologia. 

Os objetivos da Convenção, estabelecidos no seu Artigo 1, sintetizam, 
de forma programática, os termos do Preâmbulo: "Conservação da diversi 
dade biológica, a utilização sustentável de seus componentes e a repartição 
justa e eqüitativa dos benefícios derivados da utilização dos recursos genéti 
cos, mediante, inclusive, o acesso adequado aos recursos genéticos e a trans 
ferência adequada de tecnologias pertinentes, levando em conta todos os di 
reitos sobre tais recursos e tecnologias, e mediante financiamento adequa 
do". 

Observa-se, assim, que os grandes termos da questão estão dados e 
acordados pela comunidade mundial. No entanto, são óbvias as zonas de 
sombra, as complexidades e contradições ocultas sob a ambigüidade de pa 
lavras que expressam juízos de valor ainda não garantidos na prática, a des 
peito do consenso genérico e diplomático sobre eles. Se queremos concreti 
zar os propósitos, é preciso agir. Para começar, definindo, no âmbito da rea 
lidade brasileira, os pontos de partida para um posicionamento prático no ba 
lanço entre intenções e interesses verificáveis no campo da biodiversidade. 

Nossa situação - a de um País particularmente dotado de recursos de 
diversidade biológica - deve ser vista como um trunfo para a resolução de 
importantes problemas internos, sobretudo aqueles relacionados à miséria e 
à fome e, ao mesmo tempo, para o estabelecimento de uma referência forte e 
propositiva no âmbito das relações internacionais. É, assim, tarefa das mais 
relevantes, tanto para a sociedade quanto para seus representantes, dedicar 
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ao tema biodiversidade o esforço político, técnico e institucional que ele re 
quer como alavanca estratégica de nossa construção como nação. 

Nesse sentido, é preciso dar os passos necessários para que a discus 
são, que já ocorre em determinados segmentos, se amplie para o campo das 
mudanças jurídicas e institucionais imprescindíveis à utilização de nossa 
biodiversidade de maneira responsável e sustentável, tendo em vista os inte 
resses de nossa população e a atuação coerente que o Brasil deve ter no con 
texto mundial. Quanto mais avançarmos no debate e quanto mais objetivos 
se tomem os instrumentos que tivermos para lidar com essa questão, menos 
estaremos expostos, como sociedade, ao acaso, a decisões particularistas e a 
políticas equivocadas ou levianas. 

A decisão de apresentar este Projeto de Lei significa, assim, uma con 
tribuição para criar um espaço concreto de discussão e tomada de decisão 
sobre um dos aspectos cruciais da problemática da Biodiversidade, que é o 
do acesso aos recursos genéticos, objeto de um tópico específico na Conven 
ção da Biodiversidade: o Artigo 15 que, em seu item l afirma: "Em reco 
nhecimento dos direitos soberanos dos Estados sobre seus recursos naturais, 
a autoridade para determinar o acesso a recursos genéticos pertence aos go 
vernos nacionais e está sujeita à legislação nacional". 

A esse respeito, disse o prof. Ennio Candotti, ex-Presidente da Socie 
dade Brasileira para o Progresso da Ciência-SBPC, em debate reproduzido 
no texto "EC0-92: Primeira Avaliação da Conferência" (Revista Política 
Externa, Ed. Paz e Terra/USP, vol. 1 nQ 2, 1992): "Até agora, o direito sobre 
o patrimônio genético não estava definido; oscilava entre o patrimônio co 
mum da humanidade, de livre acesso, e o patrimônio de moderado acesso, 
concedido com benevolência pelos países que o abrigam. Hoje não há mais 
lugar para benevolência. Devemos criar um instrumento jurídico próprio, e o 
Congresso deverá definir as leis necessárias para proteger esse patrimônio". 

Deve-se enfatizar, ainda, que a Constituição brasileira de 1988 já abri 
gava tal determinação, em seu Capítulo VI - Do Meio Ambiente, art. 225. 
No § l Q, inciso II, consta como incumbência do poder público: "Preservar a 
diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as en 
tidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético". 

