
\ o 
INSTITUTO SOCIOAMB!ENTAL 

data --·-·········· 1. /._. _ 
cod .... L-. s __ l) __ ({) (jj (/) .J 'i: .. 

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, DOS RECURSOS HÍDRICOS 
E DA AMAZÔNIA LEGAL 

Ofício Circular nº 033 - SMA/DEP AM/COBIO 
Brasília, 21 de outubro de 1996. 

Prezada Senhora, 

De acordo com decisão dos particípantes do Workshop "Acesso aos Recursos 
Biológicos: Subsídios para sua Normatização", por ocasião da realização da reunião plenária final, 
encaminho, em anexo, o relatório com os resultados do Workshop, que inclui as conclusões e 
recomendações dos grupos de trabalho que abordaram os temas "acesso a recursos biológicos" e 
repartição de benefícios. O relatório incorpora, também, uma parte introdutória com informações 
relativas à estrutura, organização e operacionalização do evento, consideradas relevantes para o 
documento. 

2. Os textos recebidos dos grupos de trabalho sofreram pequenas modificações para 
incorporar as sugestões dos participantes da reunião plenária final. Os textos foram revisados, também, 
quanto à sintaxe e editoração. Deve-se salientar, entretanto, que não foi realizado, ainda, qualquer 
esforço no sentido de compatibilizar os textos preparados pelos grupos de trabalho de "Acesso a 
Recursos Biológicos" com os de "Repartição de Benefícios". Isto permitirá que os participantes, 
presentes, ou não, a reunião plenária final, tenham uma leitura fiel das conclusões e recomendações dos 
Gts, independentemente das posições de consenso ou de divergência. 

3. Solicito a análise e retomo do documento até a próxima segunda-feira (28 de outubro 
de 1996), quando serão, então, analisadas e compatibilizadas as sugestões recebidas. 

4. Finalmente, é oportuno lembrar que as primeiras impressões sobre a realização do 
Workshop são bastante favoráveis, o que aponta para pleno êxito na aplicação dos resultados 
alcançados. Desta forma, a expectativa criada em torno do evento está plenamente compensada. 

Atenciosamente, 

1N 
Coordenador Geral do Workshop 

À Senhora 
Ana Valéria N. Leitão 
Participante do Workshop "Acesso a Recursos Biológicos: Subsídios para sua Normatização" 
Instituto Sociambiental - ISA 
São Paulo - SP 



WORKSHOP 
"ACESSO A RECURSOS BIOLÓGICOS: 

SUBSÍDIOS PARA SUA NORMATIZAÇÃO" 

1. - INTRODUÇÃO 

O Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da 
Amazônia Legal (MMA), a Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal, o 
Ministério da Agricultura e do Abastecimento por meio da Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária (EMBRAP A), o Fundo Mundial para a Natureza 
(WWF/Brasil), o Instituto Sócio Ambiental (ISA), o Vitae Civilis - Instituto para 
o Desenvolvimento, Meio Ambiente e Paz, e a Assessoria de Serviços a Projetos 
em Agricultura Alternativa (ASPTA), realizaram de 09 a 12 de outubro de 1996, 
na Associação Academia de Tênis, em Brasília, DF, o "Workshop sobre Acesso a 
Recursos Biológicos: Subsídios para sua Normatização". 

As razões da realização do Workshop decorrem dos diversos 
compromissos assumidos intemacionahnente pelo Brasil, em particular a 
Convenção sobre Diversidade Biológica, cujo artigo 15 estabelece que: 

• Os países são soberanos sobre seus recursos naturais e, 
respeitada sua legislação, é do governo nacional a autoridade 
para determinar o acesso a seus recursos genéticos; 

• Cada país deve criar condições para permitir o acesso aos seus 
recursos genéticos para utilização ambientalmente saudável por 
outras Partes e não impor restrições contrárias aos objetivos da 
Convenção; 

• O acesso, quando concedido, deverá sê-lo de comum acordo 
entre os Países; 

• O acesso aos recursos genéticos deve estar sujeito ao 
consentimento prévio formal da Parte provedora desses recursos; 

• Cada País deve conceber e realizar pesquisas científicas baseadas 
em recursos genéticos providos por outros Países com plena 
participação destes e, na medida do possível, no próprio território 
dos provedores dos recursos genéticos; 



• Cada País deve adotar medidas legislativas, administrativas ou 
políticas para compartilhar, de forma justa e eqüitativa, os 
resultados da pesquisa e do desenvolvimento dos recursos 
genéticos, bem como os benefícios derivados da utilização 
comercial e de outra natureza, com a Parte Contratante provedora 
dos recursos genéticos. 

