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Apresentação

A discussão acerca das implicações econômicas, jurídicas e morais
do patenteamento de microorganismos, de plantas e de seqüências de
genes, humanos ou não, é sem dúvida um dos grandes dilemas éticos
das chamadas sociedades capitalistas pós-modernas. A possibilidade
de intervir nas características hereditárias de seres vivos para amoldá-los aos interesses econômicos, técnicos e jurídicos do capitalismo
pós-industrial é algo inteiramente novo na história da humanidade e,
embora venha sendo naturalizado pela mídia e pelas grandes corporações, deve ser objeto de questionamentos profundos por parte da
sociedade, notadamente do ponto de vista ético e econômico.
A história da evolução da humanidade e da civilização tem como
pano de fundo a relação do homem com os recursos naturais. A natuPrivatização da Vida 11

reza sempre foi e será o palco onde o homem cria e recria sua cultura.
A transição dos caçadores-coletores para a agricultura, há cerca de 13
mil anos, foi marcada pela até então inédita domesticação de algumas
espécies de plantas que se revelaram apropriadas a adaptações genéticas favoráveis à alimentação humana, como o trigo e o centeio, na
Eurásia, e o milho, na região da Mesoamérica. Assim, a partir da indução, consciente ou inconsciente, de adaptações genéticas em plantas
usadas para a alimentação, através de técnicas de manejo desenvolvidas por milhares de anos, o homem foi capaz de se sedentarizar e criar
aglomerados humanos que se convencionou chamar de “cidades”, sustentadas a partir do excedente alimentar produzido pela agricultura.
Essas circunstâncias conformaram ambiente propício para a especialização de atividades, possibilitando o desenvolvimento da tecnologia,
da escrita e de outras inovações essenciais ao modo de vida atual.
A circulação livre dos recursos naturais, dos cultivos agrícolas e da
informação fez com que, em um tempo relativamente curto, de alguns
milhares de anos (em contraposição aos mais de 7 milhões de anos de
herança caçadora-coletora), o homem disseminasse sucessivamente
a agricultura em todos os continentes da Terra, esboçando o que hoje
se chama de “civilização”.
12 Cadernos de Proposições para o Século XXI

A noção de propriedade privada, e mais especificamente de propriedade intelectual, é portanto uma ficção jurídica extremamente
recente, em termos de evolução da civilização humana, surgindo
com ênfase nos últimos séculos inspirados pela Revolução Industrial.
Quando se situa a possibilidade jurídica de privatização de recursos
naturais e de cultivos agrícolas nessa escala evolutiva, não há como
não se surpreender com a sensação de “contra-mão” que tomou a história da humanidade: o que antes era fundamental que fosse circulado
livremente, hoje passa a ser necessariamente algo privatizado.
Para o Brasil essa discussão tem alguns significados especiais. Desde quando se começou a delimitar o final da rodada Uruguai do gatt
(General Agreement on Trade and Tariffs – Acordo Geral para Tarifas
e Comércio), que viria posteriormente dar lugar à instituição da omc
(Organização Mundial do Comércio), ficou claro que um dos temas
centrais da nova ordem econômica mundial seria a uniformização e
radicalização do sistema de propriedade intelectual, notadamente no
que se refere à propriedade industrial. A aceitação do trips – Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights pelos países em desenvolvimento, dentre eles o Brasil, foi colocada pelos países centrais como conditio sine qua non para a integração daqueles ao
Privatização da Vida 13

sistema mundial de comércio, o que gerou, tanto no âmbito internacional quanto interno, muita controvérsia e duros embates. Alegavase que a adoção de um acordo com condições tão rígidas e amplas se
afastava dos postulados da consagrada Convenção de Paris.
A Convenção de Paris, de 1883, foi o primeiro grande acordo mundial sobre propriedade industrial, e estabeleceu alguns princípios
mínimos a serem seguidos pelos países signatários (cerca de 160 atualmente) em suas legislações internas. Entre esses princípios, sobressai
aquele que garantia aos países total independência e soberania para
criar suas legislações internas de propriedade industrial, desde que
tratassem de forma igual estrangeiros e nacionais. Partindo dessa premissa, países tinham soberania para escolher o que seria ou não seria
patenteável, de acordo com seus interesses e circunstâncias internas.
A aprovação do trips — e a limitação à soberania dos países pobres em manter suas próprias legislações sobre propriedade intelectual — interessava apenas aos países detentores de capital e tecnologia
(União Européia, Japão e eua), que hoje são detentores de cerca de
85% de todas as patentes no mundo (inesc, 2003), em detrimento
dos interesses econômicos e estratégicos dos países em desenvolvimento, que necessitavam de regras que protegessem seus incipientes
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mercados internos e incentivassem a transferência de tecnologia para
modernizar sua base produtiva.
Apesar da oposição de amplos setores da sociedade civil, que viam
na aceitação do trips uma grave ameaça aos interesses estratégicos
nacionais, o Brasil acabou sucumbindo, junto com os demais países
em desenvolvimento (Índia, Indonésia, Argentina, Rússia, China e outros), à pressão feita sobretudo pelos eua, e, como passaporte para ingressar na omc, assinou o acordo, que entrou em vigor em 1994. Ato
contínuo, e já cumprindo com as obrigações assumidas internacionalmente, aprovou em 1996 uma nova legislação sobre propriedade
industrial, que difere da anterior em alguns pontos cruciais, a saber:
a. aceitação de patentes sobre produtos alimentares e farmacêuticos,
o que antes era vedado por interesses de segurança alimentar e
saúde pública;
b. flexibilização de regras sobre o exercício do direito patentário, como a que diz respeito à necessidade de produção local do produto
patenteado;
c. a possibilidade de patenteamento de microorganismos geneticamente modificados e processos não essencialmente biológicos, ou
seja, patenteamento de produtos e processos biotecnológicos.
Privatização da Vida 15

Até a entrada em vigor do trips, a patente sobre biotecnologia era
algo quase que inconcebível, pois fugia dos três requisitos básicos do
sistema de patentes: atividade inventiva, novidade e aplicação industrial. Porém o lobby das indústrias farmacêuticas e agrotecnológicas
multinacionais foi grande o suficiente para não apenas mudar um entendimento centenário sobre os princípios do sistema de propriedade
intelectual, como também, em nome da “harmonização” da legislação
mundial, forçar países pobres a abrir mão de sua soberania legislativa.
Não é de se espantar, na medida em que a produção de novos concentrados para remédios, que é baseada em combinações químicas, está
se esgotando, o que fez com que os custos para o desenvolvimento de
novos fármacos e defensivos agrícolas dobrassem de valor nas últimas
décadas (inesc, 2003).
As conseqüências da aceitação, em nível mundial, da possibilidade
de patente sobre biotecnologia, notadamente para países como o Brasil, que integra o grupo dos países megadiversos 1, são muitas. Por ser
detentor de uma notável diversidade de espécies animais e vegetais
e, principalmente, por ter ainda em seu território populações indígenas e tradicionais que convivem diariamente com essa diversidade
biológica e dela faz uso cotidiano para as mais diversas finalidades
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(alimentícia, terapêutica, cosmética, dentre outras), o Brasil é naturalmente o grande fornecedor da “matéria prima” para as indústrias
de biotecnologia, qual seja, o patrimônio genético e o conhecimento
tradicional associado.
Patrimônio genético foi o termo forjado para designar a matéria
prima propriamente dita dos processos biotecnológicos, que é a informação genética de plantas e animais que pode ser manipulada ou
copiada para gerar produtos úteis ao desenvolvimento econômico.
Mas esse patrimônio genético — que é em si uma abstração jurídica
criada justamente para permitir sua privatização, na medida em que
não existe separadamente dos animais, plantas ou microorganismos
em cujo genoma está inserido —, para poder ser aproveitado, precisa
de uma chave, de um caminho sinalizado de acesso, ou de um atributo, sem o qual ele será um mero conjunto de bilhões de seqüências
1

O conceito de país megadiverso foi forjado para designar países que, por suas
características geográficas, abrigam uma enorme diversidade biológica e, intimamente ligada a ela, uma imensa diversidade social. São países com grande diversidade de ambientes, os quais são compreendidos, manejados e modificados
de forma distinta pelas diversas populações culturalmente diferenciadas que o
habitam. Fazem parte desse grupo de países, além do Brasil, também Colômbia,
Peru, Indonésia, Malásia, Índia e outros.
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genéticas sem nenhuma utilidade aparente. Como saber que é aquela
determinada planta — e não as outras milhares de espécies que se
encontram ao seu redor no chão de uma floresta tropical — que serve
para amenizar os sintomas de uma determinada doença? A chave de
leitura chama-se conhecimento tradicional, ou seja, a observação do
uso que as populações fazem daquela planta. O grande atalho para
o aproveitamento econômico da biodiversidade é acessar o conhecimento das populações tradicionais que fazem um constante processo de seleção de plantas úteis às necessidades humanas. Portanto, o
próprio surgimento da biotecnologia só foi possível graças ao conhecimento de povos indígenas e comunidades locais sobre os diferentes
atributos de plantas e animais da floresta. Enfim, graças à chave de
leitura gratuitamente dada pelos povos cuja herança cultural ainda se
baseia nos valores da livre circulação do conhecimento.
Apesar de fundamentais para o desenvolvimento da biotecnologia, tanto a biodiversidade dos países em desenvolvimento, quanto
o conhecimento tradicional a ela associado, vêm sendo utilizados,
desde sempre, como bens de acesso livre, ou seja, que podem ser
apropriados por qualquer um sem a necessidade de autorização ou
de remuneração, pois não lhes são atribuídos um titular. Qualquer
18 Cadernos de Proposições para o Século XXI

