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COMISSÃO GERAL

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) -Srs. Deputados, destina-se a presente sessão á reunião da Câmara dos
Deputados em Comissão Geral, atendendo a proposta~ da
maioria das Lideranças da Casa, para debate acerca do projeto
de lei que trata do Código de Propriedade Industrial.
Como já disse aos Srs. Líderes, a Presidência quis que
a discussão de matéria tão importante não ficasse restrita aos
Srs. Parlamentares, decidindo, por isso mesmo, alargar a natureza da participação, estendendo-a a entidades da sociedade
civil, com arrimo na combinação dos artigos 91 e 255 a 258
do nosso Regimento.
Para tanto, foram expedidos convites para se fazerem
representar, com direito a usar da palavra, as seguintes entidades, de uma forma ou de outra envolvidas com a discussão
da matéria:
- Associação Brasileira das Empresas de Biotecnologia
-ABRABI
- Conselho Brasileiro de Fitossanidade - COBRAFI
- Associação Brasileira da Propriedade Industrial ABPI
- Associação Brasileira de Indústrias Eletro-Eletrônicas
-ABINEE
- Asociação da Indústria Farmacêuticos no Brasil- INTERFARMA
- Associação dos Laboratório Farmacêuticos Nacional
-ALANAC
- Confederação Nacional da Indústria - CNI
- Federação das Industrias do Estado do Rio de Janeiro
- Ministério da Ciência e Tecnologia
-Fórum pela Liberdade do Uso do Conhecimento
- Ministério das Relações Exteriores
- Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência SBPC
- Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de
Ensino Superior - ANDES
- Associação Brasileira de Imprensa - AB
- Associação Comercial de São Paulo
- União Nacional dos Estudantes - UNE
- Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA
- Fórum Brasileiro das Associaçães Não Governamentais e Movimentos Sociais para o Meio Ambiente e Desenvolvimento.
Além dos representantes dessas entidades, poderão usar
da palavra o Relator, Deputado Ney Lopes, o Líder ou outro
representante de cada partido com assento nesta Casa.
A concessão da palavra a outros oradores dependerá do
limite do tempo disponível. O tempo reservado a cada um
dos expositores será de 10 minutos, exceto para os partidos
cujas bancadas sejam inferiores a um centésimo dos membros
da Casa, que terão direito a 5 minutos cada.
Ao Relator da matéria, Deputado Ney Lopes, será facultado o tempo de 10 minutos, permitindo-se apartes, desde
que S. Ex~ os conceda.
O SR. VIVALDO BARBOSA a palavra pela ordem.
Ex~

Sr. Presidente, peço

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.
a palavra.

O SR. VIVALDO BARBOSA (PDT - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, esta sessão foi transformada
em Comissão Geral para atender à relevância da matéria,
que requer uma discussão aprofundada, o exame de seus diversos detalhes e as implicações que o assunto tem trazido ao
debate nacional.
A razão de ser desta sessão é debater a matéria profundamente. Que seja dada oportunidade de se manisfetar às diversas entidades, às personalidades convidadas e aos Parlamentares que estão debatendo a questão há muito tempo.
Portanto, peço encarecidamente às Lideranças, às entidades que aqui compareceram, a todos os que acolheram o
convite para participar desta sessão que ediemos os trabalhos
de hoje para um dia mais apropriado, em que seja po sível
uma discussão mais profunda da matéria. Iniciar a discussão
às 17h30min, no final da sessão, tornará impossível um debate
mais aprofundado, passando o mesmo a ser superficial. Como
esta matéria requer, repito, um debate aprofundado e exige
uma reflexão responsável, a esta altura será de pouca valia,
de pouco significado, continuar esta reunião da Câmara em
Comissão Geral.
Requeiro, portanto - e o faço às outras Lideranças e
às entidades que aqui compareceram - o adiamento desta
sessão, para que seja possível que o debate em questão seja
feito com a profundidade que o assunto requer.
O SR. MIRO TEXEIRA - Sr. Presidente, peço a palavra para contraditar.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Para contraditar, concedo a palavra ao nobre Deputado Miro Teixeira.
O SR. MIRO TEXEIRA (PDT - RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, esta é uma contradita para emendar
a sugestão do nobre Deputado Vivaldo Barbosa. A rigor,
a discussão será prejudicada. Tem razão S. Ex~ Mas talvez
a solução não seja adiar o debate. Pelo contrário, melhor
seria esgotar hoje toda a discussão possível e marcar outra
reunião da Comissão Geral.
O tema é por demais complexo. Aliás, em questão de
ordem aqui levantada na primeira Comissão Geral que esta
Casa organizou também sobre esse assunto, requeri que fizéssemos mais de uma reunião de Comissão Geral. Não é possível
esgotar a discussão desta matéria em apenas uma sessão. O
Deputado Ney Lopes disse que esta é uma manobra para
se adiar apreciação do projeto, mas não é.
Nós temos um prazo para sua votação, o dia 28 de abril,
definido em reunião de Lideranças. Eu também quero uma
lei de marcas e patentes, mas não uma lei que entre em choque
com os interesses nacionais, segundo o meu ponto de vista.
Penso, porém, que a complexidade do tema exige um debate
bastante aprofundado deste Plenário. Ninguém pode ser, pura
e simplesmente, a favor de uma transferência dessa discussão
e ser contra a utilização de 2 ou 3 horas do dia de hoje e
de outra sessão de Comissão Geral. É claro que realizar somente a reunião de hoje seria prejudicar a essência da convocação da Comissão Geral, em função de acontecimentos que
não dependeram nem decorreram de ação das entidades envolvidas na discussão.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em vista
do adiantado da hora, a Presidência concede a palavra ao
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primeiro expositor, Sr. Antônio Paes de Carvalho, representante da ABRABI, (Associação Brasileira das Empresas de
Biotecnologia).
A Presidência vai levar a sessão até o final. Os interessados deverão ficar em plenário. A Presidência convoca os
Srs. Deputados para assistirem a esta reunião da mais alta
importância, e iremos presidi-la até o final. Vamos dar uma
demonstração de que temos por esta matéria o maior respeito
e de que a consideramos da maior importância.
O SR. ALDO REBELO - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Concedo
a palavra ao nobre Deputado Aldo Rebelo, pedindo aos ilustres oradores e expositores que se restrinjam ao tempo regimental de 10 minutos.
O SR. ALDO REBELO (PC do B - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, quero registrar junto a V. Ex~
que o apreço pela matéria não se configura no início da sessão
do dia de hoje. V. Ex~ há de convir - e não podemos enganar
os nossos convidados - que a esta altura o Plenário está
politicamente esvaziado de Deputados, de imprensa, etc., prejudicando, portanto, o objetivo da sessão: debater publicamente o tema.
Por esse motivo, apelo para V. Ex· no sentido de que
responda à questão de ordem do Deputado Miro Teixeira,
ou seja, se é possível a realização de outra reunião em Comissão Geral, em que lhe seja destinado o horário integral da
sessão, ou seja, a partir de 14h e não a partir de 18h, como
estamos fazendo no dia de hoje.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A Presidência vai examinar o assunto, mas vai estender esta sessão
o mais que puder. Quem quiser fazer uso da palavra hoje
não tenha dúvida de que terá o seu direito assegurado. Iremos
até o final da sessão, qJ1e pode terminar às 22h, às 23h ou
às 24h. Ninguém ficará prejudicado ou deixará de fazer a
sua exposição. Mas a Presidência vai estudar o assunto.
O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.
Ex' a palavra.
O SR. MIRO TEIXEIRA - (PDT - RI. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, quero acrescentar mais um
argumento a V. Ex~ Esta não é uma discussão que se trava
exclusivamente dentro desta Casa. Hoje muito falamos à imprensa - e olha que muitos colegas falaram mal, bateram
para valer - mas há uma coisa fundamental: a imprensa
está aqui para passar à opinião pública nacional os conceitos
emitidos neste plenário. Esta é uma discussão que envolve
toda a sociedade brasileira. Envolve as universidades, envolve
as entidades científicas, e é claro que um debate travado à
noite não é o ideal para se esclarecer toda a população brasileira sobre o que está embutido neste projeto.
O que pretendemos com a convocação de uma Comissão
Geral não é esclarecer exclusivamente a nós mesmos, porque
para isso poderíamos realizar sessões na Comissão da Casa
destinada a debater o projeto, convidando as entidades interessadas. O sentido de se realizar reunião neste plenário é
exatamente para se ampliar a divulgação do debate. Sem isso,
Sr. Presidente, poderá ser questionada a intenção -não acre-

dito que seja esta a de V. Ex' - de se ocultar as posições
de certos setores e até de Parlamentares no curso deste debate.
(Palmas nas galerias.)
O SR. PRESIl)ENTE (Inocêncio Oliveira) - A Presidência considera o assunto encerrado.
Concedo a palavra ao primeiro orador inscrito, Dr. Antônio Paes de Carvalho, representando a ABRAIB - Associação Brasileira das Empresas de Biotecnologia. S. S~ disporá
de 10 minutos na tribuna.
O SR. ANTÓNIO PAES DE CARVALHO -Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, eu represento uma pequena
associação de classe empresarial, a Associação Brasileira de
Empresas de Biotecnologia, formada por pequenas e médias
empresas, por entidades científicas e até por algumas megaempresas, sendo que entre as suas 40 compenentes uma delas
é multinacional.
Quero deixar bem claro que a Abrabi não está posicionando-se agora, de última hora, perante essa questão. Ela
vem estudando o assunto desde 1986, quando se constituiu
exatamente para poder trabalhar a biotecnologia moderna
no Brasil e o que ela poderia trazer de benefício para a população brasileira. E trazer benefício para a população brasileira
significa permitir que o empresariado brasileiro possa trabalhar em cima de biotecnologia, porque é o empresariado o
fator multiplicador que leva os benefícios da tecnologia ao
povo.
A nossa associação defende a inclusão de patentes de
invenção para processos e produtos biotecnológicos. A Abrabi
inclui no seu pleito não só microorganismos propriamente
ditos, ou seja, organismos unicelulares de vida livre, mas também células animais e vegetais que tenham sido transformadas
geneticamente e que, portanto, possam obedecer ao critério
do que seja uma invenção, ou seja, nada do que se encontra
na natureza no seu formato natural pode ser patenteado. Isso
é claro, tranqüilo, está fora de qualquer discussão, está muito
bem definido em todas as propostas que apareceram de legislação neste País e é o que é aceito universalmente.
Porém aquilo que é resultado do engenho humano, da
engenhosidade, da inventividade, da criatividade humana, isto, sim, é uma invenção e deve ser protegida por uma lei
de patentes, não importa que o objeto dessa patente seja
um ser vivo, um microorganismo, uma célula animal ou vegetal, e algum tipo de proteção deve ser dada a animais quando
eles são realmente alvo de uma invenção. O problema todo
está em que tipo de proteção deve ser dada em cada uma
dessas etapas do que se chama ser vivo.
Da mesma forma que o Parlamento Europeu ao aprovar
patentes para seres vivos incluiu nisso animais e vegetais e
enfatizou a necessidade de uma orientação moral e ética nos
usos da biotecnologia, a Abrabi entende que tal orientação
é essencial. Essa cautela deve estar presente nos menores
atos do legislador, do biotecnólogo e da bioindústria, mas
essa cautela não pode servir de motivo para adiamento de
uma decisão de extrema relevância para o Brasil: a inclusão
do patenteamento de processos e produtos biotecnológicos
na nova Lei de Propriedade Industrial.
.
Perguntamos: por que é importante para o Brasil o patenteamento em biotecnologia? Por uma razão extremamente
simples: sem proteção patentária, não haverá investimento
brasileiro em inovação biotecnológica, ou seja, investimento
de capital brasileiro. O capital brasileiro não poderá investir
em desenvolvimento científico e tecnológico inovador por falta
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de proteção das invenções resultantes. O capital de fato não
investirá se não houver essa proteção. Já participei de várias
discussões com empresários, investidores potenciais, que pararam à beira do investimento porque não havia proteção patentária possível ainda no Brasil. Nem tampouco será aberto
ao empresariado brasileiro o mercado internacional de biotecnologias patenteadas no exterior, já que tais tecnologias não
poderão ser protegidas no Brasil. Ou seja, não poderemos
sequer começar a produzir no Brasil com tecnologia estrangeira licenciada, porque tal tecnologia não sendo protegida
no Brasil, esses contratos de licenciamento, essas aventuras
conjuntas entre empresas brasileiras e estrangeiros serão impossíveis e impraticáveis.
Assim, com a ausência de patentes, cortam-se de um
só golpe perspectivas de crescimento para o maior segmento
da ciência nacional, o das biociências, e corta-se o acesso
da nossa bioindústria às tecnologias mais modernas. Vale dizer, ficaremos reduzidos a importar os produtos acabados,
sem chances de produzir aqui competitivamente para o nosso
mercado e para a exportação.
.
.Isso, para quem não está inteiramente dentro do campo
da biotecnologia, pode parecer de somenos importância. Paciência! Mais uma coisa que importaremos.
Acontece que a biotecnologia clássica, aquela que usa
organismos existentes na natureza para a produção industrial,
já mobiliza, já vende no Brasil uma quantia da ordem de
16 bilhões de dólares anuais. Isso é mais do que vende a
indústria farmacêutica.
Essa biotecnologia clássica está ameaçada de desnacionalização se não entrar em contato íntimo com tecnologias
modernas, e essas tecnologias kmodernas poderão ser trazidas
em boa parte pela comunidade científica brasileira porque,
por conjuntura histórica, a ciência brasileira hoje é 50% ciência biológica - não esqueçamos isso - e é muito menos
ciência química, ké muito men)s ciência de eletrônica etc.
Isso é um ponto muito importante.
Portanto, a patente em biotecnologia não é apenas uma
concessão a interesses internacionais; é um imperativo de brasilidade e de respeito ao direito do povo brasileiro a uma
melhor qualidade de vida, já que a biotecnologia promove
diretamente o bem-estar social, elevando o nível da saúde,
da alimentação e do cuidado ambiental.
É o que a nossa associação tinha a dizer, e peço à Mesa
a cortesia de distribuir aos presentes o documento que nós
trouxemos.

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) será atendido.

V. Sa.

O SR. PRESIDENTE ( Inocêncio' Oliveira) - Concedo
a palavra ao segundo orador inscrito, o Sr. Maçao Tadano,
representado o COBRAFI - Conselho Brasileiro de Fitossanidade. S. Sa. disporá de 10 minutos na tribuna.
O SR. MAÇAO TADANO - Sr. Presidente, Srs. Deputados, entidades convidadas, queremos agradecer, em nome
do Conselho Brasileiro de Fitossanidade, pela oportunidade
de poder participar deste debate, trazendo nossas informações
e nossos subsídios. O Cobrafi representa diversos segmentos,
quais sejam a Sociedade Entomológica do Brasil, a Sociedade
Brasileira de Fitopatologia, a Sociedade Brasileira de Herbicidas e Ervas Daninhas, a Sociedade Brasileira de Nematologia, a Sociedade Brasileira de Pesquisadores em Agropecuária, a Sociedade Brasileira de Virologia, o Grupo Paulista

de Fitopatologia, a Associação Brasileira de Educação Agrícola Superior - ABEAS, a Associação Brasileira de Produtores de Sementes - ABRASEM, a Associação Brasileira
de Tecnologia de Sementes - ABRATS, a Associação Brasileira para o Progresso da Ciência - SBPC, também entidade
a nós filiada, a Fundação Pronatura e a Sociedade de, Olericultura do Brasil.
Paralelamente ao Projeto de Lei n~ 824, o projeto do
Executivo, existem o primeiro parecer do Relator, o primeiro
substitutivo oferecido pelo Relator,o segundo parecer do Relator, o segundo substituivo do Relator, e deverá haver um
terceiro parecer do Relator. Há também o Projeto de Lei
n 9 2.562, de autoria do Senador Marco Maciel, originariamente de n9 114, que também trata de matéria bastante pertinente ao que estamos apreciando neste projeto de lei.
O art. 59, por exemplo, no seu inciso lII, diz que é proibido
o patenteamento de seqüências de ADN. Art. 79 : assuntos
pertinentes à biotecnologia, biossegurança, engenharia genética, mariipulação a transmutações genéticas.
Por outro lado, também existe o Projeto de Lei n 9 5.192,
de autoria do Senador Odacir Soares, que trata do direito
do melhorista, que é um segmento daquilo que deverá estar
contido na Lei de Proteção de Cultivares.
Quando se fala da lei de Proteção de Cultivares, precisamos referir-nos aqui aos antecedentes. O Governo criou uma
Comissão interministerial, e esse documento foi apreciado
pelo CNPA, pela câmara setorial de sementes. Posteriormente
o conselho promoveu em maio do ano passado um Simpósio
sobre Propriedade intelectual na Agricultura e Proteção de
Cultivares, do qual participaram, além dos técnicos, as nossas
entidade de pesquisa, as comunidades científicas do País, autoridades da Suíça, do Canadá, da Espanha e da Argentina.
Vamos trazer os conhecimentos de V. Exas. alguns dos pronunciamentos feitos, porque entendemos serem bastante
oportunos.
E a par do que está acontecendo, no seio do Conasu):"
foi elaborada a minuta de um convênio sobre proteção de
cultivares, o qual envolve todos os países do Mercosul e deverá
ser assinado em dezembro de 1994.
O projeto de lei do Senador Marco Maciel encontra-se
na Comissão de Seguridade Social e Família, seu Relator é
o Sr. Deputado Sérgio Arouca e a ele foram apresentadas
algumas emendas.
.
O anteprojeto de proteção de cultivares foi destribuído
a todos os Srs. Parlamentares das Comissões pertinentes na
Câmara e também no Senado.
Temos pronunciamentos de autoridades da Espanha e
da Suíça, as quais estão à disposição das autoridades e das
instituições brasileiras para fornecer os esclarecimentos, subSÍdios e as informações que forem necessárias.
Este é o documento do Conasur a que me referi. Trata-se
do anteprojeto do convênio em relação à proteção de cultivares para o Cone Sul. E este é o documento que fizemos,
baseado nos Anais do simpósio, em que estão contidos todos
os pronunciamentos das autoridades convidadas.
Quero destacar aqui um resumo das palavras do Secretário-Geral Adjunto UPOV, Barry Geengrass:
"Dentre as razões que fundamentavam tais dúvidas sobre a inclusão de variedades de espécies vegetais
em um sistema de patentes, a primeira era a ausência,
no requerimento de patente, de um relatório descritivo
que permitisse à outra pessoa, seguindo a descrição,
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reproduzir uma variedade vegetaL Qualquer um que
esteja familiarizado com a atividade de obtenção de
variedades vegetais sabe ser virtualmente impossível
a terceitos, inclusive por motivos de ordem estatística
e de ordem genética, simplesmente repetir os procedimentos e, ao final, chegar exatamente à mesma variedade.
Outra objeção era a de que seres vivos não se
constituíram propriamente em algo que pudesse ser
protegido por um sístema de patentes e, portanto,não
havia como conceder direitos exclusivos para proteger
variedades vegetais que, por exemplo, fossem essenciais à produção de alimentos.
Outro argumento contrário era o de que no processo de seleção de uma cultivar, encontrava-se implícito um objetivo óbvio, com a utilização de tecnologia
conhecida, não apresentando, assim, características de
uma invenção.
De igual modo, argumentava-se que, pelo fato de
variedades de espécies vegetais freqüentemente terem
condições de auto-reproduzir-se, os direitos do patenteado estariam extintos logo após a primeira comecialização e, assim, não se estenderiam à reporduções
subseqüentes. Daí a patente não representar um meio
eficaz de proteção para cultivares, segundo os defensores desses argumentos.
Em primeiro lugar, a UPOV é uma sigla originária
da tradução francesa da expressão Union Intenationales Pour la Protection des Obtentions Végétale. É
um organismo internacional e seus membros, portanto,
são Estados e não entidades privadas ou indivíduos.
Independente, com personalidade jurídica, a UPOV
tem sua sede em Genebra, Suíça, cooperando estreitamente com World Intellectual Property Organization
- WIPO, agência especializada das Nações Unidas,
resposável, na área internacional, por todas as entidades relacionadas com a proteção de outras formas de
propriedade intelectuaL Mas a UPOV é independente
da WIPO, embora dela receba enorme gama de serviços e o Secretário-Geral da UPOV seja igualmente
o Diretor-Geral da WIPO - aliás, a UPOV tem seus
escritórios localizados no mesmo prédio da WIPO, em
Genebra.
O prazo para qualquer país em desenvolvimento
aderir ao Ato de 1978 da Convenção é fins de 1995,
mesmo que já tenha entrado em vigor a versão de
1991.
Ato de 1978 determina a observância de um prazo
mínimo de proteção de dezoito anos, no caso de videiras e árvores, e de quinze anos, para as demais espécies. "
José M. Elena, Diretor do Instituto Nacional de Semillas
y Plantas de Viveiros de Espanha, registra:
"Creio que é interessante considerar, em primeiro
lugar, que, com a aplicação de Estatuto da Propriedade
Industrial de 1929 - antiga Lei de Patentes e marcas
em vigor na Espanha até 1986 - já em 1951 se concedia
a proteção do modelo de utilidade uma variedade vegetal rosa.
Na lei se inclui a definição da variedade vegetal
e o de obtentor, e indica os requisitos exigíveis para

