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I - INTRODUÇAO 

Optamos por uma abordagem diferente da temática compreendida pelo 
Projeto de Lei nº 306/1995, trazendo à discussõo apenas cinco aspectos pontuais 
que, se não ficarem bem resolvidos, poderão comprometer a funcionalidade e a 
eficácia da futura lei. 

É imposslvel deixar de mencionar, nesta breve introdução, ·que o documento 
de referéncia para estudarmos este assunto é a CONVENÇÃO DA DIVERSIDADE 
BIOLÓGICA-CDB, hoje já ratificada por mais de 150 países, cujo ponto focal de 
maior Importãncie, de onde irradiam todos os demais, é o USO SUSTENTÁVEL da 
BIODIVERSIDADE. 

A expressão "uso sustentável da Biodiversidade- pode ser compreendida 
como um principio filosófico, no sentido da humanidade buscar um equilíbrio 
satisfatório quanto ao uso de seres vivos deste planeta. 

A proposta de legislação nacional sobre este tema é pioneira. Atualmente só 
as Filipinas já dispõem de lei que regule esta matéria. 

O PL 306/95 é um dos passos que avança na direçllo de se alcançar o uso 
sustentável da biodiversidade, mediante a fixaçDo de procedimentos definidos para 
o acesso, no território nacional, de recursos da diversidade biológica, visando a 
possibilidade da repertição justa e eqüitativa dos benefícios que venham a ser 
auferidos com base nesses recursos e aos conhecimentos humanos a eles 
associados, quando for o caso. 

1 Trabalho apresentado no workshop "'Acesso aos Recursos Genéticos: Subsídios para a sua 
Regulamentação". Brasília 9-12 de outubro de 1996. 
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A dificuldade de migrarmos do plano teórico para o prático é muito grande. 
O equilíbrio de elaborarmos um texto legal que se converta em ferramenta 
apropriada para proteger os recursos biológicos do País e que não imponha um 
isolamento, por parte dos demais países, considerando que o Brasil é, como muitos 
outros, altamente dependente de recursos genéticos para a agricultura e 
alimentaçlio de sua gente, é um desafio. 

É com tais preocupeções que trazemos ao debate cinco pontos específicos 
que nos parecem fundamentais para a efetividade de uma lei que beneficie o nosso 
Pais: 

1) Escopo da lei (Recursos Genéticos/Recursos Biológicos); 

2) Autoridade aplicadora da lei (Órgão de Governo/Comissão Nacional); 

3} Alcance da lei (Estrangeiros/Nacionais}; 

4J Contrato de acesso; 

5J Acesso livre de retorno de benefícios. 

li - ESCOPO DA LEI (Recursos Genéticos/Recursos Biológicos) 

Analisando as discussões que vém decorrendo da Convenção sobre a 
Diversidade Biológica e as situeções que começam a ser vivenciadas por diversos 
Centros de Pesquisa da Embrapa no que tange a neqocieções de projetos 
internacionais de acesso a recursos genéticos e btoprospecçõo de recursos 
biológicos, decidimos sugerir que o Projeto de lei tenha escopo mais amplo, 
abrangendo o acesso a recursos biológicos (e não acesso a recursos genéticos 
como fora originalmente concebido). 

Muito embora atendendo o ert. 15 da CONVENÇÃO DA DIVERSIDADE 
BIOLÓGICA-CDB, caso o escopo da lei permaneça com a dimensão de recursos 
genéticos, detectamos a necessidade de vir a ser elaborado, em futuro próximo, 
novo Projeto de Lei que contemple regras pertinentes ao acesso a recursos 
biológicos. 

Entendemos que as duas abordagens podem ser incluídas no PL 306/95, 
como já foi esboçado no substitutivo em preparação pela Assessoria do Senado, 
face à sua intrínseca correteçõo, desde que no texto seja assegurado tratamento 
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diferenciado e mais flexível, para acesso a recursos genéticos básicos para 
alimentaçlío e agricultura. 