Com a apresentação do Projeto de Lei nº 306/95, no Senado Federal 
pela Senadora Marina Silva que "Dispõe sobre os Instrumentos de Controle do 
Acesso aos Recursos Genéticos do País", a discussão sobre o tema tornou-se 
prioritária. Para estimular o debate e maior participação da sociedade brasileira 
na discussão do tema em fóruns decisórios, foi realizado, em São Paulo, Manaus 
e BrasíJia, em 1996, um ciclo de audiências públicas, promovido pelo Senado 
Federal, em parceria com o Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos 
e da Amazônia Legal, envolvendo os diversos segmentos interessados. 

Por se tratar de tema complexo, com pouca ou nenhuma veiculação 
na sociedade, sua abordagem por especialistas foi decisiva para o 
estabelecimento de elementos de referência e diretrizes de orientação às 
discussões e conclusões. Por estas razões, foi programada a realização de um 
Workshop com participação restrita, composto por painéis apresentados por 
palestrantes definidos antecipadamente. Esta foi a forma mais prática de se 
obterem convergência técnica e informações para subsidiar a formulação de 
políticas nacionais e posições brasileiras em fóruns internacionais. 

2. - OBJETIVOS 

O Workshop teve como principais objetivos: 

• Subsidiar a discussão do Projeto de Lei do Senado nº 306/95, que 
"dispõe sobre os instrumentos de controle do acesso aos recursos 
genéticos do país" e fornecer recomendações para o Programa 
Nacional da Diversidade Biológica (PRONABIO). 

• Subsidiar a preparação das posições brasileiras para as reuniões 
da 3ª Conferência das Partes (COP III), da Convenção sobre 
Diversidade Biológica (CDB) e para a Revisão do Compromisso 
Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para Alimentação e 
Agricultura, no âmbito da Organização para Alimentação e 
Agricultura (F AO). 

• Identificar opções e subsídios, compatíveis com a Convenção 
sobre Diversidade Biológica, com vistas à Regulamentação da 
Lei de Acesso aos Recursos Biológicos no País. 



3. - PATROCINADORES E PARTICIPAÇÃO 

A reunião foi patrocinada pelas seguintes instituições: Ministério do 
Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal (MMA), Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), Fundo Mundial para a 
Natureza (WWF/Brasil) e Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(PNUD). 

A intenção da organização do Workshop era integrar os diferentes 
segmentos da sociedade. Isto foi conseguido com a participação de legisladores, 
técnicos e cientistas dos diversos setores do poder público, do meio acadêmico, 
do setor empresarial e de ONGs, representando setores de ciência e tecnologia, 
agricultura, floresta, saúde, indústria e meio ambiente. 

4. - DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

Os resultados da reunião serão expressados sob a forma de: 

• Relatório com as recomendações, fornecendo subsídios para o 
Projeto de Lei do Senado nº 306/95 e para o Programa Nacional 
da Diversidade Biológica (PRONABIO); 

• Relatório com as posições brasileiras para subsidiar a Delegação 
Brasileira presente às reuniões da Conferência das Partes (COP 
Ili), da Convenção sobre Diversidade Biológica, e oferecer 
elementos para a discussão do tema no âmbito da FAO; 

• Publicação das palestras proferidas no Workshop; 

• Divulgação, via internet, dos documentos produzidos. 

5. - COORDENAÇÃO DO WORKSHOP 

Lidio Coradin - Coordenador Geral do Workshop - Secretaria do 
Meio Ambiente(SMA)/Coordenação Geral de 
Diversidade Biológica (COBIO), do MMA 

Braulio F. de S. Dias e Rogério Magalhães - Secretaria do Meio 
Ambiente(SMA)/Coordenação Geral de Diversidade 
Biológica(COBIO), e Luiz Carlos Ros Filho e Cristine 
Branco - Secretaria de Desenvolvimento Integrado 
(SDI), do MMA. 

Nilo Melo Diniz e Francisco Eugênio Arcanjo - Comissão de 
Assuntos Sociais, do Senado Federal 



Afonso C. C. Valois e Maria José A. M. Sampaio - Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), do 
MA 

Nurit Bensusan - Fundo Mundial para a Natureza (WWF/Brasil) 

João Paulo Capobianco - Instituto Sócio Ambiental (ISA) 

Rubens H. Bom - Vitae Civilis - Instituto para o 
Desenvolvimento, Meio Ambiente e Paz 

David Hathaway - Assessoria de Serviços a Projetos em 
Agricultura Alternativa (ASPT A) 

6. - ESTRUTURA DO WORKSHOP 

O workshop foi composto por sessão solene de abertura, 
apresentação de painéis, discussão em grupos de trabalho e reunião plenária final. 

6.1 - Painéis: Os painéis selecionados e os palestrantes convidados 
foram os seguintes: 

Painel 1.- Soberania, Propriedade e Direitos de Uso de 
Recursos Genéticos (Presidente: Senadora Marina 
Silva; Secretária: Kátia Drager Maia - Fórum das 
ONGs e Movimentos Sociais) 

Palestrantes: 

Francisco Eugênio Arcanjo - Senado Federal -- Convenção 
sobre Diversidade Biológica e PLS nº 306/95: 
Soberania, Propriedade e Acesso aos Recursos 
Genéticos. 