O projeto ora apresentado leva em conta a amplitude do tema e sua 
complexidade, até porque a regulamentação dos recursos genéticos, em todo 
o mundo, é muito recente e ainda restrita a pouquíssimos países. O trabalho 
elaborado concentrou-se no acesso aos recursos genéticos nacionais, tratado 
em seus princípios gerais, diretrizes e regras fundamentais. Temos consciên 
cia de que, sobre esta base, um longo caminho deverá ser percorrido no 
Congresso Nacional, para que possa ser contemplada a necessidade de uma 
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ampla e profunda troca de conhecimentos e opiniões, entre cientistas, pes 
quisadores e técnicos, setores da população diretamente interessados e orga 
nizações não-governamentais que acumularam significativa experiência so 
bre o assunto. O produto final mais rico, que esperamos decorra da tramita 
ção deste projeto, é o um consenso produtivo e responsável em favor da so 
ciedade brasileira, na direção de uma inserção afirmativa e positiva do Brasil 
no quadro internacional. 

A proposta está dividida em sete capítulos. Os dois primeiros tratam de 
princípios gerais e das atribuições institucionais para assegurar o disposto 
no texto. O Capítulo III trata do acesso aos recursos genéticos propriamente 
dito. Aí são descritas as condições necessárias à solicitação, por parte de 
pessoa física ou jurídica, de autorização para trabalhos de levantamento e de 
coleta de recursos da diversidade biológica em território brasileiro, ressal 
vando direitos especiais de comunidades, inclusive as indígenas, diretamente 
afetadas. Também neste capítulo são especificadas as salvaguardas ao inte 
resse nacional e as de caráter técnico-científico e ambiental a serem obedecidas. 

O Capítulo N dispõe sobre a proteção do conhecimento, envolvendo 
os direitos de comunidades tradicionais. O Capítulo V regula o desenvolvi 
mento e transferência de tecnologia. Os capítulos VI e VII tratam de sanções 
administrativas e disposições finais. 

O projeto valeu-se de várias fontes de pesquisa, entre as quais desta 
cam-se legislações de outros países, documentos de conferências internacio 
nais, resultando também de consultas a diversos segmentos da sociedade e a 
cientistas e especialistas nacionais e internacionais. 

Diante da importância da matéria aqui tratada, pelos motivos expostos, 
esperamos dos Senhores Senadores apoio e contribuições para que possamos 
estabelecer nesta Casa, a respeito deste tema em particular, um debate aberto 
e profícuo que leve a um resultado coletivo relevante para o País. 

Sala das Sessões, 26 de outubro de 1995. 

Senadora MARINA SILVA 
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BILL OF LA W N2 306 OF 1995 

Provides for the tools for the control of 
access to the genetic resources of the Country 
and makes other provisions. 

The National Congress decrees: 

CHAPTERI 
General Provisions 

Article 1. It is incumbent upon the State to preserve the diversity, the 
integrity and the sustainable use of the genetic patrimony of the Country 
and to oversee the entities engaged in research and manipulation of 
genetic material, the following principies being observed: 

I - sovereignty and inalienability of rights upon biological diversity 
and upon the genetic resources existing in the national territory; 

II - participation of the local communities and of the indigenous 
peoples in decisions aimed at giving access to the genetic resources in the 
areas they occupy; 

III - national participation in the economic and social benefits deriving 
from the activities of access to Brazilian genetic resources, especially for the 
benefit of the local communities and of the indigenous peoples involved; 

IV - priority, in the access to genetic resources, to undertakings being 
carried out within the national territory; 

V - promotion of and support for the various forms of generation of 
knowledge and technologies within the Country, giving priority to 
strengthening the respective national capacity; 

VI - protection and encouragement of cultural diversity, valuing the 
knowledge, innovations and practices of the local communities with respect 
to the conservation, use, management and exploitation of biological and 
genetic diversity; 
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VII - guarantee of the biosafety and of the environmcntal and food 
safety of the Country; 

VIII - guarantce of individual and collective rights upon knowledge 
associated with bicdiversity, in order for their protection and compensation 
to be duly acknowledged. 

