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O Avanço das Patentes 

Há poucos anos os recursos genéticos ganharam muito mais valor no mercado global, a 
partir do avanço de novas biotecnologias dominadas por um grupo cada vez mais reduzido de 
empresas transnacionais. Desde meados dos anos 80, estas empresas perceberam a necessidade 
de importantes mudanças legislativas nos regimes de propriedade industrial. para que 
pudessem garantir seu domínio neste novo e vasto campo, nos moldes de suas já tradicionais 
atividades nos setores de venenos agrícolas, remédios alopáticos e uma gama imensa de 
aditivos químicos presentes em nossos alimentos, nossas roupas e muitos outros produtos 
industriais. Elas mobilizaram seus recursos a nível mundial para obrigar países como o Brasil a 
reconhecerem patentes sobre as novas tecnologias e produtos com os quais elas pretendem 
expandir seus domínios nos mercados globalizados. 

E foram bem sucedidas em sua empreitada. No âmbito de negociações multilaterais, 
usaram a Rodada Uruguai para impor novas regras patentárias através do acordo "TRIPs" a 
partir de 1995. A nova Convenção da CPOV de 1991 ainda nem entrou em vigor mas está 
alavancando um número crescente de países a decidirem pela criação de regimes monopolistas 
sobre as sementes agrícolas. Na própria Convenção sobre a Diversidade Biológica, em 'vigor 
desde 1994. os governos que trabalham com a procuração desta indústria bio-farma-tóxica 
inseriram a exigência de uma "adequada e efetiva proteção" para suas patentes. Ainda no 
âmbito internacional, mas em condições que chegam a desmoralizar a própria Organização 
Mundial do Comércio, elas utilizaram a legislação comercial norte-americana ( que nenhum 
outro governo ousa desobedecer) para exigir condições mais favoráveis ainda em leis 
''nacionais" sobre patentes na Ásia e na América Latina. Hoje, com a exceção da Índia. os 
governos de todos os principais países do Terceiro Mundo e ex-socialistas já implementaram 
novas leis de patentes em atenção às necessidades estratégicas deste punhado de empresas, na 
área de seus direitos de propriedade industrial. 

Enquanto isso. as sociedades civis em países submetidos a estas exigências externas 
começaram a perceber os custos e desvantagens das novas leis. Acharam injusto ampliar os 
direitos em detrimento dos deveres dos donos das patentes. protestaram particularmente 
contra a obrigação de dar patentes em áreas novas, como remédios. alimentos, biotecnologias 
e seres vivos - antes excluídas por razões econômicas, sociais e/ou morais - e criticaram os 
direitos retroativos do "pipeline" como uma generosidade dispensada gratuitamente aos cofres 
de algumas das empresas mais ricas do mundo As mudanças nos sistemas patentários, com 
isso. seriam muito mais amplas do que a simples extensão de patentes para as inovações do 
setor biotecnológico. evidenciando uma evolução não só da abrangência de atividades mas do 
proprio poderio institucional destes conglomerados internacionais 
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A Importância dos Recursos Genéticos 

Não houve, no entanto, um avanço correspondente na institucionalização dos interesses 
de países e povos detentores das matérias primas da indústria biotecnológica. É bem verdade 
que a Convenção sobre a Diversidade Biológica (CDB) de 1992 colocou no primeiro plano das 
atenções mundiais a importància da conservação e uso sustentável dos recursos genéticos, e 
com isto a necessidade de afirmar a soberania nacional dos países sobre eles, além dos direitos 
associados de muitas comunidades e povos locais, geralmente minoritários e marginalizados 
dentro destes mesmos países. Mas da percepção do interesse e sua confirmação em uma 
convenção internaciona 1. até a concretização .. desta conquista em leis nacionais. o caminho está 
sendo bem mais longo do que no caso das patentes. 

Faltou vontade política aos Estados nacionais para promoverem a regulamentação dos 
novos direitos em seus países, apesar de seu notório empenho em agilizar a aprovação das 
novas obrigações impostas na área das patentes. As patentes, ao que parece, lembram 
industrialização e desenvolvimento econômico e tecnológico, enquanto a importância da 
biodiversidade e dos recursos genéticos ficou relegada à seara secundária do ambientalismo, 
nas pautas de prioridades nacionais. Enquanto ainda se negociava o TRIPs lá fora, o /obby das 
patentes encontrou a total receptividade dos governos latino-americanos, por exemplo, que 
nem sequer esperaram a Ata Final de Marraquesh para começarem a implementar as mudanças 
em suas leis nacionais. 