empresa ou instituto de pesquisa pode se utilizar de uma variedade de planta originária de território brasileiro, identificada a partir
do conhecimento oferecido por uma comunidade quilombola, por
exemplo, e, ao desenvolver um produto que se aproveite de alguma
característica genética daquela planta, pode patenteá-lo em qualquer
parte do planeta sem ter que indicar a origem do recurso utilizado e se
houve acesso a conhecimento tradicional para catalisar sua pesquisa.
Essa situação coloca o Brasil na condição de país eternamente subordinado, pois fornece os elementos essenciais para o desenvolvimento
da biotecnologia sem, no entanto, receber qualquer remuneração por
isso, sem ter qualquer participação no benefício econômico ou social
auferido com o desenvolvimento, por exemplo, de um novo fármaco.
Pelo contrário, por ser signatário do trips, o Brasil tem a obrigação
de aceitar o registro de patentes estrangeiras para remédios, plantas
e microorganismos manipulados, mesmo que eles tenham sido desenvolvidos a partir de espécies autóctones e com o acesso ao conhecimento de populações tradicionais que vivem em seu território. Ou
seja, o país pode se ver na situação de ter que pagar ao detentor da
patente uma determinada quantia para poder utilizar um produto
obtido com recursos por ele fornecidos gratuitamente.
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Preocupados com essa situação, os países presentes na Conferência
Mundial para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, conhecida como
Eco-92, firmaram a Convenção sobre Diversidade Biológica – cdb, cujo
princípio fundamental é o da soberania dos países sobre sua biodiversidade. Outro objetivo da cdb é garantir tanto aos países quanto
às populações tradicionais neles residentes a repartição justa e eqüitativa dos benefícios auferidos com o desenvolvimento de produtos e
processos biotecnológicos obtidos a partir da utilização de seus patrimônios genéticos e dos conhecimentos tradicionais a eles associados.
Ocorre que essa regra, embora tenha total validade jurídica e, portanto,
seja vinculante, na prática é letra morta, pois se choca frontalmente
com o sistema albergado no trips, que dá margem, por um lado, ao
acesso irrestrito e, por outro, à total privatização dos benefícios. Pode
se vislumbrar o choque entre o trips e a cdb também em termos de
soberania: enquanto esta garante total soberania dos países sobre seus
recursos genéticos, aquele limita a soberania dos países em estabelecer
regras próprias de proteção intelectual, que em última instância são
os instrumentos de privatização da biodiversidade.
As populações indígenas e tradicionais são particularmente aviltadas pelo status quo do sistema de propriedade intelectual. Apesar de
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contribuírem com o desenvolvimento biotecnológico, não são reconhecidas como tal e nem mesmo recebem qualquer tipo de retribuição ou benefício pelo “serviço” que prestam. Isso é particularmente
grave em países como o Brasil, nos quais essas populações vêm sendo
historicamente expulsas de suas terras, e o ambiente natural onde
vivem drasticamente alterados para dar lugar a atividades mineiras
ou agropecuárias, em função de uma percepção geral de que a preservação da biodiversidade não traz “progresso”, não gera riqueza. Nesse
quadro, a utilização de recursos da biodiversidade e do conhecimento
tradicional poderia ser uma forma de agregar valor econômico imediato a esse patrimônio, e assim justificar sua manutenção, o que se
traduziria numa melhor qualidade de vida para essas populações e na
preservação dos ecossistemas. Mas sem a repartição internacional de
benefícios, e sem a transferência de tecnologia para que se possa desenvolver biotecnologias com capital humano nacional, não há como
alcançar esses objetivos.
Isso fez com que surgisse no Brasil a discussão sobre um marco
legal para acesso a recursos genéticos e conhecimentos tradicionais
associados, que tentasse evitar o uso gratuito e não autorizado do
patrimônio genético e do conhecimento tradicional associado. Depois
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de idas e vindas, e alguns projetos de lei alternativos, essa discussão
se concretizou na mp 2186 — 16 de 2001, a qual tenta, mesmo com
muitas falhas conceituais e estruturais, regulamentar essa atividade
no país, permitindo apenas o acesso autorizado e com repartição de
benefícios. Essa, no entanto, é uma briga quixotesca, na medida em
que todas as disposições da legislação interna valem apenas em território brasileiro, e nada interferem na possibilidade de que produtos
derivados de nosso patrimônio genético continuem sendo patenteados nos grandes centros econômicos — onde realmente interessa esse
tipo de negócio — sem ter que informar a origem do recurso genético
utilizado e nem repartir benefícios.
Além de questões de ordem econômica e geopolítica, há outras
de ordem ética que devem ser consideradas. Com a ampliação do
espectro de bens objeto de proteção pelo sistema de propriedade
intelectual, hoje é possível que uma pessoa requeira exclusividade na
exploração de extratos vegetais, ou mesmo de plantas geneticamente
modificadas. Isso leva a situações extremamente injustas, como foi o
célebre caso do patenteamento da ayahuasca — bebida de uso ritual
por várias etnias indígenas no Brasil, Peru e Bolívia — por um pesquisador norte-americano. Esse caso, além de vilipendiar a tradição
22 Cadernos de Proposições para o Século XXI

espiritual de vários povos indígenas e caboclos que se utilizam dessa
bebida, nos traz a seguinte pergunta: pode alguém ser “dono” de uma
planta ou de um produto natural? Deve a sociedade aceitar que se
privatize a vida e o conhecimento?
O desenvolvimento da biotecnologia, assim como da ciência em
geral, não pode ser guiado, como vem ocorrendo, exclusivamente por
objetivos de cunho econômico. Há considerações de ordem ética e
política que devem se sobrepor à racionalidade meramente econômica para que esse desenvolvimento possa fazer algum sentido para
a sociedade. A biotecnologia deveria ser utilizada como uma forma
de valorizar a biodiversidade, as populações tradicionais e de adaptar
as sociedades aos ambientes nos quais estão inseridas. Infelizmente
o que ocorre é o contrário.
A biotecnologia, que cresce sob o paradigma da propriedade intelectual, não consegue distribuir benefícios, ao contrário, os privatiza,
os torna cada vez mais exclusivos de um pequeno grupo de corporações que têm condições de jogar com as regras atuais. E ao invés de
adaptarem o homem ao meio em que vive, vem servindo para adaptar
o ambiente natural, a realidade, aos desígnios abstratos da sociedade
capitalista, notadamente ao sistema de propriedade intelectual.
Privatização da Vida 23

É o que ocorre, por exemplo, com o desenvolvimento das tecnologias terminator em plantas. As empresas que desenvolvem sementes
geneticamente modificadas, e que querem proteger suas “invenções”
do uso não autorizado, durante anos se debateram com a questão de
como evitar que “suas” sementes, uma vez compradas por agricultores,
fossem utilizadas nas safras seguintes para novas semeaduras. Como
se verificou ser praticamente inviável fiscalizar o suposto “uso não autorizado”, por ele decorrer de uma prática tão antiga quanto a agricultura, que é reservar parte da colheita para usar como semente no ano
seguinte, as empresas então, em vez de se render à realidade e admitir
que a abstração do sistema de propriedade intelectual — que tenta
dar exclusividade de uso mesmo para bens de uso coletivo — não tem
como ser aplicado em todos os casos, resolveram modificar a própria
natureza, para que ela se amoldasse ao sistema de direitos de propriedade intelectual. Assim, desenvolveram sementes que são estéreis a
partir da segunda geração, e que portanto concretizam os desígnios
das empresas de impedir o uso indefinido das sementes por elas comercializadas. É a natureza sendo moldada ao direito!
A biotecnologia pode ser um poderoso instrumento de defesa e
valorização da biodiversidade e dos conhecimentos tradicionais, mas
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desde que guiada por padrões éticos, desde que possa socializar os
benefícios por ela produzidos, e desde que não caminhe na contramão da vida e da história da humanidade. Enquanto servir exclusivamente para gerar lucros privados, estará apenas contribuindo para o
aprofundamento do fosso entre ricos e pobres e estimulando assim
a depleção dos recursos que são a própria base de sua existência. Há,
portanto, que se questionar profundamente o atual estágio de desenvolvimento da biotecnologia e do sistema de propriedade intelectual,
pois isso interessa ao futuro global, e a atual publicação é um ótimo
guia de leitura crítica dessa realidade.

Fernando Mathias Baptista
advogado e coordenador adjunto do
Programa Política e Direito do Instituto Socioambiental
Raul Silva Telles do Valle
advogado, mestre em Direito Econômico pela usp, e assessor jurídico do
Instituto Socioambiental (www.socioambiental.org)
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Este documento de síntese é uma iniciativa do programa “Privatisation du vivant” [Privatização da vida] da Associação bede – Bibliothèque d’échanges de documentation et d’expériences [Biblioteca de
intercâmbio de documentação e de experiências] www.globenet.org/
bede. Ele procura fazer um balanço sobre um tema complexo com a
intenção de apresentar proposições de longo prazo.
O documento — cuja primeira versão foi preparada para o Fórum
Social Mundial de Porto Alegre (25 a 31 de janeiro de 2001) — foi elaborado, a partir de diferentes fontes, por Robert Ali Brac de la Perrière que incorporou as opiniões, correções e contribuições de Bernard
Eddé, Carine Pionetti, Jacques Mirenowicz, Marie-Angèle Hermitte,
Renée Velvée, Nicolas Chevassus-au-Louis, Valentin Beauval, Pierre
Steffen e Frédéric Prat.
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Recusar a privatização da vida
e propor alternativas

Em julho de 1998, ao adotar a Diretriz de Proteção Jurídica das
Invenções Biotecnológicas, o Parlamento Europeu ratificava o movimento iniciado vinte anos antes em favor da ampliação das patentes
industriais aos organismos vivos. Por outro lado, encerrando dez anos
de luta intensa, travada na instância legislativa européia, esta adoção
desencadeou uma campanha internacional sem precedentes contra
a privatização da vida.
Inúmeros apelos — “em favor da proteção de nossa herança genética”, “em favor da proteção da biodiversidade”, “contra a apropriação
da vida e dos genes por interesses privados”, “contra o registro de
patentes relativas aos genes humanos”, “contra o registro de patentes
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relativas aos seres vivos e contra a monopolização dos recursos genéticos” — solicitam a vigilância da opinião pública e exigem tomadas
de posição dos governos nas instâncias executiva e legislativa e de
organizações internacionais.
Todos estes apelos fazem eco às iniciativas tomadas, há mais tempo, por diferentes círculos (acadêmico, político, associativo), como os
protestos contra a demanda do National Institut of Health, em 1991,
nos eua, a qual visava a obtenção de direitos de propriedade industrial sobre a estrutura dos genes ou, ainda, a iniciativa popular suíça
em favor da proteção genética, lançada em 1993. Além disso, as reivindicações constantes nos apelos esclarecem as enérgicas atitudes
de oposição que, em 1999, haviam sido assumidas por importantes
conjuntos geopolíticos, tais como a do Grupo Africano na omc.
No entanto, apesar de serem a manifestação de uma vontade
comum de limitar a ampliação das patentes industriais no campo da
matéria viva, estes apelos distinguem-se, radicalmente, pela amplitude das exclusões. Alguns preconizam a exclusão de seqüências de dna
(às vezes, apenas as seqüências do genoma humano); outros chegam
ao conjunto dos organismos vivos, seus componentes e conhecimentos que lhes estão associados. Os registros, ora confundem-se, ora
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opõem-se, além de estarem inscritos em diferentes setores de atividade — pesquisa acadêmica, agricultura, saúde — o que gera confusões
tanto entre os próprios atores como entre observadores indecisos.
A privatização da vida concentra interrogações de ordem ética,
filosófica, econômica e política; faz parte das grandes escolhas da
sociedade da aldeia planetária. A questão da recusa da privatização
é complexa, exigindo um mínimo de aprofundamento para que se
apresentem proposições alternativas suficientemente sólidas. Este
documento dirige-se a não-especialistas, e tenta retomar, de maneira sintética, as razões da privatização e suas implicações, focalizando os principais argumentos para sua recusa, e culmina com a
apresentação de algumas proposições que poderiam constituir alternativas nesse campo.
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Introdução

A privatização da vida processa-se através da outorga de patentes
industriais para biotecnologias. Trata-se de tecnologias que reúnem
um grande número de ferramentas e métodos relacionados, direta
ou indiretamente, com a matéria orgânica. O conceito unificado de
biotecnologia é uma idéia recente, que engloba formas de tecnologias
bem diferentes, o que pode explicar a grande diversidade de situações
jurídicas atuais relativas ao tema, em particular aquelas que dizem
respeito à propriedade intelectual.
No conjunto das biotecnologias é útil chamar a atenção para uma
categoria particular que agrupa as tecnologias relacionadas com a
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engenharia genética: a cirurgia molecular, que intervém diretamente
no patrimônio hereditário, ou seja, na informação estrutural e funcional dos organismos, transmitida de geração em geração. Cada ato, cada produto, cada organismo ou fragmento de organismo proveniente
de tal operação pode ser considerado como uma “bio-tecnologia”, e ser
patenteado na qualidade de “tecnologia” passível de uma aplicação industrial. Portanto, a privatização através das patentes, que tem como
alvo biotecnologias da engenharia genética, abrange, a uma só vez, a
matéria viva, sua reprodução e o conhecimento daí resultante.
A patente é um instrumento de política pública que visa proteger
o inventor contra a falsificação, de modo que ele seja recompensado,
caso isso ocorra, pois a invenção pressupõe, quase sempre, investimentos no plano humano e material, e, por outro lado, estaria na
origem de um incremento da atividade econômica e do número de
empregos. O reconhecimento da propriedade intelectual em relação
a uma invenção permite seu monopólio de exploração em geral por
um período de 20 anos.
A outorga, pelo poder público, de um direito exclusivo temporário
de exploração pode referir-se a uma invenção, mas não à descoberta
de uma parcela do mundo natural, existente independentemente
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da investigação científica. A patente está condicionada à obrigação
de uma descrição precisa da invenção, à necessidade de reivindicar
aplicações industriais específicas, assim como à multiplicidade dos
tipos de aplicação.
De maneira geral, existe uma estreita conexão entre a lei sobre
as patentes e a ética. O principal objetivo da patente consiste em
reconhecer ao inventor o direito de excluir outros concorrentes da
utilização dos recursos informacionais constantes do registro outorgado, justamente para preservar o interesse do inventor frente aos
interesses de outrem.
A patente constitui, assim, a forma pela qual o mercado remunera
uma invenção: trata-se de um instrumento de regulamentação da
concorrência. A escolha de promover um direito de propriedade intelectual em matéria de biotecnologia foi apoiada pela indústria e pelos
teóricos da economia para proteger parcelas de mercado. O direito
de propriedade intelectual é concebido, portanto, como um motor
do desenvolvimento desse setor industrial que vem se estendendo
rapidamente a todos os constituintes e organismos vivos.
Apresentado como uma escolha da sociedade, o registro de patentes relativas aos seres vivos é na realidade uma tentativa de impoPrivatização da Vida 35

sição que, no plano mundial, emana de poderosos atores econômicos.
O desafio ético consiste em garantir que os habitantes do planeta
tenham a possibilidade de recusar o monopólio tecnológico que os
exclui, por um lado de direitos fundamentais sobre a utilização de
produtos vitais — por exemplo, as sementes provenientes de seus
campos, as plantas que utilizam para cura, preservação da saúde
etc — e, por outro, do acesso aos conhecimentos obtidos com sua
própria contribuição.
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Os termos do debate