a proteção de uma variedade: a distingüibilidade, a
homogeneidade e a estabilidade. Essas condições são
comprovadas mediante o exame prévio a que a variedade 'se submete."
Marta Gutierrez, outra especialista, da Argentina, considera:
-, As condições para a proteção são clássicas:
1. a novidade, não entendida no sentido da legislação de patentes, mas como novidade comercial, isto
é, que a variedade não tivesse sido comercializada antes
da apresentação da solicitação;
2. a distingüibilidade quer dizer que a variedade
deve ser diferente do resto das variedades conhecidas.
Variedades conhecidas são aquelas que estão sendo
cultivadas, as que se encontram registradas em catálogos do seu país ou de outros países, ou aquelas que
estão difundidas em publicações de origens distintas
ou em coleções de refência, no seu país ou nos demais
países. A distingüi.bilidade se dá pelos chamados descritores, que não variam com o ambiente, isto é, que
são parâmetros descritivos da variedade, no sentido
dos caracteres que podem ou não tem valor agronômo
ou de utilidade funcional. No que se refere à distingüibilidade, a Argentina não levou em consideração o
valor agronômico e tecnológico das variedades para
se outorgar o título de proteção."
Maria Thereza Wolf, consultora em Propriedade Industrial da Siemsen Bigler & Ipanema Moreira, considera:
"A segunda parte desta exposição é sobre biotecnologia relativa à agricultura, e a situação atual da
Alemanha no que se refere à proteção de invenções
de biotecnologia.
Quando todas essas leis forem feitas - leis de
patentes e leis de variedade - a biotecnologia estava
apenas começando no mundo e o que dela se conhecia
era o que se referia à fabricação de pão e vinho.
Hoj~ em dia,. a biotecnologia cobre praticamente
todas as ar~as de mteresse: na química orgânica, políI1!eros, enZimas, á1cois; na química inorgânica, beneficiamento de metais, lixiviações e outros; nos químicosfarmacéuticos, antibióticos, hormônios, vacinas· na
e~ergi~, ?io?ás e biomassas; na agricultura, pesticidas
mlcroblals, moculantes para fixação de nitrogênio e
outros; na parte alimentícia, laticínios, bebidas, ferme?t;.0s, e ~os serviços gerais, tratamento de água, destrUlçao de oleos, tratamentos de lixos e esgotos etc.
.. Como eu dis~e, na antiguidade a biotecnologia era
utilizada na fabncação de pão e vinho, e teve seus
marcos mais decisivos fixados em meados de século
passado por Pasteur, com a teoria microbiana onde
pela primeira vez, ficou comprovada a particip~ção d~
bactéria~ nos processos biológicos; por Mendel, com
a enunCiação de leis da genética, e pela identificação
d~ ~NA, considerado material responsável pela transmlssao dos caracteres hereditários.
Em .1973, u~ acordo europeu de patentes, com
o.qual fOI harmOnIzado a lei alemã, excluiu de patenteabIllda?e os processos e~sen.cialmente biológicos para
o culÍlvo de plantas e ammaIs. A expressão "essencial-
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mente biológicos" quer aqui demonstrar que nesses
processos não se passam etapas outras a não ser as
apenas biológicas. Continuaram, no entanto, sendo patenteáveis os processos microbiológicos e os produtos
obtidos por esses processos.
Processos microbiológicos, quer sejam ou não essencialmente biológicos, são patenteáveis, como já foi
dito.
Diante de tudo o que foi dito, encontramo-nos,
por exemplo, diante da situação que mostrarei a seguir.
conversei com pessoas na Alemanha e no Brasil que
lidam com biotecnologia e agricultura e parece-me que
todos fariam a mesma pergunta - aliás, o Dr. Greengrass disse que essa pergunta seria feita. A pergunta
é a seguinte: se for isolado um gene responsável pela
resistência a fungo de determinada planta e for obtida
a patente para esse gene, o que é perfeitamente possível
pela lei alemã em vigor, e se for obtida também uma
patente para um processo de transformação com o auxílio de um vetor em material de uma variedade, e com
o auxIlio desse gene e desse processo se conseguir preparar um material de propagação (por exemplo, semente de uma nova variedade), primeiro, pela lei de patentes o detentor da patente é quem decidira seu uso,
sua venda, a posse do gene, o uso do processo e assim
por diante; segundo, para o inventor é de interesse
usá-la, sobretudo quando este gene é transformado não
apenas em qualquer material de planta, mas em material de propagação de uma variedade individual. Que
ocorrerá então com a patente do processo? Com a
patente do produto, o gene?
A conclusão a que chegamos neste caso específico,
mas isso fica em aberto para discussão, é que até o
ponto do gene introduzido na planta, o inventor da
patente tem o direito do gene e tem o direito do processo. A planta em si fica protegida pelo direito da
lei da proteção de variedades.
Corno atualmente, devido às tecnologias modernas, há um inegável entrelaçamento entre as invenções
protegidas pela lei de patentes e as inovações protegidas
pela lei de variedades, não há como fugir de um futuro
bem próximo, onde estarão abertas ao inventor as duas
possibilidades: proteção por patentes e proteção por
variedades. "

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A Presidência informa ao ilustre orador que seu tempo está esgotado.
Concederei mais 2 minutos a S. S" para concluir seu pronunciamento.
O SR. MAÇAO TADANO - Vou concluir, Sr. Presidente.
Da mesma forma, o Diretor de Proteção Vegetal, do
Canadá, Wilf Bradnock, deixa muito clara essa preocupação
em relação a patentes e à proteção de cultivares. Carlos Correa, da Argentina, apresenta exemplos de diversas solicitações, inclusive de produtos, espécies e variedades registradas
na Argentina e no Cone Sul. O colega da Abrasem, Edeon
Vaz Ferreira, que participou de todas as comissões e de grupos
interministeriais para a elaboração do anteprojeto de proteção
de cultivares, também fez a mesma ponderação.
O simpósio fez recomendações típicas ao que estava na
pr?posta originária do Poder Executivo e ao que estava no

Parecer n" 1 do Relator, basicamente em relação ao art. 18
e incisos, recomendando a seguinte redação para o inciso
III do art. 18:
"IIJ - às variedades vegetais e raças animais, incluindo suas partes integrantes, células, tecidos, órgãos. material genético, seqüências de DNA e suas
réplicas, bem como aos processos de sua obtenção."

E o § 1" deste artigo ficaria da seguinte forma:
"§ 1"

Não se incluem nas categorias previstas no

caput:
os microorganismos em si;
os processos microbiológicos;
os produtos resultantes dos processos microbiológicos..,
a.1

b)
c)

Portanto, o Cobrafi, através desse simpósio, recomendou
que plantas, seres vivos e também microorganismos não sejam
patenteados, no que coincide com o ponto de vista apresentado e sugerido por todas as instituições de pesquisa, inclusive
a Embrapa. Organismos, seres vivos e microorganismos, independentemente de sua estrutura, assim como os processos
essencialmente biológicos em sua obtenção não deverão ser
objeto de patenteamentos.
Essa seria, em síntese, a recomendação que o Cobrafi,
através desse simpósio, através de seus técnicos, entendeu
ser importante para a discussão das lideranças partidárias e
dos integrantes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Se houver qualquer omissão não estaremos respaldando
as preocupações da comunidade científica quanto ao que as
instituições e a população brasileira precisam receber do Congresso Nacional, especificamente através desta Comissão Geral.
O SR. PRESfDENTE (Inocêncio Oliveira) - Concedo
a palavra ao Sr. Raul Hey, representando a ABPI - Associação Brasileira de Propriedade Industrial, que disporá de
10 minutos na tribuna,
O SR. RAUL HEY -Sr. Presidente, a Associação Brasileira de Propriedade Industrial é uma entidade que congrega
pessoas físicas e jurídicas e que tem por finalidade promover
estudos no campo da propriedade industrial. Por isso, nós
nos consideramos uma entidade eminentemente técnica e entendemos que esta é a melhor contribuição que podemos dar
para este debate, que, afinal de contas, trata de matéria que
é a própria razão de Ser da nossa Associação.
Serei bastante breve e vou tentar destacar os pontos que,
como temos visto, tém sido causa de polêmica na imprensa,
e nos vários debates desta Casa. O primeiro deles, aliás, foi
objetÇJ das duas palestras anteriores, a biotecnologia.
E opinião da ABPI -e isso, repito, é uma opinião técnica
- que a biotecnologia e, como o próprio nome diz, tecnologia,
engenharia, produto da criação, do intelecto humano aplicado
à vida, vida no seu semido mais amplo, sejam plantas, animais
ou qualquer organismo vivo, mas sempre com essa restrição:
é produto de engenharia aplicada à vida. Isso já deixa bem
claro - acredito - que não se trata de tentar patentear
nada que exista normalmente na natureza. Temos visto na
imprensa de modo geraí declarações de pessoas que são contra
o patenteamento, que dizem que essa nova lei de propriedade
industrial está tentando patentear a Amazónia, está tentando
palentear o ser humano. A própria CNBB fez declarações
contra o patenteamento da vida, mas nem no texto do Deputado Ney Lopes, nem nos vários substitutivos que apareceram
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ou nas emendas apresentadas a este projeto nos últimos anos
nunca encontramos nenhum texto que se propusesse a patentear o ser humano ou a patentear algo que exista normalmente
na natureza. Esse é o primeiro ponto.
Prefiro tratar de pontos que acho extremamente importantes para o País como um todo, para o inventor e o pesquisador nacionais e que estão presentes no substitutivo do Deputado Ney Lopes e em uma emenda substitutiva ao próprio
texto de S. Ex', que - parece-me - é a versão do Poder
Executivo. Existe uma coisa chamada importação paralela,
tema de debates e de coisas incríveis ditas na imprensa. Ela
ocorre quando um produto é fabricado de acordo com uma
patente, cujo titular é um estrangeiro. Fabricado no exterior,
esse produto é exportado para o Brasil e compete com outro
legítimo, também de patente daquele mesmo titular. Isso é
o que se denomina de importação paralela. O texto do substitutivo do Deputado Ney Lopes e também o do Governo aplicam uma restrição a isso. Quer dizer, é mais uma salvaguarda
para a sociedade, conforme está nesses textos. Este é um
ponto altamente positivo e está presente no projeto que será
votado.
Mas quero fazer uma pequena ressalva: do jeito que ambos os textos estão redigidos, o distribuidor, oulicenciado exclusivo no território nacional, está sendo prejudicado, porque,
quando se tem um contrato de licencimento exclusivo ou de
distribuição exclusiva de um produto patenteado no Brasil,
não há como se permitir que um produto também oriundo
da mesma patente, do mesmo titular venha do exterior competir com um produto fabricado, também sob contrato exclusivo, no território nacional. Ou seja, é um prejuízo claro
para a indústria nacional que fabrique um produto equivalente. Essa é a única ressalva que fazemos a essa salvaguarda
colocada no texto do Deputado Ney Lopes.
Muita coisa se discutiu também com relação ao prazo
de vigência das patentes" A legislação atual concede 15 anos
de vida para as patentes de invenção, cotados da data do
depósito do pedido de patente. Ocorre que o INPI leva em
média, hoje em dia, de 7 a 8 anos entre o depósito do pedido
até a concessão da patente, de modo que pelo menos metade
do tempo de vida da patente é perdido pelo titular. Diante
disso, tanto o texto do substitutivo do Deputado Ney Lopes
como a última versão do Executivo aumentaram esse prazo
para 20 anos da data de depósito. Isso - diga-se - está
de acordo com o texto de um tratado de harmonização em
matéria de patentes que está sendo discutido pela Organização
Mundial de Propriedade Intelectual, ou seja, acompanha-se
a tendência internacional nesse ponto, o que é extremamente
saudável para o País que pretende inserir-se no contexto internacional. Outro ponto extremamente favorável que quero solientar aqui é a previsão de um período de graça dentro
desses textos. Um dos requisitos básicos para que uma invenção mereça patente é a novidade absoluta, ou seja, no ato
do depósito do pedido patente, a invenção tem que ser absolutamente nova, nunca pode ter sido divulgada sob qualquer
pretexto. O pequeno inventor brasileiro, a microempresa nacional, particularmente na área de biotecnologia aparecemais
hoje em dia, normalmente não têm cacife para bancar o patenteamento da sua invenção em larga escala. Essas empresas,
às vezes por desconhecimento do sistema de patente, por
falta de conscientização, costumam divulgar os seus inventos
an~es de depositar o pedido de patente. Isto acontece por

diversas razões, seja para demonstrações, seja para tentar
conseguir verbas para o próprio patenteamento.
Essa divulgação feita pelo próprio inventor inviabiliza,
invalida o pedido de patente, porque ele próprio destrói esse
requisito legal de novidade no ato do depósito. Muito bem,
o período de graça possibilita ao inventor nacional divulgar
a sua invenção e depois depositar o pedido de patente, desde
que o faça dentro do prazo de um ano contado da divulgação.
Esta é uma inovação que acho extremamente relevante neste
projeto e que não consta da lei atual.
Finalmente, como disse, existem dois textos hoje no topo
da discussão - há o texto do Deputado Ney Lopes e a última
versão do texto do Executivo, que seria - parece-me - uma
emenda ao texto do Deputado Ney Lopes. Ocorre que quando
o Deputado Ney Lopes elaborou o texto, não estava em vigor
ainda no Brasil o Decreto n" 635, de agosto de 1992, se bem
me recordo, que colocou em vigor no Brasil a revisão de
Estocolmo na Convenção de Paris. O texto do Governo já
leva em conta essa revisão, enquanto o texto do Deputado
Ney Lopes careceria de algumas emendas.
Essa revisão de Estocolmo colocou realmente o Brasil
na mesma linha da maioria dos países industrializados, porque
deixa claro que existem salvaguardas para a sociedade no
caso do exercício abusivo do direito decorrente da patente.
Toma impossível alguém obter uma patente e, com isso, monopolizar o mercado e praticar abusos. Isso está escrito numa
convenção internacional, da qual o Brasil é membro, e hoje
faz parte do texto do Executivo.
Então, toda preocupação existente com a monopolização
indevida do mercado nacional em favor de uma patente de
uma multinacional acaba, porque temos hoje instrumentos
eficazes dados por uma convenção internacional e incorporados na nossa lei doméstica que evitam isso.
Parece-me que esses eram os pontos polêmicos sobre
os quais a ABPI se debruçou para estudar e tentar justificar
um pouquinho essa história, porque entendo que patente não
é definitivamente um bicho-de-sete-cabeças. Patente é um
instrumento que traz investimentos e tecnologia de que o
nosso País necessita. Hoje, até em termos de América do
Sul o nosso País está numa posição extremamente desvantajosa nesse setor e no setor tecnológico de modo geral, porque
não conseguimos atrair investimentos, porque ainda praticamos uma política de 30 anos atrás. Temos um Código de
Propriedade Industrial feito pelo regime militar, e acho que
compete a nós e a essa Casa principalmente mudar essa situação.. Esse é o apelo e a posição que a ABPI defende
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Concedo
a palavra ao Sr. Gian Gerli, representante da Abinee - Associação Brasileira de Indústrias Eletro-Eletrônicas. S. S' dispõe
de 10 minutos na tribuna.
O SR. GIAN CARLI GERLI - Exm" Sr. Presidente
Inocênio Oliveira, Exm 9 Sr. Relator, Deputado Ney Lopes,
Exm"S Srs. Deputados, entidades convidadas, senhoras e senhores, em nome de Abinee, quero agradecer pela oportunidade de estar aqui falando sobre matéria da mais alta reevância. Represento a Abinee, Associação Brasileira de Indústrias
Eletro-Eletrônicas, entidade que reúne cerca de 900 empresas
associadas, de capital tanto nacional, como não nacional. São
micro, médias ou grandes empresas, abrangendo 8 setores
do complexo eletro-eletrônico, que incluem as áreas de telecomunicações, de automação industrial, de informática, de má-
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quinas e motores, de componentes e de geração e transmissão
de energia elétrica. Apenas para V. Ex's terem uma idéia,
durante o ano de 1992 esse conjunto de associados da Abinee
efetuou exportações da ordem de 2 bilhões de dólares.
Queremos, sempre atentos aos temas que afetam a vida
nacional e, em especial, aos que dizem respeito mais diretamente à indústria eletro-eletrônica, oferecer algumas sugestões sobre matéria tão importante, tendo como base o texto
oferecido pelo Executivo e o segundo substitutivo do Sr. Deputado Ney Lopes.
O primeiro ponto a comentar diz respeito ao art. 50 do
segundo substitutivo do Deputado Ney Lopes, que trata dos
direitos das patentes. Entendemos que a manutenção desse
artigo é de fundamental importância. É um artigo básico para
a lei de patentes e atende à boa técnica jurídica. O texto
que foi enviado pelo Executivo olvidou esse aspecto, e nele
ficou faltando definir em que consistem os direitos dados por
uma patente. Evidentemente deverá haver dois artigos: um
para as patentes e outro para o desenho industrial.
O segundo aspecto, também da maior importância, diz
respeito ao que chamamos de segredo de negócio ou segredo
técnico-comercial. A nossa sugestão é que seja mantida a
redação original que caracteriza o segredo de negócio e estabelece as condições para o seu uso, tal como consta no segundo
substitutivo de Deputado Ney Lopes, nos arts. 187 e 188.
Ainda recomendamos a inclusão de um artigo que possa
permitir ao juiz impedir liminarmente o uso não autorizado
de tais segredos. Entendemos que a figura do segredo de
negócio é amplamente reconhecida no nosso Direito, inclusive
na série de contratos ocorridos e registrados no INPI. Além
disso, é uma figura existente e praticada no Direito Internacional, e sua simples exclusão não irá facilitar em nada a
negociação entre as partes, mas sim complicar.
Nenhum detentor de tecnologia ou patente se sentirá
confortável em negociar sua licença no Brasil pois isso ensejará
a possibilidade de o comprador ou do licenciado não querer
manter o contrato e até rescindi-lo, pois após algum tempo,
já tendo conhecimento técnico suficiente e não havendo nenhuma restrição de sigilo, poderá livremente produzir ou divulgar de forma intencional o invento, alterando no caso de
patente algum procedimento técnico que descaracterize a patente geradora da técnica e no caso da simples tecnologia,
que não está coberta por patente, atuando diretamente no
mercado, sem risco de possíveis indenizações ao licenciamento
pois não estará posicionado o sigilo e seu prazo.
O terceiro aspecto, muito importante, diz respeito ao
prazo de carência. No último texto apresentado pelo Poder
Executivo, a proposição com relação ao prazo de carência
não é explícita. Parece-nos excessivo um prazo que está sendo
discutido e veiculado pela imprensa, de 180 ou 360 dias. Sugerimos manter a proposta do art. 217 do substitutivo do Deputado Ney Lopes, que estabelece o prazo de 60 dias.
Ainda com o objetivo de apriJÍJ.orar o texto final, queremos destacar mais três pontos referentes a marcas. O primeiro
aspecto é o que diz respeito ao capítulo que trata de marcas.
Estamos falando do art. 103, novamente do segundo substitutivo. A expressão "marca de alto renome" poderia eventualmente ser substituída pela denominação "marca notória", expressão essa internacionalmente utilizada. Assim, poderia
agrupar-se em uma mesma sessão os dois artigos, 103 e 104,
somente substituindo a expressão "alto renome" pela palavra
"notória"'.