Article 2. Toe control and oversight of the access to genetic 
resources are aimed at the protection, conservation and sustainable use of 
the natural patrimony of the Country, the provisions of this Act being 
applied to all individuais and corporate bodies, either national or foreign, 
who extract, use, exploit, store, market, free or introduce genetic resources 
in the national territory. 

Article 3. This Act applies to the inland, coastal, marine and island 
biological and genetic resources existing in the national territory, as well as 
to the migrating species which, for natural causes, are present in the national 
territory. 

Article 4. This Act does not apply: 

I - to thc whole, the parts or the genetic components of human beings; 

II - to the exchange of biological resources carried out by the local 
communities and by the indigenous peoples, among themselves, for their 
own purposes and based on their customary practices. 

CHAPTERII 
lnstitutional Duties 

Article 5. To ensure compliance with the provisions of this Act, the 
State shall: 

I - establish a committee made up of representatives of the Federal 
Govemment, the govemments of the state and of the Federal District, the 
scientific community, non-govemmental organizations and private 
companies, with a view to coordinating, assessing and ensuring the 
development of activities of preservation of diversity and of the integrity of 
the national genetic patrimony; 

II - issue, within two years as of the publication of this Act, and 
update, every five years, a report about the degrees of threat to the national 
biodiversity and about the potential impacts of its deterioration upon 
sustainable development; 

III - prepare technical and scientific guidelines for the establishment of 
priorities for the conservation of ecosystems, species and genes, based on 
factors such as the endemism, abundance and interrelationship of species, 
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and their ecological value, as wcll as the possibilitics of sustainable 
rnanagement: 

IV - establish, together with intemational agencies, local communities 
and non-govemmental organizations, lists of genetic rcsources threatened of 
extinction or of deterioration, and of the places threatened by serious tosses 
of biological diversity; 

V - establish mechanisms to enable the control and disclosure of 
infonnation regarding threats to the national biological diversity; 

VI - develop plans, strategies and policies to conserve biological 
diversity and ensure the sustainable use of íts component parts; 

VU - monitor researches and inventories of the national biological 
diversity and develop a system to organize and maintain this information; 

VIII - support the establishment and strengthening of conservation 
units so as to co~serve species, habitats, representative ecosystems and the 
genetic variability within the species; 

IX - control and prevent the introduction of exotic species in the 
national territory; 

X - set up conditions to develop and strengthen activities of ex situ 
conservation of the biological di versity of the Country; 

XI - carry out studies aimed at modifying the calculation of the 
national accounts, so that they will reflect the economic losses deriving from the 
degradation of the biological resources and from the loss of biodiversity; and 

XII - identify the priorities for the training of personnel prepared to 
protect, study and use biodiversity. 

CHAPTER III 
Access to Genetic Resources 

Article 6. Toe activities of surveying and collecting resources of 
biological diversity carried out in the Brazilian territory shall be previously 
authorized by the competent authority, following the submission of a 
petition by the individual or corporate body involved, including, at least: 

I - detailed and specified information about the resources to which 
access is desired, including their present and potential uses, their 
sustainability and the risks that may arise from such access; 

II - detailed description of the methods, techniques, collection systems 
and tools to be used; 

III - precise location of the areas of access to the resource; 

21 



IV - information about the destination of the material collected and its 
probable future use. 

Sole paragraph. Petitions requesting access to the territories of local 
communities, as well those aimed at the collection and research of resources 
in indigenous Jands, shall be examined in accordance with rules to be issued 
within one hundred and eighty days as of the publication of this Act, the 
opinion of the populations involved and the participation of at least one 
member of the community in the activities carried out being ensured, in any 
event. 

Article 7. The activities mentioned in the preceding article must be 
monitored by a Brazilian technical and scientific institution of well-known 
repute in the area being researched, especially assigned for that task by the 
competent authority. 

Sole paragraph. Toe institution assigned shall have joint and severa) 
liability for the fulfillment of the obligations undertaken by the individual or 
corporate body authorized to carry out the activities. 