Com relação à afirmação da soberania sobre os recursos genéticos, porém. foi somente 
dois anos depois de assinada a CDB que houve alguma iniciativa para a aprovação de leis que 
regulamentassem a soberania e as condições de acesso aos recursos genéticos. A primeira 
notícia de uma lei neste sentido. inclusive, não partiu de um Estado nacional, mas de um 
governo estadual na Austrália. que se declarou dono de patentes sobre toda a biodiversidade 
em sua jurisdição. Na região andina, em seguida, a iniciativa pelo novo Regime Comum de 
Acesso aos Recursos Genéticos ( que hoje já está em vigor) partiu não dos governos, mas de 
pressões de ONGs, movimentos indígenas e cientistas indignados com o rolo compressor 
oficial que fizera aprovar em tempo recorde novos regimes regionais de patentes e de proteção 
de cultivares, atendendo o GATT e a UPOV e ignorando completamente a CDB. 

Nas Filipinas, o Decreto Presidencial que regulamentou o regime nacional de acesso 
aos recursos genéticos também se inspirou em projeto de lei já em discussão no Congresso, 
apresentada - como no Brasil - por sugestão de entidades da sociedade civil. No Equador, 
caso mais recente de implementação de uma lei de acesso, o Decreto Presidencial foi inspirado 
nos protestos de indígenas e O::S-Gs indignados pela confluência de uma patente norte 
americana sobre um dos componentes da bebida sagrada ayahausca, com a proposta de 
ratificação de um acordo bilateral entre o Equador e os EU A em matéria de patentes. Na 
Colômbia e na Índia, também há projetos com esta mesma finalidade nas pautas dos 
parlamentos nacionais, ambos introduzidos por iniciativa de entidades da sociedade civil em 
colaboração com setores políticos sensibilizados com a defesa da soberania sobre os recursos 
genéticos e a defesa dos direitos intelectuais de comunidades indígenas e agricultores. 

Todos estes casos tem em comum com a nossa experiência no Brasil, a falta de 
qualquer iniciativa concreta do executivo em implementar os direitos conquistados na 
Convenção da Biodiversidade. ~o Brasil, o máximo que se teve notícia foi a criação de um 
grupo de trabalho interministerial no final de 1994 para definir a posição da delegação 
diplomática sobre propostas de leis nacionais de acesso a serem discutidas na primeira 
Conferencia das Partes em Nasseu. mas este trabalho não levou a resultados concretos no 
plano político doméstico 
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O Brasil Começa pelos Direitos Indígenas 

O primeiro antecedente de uma proposta legislativa nacional nesta área, por outro lado, 
é justamente uma reação de entidades indigenistas ao projeto de lei das patentes do governo. 
Em 1992, o CIMI e o NDI começaram a discutir seriamente a necessidade de incluir no 
projeto de Estatuto das Sociedades Indígenas alguns dispositivos para proteger os direitos de 
povos indígenas sobre seus conhecimentos, principalmente com relação ao uso das plantas 
medicinais. Indígenas e indigenistas perceberam que o governo propunha o patentearnento de 
produtos farmacêuticos, mas sem reconhecer a contribuição vital de quem é responsável pela 
apresentação ao mundo branco de boa parte <tos princípios ativos hoje no mercado 
farmacêutico mundial 