Laymert Garcia dos Santos - UNICAMP -- Direitos 
Coletivos de Propriedade Intelectual ou Direitos 
Intelectuais Coletivos? 

Carlos Frederico Mares de Souza Filho - UFPR 
Propriedade Intelectual e Direitos Coletivos. 
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Painel 2.- Conjuntura Política e Legal (Presidente: Ronaldo Seroa 
da Motta (IPEA); Secretária: Clara O. Goedert - 
CENARGEN/EMBRAP A) 

Palestrantes: 

Ênio Cordeiro - MRE / DEMA--Aspectos Internacionais. 

Elza Battagglia da Cunha - EMBRAP A -- Acesso a 
Recursos Genéticos, conservação e proteção ao 
conhecimento das comunidades locais: uma 
abordagem diferente. 

Maria Margarida R. Mittelbach - INPI -- Aspectos de 
propriedade intelectual relacionados ao Projeto de Lei 
do Senado (PLS 306/95). 

David Hathaway - ASPT A -- Biotecnologias, recursos 
genéticos e justiça social na pauta das políticas 
nacionais. 

Painel 3.- Recursos Genéticos e Conhecimento Tradicional 
(Presidente: João Paulo Capobianco - ISA; Secretária: 
Maria Cecília Wey de Brito - PROBIO/SP) 

Palestrantes: 

Ronaldo Seroa da Motta - MMA/SDI -- Valoração 
econômica de recursos genéticos. 

José Francisco M. Valls - CENARGEN/EMBRAPA 
Recursos genéticos do gênero Arachis e o 
conhecimento tradicional a eles associado. 

Ailton Krenak' - NCI -- Conhecimento Tradicional. 

Painel 4.- Repartição de Benefícios (Presidente: Afonso C. C. 
Valois - CENARGEN/EMBRAPA; Secretária: Eliana 
M. G. Fontes- CTNBIO/MCT) 

Palestrantes: 

Luiz A. B. de Castro - MCT -- Mecanismos de repartição 
de benefícios para países em desenvolvimento. 

1 Não pôde comparecer ao Workshop 
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Juliana Santilli - ISA -- Mecanismos de compensação às 
comunidades indígenas. 

Adriano Campohno Soares - REDE -- Normatização do 
acesso aos recursos Genéticos: Implicações para as 
comunidades locais. 

Gemima Cabral Bom - Vitae Civilis -- Compensação ou 
repartição de benefícios e outras questões técnicas, 
éticas e políticas do acesso e uso de conhecimento de 
comunidades tradicionais. 

Painel 5.- Condições de Acesso e Controle (Presidente: Warwick 
Estevam Kerr - UFU; Secretária: Cristine Branco - 
SDI/MMA) 

Palestrantes: 

Márcio de Miranda Santos - EMBRAP A/CENARGEN - 
Mecanismos de acesso a recursos genéticos. 

Vanderlei Perez Canhos - Base de Dados Tropical (BDT) - 
Controle e disseminação de informações. 

Joaquim A. Machado - Zeneca Sementes -- Recursos 
Genéticos, Agricultura e Biotecnologia: Origens e co 
evolução com a Empresa de Sementes. 

6.2 - Grupos de Trabalho: 

• Acesso aos Recursos Biológicos - Foram organizados três 
grupos, cujos moderadores e relatores foram, 
respectivamente, os seguintes: 

GT 1: Joaquim A. Machado (Zeneca Sementes) e 
Márcio de Miranda Santos (CENARGEN / 
EMBRAPA) 

GT 2: Laymert Garcia Santos (UNICAMP) 
Paulo Kageyama (USP/ESALQ) 

GT 3: Miguel Serediuk Milano (O Boticário) 
Maurício Mercadante (Senado Federal) 
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Os grupos de trabalho sobre Acesso a Recursos Genéticos 
exploraram, principalmente, os seguintes temas: 

• Alcance da Lei de Acesso (recursos biológicos ou recursos 
genéticos e conhecimento associado) Atividades a serem 
normatizadas (bioprospecção/coleta, saída de amostras de 
recursos biológicos ou recursos biológicos como um todo, 
inclusive de mercadorias obtidas da diversidade biológica); 

• Estrutura institucional a ser estabelecida ou reforçada para 
disciplinar o acesso/saída de amostras ( ou o todo) de 
recursos biológicos do País, sem criar mecanismos 
excessivamente burocratizados (Comissão Nacional, 
Autoridade Aplicadora [Autoridade Ministerial 
Competente]); 