O segundo aspecto com relação ao conjunto de marcas
visa suprimir o art. 110 do segundo substitutivo visto que,
na prática, alguma entidade ou alguma pessoa que não o
titular da marca poderá abusar de um direito que náo lhe
assiste, sobrepondo em suas atividades muitas vezes a marca
registrada sobre os seus sinais distintivos, causando, dessa
forma, confusão. Caberá sempre ao titular da marca autorizar
ou não a terceiros o uso da mesma. Da forma como consta
nesse artigo, abre-se um leque enorme para abusos eventuais,
não se concedendo ao titular da marca registrada o direito
de impedir tal propagação, muitas vezes feita de forma errônea
e prejudicial a seus interesses.
Finalmente, sempre com relação a marcas, há um artigo
do segundo substitutivoi relativo a contratos de licença de
uso de marca firmados entre as empresas. Entendemos que
não deveria haver a obrigatoriedade do seu registro no INPI.
Mas, se ela vier a existir, sugerimos que pelo menos seja
feita somente no caso de contratos entre as empresas sediadas
no Brasil e as sediadas no exterior. Não teria cabimento haver
essa obrigatoriedade de registro dos contratos entre duas empresas sediadas no Brasil.
Nossa última observação é relativa ao art. 107 do texto
do Executivo, que trata da prorrogação do prazo para desenho
industrial. A prática internacional diz que, em se tratando
de uma prorrogação, a mesma deve ser concedida uma única
vez no prazo de 5 anos, em vez de 3 vezes nesse mesmo
prazo. A prorrogação proposta no texto do Executivo parece,
portanto, excessiva e está em desarmonia com o que dispõe
o art. 40 desse mesmo texto.
São essas, em resumo, as observações e sugestões que
a Abinee desejava fazer a essa importante matéria.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Com a
palavra o Sr. Francisco Alberto Teixeira, representando a
Interfarma, Associação da Indústria Farmacêutica no Brasil.
S. S' disporá de 10 minutos na tribuna.
O SR. FRANCISCO ALBERTO TEIXEIRA (Pronuncia o seguinte discurso.) - Exmo. Sr. Presidente da Câmara
dos Deputados, Deputado Inocêncio Oliveira; Exmos. Srs.
Deputados aqui presentes; Exmos. Srs. Expositores; minhas
Senhoras, meus Senhores, é com imensa satisfação, enorme
honra e indisfarçável emoção que compareço à tribuna desta
Casa do povo brasileiro para, pela segunda gez, trazer, com
objetividade, o ponto de vista da Interfarma, entidade que
defendo com muito orgulho por se tratar de uma associação
de empresas farmacêuticas comprometidas integralmente com
a pesquisa e com a excelência de procedimentos éticos, em
que o apoio à classe média e um imenso respeito ao paciente
determinam toda a nossa ação empresarial.
A Interfarma é uma associação nacional, constituída em
estreita conformidade com as leis de nosso País e não tem
nenhuma restrição à nacionalidade do capital de seus membros, mas deles exige um compromisso inquebrantável de defesa intransigente dos direitos da propriedade intelectual.
Infelizmente ainda não temos nenhum associado de capital nacional, mas, esclareço, estamos preparados para recebêlos, desde que se comprometam a respeitar, sem limitações,
esses direitos que, esperamos, antes que se encerre este mês
de abril, serão integralmente reconhecidos e respeitados em
nosso País.
Não viemos aqui discutir o contencioso gerado com nossos
parceiros comerciais pela falta de respeito a esses direitos,
embora reconheçamos ser este um grande problema, já que
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ninugém gosta de ver sua propriedade utilizada sem autorização ou ao menos uma remuneração razoável; gostaúamos
de enfocar o problema da renovação da atual lei de propriedade industrial do ponto de vista do interesse nacional. Na
realidade, se fosse apenas uma questão de reconhecer patentes
farmacêuticas, bastaria um pequeno ajuste no art. 9° da atual
lei, de 1971, e o problema estaria resolvido. Este artigo é
precisamente o que proíbe a concessão de patentes para processos e produtos farmacêuticos. Ora, se a questão fosse tão
simples assim, possivelmente já estaria resolvida.
Ocorre que a Lei n9 5.772/71, elaborada a partir de um
decreto-lei de 1969, do Governo Médici, pertence, embora
tenha sido aprovada pelo Congresso Nacional, ao chamado
"entulho autoritário", e possui em seu bojo referenciais típicos
daquela época dura, como os institutos da caducidade e da
expropriação por motivo de "segurança nacional" -linguajaI
que não encontra mais guarida no Brasil democrático de hoje.
É profundamente desapontador que partidos que se auto:
intitulam progressistas, democráticos, socialistas e até comunistas lutem tão denodadamente pela manutenção de uma
ll1i inspirada no Governo Médici e editada no Governo Geisel.
E no mínimo estranho este comportamento. O mundo em
1971 era outro. O Brasil era outro. Acreditava-se no modelo
de substituição de importações. Produzia-se no Brasil à custa
de subsídios, de isenções fiscais e de barreiras não tarifárias,
como os famosos projetos do CDI e as proibições do anexo
"c" da então Cacex. A lei da propriedade industrial era então
um importante instrumento desta política.
Qual foi o resultado disto tudo? O Brasil se capacitou?
Ganhamos alguma coisa? Ganhou o povo brasileiro? Não.
A resposta é não, Srs. Deputados. À exceção de alguns empresários de visão de curtíssimo prazo, que ganharam muito explorando sem pagar e sem autorização o fruto da inventividade
e do investimento alheio de altíssimo risco, vemos hoje as
conseqüências dessa política equivocada:
- o déficit público imenso, provocado, em parte, pelas
concessões fiscais generosas do passado;
- a falência do chamado "modelo tripartite";
- o empresário internacional que não mais investe;
- a estatal que estimulava e subsidiava vivendo sua mais
terrível crise financeira e comercial, mesmo contando com,
este sim, um ferrenho monopólio; e, por fim,
- O empresário nacional acomodado, sem futuro e, especialmente, sem capacidade técnica de competir internacionalmente, viciado em fornecer apenas a um mercado interno
cativo que não mais existe, produzindo materiais de segunda
classe que não mais encontram serventia nos principais mercados internacionais.
É preciso mudar, senhores. É preciso começar uma nova
era, em que teremos de reaprender a competir em um mundo
onde as forças do mercado e a capacidade de inovar é que
ditam as regras.
Para mudar, o Brasil precisa de tecnologia original, cedida
através da livre negociação. Não dá mais para simplesmente
nos apropriarmos do que outros desenvolvem. Para isso o
Brasil precisa reconhecer que o único caminho para o desenvolvimento tecnológico é a pesquisa, e não a imitação. A
pesquisa cria, inova. A imitação limita e desestimula o investimento de alto risco.
Vejamos a área farmacêutica ou químico-farmacêutica,
por exemplo. Que novidades, que invenções o Brasil teve,

em todo este período sem patentes, nestes campos? Respondemos, sem medo de errar: nenhuma!
Não é verdade que os países se desenvolvem primeiro
e depois criam uma lei de patentes. Ocorre o contrário: primeiro, a defesa dos direitos, e depois os frutos. É fácil constatar
isso:
- Que grupo empresarial brasileiro investiria hoje em
pequisa farmacêutica neste País, sabendo que, após correr
riscos e efetuar pesados investimentos, o seu concorrente poderá copiar livremente o fruto de seu investimento?
. - Para que correr riscos desnecessários se a lei permite
copiar livremente aquilo que deu certo no mercado?
No caso farmacêutico, por exemplo, o desenvolvimento
de uma droga nova, do tubo de ensaio ou do visor do computador até a prateleira das farmácias, leva 12 anos e consome,
por projeto, 231 milhões de dólares. A relação tentativa/êxito
é de apenas uma droga nova lançada no mercado para cada
5 mil tentativas com""compostos em potencial.
É uma atividade muito arriscada - precisa de margens
altas e uma proteção patentária absolutamente adequada.
A indústria farmacêutica internacional investe em pesquisa, hoje em dia, mais de 18 bilhões de dólares por ano, representando este investimento cerca de 16% de suas vendas,
percentual superior ao de outras indústrias também consideradas eminentemente estratégicas, como a eletrônica (5,8%)
e a aeroespacial (3,8%).
E O Brasil pode ficar fora deste contexto? Pode o nosso
País limitar-se ao esforço quase amadoústico de alguns poucos,
disputando, como afirmou nesta Casa o Presidente da SBPC,
algumas migalhas do Orçamento Federal? Os dinheiros públicos, escassos, não são suficientes para as finalidades básicas
de educação, saúde e transporte, quanto mais para financiar
atividades de altíssimo risco, como a da pesquisa de novos
fármacos. Esta é uma atividade que, em nosso País, só pode
ser desempenhada pelo setor privado.
E, para que ~sto aconteça, há uma condição indispensável,
que garanta ao lDvestidor uma possibilidade de retorno de
seu capi~al investido - o instituto da patente, protegido por
uma legtslação de propriedade industrial transparente, clara,
comparável com a dos países que recebem investimentos nestes setores, sem armadilhas que, disfarçadas pela alcunha de
"salvaguardas", venham a prejudicar ou mesmo a eliminar
estes direitos.
O Brasil se encontra diante de um grande dilema: ou
permanece escravo de uma política que só lhe trouxe retrocesso econômico, evidenciado pelos anos de recessão desinvestimento, evasão de cérebros e desemprego, ou tem'a coragem de mudar. A mudança de posição em relação à política
tecnológica é um dos principais movimentos em relação a
esta I?ova ~ostura. Sabem.os. que uma mera legislação que
proteja radicalmente os dIreItos da propriedade intelectual
não é um caminho único para a atração de investimentos
em nosso País - existem outros condicionantes no concerto
dos meca.nismos político-institucionais. Mas, quando se fala
de pesqUIsa, uma boa legislação nesta área é absolutamente
indispensável - sem ela, os investimentos certamente não
virão.
Po~emos elencar, Srs. Deputados, muitos benefícios que
uma lei de propriedade industrial de padrão internacional
traria ao Brasil:
- A~ração de ~nvest~entos (nacionais e estrangeiros)
em pesqUIsa, como Já menCiOnamos;
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- Parcerias entre empresas nacionais e estrangeiras.
Poderia ficar aqui muitas horas mencionando e analisando
as inúmeras parcerias que já existem no mundo de hoje, mas
vou restringir-me à menção de parcerias em países que mais
recentemente adotaram as patentes de produtos farmacêuticos.
Na Itália, por exemplo, beneficiam-se hoje de parcerias
as principais empresas farmacêuticas italianas, a saber:
. - A Menarini (indústria farmacêutica n9 1 na Itália) tem
ativas parcerias com a britânica Glaxo e a norte-americana
Bristol Myres Squibb. Estes acordos representam 61 % dos
n~gócios da Menarini, empresa que fatura hoje mais de um
bilhão de dólares, ou seja, mais de um terço do mercado
farmacêl.l;tico brasileiro. Esta empresa em 1978, quando do
reconhecimento de patentes farmacêuticas na Itália, faturava
apenas 60 milhões de dólares, representando esse crescimento
de vendas mais de mil e quinhentos por cento, em dólares,
e em menos de 15 anos.
- A Si~ma-Tau, empresa n9 2 da Itália, tem parcerias
com a amencana Merck, Sharp & Dohme, maior empresa
farmacêutic~ do mundo, e com as suíças Roche e Ciba-Geigy.
Estas parcenas representam 38% de seus negócios.
. ,-:- Podemos também citar parcerias importantes da Far~Itaha. Carlo-Erba com a norte-americana Eli Lilly e a britâmca. lei, a Se~ono ~om a Eli Lilly, a Zambeletti com a anglo-amencana Smithkhne-Beecham e Recordati com as norte-americanas Syntex e Parke-Davis.
Como os senhores sabem, Srs. Deputados, o Chile foi
o primeiro país latino-americano a adotar as patentes para
produtos farmacêuticos. Pois saibam que já começam as primeiras parcerias lá também. Cito nominalmente:
- Laboratório Chile com o grupo francês Laboratoire
Lagrange.
- A Recalcine chilena com o britânico Glaxo, segundo
maior laboratório do mundo, e o gigante norte-americano
Procter & Gamble.
- A Saval com a norte-americana Merck Sharp & Dohme, a anglo-britânica Smithklime-Beecham, as britânicas Fisons e Wellcome e a sueca Astra, que há cinco anos consecutivos vem sendo apontada como a mais inovadora indústria
farmacêutica do mundo.
Acho que aqueles que pediram exemplos de associações
e parcerias daqui desta tribuna devem estar agora amplamente
satisfeitos. Se quiserem conservar mais profundamente sobre
este assunto é só procurar a Interfarma.
Permita-nos, Sr. Presidente, continuar descrevendo as
demais vantagens que uma boa lei de propriedade industrial
traria para o Brasil:
- Acesso mais rápido a novas terapias com o know-how
original; algumas empresas, SI. Presidente, relutam em trazer
de imediato para o Brasil as suas mais recentes novidades,
pelo temor de serem imediatamente imitadas, na falta da proteção patentária. O único recurso, como bem disse o eminente
Deputado Ney Lopes, é apelar para a Varig ou importar através de representantes comerciais, pagando altíssimos preços
e taxas, os mais altos do mercado de spoting internacional.
- A proteção patentária significa o fortalecimento das
emrpesas nacionais, e não a sua destruição, como preconizam
os falsos empresários que só sobrevivem às custas do invento
alheio. As empresas nacionais, dentro de um regime de patentes, têm três caminhos a escolher:

- O mais simples é o de continuar com a sua linha atual
de produtos, que,"mesmo estando sob patente internacional,
não será afetada, pois a lei, é importante frisar, não será
retroativa. Não serão afetados pela nova lei quaisquer produtos já introduzidos no mercado brasileiro, mesmo com patentes válidas no exterior. A proteção do pipeline se aplicará
aos produtos ainda não introduzidos no mercado brasileiro.
A expansão da linha de produção destas empresas se dará
com a eventual adição dos produtos cuja patente se esgotàrá
nos anos futuros e que, portanto, caindo em domínio público,
estarão livres para comercialização. Lembro, Srs. Deputados,
que nos próximos quatro anos nada menos que 93 importantes
produtos, incluindo 5 entre os 10 mais vendidos, terão suas
patentes expiradas.
- O segundo e o terceiro caminhos são os da pesquisa:
própria ou através de cooperação com terceiros. Este último
caminho já está sendo trilhado por, empresas estas sim, verdadeiras empresas nacionais, como a Aché, a Schering e a Biolab, por exemplo, que já têm acordos comerciais assinados
com grandes grupos internacionais e assim se habilitam a ser
as primeiras a celebrar acordos de cooperação tecnológica,
com realização de projetos de pesquisa em nosso País. Gostaríamos, desta tribuna; de render nossas homenagens a estas
empresas por sua capacidade e visão de longo prazo, acreditando em nosso País.
Outro importante conjunto de vantagens tem a ver com
a universidade brasileira. Por que não estabelecer em nosso
País o modelo que dá sustentação econômico-financeira às
principais universidades européias e americanas?
A cooperação universidade-empresa tem produzido importantes frutos, como a viabilização financeira de projetos
de pesquisa; a realização, com retorno financeiro para as universidades, de ensaios pré-clínicos e clínicos; a criação de
receita financeira através do licenciamento comercial a grandes empresas de inventos provenientes dos laboratórios universitários; e, principalmente, o da criação de empregos para
os cientistas recém-saídos dos cursos universitários - tanto
nas empresas como nas próprias universidades. Isto só é possível, senhores, com um sistema que garanta o equilíbrio financeiro de todos os agentes em jogo: o instituto da patente.
Vamos favorecer, com esta nova lei, Srs. Deputados, a volta
de nossos cérebros do exterior e evitar novas evasões!
Portanto, Srs. Deputados, faço um apelo: vamos esquecer, por este momento, os aspectos psicologicamente desfavoráveis da situação difícil com que nos deparamos com nossos
parceiros comerciais. Vamos fazer história. Vamos mudar o
paradigma - basta de cópia, de imitação - vamos criar,
vamos captar investimentos privados, internos ou externos,
para a. nossa pesquisa. Vamos aprovar uma lei clara, sem
armadilhas. Salvaguardas, sim - as legítimas - com a possibilidade de licenças compulsórias para as situações emergenciais
e aquelas em que ficar judicialmente comprovado ter havido
abuso de poder econômico. Agora, não vamos confundir salvaguardas com casuísmos do tipo "patente dependente" ou
por "interesse público", conceito cuja definição objetiva é
impraticável. Vamos proteger amplamente a biotecnologiá
e a engenharia genética. Temos grandes produtos em desenvolvimento nesta área. São produtos para proteger ou prolongar a vida humana, tais como as proteínas, em desenvolvimento pela empresa Genentech, que, injetadas no fluxo sangüíneo, procuram a base dos tumores cancerígenos, impedindo que o sangue os irrigue, provocando a sua necrose.
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Vamos proteger realidades como a insulina humana por DNA
recombinante, que representa a sobrevida daqueles diabéticos
que rejeitam a insulina de origem animal; a eritropoietina
que pode significar o fim do risco das transfusões sagüíneas;
os anticorpos monoc1onais: os fatores de estímulos de colônias
celulares, e muitos outros.
Por isto é imprescindível reconhecer o pipeline, definido
claramente como "todos os produtos que ainda não foram
lançados no mercado brasileiro' - e grifo a palavra 'brasileiro' .
Neste ponto, SI. Presidente, gostaria de retificar algumas
afirmações feitas aqui desta tribuna pelo Presidente da SBPC
e pelos representantes da indústria farmacêutica nacional de
imitação. O Presidente da SBPC, exibiu aqui. com indisfarçável orgulho, uma imitação do produto AZT, dizendo que
o produto brasileiro conseguiu colocar no mercado, através
da utilização de um processo próprio, um produ.to com maior
grau de pureza e com um preço correspondente a quase
a metade do produto original patenteado da Wellcome, o
Retrovir. Quanto ao processo, supostamente original, creio
que somente a sua divulgação clara, já que não há patente
de processo e proteção aos processos no Brasil, poderia tirar
as dúvidas dos céticos em relação à sua novidade. Em um
sistema de patentes isto não seria problema, pois a sua divulgação pública lhe daria uma proteção preliminar até que ficasse comprovada a sua originalidade e a sua aplicação industrial,
o que fatalmente lhe facultaria a proteção de uma patente.
Quanto à maior pureza, também poderia ser facilmente compro~ada por emissão de certificado de análise, emitido por
entIdades com reputação e credibilidade internacionais.
Quanto à diferença de preço, pergunto, Srs. Deputados:
é justo comparar esse preço com o de um produto que foi
fruto de muitas pesquisas caríssimas e que provavelmente resultou do fracasso de muitos projetos anteriores cujo investimento foi totalmente perdido? Seria possível a existência da
imitação, mesmo por um suposto pro~esso alternativo, sem
a preexistência do produto original? E muito fácil conseguir
um "produto novo", entre aspas, às custas do sucesso alheio ...
Permito-me informar aos Srs. Deputados que este produto de imitação foi totalmente financiado pelo dinheiro do
contribuinte brasileiro, através da FINEP, e que a concorrê~~ia ganha por ele para fornecimento aos hospitais públicos
fOI unpugnada por um laboratório nacional, a Biossintética,
que alega desrespeito às normas da licitação através da útilização pela empresa vencedora de serviços de terceiros que,
por si ~ó, já são proibidos, no caso, mas que também seriam
forneCIdos por empresa não habilitada pelo Ministério da Saúde. Seria esta a razão de o produto de imitação não haver
chegado ainda aos principais hospitais de tratamento a aidéticos de São Paulo, o Emílio Ribas e o Centro de Referência
de AIDS?
É incorreta a informação sobre o Taxo!. Este produto
é realmente uma nova terapia no tratamento de certos tipos
de câncer. Entretanto, não é e nem pode ser patenteado.
Esclareço também que é incorreta a afirmação de que
os "principais países do G-7 só reconheceram patentes farmacêuticas entre 67 e 88". Deste grupo de países, apenas Alemanha, Itália e Japão reconheceram patentes farmacêuticas em
1968, 1978 e 1976, respectivamente.
Aliás, a rigor, esta observação só é válida para a Itália,
porque a Alemenha e o Japão sempre reconheceram patentes
de processos e dos produtos. resultantes dos mesmos. A dife-