Havia propostas das mais variadas abordagens, desde o patenteamento dos 
conhecimentos indígenas no sistema convencional, até a proibição do patenteamento de 
qualquer produto que tivesse origem no conhecimento indígena. Posições intermediárias, por 
um sistema sui generis baseado na proposta de legislação modelo endossada pela O:MPI e pela 
UNESCO para o reconhecimento de direitos de propriedade intelectual sobre criações 
artísticas e culturais de comunidades indígenas, também serviram para matizar estas 
discussões, e deram origem a todo um capítulo sobre Direito Autoral ( arts. 29-41) no mesmo 
projeto. A discussão sobre a propriedade intelectual entre indígenas, indigenistas e o relator do 
projeto na Câmara dos Deputados, no entanto, passou completamente ao largo de qualquer 
envolvimento do governo federal. apesar de seu projeto de patentes estar tramitando 
simultaneamente no Congresso. A proposta finalmente aprovada pela Câmara (na prática pela 
CDCMAM, que tinha poder terminativo sobre o projeto) juntou duas abordagens sobre a parte 
que nos interessa no momento, combinando: 

l ) direitos sobre bens do patnmomo indígena. inclusive "tecnologias, obras científicas e 
inventos de criação das comunidades indígenas", a serem investidos na população indígena 
do País em geral no caso de serem de conhecimento comum (e administrados, como no 
caso de suas terras. pela União), ou em uma comunidade ou sociedade específica no caso 
dos bens localizados em sua terra ou caracterizados como sendo dela (arts. 13-17). 

2) direitos de propriedade intelectual. inclusive sigilo e patentes, sobre os conhecimentos 
tradicionais e coletivos das sociedades indígenas, com a primeira menção no Brasil do 
conceito de "acesso" a esses conhecimentos e das normas para a concessão deste acesso 
( consentimento prévio por escrito, mediante contrato celebrado com a assistência do 
Ministério Público Federal, garantindo remuneração, participação nos benefícios, co 
titularídade em eventuais patentes, etc.), e outorgando às comunidades o poder de anular 
patentes que violem seus direitos (arts. 18-28). 

A elaboração destes capítulos no Estatuto das Sociedades Indígenas, daqui em diante, 
naturalmente acompanhará e complementará as discussões sobre o Projeto de Lei de Acesso 
aos Recursos Genéticos Mas ao mesmo tempo, todos teremos que estudar, discutir e 
aproveitar ao máximo a contribuição jurídica e conceituai já desenvolvida pelo CIMI e pelo 
XDI junto à Câmara dos Deputados em 1994. 
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Origens do Projeto de Acesso 

O Projeto de Estatuto das Sociedades Indígenas ficou abandonado na Mesa da Câmara 
dos Deputados a partir de junho de 1994, aparentemente por conveniência do Poder Executivo 
mas sem que os capítulos sobre propriedade intelectual ainda tivessem sido notados por ele. 
Foi então somente a partir da introdução do Projeto de Lei da Senadora Marina Silva (PL 
306/95) em outubro do ano seguinte, que estes temas voltaram a ser ativamente discutidos, e 
esta vez por um público bem mais amplo. 

Do mesmo modo em que isto aconteceu em outros países, a Senadora Marina agiu em 
função de preocupações expressas pela sociedade civil nacional, tanto por entidades científicas 
e movimentos populares em seu Estado de origem como através de seus contatos constantes 
com os movimentos ambientalistas envolvidas no Senado com a tramitação dos projetos de 
patentes e de cultivares. 

Predominava a impressão, entre todas estas forças, que os recursos genéticos do País 
estavam sendo roubados (ou "levados de graça" em linguagem mais asséptica), enquanto o 
governo somente se preocupava em garantir patentes para as empresas estrangeiras que 
desenvolveriam as plantas, insetos, sapos e microorganismos do solo amazônico com suas 
tecnologias proprietárias. Esta garimpagem genética, no vernáculo nacional - ou biopirataria, 
na acepção internacional - constituía de fato um roubo legalizado pois. apesar de a Convenção 
da Biodiversidade em vigor condená-la e garantir ao País e seus cidadãos direitos sobre estes 
recursos, não havia lei nacional que limitasse este tipo de atividade ou que ao menos 
procurasse regulamentar e tirar proveito dela. 

O objetivo do projeto, então, seria regulamentar as conquistas da Convenção, já que o 
projeto das patentes já se havia encarregado de regulamentar aquilo que os diplomatas do Sul 
concederam na etapa final de sua negociação em Nairobi. Afinal, apesar de um projeto de 
emenda à Constituição de 1988 (felizmente derrotado) que teria feito com que convenções 
ratificadas pelo Congresso fossem auto-aplicáveis, nem o GATT e nem a CDB terão efeitos no 
Brasil até serem transformados em lei. Neste projeto, nos interessa regulamentar 
particularmente os aspectos da CDB que diziam respeito às condições de acesso aos recursos 
genéticos, à partilha dos beneficies (econômicos e tecnológicos) derivados deste acesso e - 
quanto mais por estarem na origem das discussões legislativas a respeito - os direitos das 
comunidades. 