O sistema de direito de propriedade intelectual faz sentido em
sociedades tecnicamente homogêneas e dotadas de condições de inovação. Neste caso, os desafios podem ser discutidos em dois níveis:
1. No âmbito do sistema de direito de propriedade intelectual dos
países industriais, sobre a extensão e os limites do direito das
patentes;
2. Fora do quadro dos países industriais, na construção de uma legislação alternativa — conhecida por sui generis — de proteção das
diferentes categorias de atores.
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Ampliação do direito das patentes
Existe uma diversidade de direitos intelectuais — marca, patente,
direito de autor — para proteger a inovação e a criação. Cada tipo de
direito persegue um objetivo específico, organiza-se em conformidade
com modalidades adaptadas a seu objeto, e não pode ser substituído
por um outro. A aparição de uma nova tecnologia, tal como a engenharia genética, poderia ter levantado o problema da necessidade de
um regime jurídico adaptado; entretanto, neste aspecto, privilegiou-se
a ampliação da patente industrial.
O primeiro documento jurídico que confirma o registro de patente
relativa a um microorganismo qualificado claramente como ser vivo,
explicando a razão pela qual esta qualidade não deve constituir um
obstáculo para tal tipo de operação, é uma sentença da Suprema Corte dos eua, proferida em 1980. Após um breve período de hesitação,
o registro de patentes relativas aos microorganismos foi reconhecido
pelo oeb – Office européen des brevets [Agência Européia das Patentes],
em 1982. Apesar disso, é certo que, enquanto os microorganismos
nunca chegaram a ser excluídos, especificamente, desse tipo de registro, havia sido adotado um procedimento diferente em relação às
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variedades vegetais e às raças animais, as quais foram expressamente
excluídas, em 1963, pela Convenção de Estrasburgo e, posteriormente,
pela Convenção de Munique, em 1973.
Durante muito tempo, a separação entre as diferentes profissões
que utilizavam as biotecnologias (fermentação, seleção vegetal, seleção animal, procedimentos de diagnóstico ou de terapia) fazia com
que o modo de proteção fosse peculiar a cada uma. Assim, enquanto
os círculos profissionais conseguiram proteger a criação das raças animais pelo segredo e pela organização da pesquisa e da prática da inseminação artificial, os selecionadores e descobridores das variedades
vegetais fizeram apelo ao Direito de Novidade Vegetal [dnv], profundamente diferente do direito das patentes. Contrariamente à patente que
exige a diversificação das aplicações, o dnv reconhece a especificidade
do processo de melhoria das plantas, o qual se assenta na concentração progressiva, em um organismo complexo, a cada nova geração,
das qualidades de seus progenitores: as pistas autônomas de inovação
são integradas umas às outras, e não simplesmente, multiplicadas.
Com o surgimento da engenharia genética, a tomada de consciência da unidade da pesquisa, tanto da matéria viva quanto das técnicas
de sua manipulação, permitiu aos industriais antecipar a unificação
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das diferentes profissões e de seu sistema de proteção. Para as empresas do setor de saúde e de agroquímica, as biotecnologias acabaram
por substituir ou completar inúmeras de suas produções tradicionais;
por isso, a patente aplicável aos microorganismos deveria estender-se,
segundo eles, a todas as “invenções biotecnológicas” e, concomitantemente, deveriam desaparecer as exclusões constantes da Convenção de Munique.
A distorção estava inscrita na primeira abordagem de categorização da matéria viva porque não há fronteiras evidentes, objetivas,
entre os microorganismos e os outros organismos vivos. Os biólogos
consideram a unidade da vida no nível do código genético, constituída
pela molécula de dna. A evolução da jurisprudência estadunidense
revela a força desta lógica: em 1980 foi outorgada patente, para um
microorganismo; em 1985, para o milho; em 1987, para a ostra; em 1988,
para o camundongo...
As biotecnologias apóiam-se em um enorme trabalho de rotina
que não exige uma atividade inventiva no sentido clássico do termo. Existem, outrossim, alguns métodos revolucionários aplicados
de maneira sistemática a todos os organismos que se encontram a
nossa disposição. A invenção, portanto, só poderá ser apreciada pela
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novidade dos resultados. Ora, a novidade que implica uma atividade
inventiva é um critério essencial do direito relativo às patentes; ela
não deve ser confundida com uma descoberta. Entretanto, para o
registro das patentes relativas às biotecnologias, os critérios clássicos
da invenção tornaram-se menos restritivos: por exemplo, uma ínfima
mudança em uma seqüência de dna suscitará o direito a uma nova
patente. Tal postura mostra perfeitamente a especificidade das biotecnologias e suas contradições jurídico-doutrinais perante o direito
comum das patentes.
A ampliação do direito das patentes levanta, assim, questões específicas, segundo a categoria de organismo vivo: microorganismos,
vegetais, animais e ser humano.
Microorganismos

No setor da microbiologia industrial — setor de ponta associado
à pesquisa fundamental — o patamar da atividade inventiva deveria
ser, em princípio, bastante elevado. A invenção produzida em um
microorganismo visa obter um produto preciso e único — por exemplo, a insulina produzida na bactéria Escherichia coli geneticamente
modificada a partir de uma informação genética humana.
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Apesar de parecer adaptado à indústria farmacêutica ou, mais
amplamente, a toda produção confinada, o sistema de patentes aplicado a processos industriais que utilizam microorganismos selecionados não é adequado para a utilização de microorganismos disseminados na natureza. Neste caso, tornar-se-ia necessário descrever as
interações complexas entre o organismo geneticamente modificado
(ogm) e o ecossistema, a fim de avaliá-las com a maior precisão possível. Ora, o conjunto de tais inter-relações nunca poderá ser descrito
de forma precisa, independentemente de tratar-se de um microorganismo, de uma planta ou de um animal. Por falta desta descrição,
não deveria ser possível registrar patentes relativas a um ogm disseminado na natureza.
Vegetais

Preexistente às patentes, o direito de propriedade intelectual elaborado para a seleção da diversidade vegetal, foi chamado Direito de
Novidade Vegetal (dnv). Existem duas diferenças irredutíveis entre o
dnv e o direito das patentes.
• Primeiramente, quanto ao critério de novidade: para ser considerada “nova”, uma variedade deverá distinguir-se das anteriores, no
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mínimo, por um importante caráter. Neste caso, admite-se que
ela é completamente autônoma em relação à legislação já estabelecida para as variedades anteriores. Nunca é possível descrever,
com precisão suficiente, o procedimento de descoberta de uma
variedade, de modo que tal invenção possa ser reproduzida por um
homem da área, situado nas mesmas condições. Para as variedades vegetais, as diferenças não são descritíveis, mas constatadas
visualmente no terreno. Portanto, há novidade se puder ser estabelecida uma distinção suficiente que incida sobre um importante
caráter ou vários caracteres, cuja combinação caracterize uma
nova variedade.
• Em segundo lugar, quanto ao livre acesso às variedades protegidas
com a finalidade de se criar novas variedades. Nesse caso, decidiuse que, independentemente da atividade inventiva própria à técnica
de descoberta, a novidade do resultado seria o único aspecto a ser
levado em consideração; tal postura incitava as pequenas empresas — às vezes, alguns indivíduos — a aprofundar o processo que
teria levado às grandes descobertas para adaptá-las, ligeiramente,
a condições particulares a microrregiões.
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A União Internacional para a Proteção de Novas Variedades Vegetais – uipnvv é a organização depositária do acordo multilateral adotado por países que subscreveram regulamentações comuns para o
reconhecimento e a proteção das novas variedades vegetais dos selecionadores. Ela foi criada em 1961 por 6 países europeus, tendo sido
reformulada substancialmente, tanto em 1972, quanto em 1978. A última revisão, de 1991, comporta duas particularidades:
• Reconhece a articulação entre o direito das patentes e o direito de
novidade vegetal, considerados até então como excludentes, ou seja,
suprime a interdição da dupla proteção (patente, novidade vegetal).
Daí, resulta que cada país deve organizar suas leis de estabelecimento das devidas relações entre as patentes outorgadas aos “inventores”
de genes inseridos nas variedades vegetais e a proteção reconhecida
à própria variedade.
• Com a nova noção de “variedade essencialmente derivada”, limita a
originalidade do que era a característica do Direito de Novidade Vegetal em oposição à patente — ou seja, o acesso livre e gratuito ao
recurso genético contido em tal novidade —, permitindo a seus descobridores que utilizem as variedades de seus concorrentes de modo que, por um trabalho de seleção, consigam uma nova variedade.
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A versão da uipnvv, revista em 1991, apresenta duas importantes
conseqüências negativas: por um lado, ao compreender um número
crescente de elementos patenteados, o recurso genético constituído
por essas variedades “essencialmente derivadas” já não se encontra em
condição de livre acesso para fins de seleção; e, por outro lado, a noção
do “privilégio do fazendeiro” — qual seja, a permissão reconhecida ao
agricultor de, sem pagar nenhuma taxa ao descobridor, semear, de
novo, uma parcela de suas sementes, obtidas a partir de uma variedade
protegida por dnv — tornou-se muito mais restrita.
O ponto de ruptura entre o sistema de patente e o da novidade vegetal situa-se no livre acesso ao recurso genético, cujo reconhecimento cabe exclusivamente ao dnv, enquanto todos os outros dispositivos
do direito das patentes podem ser adaptados às particularidades dos
organismos vivos. De fato, a única possibilidade de existência para um
organismo vivo é construir-se a partir do patrimônio genético de outro organismo vivo; deste modo, um outro tipo de raciocínio só poderá
ser utilizado quando tiver sido possível construir, integralmente, um
organismo a partir de procedimentos não essencialmente biológicos.
Contrariamente ao que é, muitas vezes, apresentado, existe uma
diferença entre “isenção de pesquisa” e “livre acesso ao recurso”. A
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isenção de pesquisa é tradicional no direito das patentes porque é
uma conseqüência da obrigação de publicação do texto da patente,
o qual deve permitir a realização da invenção; por conseguinte, ela
permite que qualquer pessoa possa realizar a invenção e servir-se da
contribuição intelectual embutida nessa inovação para proceder a
uma outra invenção. Não há nenhuma autorização a solicitar, tampouco nenhuma taxa a pagar. Em caso de sucesso, a segunda invenção pode ser patenteada, mas ficará dependente da primeira patente;
portanto, só poderá ser explorada com a condição de obter o licenciamento (autorização e taxas) do titular da patente antecedente.
O livre acesso ao recurso genético contido nas variedades vegetais, protegidas por um direito de novidade vegetal, vai mais longe:
qualquer pessoa pode utilizá-lo sem prévia autorização. Esta utilização não é entendida apenas em relação ao processo intelectual —
como ocorre no caso precedente —, mas igualmente em relação ao
recurso físico que pode ser utilizado para elaborar uma outra variedade. Na versão da Convenção uipnvv, assinada em 1961, o segundo descobridor estava sempre livre de qualquer obrigação em relação ao primeiro. Na versão de 1991, foi estabelecida uma distinção:
se a segunda variedade mostrar apenas uma diferença mínima em
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relação à primeira, ela pode ser considerada como “essencialmente
derivada”; neste caso, o segundo descobridor deve pagar uma taxa
ao primeiro. Em todos os outros casos, ele é livre para explorar sua
inovação. No entanto, ainda não existe jurisprudência para que seja
possível fazer uma idéia do conteúdo da noção de variedade “essencialmente derivada”.
Animais