Tença, a partir de 1968, para a Alemanha, e de 1976, para
o Japão, é que ambos, a partir destes anos, passaram a reconhecer as patentes de produtos farmacêuticos per-se - ou
seja, ~esvinculadas dos respectivos processos de fabricação.
E totalmente improcedente a sugestão de que "devemos
fazer como a Itália e dar patente de processos por 5 anos,
e depois ver se é possível dar patentes de produtos". Esta
afirmação revela um total desconhecimento do caso italiano.
A Itália reconhecia amplamente processos e produtos farmacêuticos em sua lei de patentes até 1939, quando o ditador
Mussolini decretou lei excluindo processos e produtos farmacêuticos da proteção patentária, Esta exclusão durou 39 anos,
até 1978, quando a Suprema Corte italiana a declarou absolutamente inconstitucional, e sem prazos de carência ou de adaptação a Itália voltou a reconhecer patentes de processos e
produtos farmacêuticos da noite para o dia. Sabem quais as
conseqüências desta mudança, segundo os próprios empresários nacionais italianos Alberto Jori, da Farmitália, Domenico Muscolo, do Instituto Malesci de Pesquisas, e do Dr.
Alberto Aleotti, da Menarini? Isto foi essencial para o desenvolvimento da indústria farmacêutica italiana de pesquisa, que
a partir de 1978 até hoje tornou-se a quinta maior indústria
farmacêutica do mundo e o quarto maior inventor de moléculas farmacológicas novas, com as indústrias farmacêuticas
nacionais aumentando suas participações no mercado italiano.
Quanto ao pipeline, o Presidente da SBPC pede a citação
de exemplos de leis recentes com a introdução deste princípio.
Saibam, Srs. Deputados, que este princípio está amplamente
adotado nas novas leis da Coréia, nono maior mercado farmacêutico do mundo, a partir da nova lei de 1987; do México;
a partir da lei de 1990, e agora, mais recentemente, em lei
introduzida no ano passado, a China continental!
Por que estes países fizeram isto? Porque não são soberanos e aceitam pressões externas? Não, Senhores, redondamente não. O motivo que lhes basta é o interesse nacional
de receber investimentos para desenvolver suas próprias indústrias farmacêuticas com base na pesquisa - este, sim, um
objetivo estratégico nacional permanente!
Uma palavra também sobre preços, monopólios e oligopólios.
Alegam os opositores do regime de patentes que o reconh~cimento imediato trará um "brutal aumento de preços".
Saibam, Senhores, que a hlsiôria não registra nada parecido
com isto nos países que as reconheceram. Na Itália, por exemplo, os preços de produtos farmacêuticos cresceram muito
menos que os índices gerais de preços. No Japão também.
Por que isto? Por vários motivos:
. - o reconhecimento de patentes tem efeitos apenas a médiO prazo no mercado estabelecido. Estima-se que apenas
10% do total de produtos farmacêuticos comercializados estão
sob patente. ?s demais 90% são de domínio público.
N.? Bras~l, por exemplo, dos 260 produtos constantes da
Relaç~o NaCional de Medicamentos, Rename, do Ministério
da Saud~, ap~nas 4 deles e~tariam sob proteção patentária
~o e~tenor. E. Importante dIzer que, no caso da introdução
unedIata da leI .de pa~en~es no Brasil, nem estes, nem quaisquer outros, senam atmgIdos, pois a lei não teria efeitos retroa!Ivos.sobre os produtos já introguzidos no mercado brasileiro
'
mclumdo os 4 essenciais já mencionados.
- uma das maiores balelas veiculadas pelos opositores da
abertura é que a indústria farmacêutica é um ologopólio. Como pode haver oligopólio onde pelo menos 50 empresas lutam
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por 75% do mercado brasileiro, ou mesmo no mundo, onde
a maior empresa não chega a controlar nem 4% do mercado
mundial?
- diz-se que a patente confere um monopólio. Não é verdade. Um monopólio é tecnicamente definido como uma situação em que uma empresa é o único fornecedor de um produto
ou serviço para os quais não haja substitutos próximos. Já
uma patente confere náo monopólio, mas apenas exclusividade temporária de comercialização de um produto ou processo, estreitamente definido nos limites do certificado de
patente.
- ao contrário do que propalam seus opositores, a patente
não obstrui, e sim estimula a concorrência. A divulgação obrigatória da tecnologia patenteada certamente abrirá caminhos
para novas invenções, sem que se invalide a propriedade das
patentes pioneiras.
Vejam o exemplo dos antibióticos - existem dezenas
deles concorrendo entre si, com patentes diferentes. Só um
tipo deles, a Cefalosporina, tem hoje 17 patentes diferentes
de 11 companhias, todas geradas pela primeira patente, a
Cefalexina, da Lilly, de 1971.
Na categoria dos anti-hipertensivos há nada menos que
19 patentes diferentes, de 14 companhias, concorrendo no
mercado para combater o mesmo mal - a pressão alta. São
beta-bloqueadores, inibidores das enzimas de conversão da
angiotensina, bloqueadores do canal de cálcio etc..
É natural que os pesquisadores concentrem seus esforços
p'ara a obtenção de produtos mais eficazes e de menor custo.
E importante dizer que menor custo não significa apenas menor preço do medicamento, mas a redução ou mesmo eliminação dos custos de hospitalização, como foi o caso dos modernos anti-ulcerosos, cuja administração doméstica ou ambulatorial eliminou custosas e arriscadas cirurgias.
Enfim, Senhores, vamos refletir: a quem interessa a nãoaprovação de uma lei clara, transparente, sem armadilhas,
que traga investimentos a nosso País? Aqueles que hoje se
beneficiam com grandes lucros comerciais sem nada investir,
explorando o talento alheio. E o nosso País continua perdendo
enquanto esses Senhores enriquecem.
Encerrando, faço uma moção pela aprovação rápida de
uma lei que estimule investimentos produtivos novos, sem
prazos de carência ou de adaptação que continuariam colocando o nosso País à margem da comunidade internacional.
O Brasil tem pressa! Precisamos crescer e criar empregos!
Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Concedo
a palavra ao Sr. Dante Alário Júnior, representante da Alanac
- Associação dos Laboratórios Farmacêuticos Nacionais. S.
S~ disporá de 10 minutos na tribuna.
O SR. DANTE ALÁRIO JÚNIOR - SI. Presidente
da Câmara dos Deputados, Deputado Inocêncio Oliveira, Srs.
membros da Mesa, demais Parlamentares presentes, senhoras
e senhores, quero dizer inicialmente que as palavras do meu
antecessor, Se. Francisco Alberto Teixeira, da Interfarma,
são absolutamente incorretas sob uma série de aspectos. (Palmas.)
Vou ater-me apenas a uma mentira ou a uma meia verdade aqui dita. S. S~ fez a defesa de um produto dizendo que
ele é fruto da pesquisa de uma indústria farmacêutica, o que
é uma grande mentira, porque esse produto é fruto de pesquisa
de um instituto público norte-americano - público norte-americano, repito. Não é fruto de indústria farmacêutica, que

simplesmente utilizou isso em benefício próprio. São absolutamente incorretas uma série de afirmações que o Sr. Teixeira
fez, a começar por aí. (Pausa.)
Preparei um pronunciamento imaginando que disporia
de cerca de 20 minutos. Porém, em função do tempo que
me foi dado, 10 minutos, fiz uma série de cortes no que eu
iria dizer. De qualquer forma, vou procurar ser o mais claro
possível.
Começo dizendo que é muito difícil eliminarmos esse
forte sentimento de indignação que me toma a mim e aos
meus companheiros da Alanac neste momento. Essa indignação se faz presente por todas as inverdades, calúnias, pelo
descaramento, pela hipocrisia e principalmente pela intolerável desconsideração para com as empresas nacionais e com
a população brasileira.
O setor farmacêutico é um daqueles que em nada, absolutamente nada, se beneficiou de qualquer ato governamental.
Nunca houve uma simples linha de crédito a esse setor, que
pode falar "de cara limpa" com o Governo, porque nunca
"mamou em suas tetas".
No entanto, esse setor é acusado constantemente ou por
ignorância, ou por má-fé. Chamam-nos de incompetentes,
como se nós tivéssemos recebido alguma coisa e não tivéssemos usufruído desse algo que recebemos.
Estas línguas difamantes afirmam que tivemos um prazo
de 20 anos, quando estivemos livres para desenvolver uma
tecnologia nossa, e nada fizemos. Isso é uma absoluta inverdade, é uma mentira, uma vez que partimos do ponto zero.
Não havia indústria química no Brasil. Tivemos que induzir
a universidade a formar profissionais para irem para a área
farmacêutica, principalmente para a área de química fina.
E lembro a V. Ex~S que não havia uma indústria de química
fina aqui no Brasil exatamente porque estávamos sob o regime
de patenes, que criava nada mais, nada menos do que uma
reserva de mercado para as multinacionais, que não produziam
seus insumos aqui e traziam de fora.
Cabe aqui uma pergunta: o que representam esses 20
anos que nos cobram, comparados com os mais de 100 anos
que as empresas multinacionais de países como a Suíça, o
Japão, a Itália etc. tiveram? Estivemos presos pela Lei de
Patentes de 1883 até 1971, e nesse período em que ficamos
atados a ela esses países de que lhes falei e outros tantos
estavam absolutamente livres para desenvolver a sua própria
tecnologia; somente depois de adquiri-la ingressaram no sistema de patentes. Aqui fica registrada mais uma contestação:
primeiro esses países se desenvolveram tecnológica e economicamente e só então entraram no processo de patentes. (Palmas.)
Quero também falar sobre a desconsideração para com
a população brasileira. Levantamentos do Ministério da Saúde
apontam que mais da metade da população não tem acesso
aos medicamentos única e exclusivamente por falta de poder
aquisitivo.
Todos sabemos - e a hipócrita revista Veja da última
semana mostra isso - que logo após a entrada de patentes
no País há uma imediata e brutal subida dos preços dos medicamentos. Portanto, temos como absolutamente límpido que
os preços de medicamentos ascendem com o ingresso de patentes. Se 50% de nossa população são alijados da possibilidade
de acesso a um medicamento por não ter poder aquisitivo
suficiente para comprá-lo devido à elevação do preço dos
remédios, quantos mais enfrentarão o mesmo problema? É·
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esta desconsideração que nós, da Alanac, não podemos aceitar.
Outro aspecto que merece ser destacado - e que de
alguma forma tenta ser justificado por seus defensores diz respeito ao monopólio que a patente concede ao seu detentor, o que lhe dá conseqüentemente total controle do mercado.
Contra isso, os mais ingênuos argumentam que a patente poderá ser fiscalizada, no que se refere ao abuso do poder econômico, através de forte legislação.
Nos Estados Unidos, nos últimos 10 anos - segundo
levantamento feito por um Parlamentar, o Senador David
Pryor - a inflação alcançou o índice de 56% e os preços
dos medicamentos, nesse mesmo período, subiram 158%, ou
seja, quase três vezes a inflação americana. Então, se os Estados Unidos, que têm fortíssima lei contra o abuso do poder
econômico, nada puderam fazer, por que nós conseguiríamos
algo diferente? (Palmas.) A resposta é muito simples: não
se consegue controlar porque a patente, por definição, estabelece um monopólio. Havendo monopólio, não há um produto
similar: não havendo similar; não há com o que comparar.
Então como falar em abuso de preço se não há produto similar
para comparar? É absolutamente impossível!
Quando se fala que através de forte legislação contra
o abuso de poder econômico controlaríamos os possíveis abusos, trata-se de mera divagação, de ingenuidade - chamem
do que quiserem, porque a minha tendência é falar algo pior.
Se a adoção de patentes pelo Congresso Nacional tornarse inevitável- pelo menos essa é a tese de algumas pessoas;
eu não concordo com isso, mas se ela assim for colocada
- alguns pontos devem ser ressalvados.
Primeiro: entre os três projetos - o de n9 824/91, do
Governo Collor, o segundo substitutivo do Deputado Ney
Lopes e o projeto do Governo Itamar Franco - sem dúvida
nenhuma o·último é o melhor, é o mais equilibrado dos três.
Mas, nem por isso ele atende às nossas necessidades e ao
mesmo tempo procura contemplar as principais reivindicações
dos países desenvolvidos. Dessa forma, não tem sentido advogarem maiores concessões do que as ali contidas, pois, sem
dúvida, o estarão fazendo por motivos outros que não o interesse nacional.
Segundo: que não se estenda esses nocivos privilégios
da patente, esses nocivos privilégios monopólicos aos seres
vivos, microorganismos, plantas, engenheirados ou não, pois
se trata de atentado à moral e à consciência dos povos.
Terceiro: que se estabeleça claramente a obrigatoriedade
de se produzir localmente o bem pat!'lnteado, sem porém,
contudo, todavia, não obstane, nada. E claro que não pode.
Se alguém quiser fabricar no País, ótimo; senão deve
haver obrigatoriedade de licença compulsória. O quarto ponto, portanto, seria sujeitar o titular da patente à licença compulsória quando não quiser explorá-la no território da nação
concedente. E quando se fala em explorar é referente à produção local.
Quinto: o período de carência, conforme contido no Relatório Dunkel, que é o relatório do GATT, que deverá ser
aprovado agora. Isso é outra coisa incrível! É um tratado
multilateral; todos os países que comercializam no mundo
assinam esse tratado. No entanto, esses países reunidos dão
à indústria prazos de carência que vão de 5 a 10 anos, e
nós simplesmente o@ deixamos de lado, como se não necessi.·
tássemos de prazos de carência. Ê realmente uma benevolêncim que me àeiY.:a assustado.

Outro aspecto - o sexto - é dizer não ao pipeline,
a qualquer tipo de pipeline, a qualquer uma das suas formas,
do mais brando ao mais forte. Não ao pipeline, até porque
é nada mais nada menos do que o não reconhecimento da
Lei de Patentes, uma vez que na patente está implícita a
inovação, e com o pipeline retroage-se. Quando se retroage,
já não existe mais inovação, porque algo foi difundido; é
algo de poder público, ou seja, de conhecimento geral. Se
é de conhecimento geral, não se pode patentear. Então, não
ao pipeline.
Sétimo: manutenção do privilégio por 15 anos, como
ocorre atualmente, e não aumentá-lo para 20, como pretendem os grupos transnacionais.
Oitavo: respeito ao direito de exaustão, ou seja, depois
de produzido e comercializado aquele bem com terceiros,
na primeira operação de comercialização cessam todos os direitos de patente·sobre o bem e eles não se perpetuam por
três, quatro ou cinco operações de compra.
Nono: sem muitas delongas, eliminação total de todos
os parágrafos relacionados ao trade secreto O projeto do Governo é interessante porque o elimina, mas deixa mais para
a frente a penalidade do trade secreto Alguma coisa está errada. Que se elimine tudo: não só o trade secret, mas também
as penalidades.
Por fim, deve-se fortalecer o INPI ou qualquer outro
órgão governamental que venha a ser criado e em que se
depositará o pedido de patente e se processará a análise e
a concessão ou não da patente. Evidentemente patente é algo
tão importante que deve fortale~r o órgão que irá recebê-la
e analisá-la e não enfraquecê-lo. E um absurdo falar em enfraquecimento do órgão governamental.
Eram esses os comentários que eu queria fazer neste
breve espaço de tempo, terminando por afirmar que a importante votação do novo Código de Propriedade Industrial deve
ser nominal, para se levar ao conhecimento dos brasileiros
quem negociou seus empregos, seu bem-estar, seu futuro e
a própria soberania nacional. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Concedo
a palavra ao Sr. Luís Carlos Mandelli, representante da CNI
- Confederação Nacional da Indústria.
S. S~ disporá de dez minutos na tribuna.

o SR. LUIZ MANDELLI - Sr. Presiden.te, Sr~s e Srs.
Deputados, Srs. conferencistas, senhores e senhoras, gostaríamos de, preliminarmente, dar a visão da CNI sobre a importância do tema em pauta. Achamos que, na essência, essa
discussão representa uma adequação às tendências interna·
cionais e a uma nova ordem mundial. Assinalando isso, não
queremos repetir todos aqueles conceitos emitidos pelo representánte da ABPI, com os quais a CNI concorda integralmente.
É necessário reconhecer a maior importância dos gastos
em tecnologia incidentes no custo total de bens e serviços,
visando a uma proteção da taxa de retomo, bem como a
necessidade de criação de ambiente favorável a joint-ventures,
a alianças tecnológicas e a companhias do tipo ventures risk
capital. Há necessidade de contemplar mudanças na estrutura
industrial interna que impliquem a presença de empresas inovadoras, que demandem um sistema de proteção mais eficiente, pois a proteção observada na legislação atual tem sido
considerada insuficiente para garantir os direitos das empresas
e§:trangeiras, que concentram grande parte do desenvolvimen-
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to tecnológico mundial, com conseqüências sobre o estágio
tecnológico desfrutado pela nossa economia.
Dado esse cenário de importância, a CNI conduziu essa
discussão ouvindo suas bases, as 26 Federações de Indústria
do Brasil, pedindo a essas Federações que fizessem também
uma pesquisa junto a suas bases industriais, para que a posição
da CNI fosse embasada nessa oitiva às bases.
Gostaria de dizer que, dentro desse caráter, 71 % das
respostas indicaram a necessidade de mudança, de um impacto
positivo, de uma maior abrangência, talvez usando uma palavra gasta, de um pouco mais de modernidade na legislação,
no arcabouço institucional brasileiro com relação a essa matéria.
Com respeito efetivamente aos pontos polêmicos, aos
pontos sobre os quais essa discussão está centrada, sempre
me houvendo nas considerações dessa pesquisa, 82% são favoráveis à patenteabilidade de produtos químicos, processos de
produtos farmacêuticos e alimentares. Portanto, essa questão
para nós hoje é, na verdade, uma questão vencida.
Entendemos, examinando os pontos de maior controvérsia e sempre com base nesses resultados, que é necessário
haver um período de transição entre a eventual aprovação
de uma lei e sua vigência. Defendemos que esse período deve
ser não muito longo, e a nossa sugestão é de que seja de
seis meses.
Com respeito a essa questão da biotecnologia e dos microorganismos, o sentido de todas as respostas é a favor também do patenteamento. A aceitação, evidentemente, é mais
nítida na questão dos microorganismos. Mas, em se aceitando
essa posição, é fundamental atrelar a apresentação de uma
legislação específica para vegetais e para seres vivos.
Com respeito ao pipeline, que foi aqui falado, uma expressiva parcela é favorável à sua introdução, limitada, entretanto,
a produtos e processos ainda não introduzidos no Brasil, como
o substitutivo contempla.
Com relação à licença compulsória, a CNI tem uma posição favorável a esse dispositivo, apesar de ter resultados divididos quanto a sua abrangência. Mas nos parece que a CNI
seguramente apoiará um texto claro e preciso.
Com relação ao período de vigência, nós defendemos,
afinados com a ordem mundial, um período de 15 a 20 anos
para o modelo de utilidade.
Gostaria também de registrar a nossa posição com relação
a segredos de negócios, que, por protegerem uma grande
parcela do empresariado brasileiro, deveriam constar da própria Lei de Propriedade Industrial que ora se discute.
Com essa posição, SI. Presidente, a CNI quer dar a esta
Casa o depoimento da atenção e do cuidado que conferiu
ao trato da matéria. Sendo uma entidade generalista, fez questão de ouvir todas as suas bases de Norte ao Sul do Brasil,
para que a sua posição fosse entendida sobre esta totalidade.
(Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Com a
palavra o Sr. Luís Antônio Barreto de Castro, representante
do Ministério da Ciência e Tecnologia. S.S~ disporá de 10
minutos na tribuna.
O SR. Luís ANTÓNIO BARRETO DE CASTRO
(Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, Senhoras e Senhores, trago aqui a posição do Ministério
da Ciência e Tecnologia sobre a matéria que, naturalmente,
foi explicitada no substitutivo trazido a este Congresso pelo
Deputado Roberto Freire.

A posição do Ministério da Ciência e Tecnologia, portanto, como a de outros setores do Executivo, foi claramente
definida nesse documento.
Gostaria de usar um pouco do tempo e da paciência dos
Senhores para discutir a questão da biotecnologia, que me
parece complicada. Inclusive notamos uma certa tendência
de se deixar de contemplar a possibilidade de patente em
biotecnologia, neste momento em que se discute a revisão
da lei. Naturalmente, falo aqui não só como Secretário de
Coordenação dos principais programas de ciência e tecnologia
do País na área federal, mas também como cientista com
34 anos de trabalho em biologia, dos quais os primeiros no
período de 1959 a 1973, quando a cooperação científica era
muito fácil. A transferência de variedades novas, dos avanços
na ciência, por exemplo, na agricultura, era feita gratuitamente. A Embrapa se beneficiou muito disso.
A partir de 1973, com a clonagem dos primeiros gens,
começaram a ficar complicada as transferências de tecnologia.
Por coincidência, eu começava o meu trabalho de doutoramento na Califórnia quando notei claramente que estávamos
diante de uma situação nova. As próprias universidades começaram a ter conflitos. Muitos professores as deixaram e constituíram empresas privadas. Como conseqüência, hoje, dos investimentos em biotecnologia no mundo - são onze bilhões
de dólares, nos países mais avançados - 75% são feitos por
empresas privadas. Estamos diante de um fato diferente do
que tínhamos no passado.
Como funciona hoje a cooperação científica e tecnológica? Se procurarmos a cooperação, por exemplo, no âmbito
do setor público, cada cientista tem que assinar um documento
dizendo que aquele produto ou processo só poderá ser utilizado para fins exclusivamente científicos. Não pode ser utilizado para outras finalidades ou ser transferido para ninguém.
Por outro lado, se tentarmos interagir com empresas privadas,
é muito difícil assinarmos esse tipo de documento. Consideramos a cooperação científica um instrumento importante no
processo de desenvolvimento tecnológico e também no País
como um todo. Mas quero deixar claro - e os Srs. Deputados
têm de entender essa realidade - que esse desenvolvimento
científico tem sido afetado também pela inexistência de uma
legislação que contemple a possibilidade do patenteamento
de biotecnologia. Estou dizendo isso porque essa é a posição
do Ministério da Ciência e Tecnologia, que pensa em ciência
e tecnologia como instrumentos de desenvolvimento - e não
podia ser de outra forma. Seus programas estão voltados para
o nosso desenvolvimento. Os critérios de mérito, de relevância
e de competência deixam claro que o interesse, que o objetivo
da ciência e tecnologia é produzir o desenvolvimento.
Muitos entendem que hoje não é possível, náo é adequado
se pensar em patenteamento em biotecnologia porque o Brasil
não desenvolveu competência nessa área. Tenho um documento - que distribuirei a todos, posteriormente - que mostra o enorme esforço feito na área de formação de recursos
humanos no País. Hoje ainda temos uma defasagem muito
grande em termos de investimento em ciência e tecnologia
como um todo, pois o Brasil aplica 20 dólares por habitantes
e os países desenvolvidos aplicam 300, mas em recursos humanos formamos uma massa crítica de competência em biotecnologia.
Quero deixar isso absolutamente claro porque, pelo menos, é alguma coisa que foi possível fazer na década perdida
- perdida para outras coisas, mas nessa questão da formação
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de recursos humanos isso não aconteceu, claramente. Saímos
de cinco mil para 50 mil bolsas de estudo. Na verdade; tem~s
agora a dificuldade inversa, ou seja, a de aumentar os InvestImentos em ciência e tecnologia para absorver os 600 ou 700
PhD's que recebemos de volta por ano. Há uma enorme dificuldade em obter recursos para área de ciência e tecnologia.
É importantíssimo que os Srs. Congressistas tenham ciência
desse fato porque do contrário, formaremos recursos humanos
para os países mais desenvolvidos. Se não tivermos mecanismos de estímulo, de atração desse pessoal que estamos
formando, no futuro vamos ter enormes dificuldades.
Continuamos achando que a aplicação da ciência e tecnologia como fator de desenvolvimento tem limitações, pois o
desenvolvimento é uma coisa extremamente complexa. Se
olharmos a questão rural, por exemplo, verificamos a existência de 73% de miséria. É 6bvio que, além de se ter tecnologias
adequadas, existem muitas outras regulamentações necessárias para se promover o desenvolvimento.
Cito um exemplo: a Malásia, nos últimos 10 anos, plantou
dois milhões de hectares de dendê. Isso foi possível num país
que também tem dificuldades, e fez com que a população,
que ganhava 50 d6lares por mês., passasse a ganhar 250 dólares,
com uma tecnologia avançada na área da biotecnologia propagação in vitro de tecidos. Em 1981, na Embrapa, onde
sou cientista, optamos por um caminho diferente. Achamos
que poderíamos desenvolver essa tecnologia aqui. Até hoje
não a temos, apesar de todo o esforço feito. Temos o domínio
do processo, mas não o da tecnologia em larga escala. Perdemos para a Malásia, para a Indonésia. Perdemos uma oportunidade de estabelecer um bom mecanismo de colonização
rural, que, até hoje, é um desafio terrível.
É 6bvio que a ciênciae a tecnologia são instrumentos,
mas a complexidade do desenvolvimento vai exigir uma série
de outras regulamentações. Quando nos referimos aos investimentos em ciência e tecnologia, estamos falando em milhões
de d6lares. Nesse projeto da Malásia, falamos de bilhões.
Plantar seis milhões de hectares de dendê na Amazônia que seriam aptos para essa finalidade e já foram desflorestados
- exigiria um investimento de dezenas de bilhões de d6lares.
Vejam bem que estamos diante de uma realidade, que é o
desenvolvimento científico-tecnológico na base e o desenvolvimento econômico-social mais à frente. Sem desenvolvimento científico-tecnol6gico não há, em nenhum país do mundo,
exemplo de desenvolvimento econômico-social. Simplesmente não existe.
Estamos aqui defendendo, portanto, a posição de patenteamento de processos biotecnol6gicos, porque achamos que
é realmente uma coisa fundamental, no momento em que
temos a oportunidade mas não podemos prescindir de tecnologias avançadas. Vou dar um exemplo: o bicudo entrou no
Brsail há menos de 10 anos e acabou com o algodão no Nordeste; um milhão de hectares de algodão deixaram de ser
plantados no Nordeste por causa do bicudo. A tecnologia
para combatê-lo existe. Há seis anos tentamos negociar essa
tecnologia com as empreas que a detêm e não conseguimos,
porque elas não são, nesse caso, públicas; são privadas e,
simplesmente, não negociam essa tecnologia. Esse é um problema gravíssimo. Àqueles que dizem "não, vamos esperar
um pouco mais", eu lembro que a cada ano perdemos um
milhão de hectares de algodão no Nordeste.
Existem inúmeros outros exemplos desse tipo. A área
da saúde é dificílima. A principal iniciativa iijternacional de