Mesmo que o projeto inicialmente apresentado (pela urgência de lançar este processo 
de discussão) tenha extrapolado estes objetivos em certos pontos e deixado de desenvolver 
outros suficientemente, as entidades e instituições que efetivamente assumiram a elaboração do 
texto do projeto nos últimos meses estão alcançando uma claridade cada vez maior sobre uma 
série de aspectos. e ao mesmo tempo identificando lacunas conceituais compartilhados por 
todos. De fato, seu único defeito genético, e de difícil correção por mais democrático que seja 
este nosso processo, é justamente o de ter sido concebido no Poder Legislativo, que não tem 
poderes para criar organismos ou especificar suas funções e recursos no Executivo. Todos os 
outros aspectos do projeto podem ser consertado no Senado e na Càmara por todos nós. e 
esperamos que a elaboração do decreto que regulamentará a Lei de Acesso conte também a 
participação dos mesmos setores engajados no processo legislativo atual. 



O Projeto e a Convençjo 

Nas discussões e debates públicos realizados antes deste workshop~ tem faltado uma 
referência mais pormenorizada às disposições específicas da Convenção sobre a Diversidade 
Biológica que dizem respeito aos objetivos delimitados para uma Lei de Acesso. Já que a 
Convenção é nossa principal fonte de inspiração, além de ser o fundamento jurídico para este 
Projeto, parece conveniente levantar alguns pontos relevantes para o nosso processo, sem 
pretender esgotar aqui as possíveis e imagináveis conseqüências sequer dos poucos artigos da 
CDB diretamente relacionados à proposta. 

Nossa tarefa, ao elaborar esta lei para o País, emana do sexto parágrafo do artigo 15 da 
Convenção, que prevê que os países devem "adotar medidas legislativas, administrativas ou 
políticas, . . . para compartilhar de forma justa e eqüitativa os resultados da pesquisa e do 
desenvolvimento de recursos genéticos e os benefícios derivados de sua utilização comercial". 
O mesmo parágrafo, além de mencionar os benefícios comerciais, também remete 
explicitamente aos artigos 16 e 19, sobre o acesso a e transferência de tecnologia em geral, e 
de biotecnologia em particular, já que o acesso à tecnologia também deve fazer parte das 
condições para "determinar o acesso aos recursos genéticos". 

Sintetizando o artigo 16, podemos entender que o acesso do país provedor dos 
recursos genéticos deve ser permitido e/ou facilitado "a tecnologias que sejam pertinentes à 
conservação e utilização sustentável da diversidade biológica ou que utilizem recursos 
genéticos". inclusive biotecnologias. Este acesso às tecnologias deve ser promovido pelos 
governos "em condições justas e as mais favoráveis, inclusive em condições concessionais e 
preferenciais". mesmo quando eventuais direitos de patentes de empresas privadas também se 
imponham. E termina com a advertência que as patentes não podem se opor aos objetivos da 
Convenção Tais objetivos - neste contexto - se referem à "repartição justa e eqüitativa dos 
benefic:ios derivados da utilização dos recursos genéticos, mediante, inclusive, o acesso 
adequado aos recursos genéticos e a transferência adequada de tecnologias pertinentes, 
levando em conta todos os direitos sobre tais recursos e tecnologias". 