• Mecanismos contratuais a serem institucionalizados para a 
implementação e operacionalização do Consentimento 
Prévio Fundamentado (Pré-contrato), tanto para o acesso a 
recursos biológicos mantido em condições ex situ como em 
condições in situ (Contratos de Acesso, Acordos de 
Transferência de Materiais); 

• Nível de centralização/descentralização a ser buscado na 
implementação da Lei para agilizar o acesso sem perda de 
controle pelo Estado (Comissão Nacional, Autoridade 
Ministerial Competente, Credenciamento de Instituições 
especializadas - com responsabilidade); 

• Requisitos a serem criados para diferençar a atividade de 
acesso a recursos biológicos por instituições nacionais de 
instituições estrangeiras; 

• Mecanismos diferenciados de acesso aos recursos 
biológicos de grande interesse para o setor industrial 
(recursos fitogenéticos [medicinais, corantes, fibras, óleos, 
castanha], animais e microrganismos) daqueles a serem 
adotados para espécies associadas à matriz de alimentação 
humana, de grande importância social; 

• Participação das populações indígenas e comunidades 
tradicionais no processo de concessão do acesso a recursos 
biológicos e ao conhecimento a eles associado; 

• Sanções a serem aplicadas, no âmbito nacional e 
internacional, para os infratores da Lei (Administrativas e 
Penais) 
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• Repartição de Benefícios Derivados da Utilização 
Comercial de Recursos Genéticos do País - Foram 
organizados três grupos, cujos moderadores e relatores 
foram, respectivamente, os seguintes: 

GT 1: Muriel Saragoussi (FIOCRUZ) 
Bruno Pagnocheschi (ISPN) 

GT 2: David Hathaway (ASPTA) 
Luiz Carlos Ros Filho (SDI/MMA 

GT 3: Clarismino Luiz Pereira Junior (ABEMA) 
Elaine Elizabetsky (UFRGS) 

Os grupos de trabalho sobre Repartição de Benefícios Derivados da 
Utilização Comercial de Recursos Genéticos do País exploraram, principalmente, 
os seguintes temas: 

• Elementos mínimos de negociação que deverão constar nos 
instrumentos contratuais de acesso (Contrato de Acesso, 
Acordos de Transferência de material), para garantir uma 
repartição justa e eqüitativa dos beneficias gerados pela 
utilização comercial de recursos biológicos 

• Benefícios financeiros, sociais e tecnológicos (transferência 
de tecnologia, equipamentos e treinamento) que poderão 
ser gerados a partir da utilização dos recursos biológicos 
acessados 

• Mecanismos existentes ou a serem criados ( em curto, 
médio ou longo prazos) para monitorar a utilização 
comercial de derivados dos recursos biológicos acessados, 
de forma a viabilizar cláusulas de repartição de beneficias 
pactuados 

• Mecanismo (Fundo) a ser utilizado para receber e aplicar 
recursos financeiros a serem gerados pela utilização de 
recursos biológicos 

• Prioridade a ser observada para a aplicação dos recursos 
previstos no item anterior ( área/região onde foi acessado o 
recurso biológico ou o conhecimento a ele 
associado(populações indígenas/comunidades tradicionais), 
e para ações de pesquisa voltadas à conservação, 
caracterização/avaliação e utilização sustentável 



• Base legal existente, ou a ser criada, no âmbito 
internacional, para se permitir a efetiva implementação de 
mecanismos de repartição de benefícios 

7. - REUNIÃO PLENÁRIA FINAL 

Após o término das atividades dos grupos de trabalho foi realizada a 
reunião plenária final, quando foram apresentadas e discutidas as conclusões e 
recomendações dos três grupos de trabalho que abordaram o tema "Acesso a 
Recursos Genéticos" e dos três grupos de trabalho que abordaram o tema 
"Repartição de Benefícios". 

A reunião plenária final foi coordenada por Laymert Garcia Santos, 
da Universidade de Campinas (UNICAMP) e secretariada por Luiz Carlos Ros 
Filho, da Secretaria de Desenvolvimento Integrado, do MMA. 

As apresentações dos temas "Acesso a Recursos Genéticos" e 
"Repartição de Beneficias" foram realizadas, respectivamente, por Márcio de 
Miranda Santos, do CENARGEN/EMBRAPA e Elaine Elizabetsky, da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 

Antes do início das apresentações dos relatores, o Coordenador 
Geral do workshop lembrou aos participantes que a reunião não era negociadora e 
não tinha, portanto, a pretensão de exaurir o debate sobre o tema. Lembrou que, 
conforme programado, o workshop não tinha como objetivo esgotar o assunto, 
mas subsidiar a discussão, quer para aperfeiçoar o PLS 306/95, quer para 
enriquecer as discussões da Terceira Conferência das Partes, da Convenção sobre 
Diversidade Biológica e também os debates no âmbito da F AO. 