vacinação, VCI, tem a chancela da Organização Mundial da
Saúde e da Unicef, cujo orçamento de 6,2 milhões de d6lares
para 1993 é ridículo. Embora tenha sido feito um trabalho
incrível, her6ico, admite-se que o máximo que se conseguirá,
no final desta década, será resolver o problema de um terço
das mortes de crianças, por falta de vacinação. Morrem 14
milhões de crianças por ano, e a VCI-Vacination Children
Iniciative - com todo o esforço, vai conseguir resolver um
terço do problema.
Quero dizer-lhes que no pr6ximo século vamos continuar
tendo, por ano, 10 bilhões de crianças morrendo. Isso exige
um esforço mudial. Já nem digo cooperação internacional,
mas mundial. É da base para cima que se consegue a cooperação internacional. Não estou dizendo, diante desta afirmação, que somente com essa lei resolveremos todos os problemas. Mas é importante que tenhamos um mecanismo de interação com os países que têm tecnologias mais avançadas. Já
desenvolvemos, no Brasi~ uma competência. Não é, naturalmente, a massa crítica dos países desenvolvidos, mas é uma
competência que nos permite integrar em uma situação favorável com centros avançados.
Cito um exemplo: iniciamos em 1981, no CENAGEM
- Centro Nacional de Recursos Genéticos - um projeto
de transferência do gene da castanha para o feijão, que hoje
está no final. Escolhemos esse projeto porque era estimulante,
do ponto de vista científico, e levava a um produto melhorado,
do ponto de vista nutricional - naturalmente, com inovações
tecnol6gicas importantes. Fizemos isso em cooperação com
uma empresa estrangeira chamada Plant Genetic Systems,
em 1981. Isso nos gerou uma patente, conseguida pelo Brasil
com uma empresa estrangeira. Naturalmente essa patente não
foi concedida pelo Brasil - que não concede esse tipo de
patente - mas pelo Chile. Os países da América Latina já
concedem esse tipo de proteção.
Portanto, quero acrescentar apenas que é preciso desmitificar um pouco as possibilidades e o alcance dessa lei. Ela
é fundamental, pois o patenteamento das tecnologias modernas é importante para possibilitar a cooperação científica e
tecnológica, mas não será, certamente, o fim do esforço que
o País tem de fazer para alcançar o desenvolvimento econômico e social.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Com a
palavra o Sr. José Walter B. Vidal, que representa o Fórum
pela Liberdade do Uso do Conhecimento, e a Associação
Brasileira de Imprensa - ABI. S. S' disporá de 10 minutos
na tribuna.
O SR. JOSÉ WALTER B. VIDAL (Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, represento
o F6rum pela Liberdade do Uso do Conhecimento, criado
em fevereiro de 1992 para tentar esclarecer à sociedade brasileira o significado desta lei. Essa instituição já agrega 1.500
organismos formados por bi610gos, engenheiros, agrônomos,
advogados, sindicatos e instituições universitárias de toda natureza. Trata-se de um cross section da sociedade brasileira
em toda a sua abrangência. Esse fórum realizou dezenas de
reuniões em todo o território nacional, com resultados, lamentavelmente, insignificantes na mídia brasileira, que está bloqueando a consciência nacional em uma questão fundamental
para a nossa sobrevivência como nação.
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Não sou um amador na área. Fui três vezes Secretário
de Tecnologia Industrial deste País: conduzi o setor de patentes durante nove anos e negociei acordos internacionais. Durante seis anos, negociamos com 137 países um Código de
Conduta de Transferência de Tecnologia, aprovado por todos
eles em 1978, e até hoje o Grupo dos Sete não aceitou esse
código de conduta. Nessa área, estamos ainda na época dos
fenícios. O Brasil foi a quarta nação do mundo a adotar esse
nefando sistema internacional de patentes - nefando para
nós, mas que trouxe riqueza para muitas nações do mundo.
Durante mais de cem anos pagamos um preço inominável
por pertencermos a esse sistema de patentes em condições
desvantajosas.
A patent~ é uma reserva de mercado monopólica de âmbito mundial. E uma prática medieval, embora naquela época
se aplicassem aos fe1!dos, não ao mundo. Hoje se pretende
aplicá-la ao mundo. E um poder incomensurável. É um poder
de destruição, de monopólio e de reserva de mercado hediondo para o lado fraco, mas extremamente vantajoso para o
lado forte. (Palmas.)
O Japão, onde há mais de dez anos se extinguiu esse
período, país que detém o maior número de registros internacionais no mundo, batendo os Estados Unidos também há
mais de dez anos, só aderiu ao sistema farmacêutico no final
da década de 70, quase um século depois - piratas, bandidos,
ladrões!
A Suíça, a terceira maior potência mundial da indústria
farmacêutica, só aderiu ao referido sistema no final da década
de 70 - piratas, bandidos, ladrões! .
E a Itália? Vou parar por aí.
O Brasil teve, na década de 20, uma das mais florescentes
indústrias farmacêuticas do mundo: setor privado, indústria
com centro de tecnologia própria, Vital Brasil. Exportamos
vacinas e medicamentos antes de serem produzidos nos Estados Unidos e na Europa. Foi totalmente demolida. De 1883
e 1971, o sistema de patentes, indiscriminado, dominava completamente a nossa economia. Em 1971 conseguimos um código de conduta, que levou muitos anos neste Congresso, e
que reduziu um pouco o efeito desse sistema malévolo sobre
a nossa sociedade.
Graças à pequena redução desse nefasto efeito, conseguimos iniciar um processo de indústrias nacionais para atuar
no setor. Dezenas de indústrias surgiram, com competência
própria. Criou-se, pela primeira vez, uma empresa, uma fábrica de tecnologia, a Codetex, onde há investidos 100 milhões
de dólares das empresas nacionais. É falso dizer que as empresas nacionais não investiam. É falso. Para comprovar, basta
visitar o Centro de Tecnologia da Codetex. Em três anos,
cerca de 80 tecnologias foram desenvolvidas (Palmas.), graças
à não existência das patentes. A lista básica não chega a 400.
Em cinco ou 10 anos nós seríamos autônomos do ponto de
vista tecnológico, em razão da nossa competência, do nosso
trabalho, do entrosamento entre empresa, universidade e centro tecnológico.
Com esta lei, tudo isso vai ser destruído. Já esta sendo
destruído pela recessão e por ·uma quantidade enorme de
medidas, inclusive a destruição da Secretaria de Tecnologia
Industrial, a destruição do Ministério da Indústria e do Comércio e a destruição de todos os intrumentos que estávamos
construindo há quase 100 anos. Esta lei nos coloca na República Velha e fecha as portas do Brasil à terceira revolução
industrial. Vamos ser uma nação de oitavo nível, porque sem

tecnologia a competição não é viável, nada é viável, e a patente
fecha o mercado durante vinte anos. Quem vai investir centenas de milhões de dólares, se durante vinte anos não poderá
ter o ressarcimento dos resultados obtidos pelo seu esforço?
Quem? Todos os institutos vão fechar. Nenhuma empresa
é louca para entrar em uma aventura dessa natureza. Nenhuma
nação entrou nesse esquema. Estamos fazendo exatamente
o que nenhuma nação do mundo fez.
Evidentemente, quando tivermos um poder tecnológico
a nível mundial, como têm o Japão, a Itália, a Suíça, aí nos
convirão as patentes. (Palmas nas galerias.) Aí não estaremos
contra os interesses do nosso povo, não estaremos contra
os interesses fundamentais da nossa vida. Mas esta lei vai
muito além, pois consegue alterar a ciência e definir uma
descorberta como uma invenção; consegue alterar o vernáculo, chamando uma descoberta de invenção. É um atentado
ao vernáculo, é como se esta Casa fosse decretar a revogação
da lei da gravidade. Ninguém inventou o ser vivo. A ciência
até hoje não explicou como o ser vivo surgiu, em 9 bilhões
de anos de estabilidade termodinâmica da ecosfera.
Se esta lei for implantada, esta extraordinária agricultura
tropical, que há séculos vimos construindo e hoje já produz
80 milhões de toneladas de grãos ao ano, será totalmente
destruída, como a agricultura norte-americana está destruída.
A dívida da agricultura americana é impagável. A sobrevivência de mais de 50% dos agricultores do rico Midle West
americano está absolutamente inviabilizada. O índice de suicídio entre os agricultores norte-americanos é o mais alto entre
todos os setores ocupacionais dos Estados Unidos.
Esta lei vai destruir a agricultura brasileira, vai destruir
a indústria farmacêutica, vai destruir a nossa indústria em
geral, porque todo o processo de averbação dos pacotes tecnológicos é essencial para evitar dezenas de cláusulas restritivas
que impedem a indústria nacional de competir e de sobreviver.
Tudo isso está sendo destruído. O INPI vira um mero cartório
vil, quando está em jogo a sobrevivência dos interesses profundos da nossa sociedade - na agricultura, na indústria, na
tecnologia, no saber, na independência e na soberania nacional.
Estou certo de que a maioria dos representantes desta
Casa, quando tomar conhecimento do que representa esta
lei, irá rejeitá-la com energia. Gerações à frente irão repudiar
aqueles que provocarem tão hediondo ato, que nos afasta
da terceira revolução industrial. Sei que esta Casa não está
consciente disso. Há apenas doze dias fui convocado para
fazer uma breve exposição na Comissão de Agricultura da
Casa. Eu não entendia por que o setor pecuarista deste Congresso não estava lutando, e então encontrei uma Comissão
perplexa, que ignorava em toda a sua extensão os efeitos
desta lei. Da extrema direita à extrema esquerda, como disse
o Presidente da Comissão, os componentes da mesma, por
unanimidade, não concordam com essas medidas, que irão
destruir completamente a agricultura brasileira no que ela
tem de mais legítimo e permanente.
Os efeitos dessa lei também entram no campo moral.
devem ter lido o livro do João Ubaldo Ribeiro,
"O Sornso do Lagarto". Aquilo é a biologia moderna: as
mutações em serem humanos de genes animais, para criar
um matadouro de seres semi-humanos. semi-animais, a fim
de obter órgãos para resolver o problema de transplantes.
É um livro atualíssimo, que se antecipou a essa discussão
no Congresso e que diz tudo.

v.
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Estão os cardeais brasileiros, em enérgico protesto, dizendo da natureza ilícita dessa legislação, da sua imoralidade
de contestar princípios absolutos, que é o que nos garante
a sobrevivência como seres dignos e que nos afasta dos animais. Esta lei, sob vários aspectos, é profundamente inconstitucional - não na sua letra morta, mas nos seus efeitos porque fere a livre iniciativa; é inconstitucional porque fere
a dignidade humana; é inconstitucional porque inviabiliza a
sobrevivência da estrutura econÔmica brasileira, quer no setor
industrial, quer no setor agrícola.
Esta é uma questão política central e esta, Sr. Presidente,
é a Casa da política. O povo brasileiro, em gerações consecutivas, jamais perdoará quem aprovar essa legislação, ainda
que seja por desconhecimento - e acredito que a maioria
desconhece as conseqüências dessa lei. Não posso desconhecê-las porque durante nove anos enfrentei essas questões em
nível nacional.
Sr. Presidente, quero pedir desculpas a V. Ex· por tê-lo
obrigado, por duas vezes, a repetir a advertência de que o
meu tempo está terminando. Muito obrigado. (Palmas no
plenário e nas galerias.)
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A Presidência pede às galerias que cooperem com os nossos trabalhos,
que estão indo muito bem. Todos os Srs. oradores estão expondo suas idéias democraticamente, e essa é uma demonstração
de que esta é a Casa do povo, que aqui discute livremente
as idéias.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Concedo
a palavra ao Sr. Roberto Jaguaribe, representante do Ministério das Relações Exteriores.
O SR. ROBERTO JAGUARIBE (Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr. Relator, Sf's e Srs. Deputados,
a exemplo do meu colega Luís Antônio Barreto de Castro,
que já se dirigiu a V. Ex's, fiz parte de um grupo técnico
ao qual o Governo determinou que examinasse essa questão,
recentemente. Os debates havidos a respeito dessa matéria
têm comprovado que se trata de uma questão de fundamental
importância para o País, mas que também se reveste de uma
dimensão bastante emotiva e carregada de traços ideológicos,
com muita freqüência. Via de regra, esse tipo de avaliação
tende a ser bastante desprovido de um embasamento concreto
adequado.
Creio que antes de mais nada seria interessante fazer
uma breve exposição sobre o que é o sistema patentário e
como ocorreu sua evolução no cenário internacional. Duas
dimensões me parecem mais relevantes. A primeira e mais
importante é a utilização de uma política adequada de propriedade industrial como um mecanismo de fortalecimento da
capacitação tecnológica-industrial do país. Historicamente, essa dimensão é a mais relevante. A evolução de todas as legislações no mundo tem comprovado que ela está intimamente
vinculada a esta prática, na verdade desde a Idade Média,
pois a atração de tecnologias de tecelagem da Flandres, na
Inglaterra, através da concessão de privilégios de exploração,
determinou o desenvolvimento desses países nesse setor de
forma mais acelerada. Qualquer avaliação dessa dimensão
da propriedade industrial levará à conclusão de que a proteção
a esses direitos tende a favorecer investimentos específicos
nas áreas protegidas.
Outra dimensão de relevo mais recente, mas nem por
isso pouco importante, diz respeito à inserção de um país

na comunidade internacional. Essa questão, de certa forma,
também é bastante antiga, à medida que os países, como
já citei, utilizavam suas políticas de propriedade ou de concessão de privilégios de exploração em certos setores para tentar
atrair pessoas de outros países que detinham algum tipo de
conhecimento nessa área. Mas hoje ela adquire um caráter
ainda mais importante, porque passou a ser usada como um
indicador econÔmico, industrial e tecnológico, que serve para
avaliar a capacidade de investir em um país. Evidentemente,
não se trata do indicador mais relevante. Outros indicadores
macroeconÔmicos, como estabilidade macroeconômica, crescimento econômico, renda per capita etc, são indicadores relevantes, mas ela faz parte do rol de instrumentos com os quais
se defronta um potencial investidor ao avaliar as perspectivas
de investimento em um determinado país.
Por outro lado, essa questão adquiriu uma dimensão extremamente relevante na relação entre os estados, como evidenciam todos os debates travados no âmbito multilateral
sobre essa matéria, sobretudo no da rodada uruguaia do Gatt,
mas também no próprio seio da Organização Mundial de Propriedade Intelectual, a OMPI, através das negociações de
harmonização.
A evolução das negociações multilaterais tem apontado
de forma inequívoca para uma tendência a uma proteção mais
abrangente e rigorosa dos direitos de propriedade industrial.
Todas as negociações no âmbito multilateral têm restringido
um espaço conquistado inicialmente pela Convenção de Paris,
que dava uma flexibilidade muito ampla às legislações nacionais. Portanto, hoje em dia, a margem de manobra existente
para as legislações nacionais de cada país é muito mais reduzida do que o foi há pouco tempo atrás, e tenderá a ser
ainda menor, porque existem tratados cobrindo diversas áreas
que antigamente não eram objeto de consideração, como a
de circuitos integrados e a das questões de variedades de
plantas. Já foi citado aqui, por um orador precedente, um
Povi que trata especificamente dessa matéria na questão da
informática, que também é obieto de uma crescente atenção
na sua dimensão de propriedade industrial.
Portanto, o cenário internacional aponta, de forma absolutamente inequívoca, para uma tendência de proteção mais
abrangente e rigorosa. Isso é uma opção que, evidentemente,
cada país tem que fazer, mas que fez com que países com
grande viabilidade de autonomia e reconhecida competência
em certos setores, como a própria China, passassem a adotar
legislações bastante mais rigorosas de proteção à propriedade
industrial.
Acho que algumas dimensões dessa questão já foram
3:bordadas aqui, mas como têm uma sensibilidade mais específIca merecem uma abordagem pontual. A primeira e mais
relevante de todas é a questão do escopo da patenteabilidade:
quais os setores tecnológicos que devem ser objeto de proteção
e quais os que devem ser mantidos de fora. Como citei anteriormente, o espaço com relação a essa discussão, no âmbito
indnstrial, está bastante mais reduzido. Sem entrar no mérito
específico da validade da proposta e da própria decisão, hoje
não se discute mais patente de farmacêuticos. Isso é um ponto
do passado, superado. O que se discute hoje é a conveniência
ou não de proteger variedades de espécies animais e vegetais.
A discussão da patenteabilidade dos produtos farmacêuticos está inteiramente superada e não faz parte do debate
amplo que se tem sobre essa matéria. Não estou com isso
dizendo que não existam países que ainda tenham relutância
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em aceitar esses dados, o mais notório dos quais é a Índia
-que tem, inclusive, uma indústria relativamente capacitada
nesse setor.
Ê bom deixar bastante claro que o Brasil, ao não reconhecer, como não o faz, patentes na área farmacêutica, na área
de produtos químicos e na área alimeniíóa, não está entrando
em contradição c0!U nenhum compromisso internacional que
tenha assumido. E um legítimo direito que ele tem, como
consta da Convenção de Paris. Os países têm apenas a obrigação de dar tratamento nacional aos demais membros da Convenção de Paris - ou seja, o fato de hoje não concedermos
proteção a esses setores não está em contradição com essa
convenção. Estará, contudo, com os novos instrumentos internacionais que estão em vias de serem fechados, o mais importante, volto a frisar, sendo o pacote final da rodada uruguaia
de GATI, que não prevê a possibilidade de não concessão
patentária a esses setores tecnológicos.
Na proposta do Governo sobre essa matéria incorporamos, evidentemente, essas avaliações externas e também
a preocupação interna. O que foi deixado de fora consiste
basicamente na questão das transformações derivadas do núcleo atômico, porque é uma matéria de interesse estratégico
e também de interesse tecnológico específico, que com muita
freqüência é deixado fora dos setores patenteáveis em diversas
legislações. Outro ponto diz respeito à questão dos seres vivos,
que é a que se debate no âmbito externo. A avaliação do
Governo quanto a isso é a de que, primeiro, não há um amadurecimento no debate nacional sobre essa matéria, que suscita
aspectos morais e éticos da maior relevância, que ainda não
foram discutidos com suficiente clareza. O entendimento do
Governo, portanto, é o de que não houve amadurecimento
suficiente para que se chegue a uma decisão sobre esse ponto.
Evidentemente, essa reserva feita a seres vivos exclui
os microorganismos, uma vez que esta é também uma questão
já superada no que diz respeito à discussão no âmbito externo,
e o espaço para a nossa legislação é reduzido. Da mesma
forma, as entidades de classe que operam com empresas que
efetivamente aplicam recursos no setor, como a Abrapi e
a CNI, testemunharam o interesse acentuado dessas classes
empresariais em reconhecer o patenteamento de microorganismos.
Ê importante ter presente que, nessa questão do escopo
da patenteabilidade, não podemos nos concentrar exclusivamente nesse artigo específico, que, no caso da proposta do
Governo, é o art. 18. Devemos examinar também dois outros
artigos, que são necessários para uma avaliação correta do
que é a patenteabilidade. Trata-se do art. 89 , que determina
a necessidade de ato inventiva, da novidade e da aplicabilidade
industrial, para que uma invenção seja patenteada; e do art.
10, que caracteriza, com bastante precisão, a distinção entre
invenção e descoberta, de forma que alegações pouco informadas, ou mal-intencionadas, quanto à possível patenteabilidade
da biodiversidade, que estaria sendo proposta pelo Governo
e por projetos anteriores, carecem de qualquer fundamento,
porque, evidentemente, a biodiversidade consiste numa descoberta. E a proposta do Governo é muito clara, inclusive
porque especifica que, mesmo não sendo 'nas formas encontradas na natureza, ainda assim não são patenteáveis. Assim,
não há nenhuma mistificação possível quanto a esta matéria,
se a pessoa ler com clareza a proposta que está no papel.
Evi,dentemente, mistificação é uma palavra-chave, porque este e um tema que, de um lado e de outro, se presta a uma
enorme mistificação.