1 - CONCEITUAÇÃO 

Quando se cogita ampliar o escopo da lei depara-se com as definições de 
"recursos genéticos" e de "recursos biológicos" aceitas internacionalmente e 
adotadas pela CONVENÇÃO DA DIVERSIDADE BIOLÓGICA que soo, 
respectivamente: 

• "RECURSOS GENÉTICOS" significa material genético de valor real ou 
potencial. 

• NRECURSOS BIOLÓGICOS" compreende recursos genéticos, organismos ou 
partes destes, populações, ou qualquer outro componente biótico de 
ecossistemas, de real ou potencial utilidade ou valor para a humanidade. 

Como se vê, a definição de RECURSOS GENÉTICOS está englobada na 
aetiniçõo de RECURSOS BIOLÓGICOS. Em outras palavras, soo utilizadas 
definições parcialmente ktêntices para caracterizar recursos distintos, ainda que 
estes possam vir a se converter naqueles, com o avanço do conhecimento. 

É plenamente justificável a inctusão de conceituações filosóficas em cartas 
de intenção ou em tratados internacionais. Todavia, não se trata aqui de elaborar 
nem uma coisa nem outra. 

A lei é ferramenta para divulgaçDo da ordem jurídica vigente e para cumprir 
esse objetivo deve, necessariamente, ser promulgada, sancionada e publicada para 
amplo conhecimento geral, com texto suficientemente claro de modo a ser 
interpretada pelo cidadDo comum, pelas equipes integrantes da autoridade 
competente que a farao aplicar e pelo juiz que poderá vir a ser compelido a julgar 
uma ação judicial que tenha por mérito uma disputa com base em um ou mais de 
seus artigos. A lei é a principal fonte de direito em nosso ordenamento jurídico, o 
que não impede que o juiz também se valha da jurisprudência, da doutrina e do uso 
consuetudinário. Mas o juiz não pode nunca julgar contra a lei. Essa é a razoo 
fundamental para o uso de conceitos claros que minimizem a possibilidade de má 
ou errônea interpretação. 

2- PROPOSTA 
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As tentativas para utilizar definições distintas para conceituar recursos 
biológicos e recursos genéticos encontram forte resisténcte por parte dos 
especialistas que atuam na área. Assim, propomos que sejam mantidas no PL as 
definições emprestadas da convençso da Diversidade Biológica. Nesta hipótese é 
conveniente que o texto legal adote clara distinção de tratamento em releçõo ao 
retorno ao país de benefícios econômicos decorrentes do desenvolvimento de 
tecnologias a partir do acesso e uso de recursos biológicos acessados no território 
nacional, impondo regras mais rígidas quanto ao retorno pelo acesso e uso de 
recursos biológicos e regras consideravelmente mais brandas quanto ao retorno 
pelo acesso e uso de recursos genéticos, principalmente quando destinados à 
alimentação e agricultura. 

Ili - AUTORIDADE APLICADORA DA LEI - PROPOSTAS 

Os estudiosos tém recomendado que a legislaçao infra-legal e as decisões 
específicas referentes ao acesso a recursos biológicos e a recursos genéticos e aos 
conhecimentos a eles associados, fiquem reservados a uma Comissao Nacional 
cuja criação ficaria sob os auspícios da lei e cuja competência seria de grandeza 
deliberativa. 

Temos receio quanto à funcionalidade de Comissões Deliberativas. De um 
lado, porque se forem constituídas com poucos membros, o poder discricionário 
fica concentrado na mão de poucos. De outro, porque se forem constituídas com 
muitos membros e alto teor de quorum, as decisões, em geral, ficam postergadas 
em decorrência do absenteísmo de alguns ou muitos de seus membros e os 
assuntos sem solução. 