Dois pontos a serem regulamentados na Lei de Acesso nos interessam particularmente 
no artigo 19. Por um lado. os países provedores devem participar ativamente nas pesquisas 
biotecnológicas feitas com seus recursos genéticos, e de preferência dentro do próprio país de 
origem destes recursos. No caso do Brasil, nada impossibilita que esta participação se dê aqui 
mesmo. Além disso, os países provedores - em nosso caso através dos contratos de acesso - 
devem chegar a acordos para garantirem seu acesso justo e eqüitativo "aos resultados e 
benefícios derivados de biotecnologias baseadas em recursos genéticos providos" por estes 
países 

É claro que a definição de biotecnologia, mesmo incluindo todas as mais avançadas 
técnicas de engenharia genética, às quais o Brasil terá que ter acesso em função da Convenção 
e desta Lei, não é restrita a este tipo de aplicação. De fato, as biotecnologias que mais 
interessam ao País podem ser bem mais seguras e adaptadas às necessidades de um 
desenvolvimento social e ecologicamente sustentável. Esta discussão. porém, certamente será 
mais relevante à regulamentação e aplicação do que à elaboração da Lei de Acesso, que deve 
simplesmente garantir o acesso a todas as tecnologias em termos os mais favoráveis possível. 
O Contrato de Acesso, cujos dispositivos básicos serão estipulados pela Lei. será um poderoso 
instrumento para condicionar a concessão de acesso ao recurso genético à conquista daqueles 
termos 
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Ao mesmo tempo, obedecendo a clara tendência mundial e também por estar nas 

origens desta discussão no Brasil, a nova lei deverá integrar entre as condições de acesso o 
disposto no artigo 8, parágrafo G), no sentido de fazer justiça não só entre os países mas 
dentro delas também. A contribuição de agricultores e povos indígenas deve ser reconhecida 
pelo valor que agrega aos recursos genéticos aos quais estes setores concordam em permitir o 
acesso, para "encorajar a repartição eqüitativa dos beneficios oriundos da utilização desse 
conhecimento, inovações e práticas". Na medida em que os artigos lO(c) e 18(4) estimulam 
também a valorização das "tecnologias indígenas e tradicionais, para alcançar os objetivos 
desta Convenção" como a "conservação e utilização sustentável" dos recursos biológicos, este 
respeito e esta justiça para ç_om alguns dos grupos mais marginalizados hoje no País 
constituem elementos democráticos do mais alto valor para o interesse de todos os cidadãos 
que se preocupam tanto com o estado da biodiversidade como com o desenvolvimento 
tecnológico e social do País. 

Perspectivas 

A proposta de fórmulas para a implementação destes princípios norteadores no texto da 
Lei de Acesso extrapolaria o tempo e os objetivos desta apresentação. Elas fazem parte de 
várias outras palestras e serão trabalhados nos grupos de trabalho. É preciso reconhecennos 
com toda humildade. no entanto, que a série de audiências públicas não chegou a apresentar 
soluções para todos os aspectos a serem resolvidos. Algumas opções ficaram claras, como as 
diversas alternativas para o tratamento do acesso aos recursos genéticos humanos. mas ainda 
há problemas práticos fundamentais como a designação e as atribuições de uma autoridade 
competente e de um fundo tipo ECAD que recolha e distribua os beneficios econômicos, além 
de questões pouco discutidos como os mecanismos para fomentar e dirigir a transferência de 
tecnologia. onde teremos ainda muito trabalho e estudo pela frente. Podem até surgir 
propostas novas, como a sugestão de valorizar o conhecimento já associado aos recursos 
genéticos nacionais também pelo trabalho "convencional" de instituições científicas brasileiras. 

Restaria apenas lembrar que a dinâmica que levou à concepção deste projeto de lei no 
gabinete da Sen. Marina Silva sempre esteve 'vinculada à Convenção sobre a Diversidade 
Biológica. e também à tramitação dos projetos de patentes e de cultivares. Na medida em que 
este projeto se destina a implementar a Convenção e, em certa medida, a contrabalançar as 
outras duas leis, teremos que discutir a harmonização não apenas desta lei com aquelas, mas 
também daquelas com esta, principalmente para garantir os direitos dos países, povos e setores 
sociais cujos recursos genéticos e conhecimentos estão na base de invenções biotecnológicas e 
de cultivares agrícolas protegidas por grandes empresas industriaís. 