Outro ponto relevante, que vem sendo tratado pelos diversos oradores e que merece destaque; é o do prazo de transição. Vou associar isso à questão do pipeline para dizer, brevemente, que é verdade, como o orador precedente mencionou,
que o GATI e a Rodada Uruguai permitem, até o momento
(não se sabe se isso vai permanecer, mas aparentemente é
possível que haja uma alteração) aos países em desenvolvimento a possibilidade de usar um prazo de transição de
até dez anos para reconhecimento da patente de produtos.
Ocorre que, na prática, o prazo de transição para o reconhecimento de patentes significa conceder à indústria um prazo
para imitar ou copiar produtos que sequer foram inventados,
porque aqueles que já forem inventados podem ser copiados
livremente. Então, estamos dando um prazo para produtos
que sequer foram inventados.
Trata-se, evidentemente, de uma avaliação difícil, sobretudo considerando-se o estado da indústria nacional e a capacidade que ela terá de, efetivamente, nos próximos cinco ou
seis anos, copiar produtos que ainda não foram inventados
- ou seja, produtos da mais recente geração na área farmacêutica.
Outra questão -esta extremamente fundamental, e creio
que talvez seja a mais importante de todas as questões relativas
a essa dimensão da propriedade intelectual - é a do licenciamento compulsório, sobretudo da obrigatoriedade de fabricação no País. Se é verdade - como creio que é - que
a questão da propriedade industrial pode ser utilizada como
um elemento importante da política tecnológica e científica,
é absolutamente imprescindível que ela tenda a atrair investimentos para o País. Para tanto, é necessário que se torne
obrigatória a produção no País, sob pena de um licenciamento
compulsório caso isso não seja feito. Do contrário nos tomaremos meros importadores da tecnologia protegida, e não
haverá investimentos no setor.
Outra questão fundamental, também abordada por oradores precedentes, é a da importação paralela. Creio que
já ficou bastante claro pois foi abordada por todos, praticamente, e permite um mecanismo de ajuste em que o próprio
mercado faz com que abusos do privilégio patentário não
possam ser utilizados.
Finalmente, cabe um comentário de ordem genérica, para
dizer por que um país como o Brasil, que tem uma capacitação
tecnológica tão diversa da dos países mais avançados, vai adotar uma legislação que hoje se aproxima mais da dos países
mais avançados. Creio que a resposta reside, justamente, nas
duas dimensões importantes que analisamos: a primeira, a
da própria capacitação tecnológica industrial; e a segunda,
a questão da inserção, de forma fluida e conveniente, na comunidade internacional.

Ê necessário deixar bastante claro que não é a concessão
do privilégio que nos pode prejudicar e, sim, a ausência de
salvaguardas suficientes para garantir que o privilégio não
seja utilizado de forma abusiva. Creio que a proposta governamental, que cobre com bastante amplitude esses casos - os
interesses nacionais, a calamidade pública, a patente independente, que é elmento extremamente importante, a não exploração ~ ~ ~buso do poder patentário - contém uma margem
~e ~exIbl1Idade para que o Governo possa, com rigor e incisão,
limItar abusos eventualmente realizados. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Com a
palavra o Sr. Ennio Candotti, representante da SBPC - Sociedade Brasileira para o progresso da Ciência.
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o SR. ENNIO CANDOTTI (Presidente da SBPC) Sr. Presidente, Srs. Deputados, senhoras e senhores, o preço
das sementes e medicamentos depende da Lei de Patentes.
O que este Congresso determinar terá grande impacto,
portanto, na saúde, na alimentação e na economia popular,
no desenvolvimento científico e tecnológico.
Parece que as opiniões deste Plenário se dividem, porém,
quando o projeto de lei trata de fármacos e de biotecnologias
vegetais.
Por quê?
Ao conceder uma patente, dá-se direito de monopólio
na exploração, produção e comercialização de uma droga ou
de uma semente engenherada.
Monopólio significa arbitrariedade na determinação do
preço. É sinônimo de reserva de mercado, de esterilização
do sistema moderador de preços, da concorrência.
Afirma-se que a patente é necessária para garanti! a remuneração dos duzentos milhões de dólares gastos para lDventar,
testar e divulgar um fármaco, duzentos milhões de dólares
gastos ao longo de dez anos, o tempo de maturação de uma
droga. Afirma-se também que são necessários aproximadamente outros dez anos para recuperar esses investimentos.
Mas, pergunto eu: será que essas informações são verdadeiras? Alguém já se perguntou isso? O próprio Teixeira,
representante da Interfarma, já checou o que está dizendo,
ou é apenas um blefe do seu departamento administrativo?
(Palmas.)
Para verificar se esses dados correspondem à realidade,
poderíamos comparar o preço de medicamentos produzidos
sob proteção de patente com o preço dos genéricos, os mesmos
medicamentos livres de patente e de despesas de pesquisa
de desenvolvimento.
Vamos comparar o preço do medicamento produzido pela
empresa que o inventou com o preço do mesmo medicamento
produzido por outra empresa, através de engenharia reversa,
por um processo químico alternativo. Mais barato, porque
produz e sintetiza uma molécula, uma droga conhecida, cujo
efeito já foi comprovado.
Os genéricos são medicamentos que podem ser produzidos quando a proteção de patente expirou ou em paísesonde não se reconhece a proteção patentária.
O Retrovir, lembrado por Teixeira, por exemplo, é o
AZT, o medicamento usado para combater a AIDS, produzido pela Wellcome, detentora da patente. É vendido aqui
a 140 dólares. A Zidovudina é o nome do genérico do AZT,
produzido no Brasil ou no Canadá e comercializado pela metade do preço: 70 dólares. O genérico custa a metade do produto
de patente, de marca.
O Amoxil poderia ser outro exemplo. B produzido por
um laboratório britânico, proprietário de sua patente, que
o vende a 21 dólares e meio. Estou usando sempre os números
dos Estados Unidos, porque aí seriam mais confiáveis ao Departamento de Estatística da Interfarma. Naquele mesmo país,
o Amoxil genérico custa 8 dólares e meio. Por que digo isso?
Em média, pode-se estimar que a partir de dados fornecidos,
sempre pelo COD8umers Report americano, que os genéricos
são 40% mais baratos que os medicamentos de marca.
Muito bem, essa diferença de preço entre o medicamento
de patente e o genérico, de 40%, essa porcentagem corresponde ao valor aproximado da remuneração do investimento
realizado para criar essa droga. Claro! Então, vamos observar
a tabela dos 20 medicamentos de marca protegidos por patente

que lideram as vendas no mundo. Verificamos que o faturamento em 1990 soma aproximadamente 20 bilhões de dólares.
O faturamento por medicamento varia entre 2,8 bilhões de
dólares para o Zantac, usado no tratamento da úlcera, e 600
milhões de dólares para o lanterninha, o que está em 20º
lugar, o Ipamiron, indicado para acentuar o contraste radiológico. Então, varia entre 2 a 8 bilhões para 600 milhões. Quarenta por cento disto significam 8 bilhões de dólares. Significa
que no caso mais caro, o Zantac, estamos em torno de 1
bilhão e 200. No caso do Ipamiron estamos em 240 milhões
de dólares.
Portanto, se o faturamento total desses 20 fármacos, que
representa mais ou menos 12% do mercado mundial, é de
8 bilhões, há uma média 400 milhões de dólares por título
por ano, variando, como disse, entre 1 bilhão e duzentos
e quarenta milhões. Então, até o vigésimo lugar, em um ano,
obtém-se, em média, o dobro daquilo que a Interfarma acaba
de dizer ser necessário para produzir uma só droga. (Palmas.)
Então, as observações de que são necessárias dez anos para
se obter o dinheiro investido na produção de um fármaco
são apenas parcialmente verdadeiras, diria mentirosas. Há
quem acredite.
O Nobre Deputado Roberto Campos, em artigo recente,
justifica a necessidade de se prolongar o monopólio patenteário para garantir o retorno, lento, dos altos custos de síntese
e produção de uma droga. Acredito que ele deva ter obtido
essas informações no mercado. Deve ter sido no quiosque
da Interfarma.
Posso ter simplificado excessivamente as contas, mas dificilmente chegaremos a entender a necessidade de dez ou vinte
anos de reserva de mercado para remunerar os investimentos
em pesquisa e desenvolvimento, a menos que a taxa de juros
cobrada seja de 1.000% ao ano, fora a inflação, como se
as pílulas fossem pontes e estradas de concreto, aquele concreto usado pelas empreiteiras e tantas vezes discutido nesta
Casa.
Os instrumentos necessários ao tratamento de doenças,
como a de Chagas, que afetam cinco milhões de brasileiros,
por exemplo, acredito que devem ser mantidos fora dos acordos e direitos patenteados. O interesse público deve, sim,
justificar a revisão de uma concessão de monopólio. Não acredito que alguém possa duvidar que, se existisse uma vacina
para curar, para proteger milhões de brasileiros e que ela
pudesse ser reconstruída em nossos laboratórios, esteja ou
não sob proteção patentária, que alguém prefirisse pagar os
preços extorsivos com ela seria oferecida no mercado pelo
detentor da patente ao invés de produzi-la aqui.
Lembrem-se: o AZT varia de 70 a 140 dólares. Se passasse
para cinco milhões, o orçamento da Nação não daria conta
disso. Portanto, são números que não cabem no pequeno
universo do representante da Interfarma. (Palmas.)
Estas que estou apresentando não são apenas emendas
ao projeto. Trata-se de um programa de trabalho de grande
responsabilidade social da ciência e da nossa indústria, um
programa que deve nascer e criar raízes nesta batalha das
patentes e que é um instrumento de política industrial. Sua
implementação deve ser fruto de uma decisão conjunta, capaz
de concentrar os recursos, inteligências e vontade política do
Congresso, do Governo e das instituições de pesquisa. Lembrem-se: milhões de doentes acompanham com justa preocupação as decisões deste Congresso. Vamos trabalhar para que
esta preocupação não se transforme um imenso grito de horror.
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Os artigos polêmicos desta lei tratam de sementes e medicamentos, de saúde e alimentação, como disse. Observei que
são corretas as sinformações divulgadas sobre o custo da produção de medicamentos e da velocidade de sua remuneração.
Da mesma forma, afirmo que não é correto o tratamento
dado ao patenteamento das invenções biotecnológicas. Há,
no mínimo, pouca clareza no texto do projeto de lei e nos
substitutivos em tudo o que se refere aos inventos que envolvem vegetais e sementes.
Os inventos biotecnológicos são tratados no art. 18 do
Projeto n° 824, onde se afirma que não se expedirá patente
aos processos essencialmente biológicos de obtenção de variedades vegetais e animais e a qualquer outro processo para
obtenção de animais. Ressalva-se, porém, que não se incluem
nessa categoria os microorganismos, os produtos resultantes
dos processos microbiológicos.
Concluindo, o § 2~ do art. 18 diz que a proteção dos
direitos de propriedade industrial relativa a espécies vegetais
e animais será regulada em lei especial. Nos substitutivos posteriores, esse artigo tem sido modificado. No último substitutivo, apresentado em março pelo Governo, esse artigo ganha
a seguinte redação: "Não são patenteados seres vivos, excetuando-se micro-organismos".
Surge de imediato a dúvida: os direitos de propriedade
relativos a espécies animais e vegetais engenheradas serão
regulados em lei especial ou não? Consultei, há poucos dias,
entidades representativas da área agropecuária, que entendem
que a área de biotecnologia deve ser toda ela tratada em
lei especial. Não parece ser este porém, o entendimento do
último substitutivo do Governo e de outros que circularam
antes. Está clara pelas declarações de seus autores. Imagino
que a leitura poderia ser a seguinte: não são patenteados
seres vivosengenherados, uma vez que o ser vivo cujas características não foram modificadas em laboratório não constitui
invenção e, portanto, a proteção a vegetais e animais engenherados é diferente da proteção patenteária e deve ser tratada
por lei específica. Isso seria razoável, se não existisse a exceção
de microorganismos.
Entende-se por microorganismos uma extensa variedade
de entidades biológicas.
Poder-se-ia então imaginar que, devidamente caracterizadas, as dúvidas desapareceriam. É o que o orador que me
antecedeu surgeriu. Aos microorganismos, a clareza. Mas eu
diria que não há clareza. Vejam, por exemplo, uma definição
de microorganismo que se encontra nos textos competentes:
"Todo organismo celular tal como bactéria, fungos, leveduras,
algas, protozoários, células animais, células vegetais e organismos não celulares tais como vírus, fagos, plasmidios e seqüências de DNA... "Observem que falei em células vegetais,
e aí reside a confusão, ou melhor, o equívoco, uma vez que
deste microorganismo, da célula vegetal, pode-se obter a própria planta, o que o torna equivalente ao próprio vegetal.
Isso contradiz a premissa de que seres vivos, plantas e animais,
mesmo engenherados, não são patenteados.
Então, esta é uma quetão que deve ser resolvida. Não
é apenas uma questão técnica, mas política, Deputado Ney
Lopes. (Palmas.) Reconstruir um ser vivo a partir de uma
célula, até o momento, consegue-se apenas com a célula vegetal. Com células animais isso ainda não é possível. Mas, poderíamos consultar um bioquímico de laboratório e saberíamos
que essa hipótese não está descartada.
De fato, não há diferença essencial entre a engenharia
de microorganismos e a de outros seres chamados superiores.

Há apenas uma diferença de f.scala. Os conhecimentos que
permitem manipular a estrutura genética de uns permitem
manipular também a engenharia dos outros.
Estas observações recomendam cautela ao legislar sobre
os direitos de propriedade industrial ou intelectual. Lança
também uma dúvida, de caráter ético, que devemos examinar.
Não se trata, nesse caso, apenas de preços e de monopólios,
mas também de valores morais sobre os quais construímos
uma cultura e uma sociedade. Tudo isso sugere que se deve
evitar, no exame da matéria, pressa e superficialidade.
As biotecnologias formam um campo de pesquisas em
pleno desenvolvimento, que não constitue hoje um corpo de
conhecimento consolidado sobre o qual seja possível legislar
sem grandes ambigüidades.
E controvertido, lá fora como aqui, decidir se e como
devem ser concedidos direitos de propriedades e monopólio
aos inventos e engenharias biotecnológicas. Tudo indica que
nessa área um sistema de proteção semelhante ao direito de
autor seria mais adequada. O que, aliás, se pretende para
a pro!eção de variedades vegetais.
E nossa proposta que a proteção aos inventos biotecnológicos que envolvem animais e plantas, inclusive microorganismos, seja tratada em lei específica.
Todo cuidade é pouco. Cada vez mais as semestes são
modificadas em laboratório e cada vez mais a alimentação
de milhões de seres humanos depende delas - de sua qualidade e, sobretudo, de seu preço. A concessão de direitos
de propriedades e monopólio das celulas vegetais e, portanto.
das sementes se assim determinar essa Casa, terá grande influência nos preços dos alimentos no mercado.
Seria interessante verificar também, nesse caso, como
fizemos no caso dos medicamentos, quais são os prazos médios
em que os recursos investidos na engenharia das sementes
são recuperados.
Estôu certo de que faremos isso quando tratarmos dessa
questão de modo espedfico, ou pelo menos espero que isso
venha a acontecer.
Resta lembrar ao legislador que os inventos biotecnológicos são por vezes muito criativos e têm a particularidade
de auto-reproduzir-se. De modo diferente das pílulas, as sementes - engenheradas ou não - multiplicam-se desde que
cultivadas (não se usa mais dizer plantadas) e propagam de
geração em geração as modificações introduzidas no laboratório.
Isso é possível graças a um sistema próprio dos seres
vivos, ainda muito mal conhecido pelos cientistas, mas que,
apesar disso, é bastante eficiente. Desse sistema, porém, nunca foi encontrado o registro de patente.
Mas não se preocupem. A controvérsia a esse respeito
não deverá ser resolvida por esta Casa. O criador desse sistema, até agora, não reivindicou a sua propriedade ou superfaturou a concessão dos direitos de uso. (Palmas.)
Alguns afirmam, porém, que, se os senhores do mercado
insistirem em cobrar por suas receitas, o inventor do sistema
reprodutivo acabará por taxar o uso de suas criações. Dizem
também que o tributo será proporcional aos abusos cometidos.
(Palmas.)
Sr. Presidente Inocêncio Oliveira, se me permite V. Ex'.,
gostaria de acrescentar, já fora da minha exposição, que, no
projeto de lei, se esquece de um dos mais importantes protagonistas da criação de inventos neste País. As comunidades indígenas são ricas em conhecimentos que foram aplicados no
uso dos produtos naturais, e a elas não se reconhece nenhum
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direito de patente, já que a Constituição não prevê que essas
comunidades devam depositar no INPI ou em órgãos do Estado o patenteamento dos seus conhecimentos. (Palmas.)
Existe uma tutela especial, aprovada nesta Casa, constante da Constituição, que dá ao Estado o dever de proteger
essas culturas e dar a elas formas de obter algum ganho ou
alguma remuneração por seus inventos ou pelas criações das
suas culturas.
Os exemplos são inúmeros. Seria importante que, por
determinação da Presidência, se difinisse uma pequena comissão técnica capaz de recolher subsídios e verificar que o patrimônio das culturas indígenas merece melhor proteção.
Eu pediria ao nobre Deputado Ney Lopes, que ainda
pode apresentar emendas a essa lei, que introduza um pequeno
parágrafo que mostre que reconhecemos que a cultura indígena, há milhares de anos nessa terra, compreendeu que alguns
produtos naturais têm uma função específica e não sabia que
deveria ter registrado a sua invenção no Instituto Nacional
da Propriedade Industrial.
Vamos buscar uma maneira de corrigir essa distorção.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Concedo
a palavra ao Sr. Márcio Antônjo de Oliveira, representante
do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino
Superior - ANDES.
S. S' disporá de 10 minutos na tribuna.
O SR. MÁRCIO ANTÓNIO DE OLIVEIRA - Sr.
Presidente, Inocêncio Oliveira, Srs. Parlamentares, Srs. Representantes de entidades aqui presentes, o Sindicato Nacional
de Docentes das Instituições de Ensino Superior - ANDESSN vem a este fórum para participar de um debate que envolve
tdoas as universidades deste País e mais ainda a definição
de uma política com enormes repercussões na produção da
ciência e da tecnologia. O assunto é de extrema importância,
e é preciso que seja definido numa interação dinâmica entre
a sociedade e o Poder Legislativo.
A universidade pública brasileira (com raríssimas exceções) é o locus privilegiado da produção do conhecimento
sistematizado e cientifico através da pesquisa financiada pela
sociedade, através das verbas públicas canalizadas pelo Estado, seja em forma de bolsas, seja em forma de investimentos
em laboratórios ou em manutenção de equipamentos.
Essa produção hoje está aquém do potencial real das
universidades, limitadas, estranguladas pela falta de condições, pelo sucateamento a que foram levadas pela política
neoliberal dos últimos anos. As verbas foram minguadas, a
reparação de equipamentos, desleixada, e não houve renovação quase nenhuma, num mundo onde a velocidade tecnológica atingiu índices incalculáveis. A evasão de pesquisadores
dos centros de pesquisa e ensino toma-se dramática em alguns
lugares, comprometendo o futuro deste Pais. Dispomos mnda
de um patrimônio significativo de recursos humanos e de massa crítica capaz de produzir insumos significativos para a ciência e a tecnologia, e é nessa universidade pública que se produz
o conhecimento de interesse público voltado para as grande,s
questões nacionais e da maioria de nosso povo. Assim, a
universidade insere-se no dever de estar a serviço de toda
a sociedade.
A universidade deve, pois, estar em interação com todos
os segmentos da sociedade, inclusive o empresarial, mas de
forma autônoma e de acordo a um projeto social definido
pelo interesse público nacional acima dos particularismos dos