Defendemos, por isso, que a lei designe com clareza a autoridade que terá 
por competência efetuar a sua aplicação, mediante: 

• elaboraçlio de normas infra-legais; 

• recebimento dos requerimentos de acesso; 

• etsboreção do teor dos Contratos de Acesso; 

• elaboração do teor dos Acordos para Transferéncia de Material; 

• credenciamento de instituições públicas de pesquisa e públicas ou 

privadas de ensino; 
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• cadastramento das comunidades tradicionais e dos conhecimentos das 

mesmas associados a recursos biológicos/genéticos; 

• cetebreçõo e gerenciamento dos contratos de acesso, com nacionais e 

estrangeiros; 

• celebração e gerenciamento dos acordos para transferência de material 

com nacionais e estrangeiros; 

• fiscalizaçllo quanto à obediência aos procedimentos fixados na lei e na 

legislaçlio infra-legal; 

• aplicaçlio de senções de natureza administrativa ou penal decorrentes de 

violsções à lei. 

Num pais com as dimensões e diferenças do nosso, o Estado deve conceder 
à autoridade aplicadora de lei de tamanha envergadura, poder, recursos financeiros 
e equipe de pessoal qualificado, compatíveis para enfrentar o desafio. Caso 
contrário, nlo estaremos todos contribuindo para elaboraç§o de uma lei, mas 
para a etsboreção de um texto legal que correrá o risco de vir a se transformar em 
letra morta. 

O obstáculo que se enfrentará, caso prospere esta proposta, diz respeito ao 
artigo 61, § 1°, inciso li, alíneas 11a" e 11e" da Constituiçõo Federal, que diz serem 
de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que disponham sobre 
criação de cargos, funções ou empregos públicos na administraçllo direta e 
autárquica, bem como sobre criação, estruturaçlJo e atribuições dos Ministérios e 
órglios da administraçlJo pública. 

Muito embora o artigo 48, XI da ConstituiçlJo Federal, disponha que cabe ao 
Congresso Nacional dispor sobre todas as matérias de competência da União, 
especialmente sobre criação, estruturação e atribuiçôes dos Ministérios e órg§os da 
edminlstreçêo pública, a iniciativa dos projetos de lei nesse sentido é exclusiva do 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República. 

Portanto, como a iniciativa do PL 306/95 foi do Senado Federal, 
especificamente de autoria da Senadora Marina Silva, a ser acatada a proposta de 
nominar a autoridade competente para dispor sobre a matéria, haverá a 
necessidade de o Executivo remeter um substitutivo para o PL 306/95 ou elaborar 
novo PL exclusivo sobre a identificação da autoridade competente, sua 
reorganização, criação de cargos e de rubrica orçamentária compatível para 
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arregimentar condições indispensáveis à exequibilidade de toda a matéria objeto da 
lei. 

Ressaltamos que há menção expressa a respeito deste assunto no Título 
VIII, Capítulo VI, da Constltuiçêo Federal, sob a denominaçlio "Do Meio Ambiente". 
Entendemos que o Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal deva ser 
designado, formalmente, como autoridade competente para implementar a lei de 
que ora se cogita, mediante adaptaçlJes em sua estrutura organizacional, pessoal e 
orçamentária, de modo a torná-lo apto a cumprir a nova missão. 

IV - ALCANCE DA LEI 

Parece óbvio que o Projeto de Lei proponha mecanismos de controle ao 
acesso, por estrangeiros, aos recursos biológicos nacionais, à semelhança do que 
atualmente já vem sendo regulamentado pelo Decreto nº 98.830/90. (1 J (em 
revisão pelo Ministério da Ciência e Tecnologia). 

Entretanto, com a globalizaçlio da economia, a Constituição vigente desde 
outubro de 1988, estabeleceu em seu artigo 171, I: 

.u Art. 171 - sao Consideradas: 

I - empresa brasileira a constituída sob as leis brasileiras e 
que tenham sua sede e administraç9o no Pais. 