Em relação à inovação animal, o centro de produção do sêmen
(banco de esperma) é o único lugar de produção da inovação que
permanece nas mãos dos agricultores; a informação é pública e deve
circular. Esta característica é colocada em causa com o advento das
biotecnologias modernas que utilizam, necessariamente, técnicas e
procedimentos “não essencialmente biológicos” patenteados (fecundação in vitro, congelamento, transferência de embrião), equipamentos e competências técnicas que não se encontram ao alcance das
cooperativas de criadores de gado. O embrião torna-se o produto
patenteável da fecundação in vitro, procedimento aliás patenteável.
Como os animais obtidos por esses procedimentos patenteáveis — e
as gerações sucessivas obtidas, em seguida, por reprodução sexuada —
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não fazem parte das exceções ao registro de patentes, a questão consiste em saber em que medida eles serão patenteáveis.
Genoma humano

Nos últimos anos, o conhecimento do genoma passou por uma
aceleração sem precedentes. A estrutura do genoma de vários organismos vivos tem sido decodificada — incluindo, a do ser humano
em 2001. Começam a aparecer plataformas genômicas com base
na universalidade do código genético e na grande homologia dos
elementos (genes e proteínas) entre os organismos. Neste caso, compreende-se que o questionamento em relação aos limites da patente
seja pertinente, independentemente da natureza — humana ou não
humana — dos genes considerados, porque tanto as estruturas quanto
as funções podem ser as mesmas; aliás, o desejo dos industriais e a
prática das patentes estão de acordo no sentido de se outorgar a ampliação dos direitos de proteção a outras espécies animais.
A esperança suscitada pelas perspectivas terapêuticas e uma melhor “compreensão da realidade da vida humana” justificam, segundo
parece, toda a liberdade para a proteção das “atividades inventivas”
em curso, a partir do genoma. A aquisição de patentes desempenha
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um papel crucial no financiamento das atividades competitivas de
pesquisa que visam concretizar tal esperança. No plano ético, os
efeitos são bastante preocupantes: apropriação do conhecimento da
estrutura dos genes, instalação anárquica de bancos de dados genéticos, ausência de consentimento das pessoas envolvidas e confusão
nas regras de acesso a tais dados, quase sempre privados.
Desde o final da década de 80, iniciou-se o registro e a outorga de
patentes para as primeiras invenções que utilizavam genes humanos
a fim de fabricar proteínas recombinantes (interferons...). Essas patentes reivindicavam a utilização da seqüência de dna, assim como o uso
do dna e da proteína recombinante, em procedimentos de diagnóstico e, sobretudo, terapêuticos. Em 1991, nos eua, algumas reivindicações de patentes relativas a seqüências parciais de dna complementar
permitiram identificar genes potencialmente implicados em doenças
neurológicas e, portanto, alienar toda pesquisa — que utiliza esses
genes para desenvolver medicamentos — a interesses econômicos
particulares. Convém acrescentar que a proteção das patentes relativas a essas seqüências de células-tronco é de natureza tão ampla, que
a autorização para outras pesquisas com fins comerciais fica à inteira
vontade e discrição do proprietário.
Privatização da Vida 51

Existe um importante debate entre cientistas e atores econômicos para saber se o conhecimento da seqüência de um gene pode ser
assimilado a um produto inventado e, portanto, patenteável. Segundo
a Agência Européia das Patentes, o gene isolado por um procedimento técnico é uma invenção e não uma descoberta porque é diferente de
seu estado natural de aparição; neste caso, é assimilável a uma molécula química. A maior parte dos cientistas defende a idéia de que a seqüência de dna não pode ser patenteada, qualquer que seja o genoma que
lhe tenha dado origem, humano ou não, mas que os procedimentos
biotecnológicos realizados graças a este conhecimento podem ser objeto de registro, segundo os dispositivos próprios às regras da propriedade industrial. Assim, a proteção reconhecida incide, eventualmente,
sobre a utilização da seqüência gênica para instalar os procedimentos
e fabricar os produtos imaginados pelo inventor, assim como sobre sua
exploração. A determinação da seqüência de um gene não é suficiente para conhecer suas funções. Por diferentes artifícios, o solicitador
da patente reivindica funções bastante genéricas e mal definidas que
permitem englobar o máximo de aplicações potenciais. Na prática, os
pedidos de patente por parte dos industriais e do setor público dizem
sempre respeito à seqüência de gene e, raramente, a suas aplicações.
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A legislação alternativa — conhecida por
sui generis — aos direitos das patentes
A “Convenção sobre a Diversidade Biológica”, assinada no Rio de
Janeiro, em 1992, que afirma o direito soberano dos Estados signatários sobre seus recursos biológicos, teve, como efeito, a permissão
para se proibir qualquer forma de coleta de amostras biológicas fora
de um mecanismo legal de autorização. Pela primeira vez, no mesmo
evento, o texto da Convenção do Rio tratava do conhecimento e da
matéria, aliás, caminho que tinha sido aberto pela fao* e pelas reivindicações dos povos autóctones, no âmbito do direito da proteção das
minorias. A existência de tais leis implicou importantes modificações
nas práticas de prospecção das empresas e dos institutos de pesquisa
dos países do Norte, para os quais, os recursos biológicos — dali em
diante, sob controle — passavam a constituir um instrumento de conhecimento e um recurso utilizável no processo da inovação.
Os Estados signatários da Convenção do Rio continuam sendo os
donos de seu direito da propriedade intelectual; além disso, todos os
países industrializados reconheceram o registro de patentes relativas
aos organismos vivos e a seus componentes. No entanto, aos países
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fornecedores de recursos, a Convenção do Rio atribuiu um poder de
negociação sobre a utilização material desses recursos e seu destino
jurídico. Por contratos baseados em leis que regulamentam o acesso
aos recursos, os países fornecedores têm a possibilidade de condicionar tal acesso a toda a espécie de cláusulas, que podem ir desde
a interdição de proteger a invenção por um direito de propriedade
intelectual qualquer, até exigências diversificadas, tal como a de
empreender a pesquisa em parceria ou compartilhar os lucros em
conformidade com modalidades definidas.
O novo equilíbrio internacional introduzido pela Convenção do
Rio foi modificado pelos Acordos de Marrakech, em 1994, pelos quais,
os Estados signatários são obrigados a adotar um sistema de propriedade intelectual. Nos Acordos sobre os Direitos de Propriedade
Intelectual, referentes ao Comércio (adpic) da omc, os microorganismos e os procedimentos microbiológicos devem ser obrigatoriamente
patenteados. Entretanto, é lícito excluir do registro de patentes os
seguintes objetos: em primeiro lugar, os vegetais, com a condição
de que as variedades vegetais sejam protegidas por um sistema sui
generis eficaz; em segundo lugar, os animais, sem condição particular
de proteção; e, em terceiro lugar, os procedimentos “essencialmente
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biológicos” utilizados para obter vegetais e animais. Para a Agência
Européia das Patentes, “um procedimento de inovação de vegetais
ou de animais é essencialmente biológico se consistir, integralmente,
em fenômeno natural, tal como o cruzamento ou a seleção”. Contrariamente ao que resultou da Convenção do Rio, os Estados deixam,
então, de ser livres para criar seus próprios sistemas de propriedade
intelectual. Eles podem, certamente, “estabelecer em sua legislação
uma proteção mais ampla do que está prescrito no presente acordo”,
o que deveria tornar possível outros sistemas, como, por exemplo, a
criação de direitos intelectuais — chamados coletivos — em favor da
inovação das comunidades locais.
Na concepção jurídica ocidental, é estabelecida a separação nítida
entre os direitos corporais e os incorporais. Deste modo, o direito
referente aos recursos biológicos, entidades corporais, só podem
emergir de uma lógica puramente de acesso, oriunda da propriedade
mobiliária ou da soberania, enquanto as invenções ou inovações referem-se a uma lógica de direitos intelectuais. Em outras culturas, as
duas ordens não estão separadas, o que explica os documentos dos
povos autóctones que colocam sempre no mesmo plano os recursos,
tanto do conhecimento quanto das práticas tradicionais, ambos conPrivatização da Vida 55

fundidos no mesmo mecanismo de acesso, constituindo, portanto,
um conceito material e, ao mesmo tempo, intelectual. Logicamente,
o direito intelectual das comunidades preexiste a tudo, na medida em
que são as comunidades locais que, na sucessão das gerações, modelam paisagens e agricultura. Os recursos biológicos são, portanto, o
resultado desta criação conjunta dos recursos espontâneos criados e
dos cultivados, pela natureza e pelo ser humano. Na origem do direito
das comunidades locais, encontra-se um processo intelectual; no caso particular dos povos autóctones, o direito intelectual é concebido
como uma modalidade do exercício do direito sobre a terra do qual
ele não se distingue.
Através da omc, a economia mundial procura instrumentos de regulamentação; entre eles, os Acordos sobre os Direitos de Propriedade
Intelectual, referentes ao Comércio (adpic), em processo de revisão,
que definirão as normas mínimas comuns a todas as sociedades. A
generalização do registro de patentes relativas à vida encontra-se no
âmago das negociações que superam a tradicional clivagem Norte-Sul,
pois afeta uma grande diversidade de concepções morais produzidas
nos cadinhos culturais da história das sociedades. Os países industrializados procuram promover os direitos de propriedade intelectual
56 Cadernos de Proposições para o Século XXI

cujo objeto é a privatização dos recursos biológicos, transformados
pelas biotecnologias. Vale ressaltar inclusive os numerosos casos de
biopirataria, a qual consiste em se copiar e registrar patentes relativas
a procedimentos conhecidos nos países do Sul, ou englobar em patentes determinados objetos já existentes, tais como plantas selvagens
ou cultivadas que têm características funcionais semelhantes às da
planta transgênica “inventada”. Apesar de existir a possibilidade de
se cassar estas patentes, a prática nos mostra, freqüentemente, o
contrário. A conseqüência de tal postura é a apropriação injustificada dos conhecimentos, inovações e tecnologias das comunidades
locais. Esta apropriação contraria a “Convenção sobre a Diversidade
Biológica”, cujo aspecto mais importante consiste em incentivar os
Estados a “respeitar, preservar e manter os conhecimentos, inovações
e práticas das comunidades autóctones e locais, garantindo-lhes a
partilha eqüitativa das vantagens resultantes da utilização desses conhecimentos, inovações e práticas”. O contra-projeto à ampliação do
direito das patentes consiste em proteger os direitos dos agricultores
e curandeiros tradicionais sobre seus recursos genéticos por meio
de um direito próprio, chamado sui generis. Neste caso, procura-se
um sistema jurídico apropriado de modo que sejam reconhecidos os
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direitos das comunidades locais e seja garantida a propriedade dessas
comunidades sobre os recursos biológicos e os saberes inerentes para
que os lucros auferidos da utilização de seus recursos genéticos sejam
compartilhados, eqüitativamente, entre a indústria, que o utiliza, o
Estado, que exerce um direito de soberania associado ao território, e
as próprias comunidades locais.