grupos que desejam privatizar o Estado, acima dos corporativismos. Ela não deve ser determinada pela lógica do mercado
ou do lucro privado, que a levará certamente à subserviência
ao capital internacional, que pretende deter o monopólio do
conhecimento de novos processos produtivos.
Os processos produtivos modernos incorporam cada vez
mais ciência e conhecimento, tomando-se obsoletas as formas
de produção advindas da revolução industrial do século XIX
pelo avanço tecnológico, pela necessidade de respeito ao meio
ambiente e uso de novas formas de energia.
É preciso que o País defina uma política de ciência e
tecnologia nes~e novo contexto internacional. O sucateamento
da universidade resulta da ausência de uma política de defesa
do interesse público no âmbito da ciência e da tecnologia
da qual deve decorrer a regulamentação da propriedade industrial.
O que estamos presenciando é o inverso. A regulamentação da propriedade industrial é que está servindo de pretexto
para se definir a política de ciência e tecnologia, para se atrelar
a produção do conhecimento a uma determinada linha política. E quais são os pressupostos desta linha? Trata-se de reduzir
a universidade brasileira ao consumo de produtos feitos alhures? Queremos reduzir a universidade a mera repetidora de
saberes e ainda assumido o pagamento de royaJties para isto?
Queremos vir um dia a.pagar pelo que já sabemos, por não
termos condições de desenvolver esse mesmo saber?
A aprovação do projeto que está aí implica uma política
de submissão e de atrelamento aos interesses das empresas
transnacionais, (Palmas.) ao governo norte-americano e, portanto, uma linha de capitulação aos interesses hegemônicos
do capital nessa feroz guerra comercial do mundo contemporâneo que busca reservas de mercado através do domínio
da tecnologia. Assim, estaremos definindo uma política para
o País com parâmetros externos e, contrariamente ao interesse'
público nacional, alijaremos do processo aqueles que hoje
fazem no País a produção conhecimento. Essa política precisa
dar prioridade a nosso desenvolvimento real, autônomo, ecológico e socialmente sustentado e sem que se percam os padrões internacionais de qualidade. ~ intercâmbio de informações, propiciado pelas novas técnicas de comunicação, permite
uma constante atualização dos pesquisadores brasileiros.
Srs. Congressistas, não podemos ser açodados na deliberação sobre este projeto. A interação entre o Legislativo e
a sociedade já é uma conquista do processo democrático que
levou até ao impeacbment do ex-presidente. Exemplo desse
avanço democrático é o processo participativo que vem resultando na discussão e aprovação na Câmara dos Deputados
da nova LDB, que esperamos continue a ser votada amanhã.
Temos que prosseguir na trilha da democratizaçãç da sociedade e das instituições nacionais. Não podemos ceder ao canto
da sereia de uma pseudo-modernidade, fruto da proposta neoliberal do ex-Presidente Fernando Collor de Mello.

A regulamentação da propriedade industrial deve consti~
tuir-se em processo que respeite a complexidade da questão.
Exigimos a preservação da liberdade no uso do conhecimento,
a afirmação da superioridade do interesse público sobre o
interesse privado, exigimos a participação da sociedade, o
desenvolvimento de nossas condições de produção científica
e tecnológica. Isto, sim, é a modernidade que defendemos
em nome dos 130 mil docentes das instituições de ensino superior deste País.
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Confiamos no espírito democrático, voltado para os interesses nacionais, dos Senhores Congressistas.
É preciso definir uma política de ciência e tecnologia
que leve à construção de uma sociedade justa e digna, em
que o conhecimento estará a serviço de toda a população.
(Palmas.)
O SR. PRESiDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem a
palavra o Sr. David Hathaway, representante do Fórum Brasileiro das Associações Não-governamentais - ONGs e dos
Movimentos Sociais para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento.
.
S. S~ disporá de dez minutios na tribuna.
.

O SR. DAVID .HATHAWAY (Pronuncia o seguinte
- SI. .P:esldente,.~r~s.e Srs. Deputados, falo aqui
hOJe, nesta auspiciosa expenenCla democrática, como representante de uma organização não-governamental - o AS-PTA, Assessoria e Serviços a Projetos em Agricultura Alternativa - e em nome de mil e duzentas entidades ambientalistas, sindicais e de desenvolvimento social reunidas no Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais para o Meio
Ambiente e Desenvolvimento. Nosso Fórum foi responsável
pela participação de mais de mil ONGs brasileiras no Fórum
Global realizado durante a "ECO-92" e foi corresponsável
pela organização geral daquelas atividades.
Muitos outros oradores vieram falar hoje de variados
temas polêmicos embutidos neste Projeto de Lei sobre a Propriedade Industrial. A nossa mensagem se dirige a um destes
temas em especial, o da proteção aos direitos do inventos
na área das biotecnologias. Trata-se do Patenteamento da
Vida, iniciativa polêmica e não resolvida entre os povos do
mundo inteiro.
Para se sintético e objetivo, inclusive começo pela conclusão: o patenteamento das biotecnologias e do material biológico não pode ser adequadamente tratado nesta lei. Por respeito ao rigor jurídico, ao conhecimento científico e aos intresses
nacionais - interesses econômicos, tecnológicos, sociais e
ambientais - os direitos do inventor nesta nova área científica
devem ser discutidos, conceituados e delimitados em outra
lei.
Os seres vivos não respondem aos critérios básicos aceitos
universalmente para a concessão de patentes, em particular
o requisito da novidade e da inventividade.
A questão, no entanto, é controversa. Em matéria de
seres vivos, o que é e o que não é invenção do homem?
As patentes só são dadas para invenções. O projeto incial
do Governo Collor chegava ao absurdo de considerar como
i~venção todo o material biológico e todos os processos biológIcos encontrados na natureza. Os dois substitutivos já apresentados também enfocam os processos biológicos naturais
como i~ve~ções potencialmente patenteáveis pelo homem.
O subStitutiVO do novo Governo, encaminhado pelo Líder
Rob~rto Freire, ~orrige ao menos esse erro, mas persiste em
q~ahfic~r como Invenção o material biológico natural que
nao estlVer exatamente no estado "tal como se encontra na
~atureza~'. Essa expres.são "tal como" significa que um grau
mdetenmnado de mampulação humana qualifique o natural
como não natural. Justificam assim o patenteamento do que
realmente não passa de descoberta, por exemplo os seres.
As patentes, senhoras e senhores, são concedidos para
invenções, não para descobertas, pelo menos na maioria dos
paí~es. Ou será que se abrir o Brasil para o mundo significa
aceitar tudo o que for decidido por tribunais norte-ameridls~urso.)

canos? Lá, no final dos anos 80, uma corte de apelações confirmou a patente reivindicada por um laboratório que havia
simplesmente purificado uma linhagem de células - de ato
valor potencial para a indústria farmacêutica - a partir de
tecidos do baço extraído de um paciente com leucemia. E
o tribunal decidiu também que o paciente, que sobreviveu
sem o baço, não tem direito algum a controlar o uso de parte
de seu próprio corpo, e nem sequer a uma remuneração por
sua exploração comercial. Outro exemplo: o pilocarpina é
um a1calóide extraído das folhas de árvore amazônica jaborandi. É usado como princípio ativo de um remédio contra
glaucoma, que hoje é importado pelo Brasil. Certamente a
empresa transnacional que desenvolveu o remédi.o à base de
pilocarpina fez uma contribuição à ciência e à medicina. Mas
o uso desta substância descoberta na natureza deve poder
ser patenteado? Além disso, vejam bem, se o pilocarpina
for patenteado, o País nem poderá desenvolver tecnologias
para usufruir de seus próprios recursos naturais?
Onde está o limite entre o que é natural e o que é invenção? Entre o que é descoberta e o que pode ser patenteado?
Em que circunstâncias os recursos biológicos do País poderão
ser patenteados e monopolizados? Quais são os fatores éticos,
políticos e estratégicos a serem considerados na proteção das
invenções nesse trabal1Io tecnológico? As respostas terão que
ser dadas, mas ninguém as tem claras hoje.
Se for aceito que certos seres vivos siio invenções, então
como definirmos quais serão patenteáveis e quais não serão?
Há um consenso no País pelo menos que plantas e animais
em circunstâncias alguma devem ser patenteáveis. Todas as
versões deste Projeto de Lei apresentadas até hoje, no entanto, têm em comum a idéia de deixar patentear microorganismos, desde que sejam invenções do homem se é que isso
é possível. Se não bastasse essa dúvida persistente sobre se
o.microorganismo pode ou não ser considerado uma invenção,
amda permanece a questão: o que é um microorganismo?
Nas leis européias de patentes, o conceito de microorganismo
foi estendido muito além do que entendem os biólogos, para
incluir células de plantas e animais, culturas destas cédulas
e até as sementes de palmas. Poderíamos então refazer por
completo as nossas noções biológicas e passar a considerar
uma flor, um ser humano ou um elefante como simples amontoados de microorganismos! Sendo assim, de nada vale dizer
que apenas os microorganismos podem ser patenteados, se
todos os seres vivos podem ser encaixados no conceito patentário de "microorganismo".
Definamos, então, que para a nossa Lei o conceito de
microorganismo se limita a seres microscópicos como as bactérios, protozoárias, vírus, etc. Mas isto ainda não resolve o
problema, porque o pedido de patente pode referir-se não
~ó ao ~icroorganismo em si mas também a seus componentes,
mcluslve a seus genes, quando estes são definidos também
como invenções. O gene "inovado" e patenteado pode ser
transferido de uma bactéria para uma planta ou animal, e
é justamente este o objetivo da engenharia gennética. Uma
planta obtida dessa fonna - uma planta "transgênica" poderia ser excluída do patenteamento por ser planta. É isto
que as comunidades científica e agrícola do País desejam.
Mas como é que ficam os direitos sobre o gene patenteado
que está dentro dela? Obviamente, a planta não patenteável
na teoria, na prática fica patenteada.
Se for aceito que seres vivos são invenções - admitamos
ao menos a hipótese - então a quem vamos atribuir os privilégios de inventor? Há milênios que os agricultores conservam
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e melhoram suas variedades de plantas para o cultivo. Os
cruzamentos faziam-se através de trocas livres de sementes.
Ninguém era dono das variedades. Há poucas décadas na
história da humanidade, as amostras de sementes levadas de
graça do campos dos agricultores, como patrimônio da humanidade, começaram a render literalmente bilhões de dólares
para um punhado de empresas sementeiras transnacionais.
A apropriação desses valores se dá hoje cada vez mais através
do patent~amento das variedades vegetais nos países industrializados. E inadmissível que a patente não preveja a remuneração dos inventores da matéria-prima que tanta riqueza rende
aos países onde uma última etapa do melhoramento é feita.
Ao mesmo tempo, a riquíssima farmacopéia de inúmeros
povos indigenas e tradicionais também vem sendo apropriada
por laboratórios internacionais. Quem é o legítimo dono do
conhecimento sobre as plantas, suas qualidades medicinais,
seu preparo, suas dosagens, esse conhecimento verdadeiramente científico que já deu origem a tantos remédios de grande
valor não só medicinal mas também financeiro? Hoje, um
quarto de todo os remédios prescritos no mundo são de origem
vegetal, e seu valor de venda alcança mais de 40 bilhões de
dólares ao ano! Os laboratórios comerciais pouco mais fizeram
do que comprovar e viabilizar comercialmente a produção
patenteada do conhecimento alheio. E o que é que os índios
ganham com isso, além do desprezo e da extinção?
Uma lei de patentes que não atribua aos agricultores
e povos indígenas ao menos uma recompensa por sua contribuição às novas invenções biológicas só serve para perpetuar
um flagrante desequilíbrio de direitos, para não dizer um escândalo. Esta crítica hoje é levada muito a sério no mtmdo,
sendo inclusive contemplada em negociações internacionais
da FAO e na Convenção da Biodiversidade. Essa Casa deve
mostrar a mesma seriedade, dando tratamento adequado á
todas estas questões em uma lei separada sobre as invenções
em todos os campos da biologia.
Por último, Senhores e Senhoras, a Convenção sobre
a Biodiversidade ensinou ao mundo que o patenteamento
das bitecnologias tem muito a ver com os recursos genéticos
encontrados na natureza. Esta lição, sem dúvida, devemos
a George Bush. O problema em relação as patentes não é
somente patentear ou não patentear as plantas encontradas
na natureza. Aliás, o Presidente Bush, ao se recusar a assinar
a Convenção em junho do ano passado no Rio de Janeiro,
deixou mais do que claro que a indústria bioquímicanorte-americana em particular não admite que países como o Brasil
venham a dominar as tecnologias de última geração, justamente aquelas tecnologias que permitiriram a exploração econômica dos recursos genéticos nacionais. Para o Brasil e outros
países ricos em biodiversidade e em recursos genéticos, por
conseqüência esta é uma questão estratégica que ainda oferece
uma grande margem para a negociação multilateral. O País
tem um trunfo na mão, que é o controle sobre o acesso a
seus fabulosos recursos genéticos. Patentear as biotecnologias
hoje significa simplesmente renegar os avanços já alcançados
na Convenção da Biodiversidade e abrir a via legal para a
apropriação gratuita de nossa biodiversidade pelas companhias transnacionais, que serão os grandes beneficiados pelo
patenteamento de seres vivos no Brasil.
Patentear as biotecnologias hoje significa abrir mão da
possibilidade real de buscar um entendimento internaciona.l
que atenda aos legítimos interesses de todas as nações. E
neste sentido que as negociações ainda em curso na Rodada
Uruguai do GATT prevêm dez anos de prazo para os países

encontrarem as fórmulas adequadas para a proteção das invenções nesta área.
Façamos o melhor proveito do tempo disponível. Não
nos apressemos na definição, por mais necessária que seja,
do regime de proteção para as invenções biotecnológicas. Este
assunto deve ser excluído por completo deste Projeto de Lei,
para receber a atenção que merece. E V. Ex!s tem como
fazer isso, votando pelas emendas que excluem deste Projeto
o patenteamento de seres vivos e de materiais e processos
biológicos.
E esta forma regimental de permitir que essa proteção
seja estabelecida em outra lei, sem ferir os interesses nacionais.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Pela Sociedade Civil Organizada, concedo a palavra ao Sr. Lafaiete
Pereira Biet, representando a CUT.
O SR. LAFAIETE PEREIRA BIET - Sr. Presidente
Srs. Deputados, Srs representantes das
diversas entidades da sociedade civil, dos movimentos estuqa~tis e sindicais e das diversas outras entidades, a Central
Umca do~ Trabalhad~res está acompanhando a tramitação
desse projeto com mUita atenção.
. Obser~amos sobvá!ios aspectos o quanto o projeto é
nOCIVO aos IDteresses naCIOnais e da sociedade, especialmente
para a classe trabalhadora.
Creio que seria de extrema importância relembrarmos
um pouco a difíciL conjuntura que atravessa nosso País. Atravessamos uma das piores crises da nossa História com índices
de desemprego nunca vistos ant.eriormente forte arrocho salari~l, miséria inflação incontrolável seca do Nordeste flagelando
mIl~ares de tra~alhadores, violência no campo que já ceifou
maIS de 1.600 VIdas ~e ~deres rurais, e a barbárie do campo
exatamente pela omtssao do Estado e a não-realização da
reforma agrária.
Nessa crise institucional que atravessa o nosso País de
hoje a confusão nacional, a propaganda eleitoral tendo em
vista o plebiscito, os saques no Nordeste os arrastões no
Rio de Janeiro, lembram9s 32 milhões de br~sileiros em estado
de,a?soluta indigência. E importante lembrarmos a situação
caotIc~ q~e estamos atravessando, porque pela exposição do
Sr. TeIxeIra, represen~an~e da Interfarma, tem-se a impressão
de que estamos no PomeIro Mundo. A fala de S. S~ vai muito
be~ para países do Primeiro Mundo, da Europa, Estados
Umdos ou Japão, mas não para países sofridos como o nosso
de Terceiro Mundo.
'
Esta Casa tem a grande responsabilidade de conduzir
os destinos da Nação e já deu prova da sua seriedade e da
sua sintonia com os interesses da maioria da sociedade, quando
seus membros aprovaram o impeachment do ex-Presidente
Collor. Também essa abertura às entidades da sociedade civil
nesta discurssão é um grande exemplo e bastante louvável
de democracia.
Srs. Deputados, estamos, mais uma vez, frente a uma
grande prova, que novamente testará as vossas fidelidades
aos interesses nacionais aos do povo brasileiro. Sem dúvida
as cons~qü~ncias da aprovação do projeto de lei, mesmo co~
o sub~tItutIvo, serão bastante trágicas para nosso País, pois
havera aumento de preço dos produtos da cesta básica alimentos, .reméd!os, produtos de higiene e limpeza, inseticidas, defenSIVOs e IDsumos agrícolas, produtos hospitalares e farmacêuticos, devido aos royalties que deveremos pagar. E, mais
I1?-0cêncio~liveira,
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uma vez, quem sairá mais penalizado será a população mais
pobre.
Evidentemente que a oferta desses bens ficaria praticamente nas mãos de empresas multinacionais, que são as que
têm condições de manter em funcionamento a infra-estrutura
necessária para que possa fazer pesquisas modernas, avançar
no desenvolvimento de novos produtos e processos. Somente
as multinacionais terão condições de executar todo esse traballio. Conseqüentemente, haverá falência das empresas nacionais, que jamais terão condições de concorrer com o capital
estrangeiro. Como as empresas nacionais irão concorrer com
Monsanto, Bayer, Ciba Geigy, Cargill, Sandoz e diversas outras grandes empresas multinacionais? Só estas podem financiar altos investimentos, pois terão pessoas qualificadas e recursos necessários para as pesquisas.
Outro aspecto fundamental é que qualquer lide contenciosa entre o Brasil e o país sede dessas multinacionais implicará retaliações e sanções comerciais contra nosso País. A
pesquisa e a ciência nacionais estarão destruídas, porque necessitaremos de aval expresso das multinacionais para prosseguirmos com diversos programas de pesquisas no Brasil.
Quanto à retroatividade da lei, várias pessoas que me
antecederam enumeraram os grandes prejuízos que isso trará
para as pesquisas já em andamento nas universidades, nos
laboratórios e nos institutos de pesquisa. Isso afetará de forma
nociva segmentos inteiros da indústria nacional.
A própria inclusão, no substitutivo, do segredo de negócio
é uma aberração que vai contra o próprio instituto da patente,
pois não privilegia a divulgação do invento à sociedade, em
troca do monopólio da patente. Isso irá causar uma grande
individualização das pesquisas e não permitirá intercâmbio
entre cientistas e pesquisadores. Isso, sem dúvida, causará
grande retrocesso à ciência.
Quanto a nós, agricultores, sem dúvida, também seremos
os mais afetados, porque nem poderemos aproveitar as sementes das safras anteriores. E a agricultura, mais uma vez, vai
estar de mãos atadas com as multinacionais estrangeiras. Se
consumirmos "x" sementes, teremos de consumir "x" insumos
agrícolas e "x" de determinado defensivo.
Lembro também a biodiversidade amazônica, que estaria
de vez ameaçada, já que as pesquisas genéticas em plantas
e animais produzirão efeitos econômicos.
Sabemos que detemos mais de dois terços, ou aproximadamente dois terços, da biodiversidade mundial do nosso planenta. E, sem dúvida, a Amazônia verá uma corrida do ouro.
As multinacionais estarão investindo pesado, e será o fim
das comunidades locais extrativistas e do grande conhecimento
que os índios têm no aproveitamento natural das plantas,
conforme já citado.
Percebemos que essa esquizofrenia neoliberal, essa febre
do modernismo ao tentar aprovar este projeto de lei às pressas
estará criando um monstro jurídico, institucional e administrativo, totalmente incompatível com os negócios do nosso
próprio sistema capitalista, como foi dito hoje.
Este projeto também fere profundamente a questão moral e ética, quando põe em jogo, quando põe em risco os
princípios fundamentais da vida e mesmo o Direito Constitucional, quando forças imperialistas, governos de outros países
querem interferir na própria soberania do Legislativo brasileiro.
Apenas para citar, gostaria de enfocar alguns trechos
que a imprensa recentemente expôs em diversos jornais:

"O Embaixador Marcos Azambuja (representante
especial do Governo brasileiro na Eco-92) advertiu ontem que já se esgotou "o ciclo da indefinição" em
relação ao patenteamento das biotecnologias, pois estamos pressionados pelos Estados Unidos a legislar logo,
senão sofreremos retaliações."
(Jornal do Brasil, 30-6-92).
"Os embaixadores do Grupo dos Sete, que reúne
os países mais ricos do mundo, cobraram do Ministro
das Relações Exteriores, Fernando Henrique Cardoso,
uma explicação para a demora na votação do projeto
de lei sobre propriedade industrial, as lei das patentes.
Num café de manhã ontem, no Itamaraty, eles quiseram saber por que o projeto não foi incluído na lista
de prioridade do Governo para a Convocação extraordinária do Congresso."
(O Estado de S. Paulo, 5-1-93.)
"- Colocando o direito de patentes acima da preservação e uso nacional dos recursos naturais, os EUA
anunciaram, em 30-5, às vésperas da Conferência da
ONU, no Rio, que não firmarão a convenção sobre
biodiversidade, aprovada uma semana antes em Nairobi por 98 países. Os países centrais querem garantir
às suas empresas o controle das patentes de seres vivos
e da genética de plantas (... )."
(Jornal Ciência Hoje, 5-6-92.)
"O ministro José Eduardo de Andrade Vieira, da
Indústria e Comércio disse que quer apressar a aprovação de texto, pois teme sanções caso o Brasil demore
muito a definir sua posição sobre o assunto. O ministro
afirmou que o Brasil tem prazo até março de 1993
para aprovar uma legislação sobre patentes e marcas
comerciais sem sofrer qualquer retaliação... "
(Gazeta Mercantil, 26-11-92.)