" 

Portanto, devido ao tratamento nacional que vem sendo concedido à 
iniciativa privada internacional estabelecida no país e como, provavelmente, as 
empresas integrantes dessa categoria serão interessadas em participar de projetos 
de bioprospecção, propõe-se que o PL venha a ter alcance também quanto ao 
acesso praticado por pessoas físicas e jurídicas nacionais. Nesse contexto parece 
importante que a lei preveja tratamento diferenciado, mediante prévio 
credenciamento, a todas as instituições governamentais de pesquisa e públicas e 
privadas de ensino que, potencialmente, poderão vir a acessar recursos biológicos 
ou recursos genéticos. Ao prever a possibilidade de credenciamento prévio para 
estas instituições, a lei facilitará seu trabalho de pesquisa e ensino, excluindo-as da 
obrigação de celebrarem contratos de acesso. 

1 Decreto nº 98.830 publicado no DOU de 15/01/90 
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IV - CONTRA TO DE ACESSO 

1 - FINALIDADE 

A inexistência de legislação comparada e harmonizada que garanta 
tratamento recíproco na hipótese de acesso a recursos biológicos ou genéticos é 
uma das razões que justifica o "constructor" jurídico que nas versões mais 
recentes do PL 306/95 foi introduzido, sob a denominação de "contrato de 
acesso". 

O contrato de acesso nada mais é do que um mecanismo legal para 
assegurar o retorno ao país caso, no futuro, venha a ser desenvolvida tecnologia a 
partir de recurso biológico ou genético acessado no território brasileiro, cujo valor 
possa vir a ser apropriado privadamente. É a introdução, na legislação nacional 
brasileira, do princípio da repartição justa e eqüitativa dos benefícios auferidos com 
base no uso dos recursos biológicos e dos conhecimentos humanos a eles 
associados, que balizou a Convenção sobre a Diversidade Biológica. 

A previsão explícita em lei de celebração de contrato como forma de 
constituição de direitos e obrigações não é usual. Todavia, há precedentes como, 
por exemplo: aquisição da propriedade imóvel pela transcrição do título de 
trensterêncie no registro de imóvel (artigo 530, I do Código Civil Brasileiro); 
menção a cláusulas contratuais estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de 
produto e serviços (artigo 54 do Código de proteçõo e defesa do consumidor, lei 
nº 8078, de 11/09/90), etc. 

2 - NATUREZA JURIDICA 

O contrato de acesso possui natureza jurídica de um contrato de adesão 
que, segundo Orlando Gomes (1 ), ,,é o negócio jurídico no qual a participaç9o de 
um dos sujeitos sucede pela aceitaçao em bloco de uma série de cláusulas 
formuladas antecipadamente, de modo geral abstrato, pela outra parte, para 
constituir o conteúdo normativo e obrigacional de futuras relações concretas. " 

O mestre italiano Genovese, ( 2 ) por sua vez, descreve a estrutura de um 
contrato de adesão como: 

'Condições Gerais dos Contratos RT- Ed. Rev. dos Tribunais SP 1972 pg. 3. 
2 Condizioni Generali dei contreti (verbete na Enciclopedía dei Diritto, vot. VIII. 
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li/a preventiva formulazione di un contenuto negoziale uniforme respetti ad 
una serie di contratti futuri" 

Por que caracterizar o contrato de acesso como contrato de adesão? Porque 
todas as pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras, que formalizarem 
pedidos para acessar, no território brasileiro, recursos biológicos ou recursos 
genéticos, seberão com antecedéncia quais serão as condiçlJes mínimas que 
prevetecerão após a remessa do material, quer venha a ser coletado in situ, quer 
venha a ser obtido ex situ, em bancos de germoplasma. Caracterizado como lide 
adesão" o contrato de acesso, as obrigaçlJes de retorno de benefícios ao país 
poderão ser totalmente diferenciadas quando seu objeto tiver por fim recurso 
biológico ou recurso genético para a alimentaçtio e agricultura. Em outras palavras, 
poder/lo ser previstas diferentes formas de retorno de benefícios, para uma 
hipótese e outra. 

A eceiteção em bloco de cláusulas preestabelecidas significa que o 
consentimento sucede por adeslio, prevalecendo a vontade do predisponente que, 
de acordo com Saleilles (3 J, "dite a sua lei, nao mais a um indivíduo, senão a uma 
coletividade indeterminada". 