Em conclusão, temos que constatar que não há quem no Brasil que, conhecendo o 
projeto da Marina, não sinta orgulho dele. Ao contrário da nova Lei de Patentes, os que 
ouvem falar neste projeto sobre acesso aos recursos genéticos querem saber mais e querem 
discutir e apoiá-lo. No caso do movimento contra a lei de patentes, não foi fácil engajar 
entidades e pessoas em ações para a tarefa inglória de conquistar, afinal, uma lei "menos ruim" 
para o País. No caso da Lei de Acesso, porém, as presenças e contribuições de uma ampla 
gama de entidades científicas, ambientalistas e sociais na série de audiências públicas sobre este 
projeto. e também em outros eventos e seminários ( como este em Brasília e os já realizados 
pela "Flora" em Rio Branco, pelo ISA, ESALQ e CRB-1 em São Paulo, e outros que ainda 
estão em pauta como o do Rio de Janeiro) demonstram que há muitos setores ainda 'vivos na 
sociedade civil. e que eles estão engajados em fazer com que este projeto seja nosso, e que seja 
o melhor possível. Estamos muito contentes. ao mesmo tempo, em constatarmos que o Poder 
Executiv o nacional. emulando a atitude de outros governos. já se somou também nesta 
empreitada construtiva e neste esforço tão criativo em que estamos todos empenhados. 
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ANEXO 

Transeriçio de alguns dispositivos da Convenção sobre a Diversidade Biológica 
relevanta ao Projeto de Lei Sobre Acesso aos Recursos Genéticos e Biológicos 

Artigo 1. Objetivos 
Os objetivos desta Convenção. a serem 

cumpridos de acordo com as disposições 
pertinentes, são a conservação da diversidade 
biológica. a utilização sustentável de seus 
componentes e a repartição justa e cquitativ a dos 
bcneficios denvados da utilização dos recursos 
genéticos. mediante. inclusive. o acesso adequado 
aos recursos genéticos e a transferência adequada 
de tecnologias pertinentes. levando em conta todos 
os direitos sobre tais recursos e tecnologias. e 
mediante financiamento adequado. 
Artigo 2. Utilização de termos (alguns) 
"Biotecnologia" significa qualquer aplicação 
tecnológica que utilize sistemas biológicos. 
organismos vivos. ou seus derivados. para fabricar 
ou modificar produtos ou processos para utilização 
específica 
"Diversidade biológica" significa a variabilidade 
de organismos vivos de todas as origens. 
compreendendo. dentro outros. os ecossistemas 
terrestres. mannhos e outros ecossistemas 
aquáticos e os complexos ecológicos de que fazem 
pane: compreendendo ainda a diversidade dentro 
de espécies. entre espécies e de ecossistemas. 
"Material genético" significa todo material de 
origem vegetal. animal. microbiana ou outra que 
contenha unidades funcionais de hereditariedade. 
"Pais de origem de recursos genéticos" significa o 
país que possui esses recursos genéticos em 
condições tn-si tu. 
"País provedor de recursos genéticos" significa o 
pais que provê recursos genéticos coletados de 
fontes in-situ. incluindo populações de espécies 
domesticadas e silvestres. ou obtidas de fontes ex 
si tu. que possam ou não ter sido originados nesse 
país. 
"Recursos biológicos" compreende recursos 
genencos. organismos ou partes destes. 
populações. ou qualquer outro componente biótico 
de ecossistemas. de real ou potencial utilidade ou 
valor para a humarudade 
"Recursos genéucos" sigrufica material genético de 
, ator real ou potencial. 
"Tecnologia" inclui biotecnologia. 
"Utilização sustentável" significa a uulização de 
componentes da diversidade biológica de modo e 
cm ritmo tais que não leve. no longo prazo. à 
diminuição da diversidade biológica. mantendo 
assim seu potencial para atender as necessidades e 
aspirações das gerações presentes e ruturas 