Destaque 1

Sistema Sui Generis: o exemplo tailandês
Witoon Lianchamroon da Rede Tailandesa em favor do Reconhecimento dos Direitos das Comunidades Locais e da Biodiversidade — Biothai — indica, com precisão, os fundamentos do novo sistema
Sui Generis adotado, em 1999, pelo Parlamento tailandês.
“Antes de 1999, a Tailândia ainda não tinha uma legislação em
favor da proteção, seja dos direitos dos inovadores em relação às
novas variedades, seja dos direitos dos camponeses relativamente
às variedades tradicionais (…). Em 1994, o Ministério do Comércio
e o Ministério da Agricultura e da Cooperação redigiram um projeto
de lei para proteger as novas variedades de plantas e os direitos dos
inovadores.” Tendo sido baseado na Convenção da União Internacional
para a Proteção de Novas Variedades Vegetais — uipnvv — de 1978,
este projeto foi rejeitado pelas ongs tailandesas e pelas associações
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camponesas; estas organizações lamentavam o fato de que o texto
proposto não reconhecesse a contribuição dos camponeses e das comunidades locais para o desenvolvimento das variedades comerciais.
Finalmente, em 1997, o governo criou um Comitê Nacional composto
por representantes de todos os setores, incluindo agricultores e inovadores, com a missão de proceder à revisão desse primeiro texto.
A versão atual foi concebida para corresponder aos princípios
do sistema Sui Generis definidos pelo artigo 27.3 (b) dos Acordos sobre os aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual referentes ao
Comércio — adpic. A nova lei é baseada no fato de que as variedades
de plantas locais são utilizadas como “variedades de primeira mão”
no desenvolvimento de novas variedades; ela protege os interesses,
por um lado, dos que conservam as variedades tradicionais e, por
outro, dos proprietários de variedades comerciais. Os fazendeiros e
as comunidades que conservam e aperfeiçoam suas variedades terão direitos semelhantes aos dos inovadores relativamente às novas
variedades.
Eis os princípios centrais da nova lei:
• um subcomitê técnico será instalado pelo Ministério da Agricultura para determinar as variedades específicas de algumas regiões/
60 Cadernos de Proposições para o Século XXI

comunidades e que, por conseguinte, devem ser consideradas como
variedades locais;
• uma compensação deverá ser paga para a utilização das variedades
locais que servem ao desenvolvimento de novas variedades comercializadas. O inovador comercial deverá assinar um contrato que
atribua, no mínimo, 5% do lucro às comunidades que conservaram
essas variedades locais. Não será exigida nenhuma compensação se
as novas variedades forem cultivadas em proveito dos camponeses
de baixa renda e das comunidades locais ou do grande público;
pelo contrário, uma compensação deverá ser paga, igualmente, se
alguns componentes das variedades locais forem utilizados para a
confecção de medicamentos ou de outros produtos;
• os direitos relativos às variedades, cujo cultivo é limitado a algumas comunidades, serão válidos apenas para essas comunidades;
os direitos ao lucro comercial dessas variedades pertencerão a essa
comunidade durante o período da proteção que se estende de 15 a
25 anos. Esta regra não se aplica quando a utilização de tais variedades tiver um objetivo não-comercial ou público;
• o criador de uma nova variedade — sobretudo, se esta for geneticamente modificada — só poderá exigir seus direitos se comprovar
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que ela não apresenta nenhum risco biológico; se causar danos ao
meio ambiente da comunidade ou à saúde de um de seus membros,
seu proprietário é obrigado pela lei a pagar uma compensação;
• a composição do Comitê Nacional das variedades vegetais reflete
o objetivo desta lei. Seis fazendeiros e dois representantes de ongs
fazem parte dos 23 membros (…);
• a lei prevê a criação de uma fundação para a conservação e o desenvolvimento das variedades vegetais. Os recursos desta fundação
provêm de diferentes tipos de taxas e compensações cobradas pela
utilização de variedades selvagens que não crescem nas florestas
das comunidades locais ou não são específicas a uma só comunidade, mas fazem parte do patrimônio comum. Seu papel consiste
em redistribuir os recursos aos camponeses e às comunidades locais. Este dinheiro será utilizado para financiar atividades de conservação e desenvolvimento de variedades vegetais nas diferentes
comunidades.

pessoa ou uma organização a pagar as devidas compensações. Em
princípio, a utilização dos recursos genéticos tailandeses no exterior
poderia ser regularizada pelos mecanismos definidos pela ‘Convenção
sobre a Diversidade Biológica’ relativamente ao acesso aos bens e à
partilha do lucro. (…) Todavia, o mecanismo tailandês de compensação das comunidades locais só será efetivo em relação ao exterior
se, no plano internacional, a Tailândia tiver um poder de negociação
suficientemente forte.”
fonte: Extraído de R. A. Brac de la Perrière e F. Seuret. Graines suspectes: Les
aliments transgéniques: une menace pour les moins nantis [Sementes suspeitas — Os alimentos transgênicos: uma ameaça para os menos favorecidos],
Paris, Les Éditions Écosociété, col. “Enjeux Planète”, 2002.

“(…) Esta lei será aplicável apenas na Tailândia; por conseguinte,
é possível utilizar variedades tailandesas no exterior sem a obrigação
de cumpri-la. Neste caso, o governo tailandês não poderá forçar uma
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Forças em disputa
A extensão do direito das patentes às inovações biotecnológicas
suscita novos desafios. A privatização da vida diz respeito ao conjunto
do Planeta, afetando não só os indivíduos, mas também as sociedades.
Os atores envolvidos nessa questão e as mais relevantes tomadas de
posição poderiam estruturar-se em três grupos:

a proteção da inovação (comunidade das profissões dependentes
das patentes que reúne os advogados e os juristas deste setor de
atividade, assim como todos aqueles que desempenham um papel
na exploração, administração e fortalecimento das patentes). A
comunidade das patentes e os usuários regulares do sistema desse
tipo de registro (tais como as empresas do setor farmacêutico e
agro-químico) constituem um lobby predominante na extensão da
proteção associada às inovações biotecnológicas.

• Os produtores primários de patentes relativas à vida. A tecnologia oriunda da engenharia genética e que se encontra na base da
privatização da vida desenvolveu-se, nos últimos trinta anos, nos
laboratórios de ponta dos países ricos. O direito de propriedade
intelectual intervém como norma que regulamenta uma cadeia
lógica de atividades em estreita correlação: investimento em pesquisa, inovação, carteira de patentes e retorno do investimento pelo
desenvolvimento industrial e comercial de um produto.
Este filão agrupa uma categoria de atores vinculados incondicionalmente ao sistema de patentes, na medida em que todos alimentam-se com o desenvolvimento da inovação (start-up, pesquisa,
indústria multinacional da farmácia e da agro-química) ou com
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• Os produtores secundários de patentes relativas à vida. Este lobby influencia uma outra categoria de atores que, além de estarem
preocupados com a proteção da propriedade industrial, interessamse pelo direito das patentes relativas à vida com certa reserva e contrariedade. Nesta segunda categoria, é possível encontrar, por um
lado, os atores da indústria como os inovadores de variedades vegetais que, aos poucos, são obrigados a abandonar os fundamentos de um sistema baseado no direito de novidade vegetal, tanto
mais que as Pequenas e Médias Empresas [pme] têm dificuldade
para investir na pesquisa de ponta, e, por outro, os atores da pesquisa (tais como os agentes da pesquisa do setor público que, por
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sua vez, está dividida entre participar na corrida pela privatização
do conhecimento ou manter-se a serviço de sua missão de interesse comum pela livre difusão da inovação).
Nesta categoria de atores, é possível mencionar, igualmente, os institutos internacionais de pesquisa agronômica, como depositários
e usuários dos recursos genéticos confiados pelos países do Sul; e,
às vezes, os governos das nações industrializadas que desempenham uma difícil arbitragem entre favorecer a concorrência nos
mercados e garantir o acesso aos bens públicos. Por último, a esta
categoria, são integrados os indivíduos, comunidades ou representantes oficiais dos países pobres que, mais ou menos timidamente,
negociam os conhecimentos tradicionais sobre as plantas e os
produtos naturais, cuja cópia ou exploração são pretendidas pelo
setor industrial.

• A terceira categoria de atores congrega os opositores às patentes:
– A oposição às patentes por princípio, ou com base ideológica,
defende, contrariamente à sociedade mercantil, um projeto de
sociedade no qual a relação com a vida impede a apropriação abusiva — até mesmo, temporária — de seus elementos constitutivos.
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Nesta plataforma, encontra-se uma ampla gama de sensibilidades,
em perspectiva cultural, religiosa e política. A oposição, laica ou
religiosa, ao registro de patentes relativas à vida recusa, por razões
morais diferentes ou convergentes, a existência de um direito de
exploração exclusivo sobre um ser vivo que possa permitir a monopolização de um patrimônio genético hereditário e universal. Esta
oposição exprime a recusa de se fundamentar o vínculo social
exclusivamente nos valores do mercado e da tecnociência, em que
a moral do lucro e o utilitarismo reinariam de forma absoluta. Ora,
o registro de patentes relativas às biotecnologias acostuma-nos a
considerar o mundo vivo e a considerar-nos no mundo, como um
imenso mercado tecnocientífico. A natureza transformada pelo
homem seria, daí em diante, a natureza legal. Por extensão, é combatida a visão cientificista que reduz o ser humano a um objeto
biológico manipulável e, portanto, patenteável.
– A oposição às patentes por necessidade, a partir de considerações econômicas, políticas e sociais. Esta se manifesta pela
reivindicação do direito de existir, em um sistema que justifica a
exclusão de inúmeros atores econômicos. Apesar de exibir a pretensão de serem universais, as novas normas vêm sendo elaboradas
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dentre países dotados de níveis tecnológicos comparáveis. Enquanto é reconhecida, em geral, a justificação de um dnv para ajudar a
produzir variedades cultivadas mais adaptadas, é, também, combatido o sistema de direito de propriedade intelectual sobre a matéria viva que exclui os usuários convencionais do acesso a recursos,
práticas ou conhecimentos que, até então, encontravam-se à sua
livre disposição; suas primeiras vítimas são as sociedades camponesas e os inovadores na área da medicina tradicional. O registro
de patentes relativas à vida aparece como um obstáculo irredutível
para os governos do Sul que devem refletir sobre a transferência das
biotecnologias para suas sociedades, conjuntamente com o debate
social sobre a posição dos agricultores, o valor do meio ambiente
e as exigências éticas.

Destaque 2

A comunidade das patentes
A expressão “comunidade das patentes” refere-se aos juristas, administradores e outros especialistas que desempenham um papel na exploração, administração e aplicação do sistema de patentes. Estas pessoas
formam uma comunidade de fato, uma vez que procedem a perícias técnicas e defendem princípios gerais favoráveis às patentes. Os usuários
habituais do sistema das patentes (tais como a indústria farmacêutica)
em alguns casos poderiam ser incluídos nessa comunidade. A comunidade das patentes é uma comunidade interpretativa: ao compartilhar
um conjunto de hipóteses, consensos, convenções e valores, é a comunidade quem define as questões e os problemas de interpretação no
âmbito do sistema das patentes; deste modo, para a orientação e o conteúdo da política pública relativa às patentes, esta comunidade exerce
uma influência, provavelmente, mais forte do que o poder legislativo.
fonte: Extraído de Peter Drahos. “Biotechnology patents, Markets and Morality”,
eipr — Enforcers of Intellectual Property Rights, vol. 21 (9), set. de 1999.
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Desaﬁos

A expansão ilimitada do
direito das patentes
O sistema desenvolvido pela “comunidade das patentes” dos
países industrializados mostra um processo de expansão em escala
planetária. O objeto do registro de patentes foi ampliado de duas maneiras: por um lado, acrescentando interpretações inclusivas e, por
outro, limitando as restrições a esse tipo de registro. A restrição ao
registro de patentes relativas à vida tem sido contornada, aos poucos,
por meio de formulações retóricas. Assim, a exclusão das variedades
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de plantas continua a ser colocada em causa pelas empresas para
permitir-lhes a proteção de suas “invenções” biotecnológicas: basta
que a reivindicação seja mais ampla do que a simples variedade (a
espécie, o gênero...) para que a patente seja autorizada!
Os deslizes semânticos entre “descoberta” e “invenção” permitem
afirmar que um gene que tenha sido descoberto na natureza e, em
seguida, isolado e purificado, deve deixar de ser considerado como
existente na natureza para ser designado como uma invenção.

só lhes resta adotar o mesmo procedimento. O sistema de patentes
está encontrando uma complexidade cada vez maior na avaliação do
mercado, o que torna as agências do registro de patentes cada vez
mais dependentes das pressões para que adotem uma atitude liberal.
Portanto, apesar de ser fácil aumentar o campo de proteção das biotecnologias por registro de patentes, qualquer tentativa de retrocesso
acaba sendo, neste sistema, bastante difícil.
Ampliação das reivindicações