Na tormeçêo de vínculos pessoais o contrato de adeslio, segundo corrente 
expressiva de doutrinadores, difere dos demais porque uma das partes adere a 
cláusulas que tem de aceitar globalmente nso participando na sua formulaçlio. O 
modo de consentir pela adesão, todavia, n/Jo é suficiente para caracterizar o 
contrato de adesão. Outras peculiaridades como a uniformidade e a abstratividade 
das cláusulas preconstituídas unilateralmente silo imprescindíveis à sua 
configuraçDo. 

Diz Orlando Gomes (4) que " na linha desses conceitos, o contrato de adesão 
configura-se como o negócio jurídico bilateral em que o consentimento de uma das 
partes é manifestado mediante aceitaç/Jo global de um esquema contratual 
uniforme, preestabelecido pela outra parte para quantos se disponham a celebrá-lo. 

É possível admitir-se que parte das cláusulas contratuais venha a ser 
negociada caso a caso, como demonstraremos mais adiante, o que, de certa 
forma, amenizaria a rigidez característica dos contratos de edesõo. 

3 De la declaration de vo/onté, pág. 229 e seguintes, Lib. Génerale de Droit et de Jurisprudence, 
Paris, 1929. 
4 Obra citada página 7. 
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Foi Dereux r5J, dentre os juristas franceses, quem sustentou mais 
vigorosamente a tese de que a edesso é uma forma de consentir na formaçlio da 
vontade contratual, como qualquer outra. Ele pertence à doutrina clássica da 
contratualidade normal dos negócios de adesão e leva em conta unicamente as 
vontades reais das partes. Defendem igualmente a "normelkisde" contratual dos 
negócios de edesão muitos doutrinadores franceses como Geny (6 ), Demogue (7 J, 
Colin e Capitant (8 ), Josserand (9 ), Morin (1º ), dentre outros. 

A inquestionável inttuéncie da doutrina nesse sentido, resultou em que os 
tribunais franceses se recusaram a admitir a menor distinção entre os contratos de 
sdesõo e os demais, nunca tendo-lhes reconhecido natureza jurldica própria. 

Quando a Unilio e o particular celebrarem um contrato de acesso, sob os 
auspícios da lei que resultar do PL 306/95, será estabelecida uma relação jurídica 
da qual decorrerão direitos e obrigaçlies recíprocas que se cumprirão numa relaçlio 
equilibrada em proveito de cada pessoa/instituiçfJo que a suscite e se obrigue a 
uma contraprestação. 

3 - SISTEMA DE ACESSO 

Vislumbramos a possibilidade do funcionamento de um sistema de acesso a 
recursos biológicos acompanhada de mecanismo eficiente de retorno de benefícios 
econômicos e sociais ao pais, desde que seja previsto em lei o delineamento de 
todas as etapas que o compõem, ainda que a especificidade de cada etapa venha a 
ser regulada por legislação infra-legal. 

Considerando que os recursos biológicos do País poderfio ser acessados in 
situ e ex situ, imaginamos procedimentos diferentes para cada caso. 

Todo e qualquer pedido de acesso aos referidos recursos, requerido por 
pessoa física ou jurídica, nacional ou estrangeira, deverá ser encaminhado à 
autoridade competente que já propusemos seja o Ministério do Meio Ambiente e da 
Amazônia Legal. 

6 De la Natjure Juridique des Contracts d' adhésion 
6 Des droits sur les lettres missives. vol. I, nº 29. 
7 Obligations, vai. li, ns. 616-631. 
8 Cours flementaire de Droit Civil Français vo/. li, nº 9. 
9 Derecho Civil, traduçao espanhola·vol. li. nºs 32 e 33 
10 La /oi et te contret. pag. Ili e segs. La revolte des faits: contre te Code Civil, p,g. 20 e segs. 
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3.1 - Tratando-se de requerimento de acesso a material in situ, propomos -- 
que os procedimentos a cumprir sejam os seguintes: 

a) recebido o pedido, com clara descrição da intenção de uso pelo proponente, 
o MMA deverá analisá-lo e deferi-lo ou indeferi-lo. 