Considerou, ainda, que as discussões, naquele momento, deveriam 
objetivar, fundamentalmente, o esclarecimento de dúvidas relacionadas às 
recomendações dos grupos de trabalho, sem, contudo, aprofundar o debate. As 
divergências que ocorreram durante as reuniões dos grupos de trabalho e que 
acaloraram um debate, sadio e inspirado, não, obrigatoriamente, tinham que ser 
extintas. Buscava-se o consenso, mas eventuais divergências, também, faziam 
parte dos resultados e ilustravam as posições dos participantes. 

Ressaltou-se, ainda, que era importante lembrar o processo de 
confiança e o clima de diálogo construído ao longo da realização do evento, entre 
os segmentos da sociedade civil - não governamental, acadêmico e científico, 
empresarial, legislativo e o governamental, e que foi fundamental para que se 
lograssem os resultados obtidos. 
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Com esse espírito, foram, então, apresentados, em bloco, os 
resultados das discussões dos grupos de trabalho - "Acesso a Recursos 
Genéticos" e "Repartição de Benefícios". Em seguida, o Coordenador da reunião 
plenária colocou o assunto em discussão. Os participantes fizeram uma série de 
questionamentos aos relatores sobre as conclusões e recomendações emanadas 
dos grupos de trabalho. Foram apresentadas várias sugestões para o 
aperfeiçoamento dos relatórios. Verificou-se, então, que, apesar dos avanços 
logrados, muitas dúvidas ainda persistiam, especialmente de caráter jurídico 

Enquadram-se neste bloco os seguintes itens: alcançe do Projeto de 
Lei; titularidade; Comissão Nacional; Autoridade Competente; fundo a ser 
utilizado para o recebimento e aplicação dos recursos; aplicação da Lei aos seres 
humanos; contratos (com licença prévia?): tipo(s), partes envolvidas, detalhes de 
aplicação in situe ex situ; sanções. 

A titularidade, por exemplo, é um assunto de fundamental 
importância e necessita ser adequadamente analisado. A situação de titularidade é 
problemática à medida em que a legislação nacional define os recursos 
faunísticos e os recursos vivos da Zona Econômica Exclusiva (ZEE) como bens 
da União. Os demais recursos biológicos (flora continental) são regidos pelo 
regime do direito da propriedade privada. 

Um dos grupos de trabalho considerou que uma das opções 
possíveis seria utilizar o que dispõe a Constituição, que condiciona o direito da 
propriedade privada ao cumprimento da sua função social, que inclui a obrigação 
de proteção do meio ambiente e a utilização sustentável dos seus recursos 
naturais. O outro grupo sugeriu que a lei poderia trabalhar com a figura da função 
social da propriedade, de modo a estabelecer condições para o acesso e uso dos 
recursos genéticos, que não são considerados bens da União. 

Considerou-se, ainda, por um dos grupos, que a Lei deveria 
determinar um status único para todos os recursos genéticos existentes no 
território nacional, que seriam enquadrados como "bens públicos de uso 
especial". 

Com relação aos beneficiários, houve unanimidade do plenário que, 
independentemente do equacionamento da situação da titularidade, a Lei deveria 
reconhecer o direito da participação, na partilha de benefícios, dos diversos 
setores: União ( +Estados?), proprietários, comunidades tradicionais, que detém 
direitos de uso fruto sobre a biodiversidade, e os detentores de informações 
associadas aos recursos genéticos, incluindo, neste caso tanto as comunidades 
tradicionais como a comunidade científica. 

Um dos itens, também discutidos, refere-se à participação dos 
Estados na consessão do acesso. Este assunto não foi suficientemente explorado 
na discussão e necessita ser adequadamente esclarecido na Lei 
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Com respeito ao alcance. houve consenso quanto à normatização da 
Lei para, ultrapassando os recursos genéticos, englobar os produtos derivados. 

O plenário considerou, ainda. que o processo relacionado ao acesso 
de recursos genéticos no País deverá ser o mais desburocratizado possível para 
não incentivar que as ações sejam conduzidas na ilegalidade. Enfatizou-se, 
também, a importância do princípio da presunção da boa-fé, para agilizar o 
processo de aplicação da Legislação. 

8. - RECOMENDAÇÕES DOS GRUPOS DE TRABALHO SOBRE 
CONDIÇÕES DE ACESSO A RECURSOS GENÉTICOS NO 
PAÍS 

Os participantes do "Workshop sobre Acesso aos Recursos 
Biológicos: Subsídios para sua Normatização" expressaram o desejo de que a Lei 
em preparação contenha mecanismos que estimulem o acesso aos recursos 
genéticos, para incentivar sua conservação e uso sustentável. Em procedimentos 
de negociação e controle, ênfase deverá ser dada a mecanismos que garantam 
uma justa e equitativa repartição de beneficios. 