Article 8. The authorization issued by the competent authority shall 
include, in addition to the information provided by the petitioner, ali of the 
other obligations to be fulfilled, especially: 

I - observance of ali other Brazilian rules, especially those regarding 
sanitary control, biosafety, protection of the environment and customs; 

II - guarantee of unrestricted access for the Brazilian Government to 
the knowledge generated by and the information deriving from the activities 
carried out; 

III - preferential guarantee for the Country to the use of the products 
obtained from the genetic resources investigated; 

IV - guarantee of participation of the Country in the economic, social 
and environmental benefits of the products and processes obtained through 
the use of the genetic resources found in the Brazilian territory; 

V - guarantee of the mandatory deposit of one specimen of each 
genetic resource to which access was given. 

Article 9. It shall be incumbent upon the competent authority, 
together with the institution assigned to monitor the authorized activities, to 
monitor the observance of the provisions of the authorization and, 
specifically, to ensure that: 

I - access is obtained exclusively to the authorized species; 
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II - the environmental conditions of the region where the activities are 
carried out are conserved; 

III - there is permanent direct participation of an expert from the 
supervising institution; 

IV - a detailed account of the activities carried out and of the 
destination of the samples collected is presented: 

V - one specimen of the collected sample is handed over to be 
conserved ex situ. 

Sole paragraph. The competent authority may also, when it deems 
necessary, demand the submission of a study of the environmental impact 
derived from the activities to be carried out, 

Article 10. The competent authority may demand, from the 
individuais and corporate bodies authorized to carry out activities of 
surveying and collecting biological diversity resources, the payment of 
financial compensation to the State for such use. 

Sole paragraph. The funds resulting from such payments shall be 
assigned to the National Environment Fund, created by Law no. 7.797, of 
July 10, 1989. 

Article 11. Toe individuais and corporate bodies authorized to carry 
out activities of accessing Brazilian genetic resources are required to 
transmit to the competent authorities any information regarding the 
transportation of collected specimens, and they also have civil, criminal and 
administrative responsibility for the inappropriate use or handling of such 
specirnens, as well as for adverse effects upon the conservation and 
sustainable use of biological diversity. 

Article 12. Toe authorization for access to genetic resources does not 
imply authorization to remit them abroad, in which case authorization must 
be previously requested and justified before the competent authority. 

Sole paragraph. It is totally forbidden to remit single samples abroad 
without due regard to article 8, item V, of this Act. 

Article 13. Toe State may, when it deems necessary, establish 
restrictions to or prohibitions of access to the Brazilian genetic resources, 
especially in the cases of: 

I - endangered species, subspecies, lineages or varieties; 

II - reasons of endemism or rarity; 
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Ili - vulnerable conditions of the structure or of the functioning of the 
ecosystems; 

IV- adverse effects upon human health, or upon the quality of lifc or 
the cultural identity of the local communities; 

V - environmental impacts which are undesirable or difficult to 
control, upon urban and rural ecosystems; 

VI -danger of genetic erosion or loss of ecosysterns, their resources or 
their components, because of undue or uncontrolled collection of germ 
plasm; 

VII - non-compliance with biosafety of food safety roles; and 

VIII - use of resources for purposes contrary to national interests and 
to the agreements entered into by the Country. 

Article 14. It is illegal to use genetic resources for purposes of 
research, conservation, or industrial or commercial applications, without the 
respective certificate of access. 

Article 15. The rights upon genetic resources obtained or used in 
violation of this law shall not be recognized, and the certificates of 
intellectual property or similar certificates upon such resources or upon 
products or processes resulting from access under such circumstanccs shall 
not be considered valid. 

Article 16. The introduction of specimens and genetic resources in 
the national territory shall depenei on previous authorization and shall 
observe the following guidelines: 

I - the introduction of an exotic specimen shall only be accepted if it is 
expected to yield evident and clearly defined benefits to the local 
communities; 

II - the introduction of an exotic specimen shall only be accepted if no 
other native species is suitable for those objectives; 

III - no exotic specimen may be deliberately introduced in any natural 
habitat, that is, a habitat which has not been altered by rnan; 

IV- no exotic specirnen may be introduced in a serninatural habitat, 
except for special reasons and only when the operation has been subrnitted 
to a prior environmental impact study; and, 

V - the introduction of exotic specimens in highly altered habitats may 
only be carried out after its effects upon the natural and seminatural habitats 
have been assessed by rneans of a previous environmental impact study. 
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CHAPTERIV 
The Protectíon of Knowledge 

Article 17. The State recognizes and protects the rights of the local 
communities to benefit from their traditions and knowledge collectively, and 
to receive compensation for the conservation of biological and genetic 
resources, either by means of intellectual property rights or other 
mechanisms. 