"Nosso temor é de que o novo governo americano
venha com retaliações para cima do Brasil daqui a pouco". Declaração do Ministro Fernando Henrique Cardoso.
(O Globo, 21-1-93.)
"O não reconhecimento de patentes pelo Brasil,
especificamente na área farmacêutica, foi motivo de
uma das maiores guerras comerciais com os Estados
Unidos, que culminou em 1989 com uma série de retaliações comerciais (... ). As sanções americanas foram
suspensas em 1990, depois que o Governo Collor comprometeu-se a rever sua política de propriedade intelectual. "
(O Globo, 16-4-92.)
Sr. Presidente, Srs. Deputados, está mais do que provado
que é um absurdo o imperialismo e as forças estrangeiras
quererem interferir na soberania do Poder Legislativo brasileiro.
Esperamos que o processo de discussão deste projeto
de lei seja bastante claro, cristalino e democrático. Ele deve
ser debatido profundamente com todos os segmentos da sociedade civil, pois algo de tamanha importância exige a democracia em todos os aspectos.
Entendemos que a biodiversidade natural e transgênica
é um patrimônio de toda a humanidade e, portanto, de usufruto de todo o povo.
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A posição da Central Única dos Trabalhadores é no sentido de que seja retirado esse projeto e não seja votado precipitadamente, na calada da noite, sem o amplo debate nacional,
envolvendo toda a sociedade civil. Antes, devemos definir
os rumos que tomaremos acerca de tão delicado assunto.
Muito obrigado.

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Concedo
a palavra ao Sr. Lindberg Faria, ilustre Presidente da UNE.
S.S· disporá de dez minutos na tribuna.
O SR. LINDBERG FARIA - Exmo. Sr. Presidente
da Câmara dos Deputados, Exmos. Srs. Deputados, primeiramente, agradeço o convite para debater este tema. Acho que
faz algum tempo que um estudante ou um Presidente da UNE
não ocupa esta tribuna para discutir questões de grande importância para o nosso País.
Hoje, eu me sinto até livre da obrigação de fazer um
pronunciamento técnico, como várias outras pessoas o fizeram. Acho que o meu discurso deve refletir um pouco o sentimento da juventude sobre esse tema.
Há muito tempo, dizia-se que a juventude deste País
cruzou os braços e não queria mais saber da participação
política. Há muito tempo, dizia-se que a juventude deste País
era completamente alienada. O que vimos é que, num dos
momentos mais importantes da nossa História, a juventude
quebrou o gelo, foi para as ruas, pintou a cara, fez grandes
passeatas e, juntamente com esta Câmara, com este Congresso
Nacional, conseguimos passar este Brasil a limpo, conseguimos afastar o corrupto ex-Presidente da República Fernando
Collor de Mello. Foi, sem dúvida nenhuma, um trabalho de
conjunto, um trabalho que fortaleceu as instituições democráticas do nosso País.
Agora, depois da batalha do impeachment, voltamos a
esta Casa, principalmente porque, depois da batalha do imo
peachment, continuamos vivendo graves problemas sociais,
que afetam o homem do campo, o trabalhador e os estudantes.
Estamos novamente nas ruas. Agora, discutindo educação,
lutando contra o aumento das mensalidades e hoje, aqui,
discutindo o Código de Propriedade Industrial.
É novamente nesse sentido que me dirijo aos Deputados.
Acho que já sabemos qual o caminho para resolver os nossos
problemas. Dirijo-me aos Deputados porque acho que o Congresso Nacional e o Governo Federal, neste momento, tem
grande responsabilidade, têm que estar atentos às vozes das
ruas. E o povo nas ruas, neste momento, quer mudanças
concretas, profundas e estruturais na nossa sociedade. É aí
que começo a falar sobre o Código de Propriedade Industrial.
Acho que falar sobre esse tema também é falar sobre a confiança dessa juventude, dos estudantes no futuro deste País. Falar
sobre patentes, como é chamada no meio dos estudantes,
é falar sobre o sonho de construir um Brasil livre, um Brasil
independente, um Brasil soberano. Falo isso porque - e o
Prof. ~nnio Candotti tocou bem neste ponto - a aprovação
ou não desse projeto tem repercussões concretas no dia-a-dia
do nosso povo. E se formos analisar a história deste nosso
povo, a história sofrida deste nosso povo, a história da dominação do povo brasileiro, a história da dominação de Portugal,
perceberemos que hoje há uma forma mais sutil de dominação,
principalmente através da educação, do conhecimento e do
saber. Não é preciso repetir que um povo sem cultura, um
povo sem educação, como falava hoje para os estudantes de
Anápolis, que estão presentes nas galerias, é mais fácil de

ser dominado. Um povo, quando tem condições de acesso
à educação, consegue desenvolver um raciocínio crítico em
relação aos fatos históricos.
Isso se transporta também para a discussão dos problemas
do nosso País. Um país que não tem condições de desenvolver
o seu conhecimento de forma autônoma, um país sem possibilidade de construir um futuro, um país que não tem um desenvolvimento científico e tecnológico autônomo é um país que
está fadado eternamente à dominação.
Com base nisso, entramos nessa discussão do Código
de Propriedade Intelectual e vemos que, na verdade; o que
está em jogo para nós, estudantes, é a própria realização
das pesquisas nas nossas universidades, é a possibilidade de
desenvolvermos o nosso conhecimento. Mas não sejamos ingênuos, como disse o Prof. Rogério César Cerqueira Leite. Sabemos da disparidade econômica entre alguns países. E não
é só isso, mas também da disparidade em termos de produção
da ciência. Sabemos também que, no momento em que vivemos, depois do fim da polarização Leste-oeste e com essa
nova ordem mundial que tentam implantar e a polarização
Norte-Sul, as inovações científicas e tecnológicas são o capital
na sua forma mais refinada. Quem domina as inovações científicas e tecnológicas detém o poder econômico no mundo.
E é muita ingenuidade tentar comparar a nossa capacidade
de produzir ciência hoje com a de alguns grupos econômicos
dos países centrais do mundo. É uma analogia barata, é com
se tudo que fosse descoberto, na França o~ nos Estados Unidos
por um laboratório fosse patenteado. E como se construíssemos um teto à possibilidade do conhecimento em nosso
País. Nós podemos desenvolver até aqui; daqui para cima,
tudo está patenteado. No fundo, isso é uma nova divisão
internacional do trabalho. Ficamos com a tecnologia complementar, com a tecnologia periférica enquanto as grandes potências ficam com a tecnologia de ponta, pois é o capital
que vale. Acho até que isso é urna nova forma de colonialismo.
Antes, produzíamos matéria-prif!la, que era enviada para Portugal, que mandava para cá produtos comercializáveis. Agora,
estamos com essa tecnologia periférica, enquanto os grandes
países exportam essa tecnologia mais refinada, de ponta, para
o Brasil.
Fico analisando os argumentos que se utilizam para tentar
aprovar esse Código de Propriedade IndustriaL Falam que
o Brasil vai sofrer restrições dos Estados Unidos e de alguns
países europeus e que é preciso internacionalizar a nossa economia. Primeiro, ninguém aqui discorda que a economia do
mundo já é internacionalizada. Mas participar desse processo
não significa dizer que vamos ter de ceder a todas as pressões.
Internacionalizar a economia não significa dizer que vamos
deixar de lado as aspirações, os desejos do País.
Faço um chamamento aos liberais, aos verdadeiros liberais aos sinceros e honestos liberais. Não queremos que votem
por'mudanças porque nós fazemos parte do fórum pela liberdade do uso do conhecimento. Defendemos os parlamentares
de centro-esquerda. Quero dirigir-me agora aos liberais, aos
liberais com convicção, aos liberais honestos, porque o que
existe neste projeto de patentes é, na verdade, a volta aos
absolutismo, é uma reserva de mercado invertida, é o poder
dos monopólios dos grandes grupos privados. 9s liberais serão
derrotados, se for aprovado este projeto. E o fim da livre
iniciativa, é o fim da idéia de que o conhecimento tem um
valor universal. (Palmas.)

26
Quero também contra-argumentar a tese de que as patentes estimulam a pesquisa individual. Primeiro, o invento hoje
não é feito de forma individual. Ao contrário, ele é feito
em universidade, em centros de treinamento, e nunca de forma
individual. Ao invés de estimular a pesquisa individual, o
processo de patentes vai inibir a produção científica. Quem
vai querer, numa universidade, continuar dando prosseguimento a um trabalho científico, ao desenvolvimento de um
produto que já está patentiado?
Quero passar esta mensagem aos jovens: o que está em
jogo é o futuro do nosso País, porque estaremos sendo submetidos, com a aprovação deste projeto, ao simples papel de
operadores de tecnologia complementar e de tecnologia periférica. Vamos ter um entrave à possibilidade de desenvolver
nosso conhecimento.
Termino minha intervenção dizendo que a União Nacional dos Estudantes está convocando para o dia 4 de maio
uma grande greve, com passeatas em todas as universidades,
junto com a Ubes, em todos os colégios do País. Na verdade,
o que queremos com essa manifestação é dar um grito a fim
de acordar o Brasil para a educação. Estamos calculando que
30% dos estudantes, agora em maio, podem abandonar as
universidades por causa dos aumentos das mensalidades.
Quero dizer que essa discussão sobre patentes vai estar
presente nessa greve, nessas passeatas, porque é um ponto
central na discussão sobre a educação hoje no País. A liberdade no uso do conhecimento é a própria liberdade do nosso
povo, que, com as próprias mãos, terá possibilidade de construir um futuro digno, um Brasil livre e soberano.
Peço aos Srs. Deputados que pensem na discussão deste
proje'to. Volto a reafirmar a confiança dos estudantes brasileiros nesta Casa, uma instituição sensível aos apelos populares, uma Casa política que escuta a voz do povo.
Neste momento, não devemos tomar qualquer decisão
precipitada. Este projeto de patentes tem que ser amplamente
discutido pela sociedade. Não basta dizer que existe, pressões
externas para aprovarmos esse projeto. Não basta dizer que
existem pressões norte-americanas nesse sentido. É preciso
que esta Casa entenda que a sociedade precisa saber o que
está acontecendo na votação deste projeto aqui dentro. É
preciso colocar esta discussão nas universidades.
Peço aos Srs. Deputados que, com a frieza e a serenidade
que lhes são peculiares, entendam que este é um momento
de reflexão e de debate e não de aprovação, sob a pressão
de grandes grupos econômicos, de um projeto extremamente
lesivo a nossa sociedade.
Concluo dizendo que, na verdade, nunca interessou, em
nenhum momento da nossa História, a parcelas das elites
que o nosso povo tivesse o mínimo de educação. Na época
da ditadura militar, foi justamente das universidades - e
vejo aqui o Prof. Ênnio Candotti, organizador da SBPC em
Fortaleza - que acabou a voz dos cientistas num ato contrá
a ditadura militar. Vejo o Prof. Mário, da Andes, que surgiu
num período de luta dos professores, que questionavam o
autoritarismo, que lutavam pela liberdade. É justamente esse
setor que agora está sendo duramente atingido, pois é das
universidades públicas que saem 90% da produção científica
e tecnológica de nosso País.

o que querem, pessoal, é quebrar os nossos pés; o que
querem é impedir que o Brasil, no futuro, consiga desenvolver-se com as suas próprias mãos; o que querem, na verdade,
é que continuemos dependentes por muito tempo. (Palmas.)
o SR. PRESIDENTE - (Inocêncio Oliveira) - A Presidência agradece ao ilustre Presidente da UNE as referências
a esta Casa, que, realmente, em todas as matérias importantes,
pretende ouvir os diferentes segmentos da sociedade civil de
nosso País. (Palmas.)
Hoje foi um dia histórico na Casa. Pela primeira vez,
a CUT teve também o direito de expressar a opinião dos
trabalhadores de nosso País. A Presidência nada mais fez
do que, democraticamente, mostrar que esta é a Casa do
povo. (Palmas.)
Antes de encerrar os nossos trabalhos, convoco a Comissão Especial sobre Propriedade Industrial para uma reunião
-a realizar-se amanhã, às dez horas, no Espaço Cultural.
O SR. ALDO REBELO -Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - V. Exa.
está com a palavra.
O SR. ALDO REBELO (PC do B - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, é só para pedir a V. Exa.
q~e an,uncie aos nossos ~onvidados que na próxima quintafeIra, a tarde, prossegUIremos este debate, com a palavra
dos Líderes partidários e do Relator desta matéria, Deputado
Ney Lopes.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A Presidência informa ao Plenário que, na próxima quinta-feira, das
14 até as 17 horas, quando deveremos iniciar a Ordem do
Dia, teremos a continuação dos debates, falando inicialmente
o Sr. Relator, Deputado Ney Lopes, e, em seguida, os Srs.
Líderes, ou representantes dos mesmos, que terão dez minutos
para expor suas idéias.
O SR. MARCELO BARBIERI - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - V. Exa.
está com a palavra.
O SR. MARCELO BARBIERI (PMDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, pergunto a V. Exa. se
seria possível fazermos essa sessão na quinta-feira pela manhã,
porque muitos companheiros terão de se deslocar aos seus
Estados e se ausentariam desse debate.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Esta Presidência informa que na próxima quinta-feira pela manhã haverá
uma sessão solene dedicada à comemoração do Dia Internacional do índio. Infelizmente, não vou poder atender V. Exa.
O SR. MARCELO BARBIERI - Então quinta-feira
à tarde.
'
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Quintafeira, das 14 às 17 horas, quando iniciaremos a Ordem do
Dia.
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REVISTA DE INFORMAÇAO
LEGISLATIVA N9 108
(outubro a dezembro de 1990)
Está circulando o n9 108 da Revista de Informação Legislativa, periódico trimestral de
pesquisa juridica, editada pela Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Federal.
Este número, com 330 páginas, contém as seguintes matérias:
Direito, Estado e Estado de Direito - Inocêncio
Mártires Coelho
As eleições de 1990 - Ministro Sydney Sanches
A disciplina constitucional das crises econâmicofinanceiras - Manoel Gonçalves Ferreira
Filho
A reforma monetária e a retenção dos ativos
líquidos no Plano Brasil Novo - Diogo de
Figueiredo Moreira Neto
Novas funções e estrutura do Poder Judiciário
na Constituição de 1988: uma introdução
- Sílvio Dobrowolski
O mandado de injunção, os direitos sociais e a
justiça constitucional- Paulo Lopo Saraiva
Norma constitucional e eficácia (ângulos trabalhistas) - Paulo Emílio Ribeiro de Vilhena
Controle da Administração Pública pelo Tribunal
de Contas - Odete Medauar
Meio ambiente e proteção penal - René Ariel
Dotti
A Constituição Federal d~ 19~8 e as infrações
penais militares - Alvaro Lazzarini
Administração na Constituição - Sebastião Baptista Affonso
.
Servidores públicos - regime único - Eurípedes Carvalho Pimenta
Da exigibilidade de limites de idade e da eleição
de critérios de desempate fundados em
idade, em concurso público de provas ou
de provas e títulos para preenchimento de

A venda na Subsecretaria
de Edições Técnicas Senado Federal, Anexo I, 229 andar Praça dos Três Poderes,
CEP 70160- Brasília, DFTelefones: 311-3578 e 311-3579

cargo ou emprego público - José Leone
Cordeiro Leite
Princípios básicos da administração pública Jarbas Maranhão
Auto-regulação e mercado de opções -Amoldo
Wald
Os contratos de adesão e o sancionamento de
cláusulas abusivas - Carlos Alberto Bittar
A Carta e o crime - N. P. Teixeira dos Santos
O direito da personalidade como direito natural
geral. Corrente naturalista clássica -Iduna
E. Weinert
Pesquisas em seres humanos - Antonio Chaves
Prolegómenos para la reflexión penal-criminológica sobre el derecho a culminar la vida
con dignidad (Ia eutanasia) - Antonio Berístain
Kirchmann e a negação do caráter científico da
ciência do Direito - Elza Roxane Alvares
Saldanha
As chamadas prescrições "negativa" e "positiva" no Direito Civil Brasileiro e Português,
semelhanças e diferenças -Luiz R. Nunes
Padilla
A constitucionalização da autonomia universitária - Edivaldo M. Boaventura
Um projeto de desenvolvimento sócio-econômico integrado para a Região Oeste do Paraná
- Rossini Corrêa e Nelton Friedrich

Assinatura para 1991
(n 98 109 a 112):

Cr$ 4.500,00

Os pedidos deverão ser acompanhados de cheque nominal à Subsecretaria de Edições
Técnicas do Senado Federal ou de vale postal remetido à Agência ECT Senado Federal - CGA

470775.

REVISTA DE INFORMAÇÃO
LEGISLATNA N° 110
(abril a junho de 1991)
E"tá circulando o nO 110 da Revista de Informação Legislativa, periódico trime."tral de pesquisa jurfdica, editada pela Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Federal.
E'ite número com 39R páginas, contém as seguintes matérias:

Assinatura para 1991 (nO 109 a 112).
Cr$ 4.500,00
Auditoria e avaliação da execução - Rosinethe
COLABORAÇÃO
A primeira Constituição Republicana do Brasil -

Monteiro Soares

Alcides de Mendonça Lima

Rtõeiro

..

Tarefa dos partidos políticos no processo de integração da América Latina - André Franco Montom
Os actos legislativos no Direito Constitucional Por.
tuguês - Jorge Miranda
Konrad Hesse: Uma nova crença na Constituição
- Inocêncio Mártires Coelho
.
Os Direitos Humanos como limitações ao poder
constituinte - Leomar Barros Amorim de Sousa

Revi<;ão constitucional - Geraldo Atabõa
.
Direito Con<;titucional Brasileiro (Reflexões sobre
aspectos elementares) - Sehastião Bapti"ta Affonso
Mandado de injunção - Marcelo Duarte
.
A<; Medidas Provi';6rias no Si<;tema Jurídico-Constitucional Brasileiro - Fran Figueiredo
.
Aspectos do Regime Constitucional da Desapropriação - Vitor Rolf Lauhé
.
A bberdade de expres.<;ão e a propaganda eleitoral
.
ilícita - Geraldo Brindcim
Questões e direitos relativos à mulher nas Con<;tituições do Brasil e de Minas Gerai'; - Anamaria
Vaz de A'lSi" Medina
..
Fundações privadas instituídas pelo Poder Público
- Adilson Ahreu Dallari
.

.

Soberania do Poder Judiciário - Antônio de Pádua
.

O Poder Normativo da Justiça do Trabalho - Paulo
Emf1io RIõeiro de Vilhena

.

A Escola Judicial- Sálvio de Figueiredo Teixeira
Da con<;titucionalidade do bloqueio de valores Adriano Perácio de Paula

.

O Programa Brasileiro de Privatizaçáo de Empre.
sas Estatai'; - Marcos Juruena Villela Souto
Tratamento jurídico di';pensado no Brasil ao capi.
tal estrangeiro - Werter R. Faria
Agricultura e inflação sob o capitalismo periférico
- Mauro Márcio Oliveira

.

A pau e pedra: notas sobre o vandalismo - José
Arthur Rios

.

Doi'; momentos deci'iivos na vida de Rui Barbosa
- Rubem Nogueira
.
PESQUISA - Direito Comparado
.
Lei inglesa de proteção ao consumidor, 1961
Lei inglesa de segurança do consumidor, 1978 .
Emenda à lei inglesa de segurança do consumidor,
1986
.
Obras publicadas pela Subsecretaria de Edições
Técnicas
.

À venda na Subsecretaria de Edições Técnicas - Senado Federa~ Anexo I, 220 andar - Praça dos Três
Poderes, CEP 70160 - Brasília, DF - Telefones: 311-3578 e 311-3579
Os pedidos deverão ser acompanhados de cheque nominal à Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Federal ou de vale postal remetido à Agência ECT Senado Federal - CGA 470775.
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