Com relação ao caráter jurídico da titularidade dos recursos 
genéticos, que ocorrem, ou são mantidos, em território nacional, sugeriu-se que 
esta definição ocorra após consulta a juristas de renome nacional nas áreas de 
direito constitucional, comercial, ambiental, administrativo e internacional, 
enfatizando a situação dos recursos genéticos que ocorrem nas áreas de 
populações indígenas e de comunidades tradicionais/locais. Dentre as opções 
discutidas, sugeriu-se a caracterização dos recursos genéticos como "Bem 
Público de Uso Especial". 

8.1 - Alcance 

Com relação ao alcance dos recursos biológicos a serem objeto da 
lei, o grupo manifestou preferência por regulamentar o acesso aos recursos 
e,enéticos de plantas, animais e microrganismos, seus produtos derivados e o 
conhecimento a eles associado, conforme definidos pelos países andinos no 
"Regime Comum sobre Acesso aos Recursos Genéticos". 

Com respeito à aplicação da Lei aos seres humanos, identificaram-se 
duas opções: a) o PLS, ainda que reconhecendo a importância dos recursos 
biológicos ou genéticos da espécie humana para a pesquisa na área de saúde 
humana, não deveria tratar deste tema no presente Projeto de Lei, que deveria ser 
assunto de legislação específica; b) o PLS contemplaria os recursos biológicos ou 
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genéticos humanos após consulta a especialistas na área de genética e saúde 
humana. 

8.2 - Organização institucional 

O grupo expressou preocupações para que o regime de acesso aos 
recursos genéticos seja operacionalizado de forma ágil, desburocratizada e 
transparente, fazendo ainda uso, tanto quanto possível, de estruturas 
administrativas já existentes. 

Reconheceu-se a necessidade de criação ou identificação de um 
Conselho ou de uma Comissão, de abrangência nacional, com atribuições de 
caráter estratégico e com funções de supervisão de políticas e mecanismos de 
acesso. Adicionalmente, seria identificada no âmbito da administração federal 
uma Autoridade Aplicadora da Lei, com funções de operacionalizar e gerenciar 
os mecanismos de acesso criados. Foram citados como exemplos de Autoridade 
Aplicadora, o Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos hídricos e da 
Amazônia Legal (MMA) e, como Comissão Nacional, o Programa Nacional da 
Diversidade Biológica (PRONABIO), que deverá adicionar representantes de 
movimentos sociais. 

Além disso, sugere-se a implantação de uma rede de instituições 
credenciadas, de amplo reconhecimento na área, para facilitar e descentralizar a 
operacionalização do intercâmbio de amostras de recursos genéticos e produtos 
derivados mantidos em coleções ex-situ. Os procedimentos de envio de materiais 
para o exterior serão aqueles definidos pela autoridade aplicadora. 

Dada a importância e complexidade do tema, sugere-se, ainda, a 
designação de uma Unidade Especial, no âmbito do MMA, com atribuições de 
gerenciamento de políticas. 

8.3 - Mecanismos 

Sempre que os recursos genéticos ou produtos derivados envolverem 
conhecimento tradicional, as populações indígenas e as comunidades 
tradicionais/locais terão os direitos intelectuais coletivos reconhecidos, com 
garantia de inalienabilidade.· 

Recursos genéticos e produtos derivados mantidos em condições ex 
situ serão acessados por mecanismos distintos daqueles em condições in-situ. 

No caso de acesso a recursos genéticos mantidos em condições in 
situ, solicitado por instituição sediada no exterior, optou-se pelo estabelecimento 
de contrato entre a autoridade competente e a parte interessada. 
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Quando o acesso ocorrer em áreas indígenas, comunidades 
tradicionais/locais, propriedades privadas ou áreas protegidas, contratos 
tripartites deverão ser estabelecidos com a participação dos respectivos 
representantes. 

As expedições de coleta, demandadas por instituições estrangeiras, 
serão sempre realizadas com a participação e sob a responsabilidade de 
instituições nacionais públicas de pesquisa e/ou públicas, ou privadas, de ensino. 

No caso de acesso por instituições nacionais, públicas ou privadas, a 
solicitação será feita à autoridade competente por meio de formulário padrão. 
Sugeriu-se que, mediante procedimentos expeditos, toda expedição de coleta seja 
autorizada por um período de até um ano, renovável por um período não superior 
a um ano. Quando se tratar de propriedades privadas, comunidades indígenas, 
comunidades tradicionais/locais e áreas protegidas, fica clara a necessidade de 
estabelecimento de acordo entre as partes para assegurar o retomo de beneficios 
oriundos da utilização comercial dos materiais acessados. Deve ser assegurado às 
populações indígenas e comunidades tradicionais/locais o direito de negar o 
acesso sempre que for considerado prejudicial à sua estrutura social/cultural. 