Internacionalização do sistema

A relação entre investimento e propriedade intelectual é apresentada como determinante para o rendimento econômico a longo prazo.
Para as três entidades econômicas (América do Norte, Europa, Japão),
completamente dependentes da inovação tecnológica para consolidar
sua supremacia, não pode haver nenhum transtorno em suas atividades de investimento. Por conseguinte, para as agências de registro de
patentes não é possível, de modo algum, debilitar tal sistema, o que
acabaria por colocar em perigo o fluxo de investimentos que estão sob
sua responsabilidade. Do mesmo modo, se uma jurisdição fortalece ou
estende seu sistema de proteção, as outras são levadas a pensar que
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Originalmente, a legislação relativa às patentes não havia sido feita para os organismos biológicos, mas, sim, para as máquinas. A constante pressão dos solicitadores permitiu que os juristas encontrassem
“novas astúcias” para ampliar as reivindicações; na solicitação de patentes relativas ao setor “vida”, é inquietante se constatar a amplitude das reivindicações formuladas pelos inventores. No âmbito do direito, o registro de patentes permite incluir objetos que não existem
do ponto de vista material; assim, as agências de registro de patentes
autorizaram a reivindicação de um direito de propriedade intelectual
para a técnica de introdução de um gene estranho para todas as espécies de planta. E as grandes empresas biotecnológicas servem-se de
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reivindicações bastante genéricas em relação à descrição da invenção,
como uma estratégia comercial para transformá-la em uma espécie de
patente de barragem, que exclui a concorrência. Estes registros de patentes têm como objetivo desestimular os concorrentes que não dispõem de recursos para prosseguirem as pesquisas na mesma direção.

um debate público. Aliás, o sistema de agências de patentes não é, de
modo algum, independente; pelo contrário, trata-se de um empreendimento econômico auto-suficiente, ou seja, financiado pelos clientes
que registram suas invenções; por conseguinte, pela indústria.
Os empecilhos da pesquisa no setor público

Ausência de democracia

Os representantes dos Estados nas conferências internacionais
sobre o direito de propriedade intelectual não são, evidentemente,
governantes ou legisladores, mas funcionários, no caso concreto
representantes dos institutos de propriedade industrial, peritos da
indústria privada, Câmara de Comércio Internacional e agências de
assessoria para o registro de patentes, reunidas em associação, tal
como a aippi [Associação Internacional para a Proteção da Propriedade Intelectual]. O registro de patentes relativas aos procedimentos
microbiológicos e aos produtos oriundos de tais procedimentos,
decidido na Convenção de Estrasburgo — e que, atualmente, tem induzido a uma verdadeira revolução — é proveniente do consenso da
“comunidade das patentes”. Portanto, ele não foi objeto de qualquer
discussão entre peritos das diferentes áreas do direito, tampouco de
74 Cadernos de Proposições para o Século XXI

As pequenas e médias empresas privadas ou a pesquisa no setor
público estão a reboque dos interesses das firmas gigantes que investem somas 100 a 1.000 vezes superiores no setor das biotecnologias.
Uma empresa multinacional — tal como a Monsanto — investe, anualmente, us$ 1,2 bilhão em pesquisa/desenvolvimento no setor das biotecnologias, enquanto os Centros Internacionais de Pesquisa Agronômica – cgiar (Consultative Group on International Agricultural
Research) dispõem, juntos, de us$ 24 milhões. Todas as equipes de
pesquisa no setor público procuram negociar qualquer possibilidade
de pesquisa para dar continuidade a sua atividade, ou desenvolver estratégias de registro de patentes defensivas que possam servir-lhes de
moeda de troca nas negociações. Entretanto, elas não têm ilusões a
respeito de sua precária capacidade para conservar, neste sistema, sua
autonomia quanto à orientação da pesquisa, na medida em que é exorPrivatização da Vida 75

bitante o custo para se manter e defender uma importante carteira de
patentes. Em geral, uma pequena empresa de biotecnologia que tenha
sucesso será, em curto ou médio prazo, absorvida por uma empresa gigante multinacional, o que é nefasto para a diversidade dos produtos.
A concorrência retarda o conhecimento

A pesquisa, no setor público, voltada para as ciências da vida,
despende enormes esforços para resistir na selva — cada vez mais
hostil — do direito das patentes, e tal situação acaba atravancando
seu livre funcionamento. Como é impossível proceder à descrição,
em termos precisos, da invenção relativamente aos microorganismos geneticamente modificados, ela foi substituída e completada
pela descrição do procedimento de inovação e, segundo o caso, pela
solicitação de registro, que faz as vezes da divulgação da invenção. A
amplitude possível das reivindicações ainda não se encontra bem fixada, o que deixa pairar grandes incertezas sobre o alcance das patentes
atribuídas até o momento. Após a outorga da patente, os terceiros
devem seguir um procedimento bastante árduo que, essencialmente,
visa a conservação dos vestígios de todos aqueles que se serviram do
material, o que facilitaria a tarefa de identificação em caso de contra76 Cadernos de Proposições para o Século XXI

fação. Na prática, é corrente “amarrar” os laboratórios que solicitam
amostras patenteadas, por meio de contratos drásticos que exigem
uma total informação de tudo o que é feito com esse material, reservando-se, evidentemente, o direito sobre as patentes emanadas de tais
amostras, quando elas vierem a ser atribuídas. Em caso de litígio, a lei
européia prevê a inversão da prova; assim, a pessoa que teve acesso
ao material é supostamente culpada de contrafação até que consiga
comprovar sua inocência. Os pesquisadores queixam-se da dificuldade em obter as amostras solicitadas ou por recebê-las em mau estado
ou de forma bastante lenta; por sua vez, os detentores de patentes só
aceitam entregar o material com a condição de serem informados, por
um relatório regular, das pesquisas empreendidas pelo concorrente: o
que é um entrave ao princípio da liberdade de pesquisa.
A política do segredo

Na Europa, as instituições esperam a solicitação do registro de patente para divulgar as invenções. Além disso, mesmo que sejam publicadas, as patentes são descritas muitas vezes de maneira rudimentar,
a fim de que o detentor conserve seus trunfos diante dos concorrentes,
os quais encontrarão grande dificuldade para refazer o caminho da
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invenção. Esta retenção de material de pesquisa e de informação tem
um efeito nefasto para as equipes que dispõem de modestos recursos
e dependem da cooperação internacional. Alguns pesquisadores do
setor público adotam, aos poucos, o comportamento do setor privado,
ao instaurarem um prazo anteriormente à divulgação de suas invenções em conferências públicas. Conscientes de suas responsabilidades
no processo de aquisição de patentes, outros praticam uma política
de segredo e de retenção e, outros, ainda, mais sensíveis à deontologia
da pesquisa, publicam seus trabalhos, quando têm tal possibilidade,
sem se preocuparem com a divulgação. Até quando irá durar essa
permissão de suas instituições?

A artificialização do mundo
A tentativa de se justificar a apropriação da vida fez com que esta
fosse reduzida a uma matéria-prima semelhante a qualquer outra.
Alguns juristas do setor privado referem-se a ela como se tratasse
de um conceito; deste modo, o objeto da patente passa a ser matéria
biológica. Em alguns anos, o patrimônio hereditário — considerado,
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durante muito tempo, como bem comum da humanidade — tornouse um recurso genético para a indústria. Uma das revoluções da
engenharia genética consiste em permitir transpor a barreira da espécie; eis o que altera radicalmente a percepção dos biólogos quanto
ao conceito de recurso genético. De fato, torna-se possível tomar um
gene interessante, não no círculo da espécie por cruzamento natural,
mas em qualquer organismo; portanto, os recursos genéticos utilizáveis devem ser estendidos ao conjunto indiferenciado do patrimônio
genético das espécies existentes no planeta.
Qualquer industrial das biotecnologias sustenta que, sem patente,
não poderá sobreviver no mercado; a patente é a mola propulsora do
desenvolvimento dos ogm e, portanto, da artificialização do mundo.
Os produtos naturais e as variedades aperfeiçoadas convencionais
não podem alimentar a pretensão de serem apropriados por meio
de patente; além disso, em relação ao investimento dos dnv, o retorno é menor do que aquele auferido pelo registro de patente. As
empresas mais bem posicionadas na área agroalimentar e da saúde
manifestaram o desejo de que suas descobertas, por exigirem consideráveis investimentos — em particular, os ogm vegetais —, fossem
protegidas por patentes. Apesar das incertezas e riscos em matéria
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de saúde humana e de meio ambiente, tais empresas têm procurado impor — servindo-se de todos os meios — a produção de ogm
aos consumidores do mundo inteiro, em detrimento dos produtos
obtidos pelos métodos clássicos. A outorga de patentes, de maneira demasiado precoce, apresenta os perigos de uma rotação rápida
demais dos produtos, além de uma conduta de avaliação dos riscos
completamente superficial.