Artigo J. Principio 
Os Estados. cm conformidade com a Carta das 

Nações Unidas e com os princípios de Direito 
internacional. têm o direito soberano de explorar 
seus próprios recursos segundo suas políticas 
ambientais. e a responsabilidade de assegurar que 
auvidadcs · sob sua jurisdição ou controle não 
causem dano ao meio ambiente de outros estados 
ou de áreas além dos limites da jurisdição 
nacional. 
Artigo 8. Conservaçio In-situ 
Cada Parte Contratante deve. na medida do 
possível e conforme o caso: ( ... 1 
(e) Regulamentar ou administrar recursos 
biológicos importantes para a conservação da 
diversidade biológica. dentro ou fora de áreas 
protegidas. a fim de assegurar sua conservação e 
utilização sustentável. [ ... 1 
(j) Em conformidade com sua legislação nacional. 
respeitar. preservar e manter o conhecimento. 
inovações e práticas das comunidades locais e 
populações indigenas com estilo de vida 
tradicionais relevantes à conservação e à utilização 
sustentável da diversidade biológica e incentivar 
sua mais ampla aplicação com a aprovação e a 
participação dos detentores desse conhecimento. 
inovações e práticas: e encorajar a repartição 
eqüitativa dos benefícios oriundos da utilização 
desse conhecimento. inovações e práticas: 
Artigo lll. Utilização Sustentável de 
Componentes da Diversidade Biológica 
Cada Parte Contratante deve. na medida do 
possível e conforme o caso: ( ... j 
(e) Proteger e encorajar a utilização costumeira de 
recursos biológicos de acordo com práticas 
culturais tradicionais compatíveis com as 
exigências de conservação ou utilização 
sustentável: 
Artigo 11. Incentivos 
Cada Parte Contratante deve. na medida do 
possível e conforme o caso. adotar medidas 
econômica e socialmente racionais que sirvam de 
incenuvo à conservação e utilização sustentável de 
componentes da diversidade biológica. 
Artigo 12. Pesquisa e Treinamento 
As Partes Contratantes. IC'I ando 
necessidades especiais dos 
desenvolvimento. devem: J .. J 

em conta as 
países em 

(e) Em conformidade com as disposições dos 
Artigos 16. 18 e 20. promover e cooperar na 
utilização de avanços cicnuficos da pesquisa sobre 
div crsidadc biológica para elabora métodos de 
conscrv ação e utilização sustcntáv cl de recursos 
biológicos 
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Artigo 14. Avaliaçio de Impacto e minimizaçlo 
de Impactos Negativos 
1. Cada Parte Contratante, na medida do possível e 
conforme o caso. deve: 
(a) Estabelecer procedimentos adequados que 
exijam a avaliação de impacto ambiental de seus 
projetos propostos que possam ter sensíveis efeitos 
negativos na diversidade biológica, afim de evitar 
ou minimizar tais efeitos e. conforme o caso. 
permitir a participação pública nesses 
procedimentos: f . 1 
Artigo 15. Acesso a Recursos Genéticos 
l. Em reconhecimento dos direitos soberanos dos 
estados sobre seus recursos naturais. a autoridade 
para determinar o acesso a recursos genéticos 
pertence aos governos nacionais e está sujeita à 
legislação nacional. 
2. Cada Parte Contratante deve procurar criar 
condições para permitir o acesso a recursos 
genéticos para utilização ambientalmente saudável 
por outras Partes Contratantes e não impor 
restrições contrárias aos objetivos desta 
Convenção. 
3. Para os propósitos desta Convenção. os recursos 
genéticos providos por uma Pane Contratante. a 
que se referem este Artigo e os artigos 16 e 19. são 
apenas aqueles providos por Partes Contratantes 
que seja países de origem desses recursos ou por 
Partes que os tenham adquirido em conformidade 
com esta Convenção 
4. O acesso. quando concedido. deverá sê-lo de 
comum acordo e sujeito ao disposto no presente 
artigo. 
5. O acesso aos recursos genéticos deve estar 
sujeito ao consentimento prévio fundamentado da 
Parte Contratante provedora desses recursos. a 
menos que de outra forma determinado por essa 
Parte 
6. Cada Parte Contratante deve adotar medidas 
legislativas. administrativas ou políticas. conforme 
o caso e em conformidade com os Artigos 16 e 19 
e. quando necessário. mediante o mecanismo 
financeiro estabelecido pelos Artigos 20 e 2 l. para 
compartilhar de forma justa e eqüitativa os 
resultados da pesquisa e do desenvolvimento de 
recursos genéticos e os benefícios derivados de sua 
utilização comercial e de outra natureza com a 
Parte Contratante provedora desses recursos. Essa 
partilha deve dar-se de comum acordo. 
Artigo 16. Acesso à Tecnologia e Transferência 
de Tecnologia 
l. Cada Parte Contratante. reconhecendo que a 
tecnologia inclui biotecnologia. e que tanto o 
acesso a tecnologia quanto sua transferência entre 
Panes Contratantes são elementos essenciais para 
a rcahznção dos objetivos desta com cnção. 
compromete-se. sujcuo ao disposto neste Artigo. a 
permitir eou faciluar a outras Partes Contratantes 
acesso a tecnologias que sejam pertinentes à 