No caso de recursos genéticos mantidos em coleções ex-situ, sugere 
se a adoção de um Acordo de Transferência de Material. Esse documento deve 
ser padronizado para regular envio de amostras ao exterior, bem como para 
outras coleções nacionais, e deve incluir cláusula de negociação futura com vistas 
ao retomo de eventuais beneficios. 

No caso de recursos genéticos de espécies básicas da matriz de 
alimentação humana, constante de lista a ser definida por autoridade competente, 
sugere-se o livre intercâmbio de amostras entre instituições do país e com o 
exterior, observadas as leis fitossan.itárias. A preparação de wna eventual lista de 
espécies de importância básica para a matriz alimentar deverá seguir critérios a 
serem estabelecidos na Lei, consultadas as instituições ligadas ao setor 
agropecuário nacional, governamental e não governamental, 

8.4 - Sanções 

As sanções devem ser de natureza penal, administrativa e civil, 
preferencialmente aplicadas de forma combinada para cada infração ou delito. As 
sanções devem ser rigorosas, sem constituir mecanismos inibidores do acesso. 

Como sugestão de sanções administrativas foram citadas a proibição 
de outras expedições de coleta, eventual suspensão de exploração de beneficios 
decorrentes de direitos de propriedade intelectual e proibição de entrada de 
infratores (pessoas tisicas) no país. 



As sanções devem alcançar, não apenas aqueles que coletam recursos 
genéticos e produtos derivados sem a devida autorização, mas também os que 
enviam ou recebem esses materiais. As sanções devem atingir também aqueles 
que não cumprem as condições de acesso. bem como os contratos assinados. 

9. - RECOMENDAÇÕES DOS GRUPOS DE TRABALHO SOBRE 
REPARTIÇÃO DE BENEFÍCIOS DERIVADOS DA 
Pl:f[I7:xr.:to roMFRr1xr. nF. RF.CnR~os r.F.NtTtros no 

9.1 - Definição do objeto do Projeto de Lei 

Os componentes dos Grupos de Trabalho entendem que os recursos 
de que trata o Projeto de Lei são recursos biológicos e genéticos (não apenas 
recursos genéticos), inclusive o conhecimento a eles associado'. 

A legislação deve ter um caráter amplo e genérico, não descendo a 
detalhes exaustivos, o que poderá ser objeto de regulamentação posterior. Deve, 
principalmente, facilitar a conservação, o uso sustentável e a valorização da 
biodiversidade. 

Do ponto de vista de sua aplicabilidade, a legislação deve ser 
suficientemente flexível para acomodar uma gama ampla de modelos de 
cooperação e/ou contratos, dada a diversidade dos atores e objetos envolvidos. 

Deve-se adotar o princípio da presunção de boa-fé, com o intuito de 
facilitar e desburocratizar a aplicação da legislação. O PL deve ainda incorporar o 
princípio expresso no Decreto No 98.830/90, no que se refere à necessidade de 
acompanhamento de expedições de coleta estrangeiras, por técnicos competentes 
brasileiros, o que será objeto de respectivo instrumento formal. 

Não obstante, o PL deve, obrigatoriamente, incluir mecanismos de 
salvaguarda que penalizem os infratores. 

9.2 - Definição dos atores sociais envolvidos 

Os componentes do GT entendem que os atores envolvidos na 
aplicação do Projeto de Lei são: 

2 Com relação ao alcance da Lei. na reunião plenária houve consenso quanto à preferência pela 
formulação empregada no documento produzido pelo GT de Acesso a Recursos Genéticos. 
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U ·~ 3 • a mao; 

• as pessoas tisicas. ou jurídicas. ou grupos proprietários ou 
detentores do usufruto das áreas onde se encontrem os recursos 
biológicos e genéticos; 

• as pessoas fisicas. ou jurídicas, ou grupos que compartilham o uso 
tradicional e o conhecimento associado dos recursos biológicos ou 
genéticos; 

• as pessoas tisicas, ou juridicas, ou grupos requerentes do acesso 
aos recursos biológicos e genéticos e ao conhecimento a eles 
associado; 

• as pessoas tisicas, ou jurídicas, ou grupos que usufruem beneficias 
do acesso a recursos biológicos ou genéticos e ao conhecimento a 
eles associado. 

9.3 - Desenho do processo a ser regulamentado 

Com o intuito de organizar os entendimentos acerca dos 
procedimentos decorrentes a aplicação do PL, o G T apresenta as seguintes 
observações referentes aos seus componentes: 

• Licença Prévia: Instrumento direto e formal envolvendo o 
requerente e a União, por meio da autoridade competente que o 
credencia mediante o recolhimento de taxa apropriada, para o 
início do processo de acesso aos recursos biológicos e genéticos e 
ao conhecimento a eles associado. 