A privatização dos recursos genéticos:
a vida monopolizada
Os direitos de propriedade intelectual são registrados por laboratórios a partir de amostras de plantas, microorganismos ou animais,
extraídas da natureza ou das terras dos camponeses. A privatização
de seu patrimônio genético levou os países do Sul a formar um bloco
para proteger seus recursos. Nas negociações da “Convenção sobre a
Diversidade Biológica”, assinada no decorrer da Cúpula da Terra, no
Rio de Janeiro, em 1992, tais países exigiram que os recursos genéticos fossem colocados sob a soberania de cada Estado. Entretanto,
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após a assinatura da Convenção, verificou-se a continuidade das investigações sobre a biodiversidade por empresas privadas ou por
equipes de pesquisa no setor público, assim como o registro de patentes. Dependendo da maneira como é praticada, a bioprospecção
pode tornar-se uma forma de biopirataria. É o que ocorre, por exemplo, quando não é respeitada a regra do consentimento, com base
em informações fidedignas, das comunidades e autoridades. Esse
também é o caso quando se verifica o registro de patentes relativas a
plantas ou procedimentos já existentes que permitem impedir a utilização comercial de plantas do tipo selvagem; atualmente, inúmeros casos já foram recenseados.
As novas técnicas da engenharia genética continuam fortalecendo, sem dúvida, a importância estratégica dos recursos genéticos.
Conscientes do valor destes recursos para o aperfeiçoamento das
plantas, os descobridores de seleções vegetais concentram elevadas
somas ao constituírem verdadeiros bancos privados de genes. Para
as empresas clássicas que coletam as sementes, o livre acesso aos recursos genéticos é uma situação de tal modo evidente — por ter sido
praticamente garantido ou obtido com baixo custo — que elas nem
sempre se dão conta das ameaças que pesam sobre o que constitui
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uma das bases de seu trabalho. A indústria química e a indústria farmacêutica estão conscientes, igualmente, da importância dos recursos genéticos, mas estão convencidas de que, para administrá-los
melhor, convém submetê-los ao regime de propriedade privada.
Como já vimos, a legislação, segundo a Diretriz Européia de
Proteção Jurídica das Invenções Biotecnológicas, sublinha que: “O
corpo humano, seus elementos e seus produtos, além do conhecimento da estrutura total e parcial de um gene humano, não podem,
enquanto tais, ser objeto de uma patente”; pelo contrário, tal operação é possível quando se trata de genes extraídos da natureza e
manipulados. Há, inclusive, uma tendência a se pretender o registro
de patentes relativas a linhagens de células humanas, manipuladas
ou não (por exemplo, células-tronco, células precursoras universais,
etc.). Uma séria reserva foi manifestada pelos Comitês de Ética sobre as cláusulas da lei européia relativamente à apropriação do conhecimento genético que não tenha sido resultado de uma invenção,
assim como à sua retenção ou utilização, o que ignora o princípio de
não-comercialização do corpo humano. Considerando que os determinantes elementares fundamentais do ser humano estão inscritos
na seqüência do gene humano, o princípio de não-comercialização
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do corpo humano, aplicado aos órgãos e às células, deve ser enfatizado também em relação aos genes.
Existe um punhado de grandes empresas multinacionais na área
das “ciências da vida”, todas as quais se consolidaram, recentemente, por meio de fusões com outras multinacionais. Estas empresas gigantes controlam, atualmente, o essencial das aplicações da pesquisa em biotecnologia, ou seja, praticamente 100% da comercialização
das sementes transgênicas. Sua estratégia de controle do mercado
apóia-se na importância de sua carteira de direitos de propriedade
intelectual sobre as biotecnologias. O sistema de patente aplicado
aos organismos vivos permite que, ao investir maciçamente na pesquisa biotecnológica, as empresas “fechem a espécie” a outras pesquisas, mediante a privatização do patrimônio genético que acompanha a patente quando esta não pode ser utilizada isoladamente.
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Os agricultores expropriados de
suas sementes
Desde sempre, os camponeses têm conservado uma parcela das
sementes — variedades tradicionais ou descobertas vegetais recentes — para plantá-las, de novo, na estação seguinte. Atualmente, este
costume está sendo posto em causa: uma das reivindicações dos
partidários do registro de patentes relativas às variedades vegetais é
a supressão do “privilégio do fazendeiro” que consiste em semear, de
novo, uma variedade comercial protegida.
A maior parte das organizações camponesas considera o “privilégio do fazendeiro” como um direito fundamental do agricultor: o da
escolha livre entre a compra e a autoprodução das sementes que ele
pretende utilizar. Na prática, tal privilégio já se encontra consideravelmente reduzido pela generalização de híbridos vegetais. Para as
empresas, os híbridos constituíram um importante meio de aperfeiçoamento vegetal das espécies alogâmicas, além de um meio de aumentar seu lucro, condicionando o agricultor a comprar, anualmente,
suas sementes. Para os descobridores de variedades protegidas por
direitos de novidade vegetal (dnv), o “privilégio” já é percebido como
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uma concorrência direta, contrária à lei. Por sua vez, para a indústria
das sementes, esta concorrência parece cada vez mais insuportável,
na medida em que, por um lado, a pesquisa torna-se mais onerosa e,
por outro, verifica-se a generalização do direito das patentes relativas
às biotecnologias das variedades transgênicas.
Além da autoprodução das sementes em seus campos, os agricultores implantaram estruturas eficazes de seleção, consideradas por
eles como indispensáveis na luta contra o aumento das despesas de
produção que oneram a rentabilidade de sua produção. Quando o mercado foi limitado, os descobridores de variedades vegetais exigiram,
na Europa, a penhora, por contrafação, dos agricultores que faziam
seleção por conta própria. Na revisão de 1991, da Convenção da uipnvv, este “privilégio” foi consideravelmente reduzido, ao se reconhecer
que cada país é livre para outorgá-lo, ou não. As associações que reagrupam os agricultores, em toda a Europa, adotaram uma posição
bastante firme em favor desses direitos. Assim, a questão dada é de
ordem política e coloca frente a frente interesses legítimos altamente
conflitantes. Do ponto de vista da propriedade intelectual, a utilização de sementes transgênicas patenteadas é comparada, freqüentemente, ao direito de uso de programas de informática: legalmente,
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elas não podem ser multiplicadas por seus usuários. De um ano para
o outro, em vez de reproduzi-las, os agricultores são obrigados, por lei,
a comprar suas sementes. Na América do Norte, várias centenas de
fazendeiros foram denunciadas à justiça por terem voltado a semear
variedades transgênicas patenteadas. Nos países industrializados, as
novas obrigações decorrentes do registro de patentes relativas às
sementes transgênicas são bastante questionáveis, pois elas tendem
a incorporar os camponeses à indústria das empresas produtoras de
sementes e, além disso, não existe nenhum controle da disseminação
das características transgênicas sobre as plantas vizinhas.
Para os países do Sul, que se caracterizam por uma agricultura
bem mais polimorfa, essas novas obrigações são inadequadas, na
medida em que a agricultura camponesa tem necessidade de um
sistema bastante flexível, que reconheça ao agricultor o direito de
semear, sem qualquer entrave, os cereais colhidos na safra anterior e
de proceder livremente a trocas entre comunidades rurais. Além do
aspecto econômico, as práticas de seleção e multiplicação de sementes locais servem para manter uma diversidade de vegetais adaptados
a uma ampla gama de terrenos. Todas essas práticas, aliás, favorecem
a conservação da biodiversidade.
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Revisão dos
acordos internacionais — ADPIC
Para garantir a rentabilidade do investimento e um fluxo de renda
a partir de suas “invenções”, as empresas multinacionais pretendem
que a aplicação dos direitos de propriedade intelectual seja estendida,
geograficamente, a todo o planeta. Portanto, os países industrializados tiraram partido das negociações do gatt [General Agreement on
Tariffs and Trade] — que, em 1995, tornou-se a omc — para impor a
implantação de um acordo, ou seja, o adpic, pelo qual os países são
obrigados a adotar um sistema de proteção da propriedade intelectual
em relação às variedades vegetais.
Por enquanto, o único sistema alternativo às patentes que agrada aos países industrializados é o da uipnvv. Questiona-se: por
quanto tempo ainda? De fato, as patentes dotadas de uma proteção
ampla e estrita solapam a uipnvv. O lucro obtido com as variedades
transgênicas patenteadas é consideravelmente mais duradouro do
que o lucro auferido com as variedades convencionais ou híbridas,
tanto mais que o controle é rápido e simples: basta detectar o transgene na planta. Essa é a razão pela qual as empresas produtoras de
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sementes orientam-se para a produção de plantas geneticamente
modificadas, assim como para o fortalecimento da Convenção da
uipnvv sobre as patentes.
Convém compreender que o adpic e, em parte a uipnvv, visam
atribuir a prioridade dos direitos aos setores privados, sem o devido
reconhecimento dos direitos das comunidades camponesas. De fato,
presume-se que o inventor, tal como é definido no sistema predominante, é certamente mais indispensável à vida econômica e, por conseguinte, deve ser incentivado. O recurso genético — quase sempre
uma variedade local que por sua vez é uma inovação — é relegado
para o segundo plano como matéria-prima privatizada por meio da
biotecnologia, que a transforma.
A revisão do “Acordo sobre a Propriedade Industrial” está em
processo de negociação na omc. A posição assumida pelos membros do grupo dos países africanos oferece uma série de proposições
retomadas por numerosos opositores ao registro de patentes relativas à vida.
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Destaque 3

Efeito perverso do registro de
patentes relativas aos genes
O cermes (Centre de Recherche — Médecine, Sciences, Santé et Société/ Centro de pesquisa — Medicina, Ciências, Saúde e Sociedade) congrega pesquisadores de ciências sociais (sociologia, economia, psicologia, história e antropologia) e de epidemiologia em uma unidade mista
que inclui, simultaneamente, o cnrs (Centre National de Recherche
Scientifique/ Centro Nacional de Pesquisa Científica), o Inserm (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale/ Instituto Nacional
da Saúde e da Pesquisa Médica) e a ehess (École des Hautes Études en
Sciences Sociales/Escola de Estudos Avançados em Ciências Sociais).
No final do ano de 1999, a start-up de biotecnologia Myriad
Genetics — uma empresa criada por geneticistas da Universidade de
Utah, — convidou uma dezena de especialistas europeus de oncogenética para um encontro informal, no novo laboratório da empresa.
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Paralelamente às discussões, promovidas em Salt Lake City, sobre a
situação de avanço das pesquisas relativamente aos genes brca, cujas
mutações encontram-se na origem de um considerável risco de câncer
de mama, os dirigentes da empresa apresentaram aos visitantes uma
nova plataforma de seqüenciamento automatizado que, além de uma
maior rapidez e segurança, permitiria fazer os testes de diagnóstico
desse tipo de câncer mais baratos do que os procedimentos artesanais
adotados pelos laboratórios acadêmicos; além disso, como a empresa
dispõe nos eua do direito exclusivo de utilização das seqüências dos
genes brca, seus dirigentes pretendiam tirar partido de sua propriedade intelectual e controlar as práticas de rastreamento. Por conseguinte, os europeus tiveram de aceitar o compromisso de enviar à
Myriad o dna de seus consulentes ao mesmo tempo que, mediante
o pagamento de uma taxa razoável, conservavam a possibilidade de
realizar rastreamentos de rotina no âmago de famílias em que tal mutação já tivesse sido identificada. De maneira brutal, os oncogenetistas
franceses encontravam-se confrontados, assim, com um problema essencial da nova economia das biotecnologias, a saber: o dos vínculos
entre a multiplicação das patentes relativas às seqüências de genes, a
construção do mercado dos testes e a medicina preventiva.
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A extensão do sistema das patentes para proteger os direitos do
primeiro “inventor” de uma seqüência de dna que fornece indicações sobre sua função no organismo ou em determinadas patologias
foi justificada pela preocupação em incentivar os investimentos na
pesquisa biomédica, tendo como perspectiva o aperfeiçoamento de
novas soluções na área do diagnóstico ou terapêutico. Em 1994, o
representante do Sindicato Americano dos Industriais das Biotecnologias, Carl Feldbaum, declarava de maneira significativa o seguinte:
“As pessoas estão equivocadas se pensam que os novos medicamentos
e as novas terapias são oriundos da pesquisa fundamental, financiada
pelo Estado. Não é isso o que se passa; aliás, isso nunca ocorreu dessa forma. Todas as novas terapias genéticas são baseadas em genes
protegidos por uma patente. Sem essa proteção, os investidores deixarão de aplicar seus milhões de dólares na pesquisa.” Foi assim que,
por ocasião dos debates sobre a diretriz européia relativa às patentes
biotecnológicas, os promotores do registro de patentes relativas aos
genes propuseram a criação de uma indústria biotecnológica na Europa. O artigo 5 desta diretriz — contestada, atualmente — prescreve:
“O corpo humano, nos diferentes estágios de sua constituição e
desenvolvimento, assim como a simples descoberta de um de seus
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elementos, incluindo a seqüência ou a seqüência parcial de um gene,
não podem constituir invenções patenteáveis.” Entretanto, em um
segundo momento, a mesma diretriz estabelece que “um elemento
isolado do corpo humano ou produzido de outra forma por um procedimento técnico, incluindo a seqüência ou a seqüência parcial de
um gene, pode constituir uma invenção patenteável, mesmo que a
estrutura desse elemento seja idêntica à estrutura de um elemento
natural”. Finalmente, o texto lembra o seguinte: “A aplicação industrial
de uma seqüência, ou de uma seqüência parcial de um gene, deve ser
exposta concretamente na demanda de patente.”
A invenção recebe, neste contexto, uma definição singularmente
ampla já que é assimilada a qualquer intervenção humana no laboratório para extrair, clonar e decodificar os genes. Segundo esta lógica, a atividade de conhecimento da estrutura dos genes produz entidades artificiais suscetíveis de serem patenteadas, mesmo que estas
sejam idênticas aos elementos naturais, cuja decifração está sendo
feita. Assim, é totalmente suprimida a fronteira entre descoberta e
invenção, entre entidades artificiais resultantes da atividade inventiva, por um lado, e, por outro, entidades naturais descritas pela atividade de conhecimento.
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Além disso, as patentes relativas aos genes apresentam um considerável poder de monopólio na medida em que abrangem, ao mesmo
tempo, a seqüência do gene — qualquer novo inovador deverá chegar
a um entendimento com o primeiro descobridor — e uma plêiade de
potenciais aplicações: diagnóstico, tratamento ou pesquisa de novos
medicamentos. Daí, resultam efeitos negativos, tanto sobre a dinâmica da pesquisa e da inovação, quanto sobre as inovações na área
da medicina.
Para ilustrá-los, voltemos aos genes que têm sido utilizados para o
diagnóstico do câncer de mama — ou seja, brca1 e brca2 — que pertencem à Myriad Genetics, detentora de patentes relativas à seqüência
do gene brca1 (que foi isolada pelos pesquisadores da empresa) e de
uma autorização exclusiva relativamente às patentes do gene brca2
(comprada a uma outra empresa, a Oncormed). Do ponto de vista do
industrial, o mercado dos testes apresenta, de fato, duas vantagens:
em primeiro lugar, trata-se de invenções pouco regulamentadas, não
submetidas aos testes de toxicidade e de eficácia, nem aos prolongados procedimentos de autorização de comercialização (Autorisation
de Mise sur le Marché — amm), característicos do domínio dos medicamentos; em segundo lugar, o rastreamento genético repercute,
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atualmente, na evolução de sistemas de saúde preocupados em planejar suas intervenções, reduzir os custos e gerenciar, com o maior grau
possível de segurança, os riscos de doença das populações.
Assim, a estratégia de defesa da propriedade intelectual, escolhida
por Myriad, deve ser compreendida como um instrumento essencial
de construção do mercado autônomo dos testes; aliás, suas relações
com a Universidade da Pensilvânia dão testemunho de tal dinâmica.
Em 1998, na seqüência da obtenção de sua primeira patente relativa
ao gene brca1, Myriad Genetics propôs um ‘‘acordo de colaboração’‘
ao serviço de genética clínica dessa Universidade que, na época, era
o principal laboratório acadêmico que efetuava, ao mesmo tempo,
pesquisa das mutações brca, aconselhamento genético e acompanhamento das pessoas em situação de risco. Segundo os termos
desse acordo, Myriad reservava-se o direito sobre o seqüenciamento
completo dos genes a fim de pesquisar as mutações deletérias, de
modo que só eram concedidas autorizações para a realização de
testes relativos a mutações já conhecidas... Os laboratórios que não
aceitaram os termos de tal autorização foram intimados a cessar sua
atividade relacionada com testes genéticos, sob pena de serem argüidos de contrafação... A articulação entre patentes relativas aos genes
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e desenvolvimento do mercado do diagnóstico genético provocou
numerosas reações. Nos eua, no final de 1999, alguns pesquisadores
e clínicos divulgaram uma carta aberta: “A utilização das patentes
ou a cobrança de taxas exorbitantes para impedir que os médicos e
os laboratórios clínicos realizem testes genéticos limita o acesso aos
tratamentos, comprometendo sua qualidade, além de aumentar seu
custo de maneira despropositada.”... Estas reflexões convidam a colocar em causa a existência das patentes relativas a seqüência genética
e propor a revisão da diretriz européia sobre as patentes biotecnológicas para adotar um estatuto de bem comum em relação aos genes.
Tal postura parece-nos justificada, tanto pela preocupação com uma
melhor circulação dos conhecimentos que tenham como objetivo a
pesquisa e a inovação..., quanto pela preocupação com o bem comum
em matéria de saúde.
Dois tipos de proposições devem merecer nossa reflexão. Em
primeiro lugar, convém colocar a seqüência dos genes no domínio
público — inclusive se for conhecida sua função biológica... Neste caso,
a utilização das patentes seria reservada às invenções de procedimentos e produtos para uso industrial comprovado e especificado, com
um melhor equilíbrio entre os incentivos privados e o domínio públiPrivatização da Vida 95