Sole paragraph. The protection of knowledge, innovations and 
practices developed through cumulative processes of biodiversity 
conservation and improvement, in which it is not possible to identify the 
person directly responsible for their generation, shall observe specific rules 
for collective intellectual property rights. 

Article 18. Collective intellectual property rights represent the 
recognition of rights acquired along generations, including industrial 
property rights, copyright, irnprovement rights, secrets and others. 

Article 19. The regulation of collective intellectual property rights 
shall take place within 1 (one) year as of the publication of this act, the 
following guidelines being observed: 

I - identification of the types of intellectual property rights that are 
acknowledged in each case; 

II - definition of the requirements and procedures for the recognition 
of a collective intellectual right and its ownership; 

III - definition of a system of collective registration, of procedures and 
of the rights and duties of the owner. 

Artícle 20. It is ensured to the local cornmunities the right not to 
allow the collection of biological and genetic resources and the access to 
traditional knowledge in their territories, as well as to demand restrictions 
upon such activities outside their territories, when it is proved that such 
activities threaten the integrity of their natural or cultural patrimony. 

Article 21. Individual intellectual property rights, registered within 
or outside the Country, regarding biological or genetic resources, their 
by-products or respective processes, shall not be recognized when: 

I - they use the collective knowledge of local communities; or 
II - they have been obtained without the certificate of access and the 

permit to leave the Country. 
Article 22. The State shall review the patents and other intellectual 

property rights registered outside the Country, which are based on national 
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gcnetic resources, for the purpose of claiming the correspond ing 
cornpensation or declaring them null and void. 

CHAPTER V 
Technology Development and Transfer 

Articlc 23. The State shall promote and support the development of 
sustainable national technologies for the use in the improvement of 
autochtonous species, Iineages and varieties, and shall give priority to the 
traditional practices and uses within the areas of the local communities, 
according to their desires. 

Sole paragraph, For the aims of this article, the State shall promote 
the survey and evaluation of the traditional and local biotechnologys. 

Article 24. The use of foreign biotechnologys will be permitted, 
whenever these comply with this Act and with other regulations on 
biosafety, and the interested party takes full responsibility for any damage to 
health, environment and local cultures, present or future, that may result 
therefrom. 

Article 25. Arrangements shall be set up to guarantee and facilitate, 
for the national researchers, the access to and transfer of technologies that 
are relevant for the conservation and sustainable use of the biological 
diversity, or access to and transfer of those technologies that use genetic 
resources and that do not harm the environment and the culture of the 
country. 

Article 26. ln the case of technologies which are subject to patents 
and other intellectual property rights, it shall be guaranteed that the access 
and the transfer shall be effected in such conditions as to guarantee an 
adequate protection to the intellectual property rights. 

CHAPTERVI 
Administrative Sanctions 

Article 27. The Executive Branch shall establish regulations 
containing the administrative sanctions that shall apply to those who violate 
this Act. Toe sanctions shall be, among others: 

I - written admonishment; 

II - preventive seizure of the collected resource, as well as of materiais 
and of the equipment used in the unlawful action; 

III - daily cumulative fine; 

IV - suspension of the permit or license for access to the resource; 

V - revocation of the permit or license for access to the resource; 
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VI - dcfinitive seizure of the collected rcsourcc, of the material and of 
the cquipment used in the unlawful action. 

Sole paragraph, The sanctions set forth by this article shall be 
applicd without prejudico to the applicable civil and criminal proceedings. 

CHAPTER VII 
Final Provisions 

Article 28. The Executive Branch shall ser forth regulations 
conceming this Act within 180 (one hundred and eighty) days from the day 
of its publication. 