b) na hipótese de vir a deferi-lo, comunicará sua decisão ao requerente, cuja 
expedição de coleta, necessariamente, deverá ser acompanhada por 
instituição nacional; 

e) o início da expedição de coleta fica condicionado à cetebreção de contrato 
de acesso; 

d) concluída a expedição de coleta, deverá ocorrer a plena descrição do 
material coletado e do conhecimento a ele associado, apreendido junto a 
populações indígenas ou comunidades tradicionais, se for o caso, e a 
repartição do material coletado entre o requerente e a instituiçllo nacional 
acompanhante; 

e) a celebraçao do anexo ao contrato de acesso com a descriçllo completa do 
material coletado e do conhecimento ao mesmo associado, se for o caso, 
será condicionante para liberaçllo do material coletado. 

3. 1.1 - Contrato de acesso. 

A lei deverá prever a exigéncia de celebração de contrato de acesso em 
todos os casos de acesso a materiais in situ, quando praticados por qualquer 
pessoa física ou jurídica nacional ou estrangeira. Deverão ser excetuadas dessa 
obrigação, as instituições nacionais públicas de pesquisa e públicas ou privadas de 
ensino, às quais, todavia, remanescerá a obrigação de informar o material coletado. 

O contrato de acesso deverá incluir, dentre outras, as seguintes cláusulas 
previstas em lei: 

a) partes contratantes - de um lado, a União Federal, representada por 
autoridade integrante do MMA à qual tenha sido delegado poder de representação; 
de outro, a pessoa física ou jurídica, nacional ou estrangeira a quem tenha sido 
deferido o pedido de acesso. É importante identificar no contrato o responsável 
técnico no caso de pessoas jurídicas. Entendemos que o fato de poder ocorrer a 
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existência de conhecimento associado ao material coletado, por parte de 
populeções indígenas ou comunidades tradicionais, não torna obrigatória sua 
presença, ainda que por representação, no polo ativo do contrato de acesso o que 
tornaria extremamente burocrática sua formalização. O procedimento doméstico de 
distribuiçllo de benefícios econômicos auferidos pelo País às populações indígenas 
ou comunidades locais, na hipótese de existência de conhecimentos tradicionais, 
associados aos materiais coletados in situ, deverá ter previsão legal cuja 
efetividade é superior neste caso, à previsõo contratual. 

b) objeto - a lei deverá dispor que o contrato de acesso estipulará à parte 
que acessar material in situ obrigaçlio de restituir ao país, benefício econômico 
decorrente da eproorteçso privada de tecnologia (produto ou processo) derivada do 
uso (declarado ou não) do material acessado e/ou do conhecimento tradicional ao 
mesmo associado. Há dois mecanismos possíveis: ou o contrato de acesso 
estipulará um percentual de retorno a ser calculado sobre o valor comercial do 
produto ou processo que venha a ser obtido, ou estipulará que o lançamento 
comercial da possível futura tecnologia fique obstado até celebraçlio de Termo 
Aditivo que estipule o retorno ao país, como forma de repartiçfio justa e eqüitativa, 
pelo uso do material acessado. 

e) prazo de vigência - sugerimos a estipútsçõo de 20 (vinte) anos de 
vigéncia, a contar da assinatura do contrato, estimando, em média, o tempo de 10 
(dez) anos para o desenvolvimento tecnológico e 10 (dez) anos para a exptoreçõo 
comercial do produto/processo. 

d) foro - sugerimos que o legislador eleja Brasília como o foro adequado 
para dirimir as disputas que poderão decorrer de contratos de acesso, 
considerando que -para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país 
em que se constituírem", consoante dispõe o artigo 9° da Lei de tntrodução Ao 
Código Civil Brasileiro. 