• Contrato de Acesse": Instrumento formal envolvendo o 
requerente e o cedente, podendo, esse último, ser pessoa fisica ou 
jurídica ou grupo de indivíduos, ou ainda, a União. São elementos 
indispensáveis para sua efetivação: caracterização do escopo; 
objetivos e desdobramentos potenciais do projeto; definição do 
local de acesso; definição da população humana parceira do 
processo, quando couber; identificação dos beneficios, incluindo a 
definição de seu tipo e alcance; indicações de garantia de 
sustentabilidade; medidas de acompanhamento dos 
desdobramentos e resultados do projeto ( a cargo do requerente); e 

3 Foi discutida em plenário a necessidade de avaliar o emprego adequado dos termos União x Estado. 
Poder Público ou Administração Pública. 

4 São excluídas da necessidade desse contrato instituições de pesquisa credenciadas. cujo acesso aos 
recursos biológicos e genéticos será normatizado por mecanismo simplificado, que garanta 
consentimento prévio formal do cedente, sustentabilidade do recurso e adesão a código de conduta. 
elementos a serem regulamentados a posteriori. 
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a especificação do destino do material. O acesso efetivo aos 
recursos biológicos e genéticos e ao conhecimento a eles 
associado, objetos do contrato. apenas será garantido após a 
autorização emitida pela autoridade competente. 

• Autorização: Ato formal de validação do Contrato de Acesso, 
associado ao seu registro, efetuado pela autoridade competente. 

As licenças, contratos e autorizações referentes às atividades de 
bioprospecção deverão necessariamente estar limitadas ao escopo, abrangência 
geográfica, recurso biológico e genético, na forma de regulamentação a ser 
definida. 

9.4 - Definição dos benefícios 

Deve-se entender como beneficios todos os ressarcimentos ou 
compensações, monetárias, ou não, decorrentes da concessão e lucros auferidos 
pelo uso e processamento dos recursos biológicos e genéticos, associados a todos 
os desdobramentos do Contrato de Acesso. Incluem-se como beneficias as 
operações de cooperação técnica e cientifica, transferência de tecnologia, 
publicações, treinamento, participação no processo de produção ( agregação de 
valor), troca de recursos, equipamentos etc. 

9.5 - Fundo 

O Grupo de Trabalho considera essencial a criação e/ou utilização 
de Fundo para gerir os recursos auferidos com taxas e parte das compensações 
financeiras advindas dos contratos de acesso a recursos biológicos e genéticos. 

Entende-se, ainda, que o referido Fundo deve ter finalidade pública, 
caráter público ou privado e ser gerido por um Conselho Diretor, com 
participação ampla, e do qual devem fazer parte representantes governamentais, 
da sociedade civil organizada, das comunidades interessadas, do setor privado e 
da academia. 

Os recursos desse Fundo deverão ser adicionais, e não substitutivos, 
às obrigações da União, no que se refere à conservação e uso sustentável da 
biodiversidade. 

No que se refere a seus beneficiários, entende-se que o Fundo 
considerará quatro categorias distintas: 

• as pessoas físicas, ou juridicas, ou grupos que detêm a 
propriedade, ou o usufruto dos recursos biológicos e genéticos nas 
áreas de coletas acessadas; 
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• as pessoas tisicas, ou jurídicas, ou grupos que detêm o 
conhecimento associado aos recursos biológicos e genéticos nas 
áreas de coletas acessadas: 

• as pessoas tisicas, ou jurídicas, ou grupos que compartilham esses 
recursos e/ou conhecimentos, mas que não se caracterizam como 
cedentes no Contrato de Acesso; e 

• a União". 

O referido fundo poderá estabelecer carteiras específicas para 
aplicação de recursos, por temas, a serem definidos por instâncias técnicas 
subordinadas ao Conselho Diretor. Tais instâncias deverão se pautar pelas linhas 
de prioridade estabelecidas, em primeira instância, pela política nacional de 
biodiversidade e, em segunda instância, pelas políticas nacionais de ciência e 
tecnologia e de meio ambiente, no atingimento dos objetivos de conservação, 
valorização e de uso sustentável da diversidade biológica do país. 

9.6 - Complementação da base legal 

Sugere-se o exame minucioso das interfaces com legislação efetiva 
e proposta, no sentido de seu aperfeiçoamento. Entre elas, se destacam as 
Convenções internacionais relevantes, tais como: o Tratado de Cooperação 
Amazônica (TCA), o Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) e os dispositivos 
legais constantes do Projeto de Lei relativo ao Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação (PL-SNUC), do Projeto de Lei de Cultivares, dos Direitos Difusos, 
do Estatuto do Índio, entre outros. 

Além disso sugere-se que a União reconheça a propriedade privada 
sobre recursos biológicos e genéticos vegetais, respeitada sua função social. 

s Foi discutida em plenário a necessidade de avaliar o emprego adequado dos termos União x Estado, 
Poder Público ou Administração Pública. 
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