conservação e utilização sustentável da diversidade 
biológica ou que utilizem recursos genéticos e não 
causem dano sensível ao meio ambiente. assim 
como a transferência dessas tecnologias 
2. O acesso a tecnologia e sua transferência a 
países em desenvolvimento. a que se refere o 
parágrafo l acima. devem ser permitidos e/ou 
facilitados em condições justas e as mais 
favoráveis. inclusive em condições concessionais e 
preferenciais quando de comum acordo. e. caso 
necessário. em conformidade com o mecanismo 
financeiro estabelecido nos Artigos 20 e 21. No 
caso C1e tecnologia sujeita a patentes e outros 
direitos de propriedade intelectual. o acesso à 
tecnologia e sua transferência devem ser 
pemútidos em condições que reconheçam e sejam 
compatíveis com a adequada e efetiva proteção dos 
direitos de propriedade intelectual. A aplicação 
deste parágrafo deve ser compatível com os 
parágrafos 3. 4 e ; abaixo. 
3. Cada Parte Contratante deve adotar medidas 
legislativas. administrativas ou políticas. conforme 
o caso. para que as Partes Contratantes. em 
particular as que são países em desenvolv imento. 
que prov êcm recursos genéticos. tenham garantido 
o acesso à tecnologia que utilize esses recursos e 
sua transferência. de comum acordo. incluindo 
tecnologia protegida por patentes e outros direitos 
de propriedade intelectual. quando necessário. 
mediante as disposições dos artigos 20 e 2 l, de 
acordo com o direito internacional e conforme os 
parágrafos 4 e 5 abaixo. 
4. Cada Parte Contratante deve adotar medidas 
legislativas. administrativas ou políticas. conforme 
o caso. para que o setor privado permita o acesso à 
tecnologia a que se refere o parágrafo l acima. seu 
desenvolvimento conjunto e sua transferência em 
beneficio das instituições governamentais e do 
setor privado de países me desenvolvimento. e a 
esse respeno deve observar as obrigações 
constantes dos parágrafos L 2 e 3 acima. 
5. As Partes Contratantes. reconhecendo que 
patentes e outros direitos de propriedade 
intelectual podem influir na implementação desta 
Convenção. devem cooperar a esse respeito me 
conformidade com a legislação nacional e o direito 
internacional para garantir que esses direitos 
apoiem e não se oponham aos objetivos desta 
Convenção. 
Artigo 18. Cooperação Técnica e Científica[ .. ) 
4-. As Partes Contratantes devem. em 
conformidade com sua legislação e suas políticas 
nacionais. elaborar e estimular modalidades de 
cooperação para o dcsenvolvrmento e utilização de 
tecnologias. inclusiv e tecnologias indígenas e 
tradicionais. para alcançar os objetivos desta 
Convenção Com esse fim. as Partes Contratantes 
de, cm também prornov cr a cooperação para a 
capacitação de pessoal e o mtcrcârnbio de técnicos 
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Artigo 19. Gestão da Biotecnologia e 
Distribuição de seus Benefícios 
1. Cada Parte Contratante deve adotar medidas 
legislativas. administrativas ou políticas.. conforme 
o caso, para permitir a participação efetiva, em 
atividades de pesquisa biotecnológica. das Partes 
Contratantes. especialmente países em 
desenvolvimento. que proveem os recursos 
genéticos para essa pesquisa. e se possível nessas 
Partes Contratantes. 
2. Cada Parte Contratante deve adotar todas as 
medidas possíveis para promover e antecipar 
acesso pnoritário. em base justa e eqüitativa das 
Partes Contratantes, especialmente países em 
desenvolvimento. aos resultados e beneficias 
derivados de biotecnologias baseadas em recursos 
genéticos providos por essas Partes Contratantes. 
Esse acesso deve ser de comum acordo. 
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