3.2. Tratando-se de requerimento de acesso a material conservado ex situ, 
propomos que os procedimentos a cumprir sejam os seguintes: 

a) delegaçao de competêncie, pelo MMA, de instituições nacionais 
representativas e de reconhecida capacidade técnica que mantenham coleções de 
espécies vegetais, animais e de microorganismos (Ex.: instituições de pesquisa, 
instituições de ensino, etc), para disponibilização de materiais a pessoas jurídicas 
nacionais ou estrangeiras, observados procedimentos previamente especificados na 
legislaçao; 
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b) remessa de materiais, pelas instituições delegadas, condicionada à prévia 
celebração de acordo de transferência de material, pelas instituições requerentes. 

3.2.1. Acordo de Transferência de Material. 

A lei deverá prever a celebração de acordo de transferência de material para 
todos os casos de acesso a materiais conservados ex situ, que deverá conter: 

a) nome e qualificação da parte requerente; 

b) especificaçllo e número de amostras remetidas; 

e) declsreçõo de intenção de uso pelo requerente; 

d) impossibilidade de proteção intelectual do material acessado no estado em 
que foi obtido; 

e) comprometimento de prévia negociação de retorno ao país no caso de 
obtençso de produto ou processo com valor comercial a partir de material 
obtido mediante acordo de transferência de material; 

f) proibição de remessa a terceiros do material obtido. 

V - MATERIAIS CUJO ACESSO DEVE SER LIVRE DE RETORNO DE BENEFÍCIOS 
ECONÔMICOS AO PAÍS 

É indispensável que o Projeto de Lei não imponha regras demasiado 
restritivas. Restringindo o acesso aos recursos nacionais, corremos o risco de 
sofrermos impedimentos de acessar recursos de outros países, principalmente 
aqueles básicos para alimentação e agricultura. 

Apesar do Brasil deter, conforme literatura especializada, megadiversidade 
biológica, apresenta uma forte dependência de recursos genéticos exóticos, os 
quais compõem a base de sua agropecuária e, portanto, da alimentação de sua 
população. 

Este fato não é isolado no mundo. Um dos tópicos mais discutidos no llmbito 
da FAO e mais recentemente, no émbito da CONVENÇÃO DA DIVERSIDADE 
BIOLÓGICA, é a interdependência dos países no uso de recursos genéticos de 
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plantas, como resultado de centenas de anos de intercâmbio livre desse material 
ou por meio de interações ecológicas. As culturas, por exemplo, que se originaram 
na Ásia, no Pacífico e na Oceania, como o arroz, banana e coco, crescem hoje na 
América e na África. A soja, originária do norte da China, cresce na América, 
principalmente nos Estados Unidos e no Brasil. Por outro lado, a batata doce, 
originária da América do Sul, tornou-se um elemento básico indispensável da dieta, 
na China, no Vietnã e na Nova Guiné. 

O Brasil é altamente dependente de material exótico, principalmente aquele 
utilizado como base em seus programas de melhoramento genético de novas 
cultivares e novas raças animais. Somente pelo Serviço de Quarentena, mantido 
pelo CENARGEN/EMBRAPA soo iternalizados para pesquisa, entre oito a dez mil 
amostras por ano de várias espécies. 

Diante dos fatos e presentes as preocupações acima referidas, sugerimos 
que a lei proporcione tratamento excepcional quanto ao acesso a recursos 
genéticos (de plantas, animais e microorganismos) para alimentação e agricultura, 
constantes em lista específica de gêneros que compõem a matriz alimentar, cujo 
uso pela agricultura e indústria de alimentos deste e de outros países, seria livre 
de retorno de benefícios econômicos ao Brasil. Os materiais constantes desta lista 
ficariam livres de retorno quer sejam acessados in situou ex situ. 

Idêntica regra de liberdade deveria ser prevista para todas as espécies que se 
encontram no Brasil conservadas ex situe que foram introduzidas de outros países. --- 

Por outro lado, a regra geral de retorno de benefícios econômicos e sociais, 
via contrato de acesso ou acordo de transferência de material valerá para todo 
material que for acessado in situ n/Jo constante da lista, ainda que sejam -- 
classificados como parentes silvestres de materiais exóticos já adaptados a 
condições locais. 

c:\elu.p/306.dac-07/10/96 