Article 29. This Act shall take effect on the date of its publication. 

Article 30. AII contrary provisions are hereby revoked. 

Justification 

The Unitcd Nations Conference on Environment and Dcvelopment 
(UNCED) held in Rio de Janeiro in 1992 had two meanings which are 
interwoven and at the sarne time gain relevance both on the symbolic levei 
and with regard to the geopolitics of the modem world. ln the first place, the 
fact that the UNCED was held in Brazil, stressed how much the issue under 
consideration - environment and development as a single and inseparable 
discussion - reflects our national dilemmas with respect to the future. We 
are among lhe few countries of the world which have the so called biological 
megadiversity, that is, important ecosystems, like tropical rain forests and 
cerrados, remaining ata levei of integrity that is rare on a planet devastated 
by irresponsible human action. This characteristic, coupled to the size of our 
territory, should certainly be seen as a key element in the set of factors that 
today have weight in the configuration of intemational relations in a 
globalized context, 

ln the second place - and this should bc viewed from the angle of what 
has been said above - in 1992 the biodiversity obtained, clearly and 
definitively, the status of criticai and privileged arena of política! and 
economic negotiation. It is not without reason that the refusal of the United 
States, during the UNCED, to sign the Convention on Biodiversity (as the 
Convention on Biological Diversity is better known) caused so much uproar 
and repercussion at the time. At the Conference it became clear, publicly, 
what was already known in the specialized circles: biodiversity is power. 
Remember, to this regard, the hot controversies that condition todays 
intemational relations - of which the legal regulation of the genetic 
patenting is a paradigmatic example - related to the field of biodiveristy. 
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Thus, the concems and staternents of consciousness and principies 
found in the Preamble of the Convention on Biological Diversity (approved 
by the National Congress in February of 1994 and took effect at the end of 
the sarne year) some of which are lísted below, should be interpreted wíth 
hope but also with shrewdness: 

• the importance of the biological diversity for evolution and for 
maintaining life sustainíng systems of the biosphere; 

• the sovereignty of lhe States over their own biological resources; 

• the responsibility of the States for the conservation of their biological 
diversity and for the use of their biologicaJ resources in a sustainable 
manner; 

• the urgent need to develop scientific, technical and institutional 
capacities with regard to biological diversity to provide the basic 
understanding upon which to plan and ímplement appropriate 
measures; 

• the overriding priority of dcveloping countries is the economic and 
soe ia! development and the eradication of poverty; 

• the conservation and sustainable use of biological diversity is of 
critica! importance for meeting the food, health and other needs of 
the growing world population, for which purpose access to and 
sharing of both genetic resources and technologies are essential. 

Toe objectives of the Convention, ser forth in its Article 1, summarize, 
in a programmatic manner, the points of the Preamble: "the conservation of 
biologícal diversity, the sustainable use of its components and the fair and 
equitable sharing of the benefits arising out of the utilizatíon of genetic 
resources, including by appropriate access to genetic resources and by 
appropríate transfer of relevam technologies, taking into account ali rights 
over those resources and to technologies, and by appropriate funding". 

Thus, it can be seen that the great points of the issue are set and agrced 
by the world community. However, the fuzzy areas are obvious, the 
complexities and contradictions hidden under the ambiguity of the words 
that express value judgment still not guaranteed in practice, in spite of the 
generic and diplomatic consensus about them. If we desire to carry out our 
intentions, it is necessary to act. To begin with, by defining, within the 
Brazilian reality, the starting points for a practical positioning in the balance 
between verifiable intentions and interests in the area of biodiversity. 

Our situation - of a country especially endowed with biological 
diversity resources - should be seen as an asset for the solving of important 
internai problems, especially those related to extreme poverty and hunger, 
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and, at the sarne time, for the establishment of a strong and positive 
reference in the scope of the international relations. Therefore, tt ts an 
extremely relevant task, both for society and for its representatives, to 
dedicate to biodiversity the political, technical and institutional effort that it 
requires as a strategic lever of the construction of our nation. 

To this end, the necessary steps must be taken for the discussion, 
which already occurs in certain segments, to extend to the area of judicial 
and institutional changes that are vital for the use of our biodiversity in a 
responsible and sustainable manner, in view of the interests of our 
population and lhe consistent actions that Brazil should have in the 
intemational scene. The further we go in the debate and the more objective 
the instruments that we have to tackle this issue become, the least we will be 
exposed, as a society, to chance, to parochial decisíons and to mistaken or 
rash policies. 

Thus, the decision to present this bili means a contribution to create a 
concrete arena for discussion and decision making relative to one of the vital 
aspects of the biodiversity issue, namely, the access to genetic resources, the 
subject of a specific topic in the Biodiversity Convention, which, in its 
Article 15, item 1, states: "Recognizing the sovereign rights of States over 
their natural resources, the authority to determine access to genetic resources 
rests with the national govemments and is subject to national legislation". 

With regard to this, Prof. Ennio Candotti, ex-president of the Brazilian 
Society for lhe Advancement of Science - SBPC, in a debate reproduced in 
the document "Eco-92: Primeira Avaliação da Conferência" (UNCED 
First Evaluation of the Conference) (Pol{tica Externa magazine, Ed. Paz e 
Terra/USP, vol, 1, n!! 2, 1992): "Until now, the right over the genetic 
heritage was not defined; it oscillated between common heritage of 
humankind, with free access, and heritage with limited access, granted out 
of benevolence by the countries that sheltered it. Today, there is no more 
place for benevolence. We must establish a specific judicial instrument, and 
the Congress should define the necessary laws to protect this heritage." 

ln addition, it must be pointed out that the Brazilian Constitution of 
1988 already provided for such definition, in its Chapter VI - Environment, 
article 225. ln paragraph l, item II, it is stated that it is incumbent upon the 
Govemment to: "preserve the diversity and integrity of the genetic 
patrímony of the country and to control entities engaged in research and 
manipulation of genetic materiais". 

Toe bili now being presented takes into account the vastness of the 
issue and its complex nature; this is so in part due to the fact that the 
regulation of genetic resources in the whole world is very recent and is still 
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limited to very few countries. The bili focuses, in its general principies, 
directives and basic roles, on the access to national genetic resources. We 
are aware that, on this foundation, a long trail must be followed in the 
National Congress, for a need to be seen for a comprehensive and profound 
exchange of knowledge and opinions, among scientists, researchers and 
technicians, segments of the population directly interested and 
nongovemmental organizations, that have accumulated important 
experience on the subject. The best end product, which we hope will result 
from the consideration of this bili, is a productive and responsible consensus 
in favor of the Brazilian society, in the direction of an affirmative and 
positive participation of Brazil in the intemational scene. 

The bili is divided in seven chapters. The first two deal with general 
principies and institutional duties to guarantee what is provided for in the 
bili. Chapter III <leais with the access to genetic resources as such. 
Described there are the necessary conditions for the request, by a natural or 
legal entity, of authorization to survey and collect biological diversity 
resources in the Brazilian territory, with exception to the special rights of the 
directly affected comrnunities, including lndian communities. This chapter 
also specifies the safeguards to the national interest and those of 
technical-scientific and environmental nature, that should be complied with. 

Chapter IV deals with the protection of knowledge, involving the rights 
of traditional comrnunities. Chapter V regulates the development and 
transfer of technology. Chapters VI and VII deal with administrative 
sanctions and final provisions. 

The bill used severa! research sources, among them the legislation of 
other countries, papers from intemational conferences, as well as 
consultations with several segments of society and national and foreign 
scientists and experts. 

ln view of the importance of the issue dealt with here, for the reasons 
above, we expect from your goodselves, honorable Senators, support and 
contributions to enable us in this House to establish an open and fruitful 
debate on this particular íssue, that will yield a collective result that is 
important for lhe country. 

Hall of Sessions, October 26, 1995. 

Senator MARINA SILVA 

(Translated from Portuguese by lstvan Vajda and Vanira Tavares, translators 
of the Secretariat of Documentation and lnformation of the Federal Senate, Brasília.) 
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