co de pesquisa. Com certeza, tal postura terá efeitos relativamente
à orientação das start-up na medida em que a proteção jurídica não
incidiria sobre o conhecimento do genoma, mas sobre as aplicações
médicas efetivamente demonstradas.

Em segundo lugar, convém promover regimes de autorização
bastante abertos para garantir a acessibilidade e a avaliação das
inovações biomédicas, contrariamente ao que se passa nos dias
de hoje em que é predominante uma gestão bastante fechada da
propriedade intelectual...

Extraído de Maurice Cassier e Jean-Paul Gaudillière, Cermes, “L’appropriation
de gènes humains fausse l’accès aux tests génétiques” in La Recherche, 1o de
abril de 2001.
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Destaque 4

Genes edulcorantes da África Ocidental
com gosto amargo
Depois que, em determinados países, a vida é objeto de registro
de patentes, numerosos organismos públicos e privados — sobretudo,
no Hemisfério Norte — estão à procura de vegetais e animais em todo o Planeta, suscetíveis de fornecer-lhes matéria-prima sob a forma
de organismo inteiro ou de simples genes, bases da produção de
substâncias ou outros vegetais ou animais, cujo registro de patentes
pretendem solicitar.
Esta prospecção de seres vivos é conhecida pelo nome de “bioprospecção”; se esta efetuar-se sem que as comunidades fornecedoras
de tais recursos sejam informadas, utiliza-se o termo de “biopirataria”. Na maior parte dos casos, as comunidades de origem não tiram
nenhuma vantagem de tais “invenções” (de fato, quase sempre, meras “descobertas”). Ainda pior: tais comunidades sofrem, às vezes,
conseqüências econômicas como no caso da proteína edulcorante
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‘‘ brazzeína’‘, descrito mais abaixo pela ong canadense etc — Action
Group on Erosion, Technology, and Concentration — anteriormente,
rafi — que desvenda e denuncia casos de biopirataria.
Os pesquisadores da Universidade do Wisconsin ganham dinheiro, agora, graças a suas patentes relativas à “brazzeína”, ou seja, uma
proteína edulcorante extraída das bagas de uma planta da África Ocidental, a Pentadiplnadra brazzeana (a rafi falou da brazzeína, pela
primeira vez, em 1995, cf. Comunicado, “Biopiracy Update: A Global
Pandemic”, set.-outubro de 1995). Os pesquisadores americanos “descobriram” essas bagas no Gabão, país em que elas são conhecidas e
consumidas, há muito tempo, pelos povos indígenas. Apesar de estarem na origem da brazzeína, o Gabão e seus habitantes não poderão
compartilhar o lucro auferido pela comercialização dessa proteína.
Os pesquisadores da Universidade do Wisconsin obtiveram, entre
1994 e 1998, quatro patentes relativas à brazzeína; eles foram os primeiros a isolar, colocar em seqüência e sintetizar o código dna para
produzir a proteína edulcorante extraída da P. brazzeana. Tendo-se
tornado possível sintetizar e produzir a brazzeína nos laboratórios de
alta tecnologia, deixou de ser necessário proceder à coleta ou cultivar
a P. brazzeana na África, para obter o edulcorante.
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A brazzeína teria um poder edulcorante 2.000 vezes superior
ao do açúcar; além disso, esta proteína é bastante procurada como
edulcorante natural com baixas calorias; os interesses comerciais são
importantes. O mercado dos edulcorantes com baixas calorias, dietéticas, representa um valor total de us$ 1,4 bilhão no mundo.
Numerosas multinacionais já compraram a autorização tecnológica da brazzeína, mas a Universidade recusa a divulgação de seus
nomes e da soma cobrada; uma pequena empresa do Texas, Nektar
Worldwide, comprou os direitos exclusivos para a utilização da
brazzeína como edulcorante de síntese. Em cooperação com a empresa de bioteconologia Prodi Gene, a Nektar espera extrair grandes
quantidades deste edulcorante a partir de milho geneticamente modificado para produzir esta proteína.
O diretor-geral da Nektar Worldwide, Jim Eckles, declarou que a
empresa esperava “extrair um quilograma de brazzeína de uma tonelada de milho geneticamente modificado. Tudo isso parece insignificante até o momento em que nos damos conta de que, no mínimo, equivale a mil quilogramas de açúcar”. Ainda segundo ele,
“atualmente, nos eua, os isoglicoses de substituição — hfcs – High
Fructose Corn Syrup — constituem o principal edulcorante; além disPrivatização da Vida 99

so, esta nova tecnologia permitirá a produção de um novo produto,
duas vezes mais edulcorante, sem calorias suplementares.”
Neste aspecto, em vez de partilha de lucro, trata-se de uma questão de práticas de comércio solidário. Os países da África Ocidental
têm o direito de proteger e tirar partido de seus recursos indígenas
e de seus conhecimentos; por sua vez, os produtores de cana de
açúcar do mundo inteiro (que, na seqüência da comercialização da
brazzeína, perderão uma grande parte do mercado) têm direito a
serem protegidos quando devem adaptar-se a importantes mudanças tecnológicas. Torna-se necessário que as diferentes organizações
internacionais — tais como omc, unctad, fao e a Conferência sobre a
Biodiversidade — desempenhem seus respectivos papéis; para começar, convém retirar da Universidade do Wisconsin as patentes obtidas
de forma indevida.
Às vezes, os combates contra tais patentes são coroados de êxito,
como no caso da ayahuasca, Banisteriopsis caapi, uma planta nativa
da floresta amazônica, cuja patente havia sido registrada, em 1995, por
um norte-americano. Em novembro de 1999, a Agência das Patentes e
Marcas Comerciais — Patent and Trademark Office, pto — dos eua rejeitou a patente relativa à ayahuasca, na seqüência da demanda de no100 Cadernos de Proposições para o Século XXI

vo exame apresentada em março de 1999 pelo Center for International
Environmental Law (ciel); este organismo, situado em Washington
dc, atuava em nome da Coordenação das Organizações Indígenas da
Bacia Amazônica (coica) e do Pacto em favor da Amazônia que exigiam seu cancelamento “porque a patente solicitada não corresponde
às exigências de novidade e especificidade; além disso, o vegetal existe
em um estado não cultivado e, por constituir um elemento sagrado
em um grande número de culturas indígenas da Amazônia, não deve
ser objeto de uma apropriação privada” — Carta de David R. Downes,
advogado, Center for International Environmental Law, dirigida a Todd
Dickinson, Segundo Assistente do Secretariado do Comércio e Segundo Comissário de pto, em 30 de março de 1999.

Fonte: Comunicado rafi — Rural Advancement Foundation International — no 65,
Bio-piratage — Capitaine Crochet, les voleurs de bétail et autres Attila: le biopiratage de la mer, des plantes et du bétail continue — Biopirataria — Capitão
Crochet, os ladrões de gado e outros Átilas: continua a biopirataria do mar,
das plantas e do gado, 6 a revisão anual, maio-junho de 2000.
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Casos de biopirataria

Destaque 5

Ser vivo

Patente solicitada por

Aplicação

Pentadiplnadra
brazzeana – bagas
de uma planta da
África Ocidental

Universidade de Winconsin
(4 patentes, de 1994 a 1998)

Edulcorantes

Pseudopterogorgia Universidade da Califórnia
elisabethae –
Autorização concedida a: Estee
Gorgônia do Caribe Lauder (gigante de produtos cosméticos) e Osteo Arthritis Sciences Inc., Nereus Pharmaceuticals

Pseudopterosina
(agente antiinflamatório)

Vacas da raça ‘‘Tuli’‘
do Zimbabwe e
da raça ‘‘Boran” da
Zâmbia

Commonwealth Scientific and
Industrial Research Organization
(csiro) e um consórcio de criadores de gado australianos (Boran
and Tuli Producers Consortium)

Melhoria genética de raças
animais

Phaseolus vulgaris
(feijão mexicano)

pod-ners l.c.c.
(Empresa norte-americana)

Variedade Enola de feijão amarelo
sob patente norte-americana
(no 5.894.079) e Certificado de
Inovação de Variedade Vegetal
(no 9700027)

Arroz ‘‘Basmati’
(Índia e Paquistão)

Rice Tec Inc.
(Patente no 5.663.484)
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Arroz Basmati (!)

Reestruturação das empresas na
área das “ciências da vida”
Recentemente, acentuou-se o movimento de concentração e integração, no plano mundial, das indústrias de sementes, biotecnologias
vegetais, produtos fito-sanitários... As principais explicações para esta
reestruturação encontram-se nos avanços da tecnologia e do mercado:
a biotecnologia e, em particular, as possibilidades da engenharia genética e da genômica funcional, propiciaram novas perspectivas para o
desenvolvimento de produtos fito-sanitários e de variedades vegetais,
tendo suscitado reestruturações internas dos setores de proteção fitosanitária e de melhoria das plantas no momento em que os mercados
dos países desenvolvidos passavam por um período de estagnação. As
numerosas mudanças de denominação e de estratégias tornaram bastante difícil o acompanhamento de tais reestruturações; as mais importantes empresas na área das sementes e pesticidas têm procedido, paulatinamente, a fusões sob o efeito da emergência das biotecnologias.
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As mudanças estruturais da indústria das sementes foram o resultado de manobras estratégicas efetuadas por empresas no setor
agro-químico e, às vezes, farmacêutico. De fato, o mercado mundial
dos produtos fito-sanitários eleva-se a us$ 28 bilhões. Nas décadas de
70 e 80, o mercado desenvolveu-se bastante rapidamente; entretanto,
na década de 90, esse crescimento sofreu uma importante queda de
ritmo. Vários fatores contribuíram para tal situação: por um lado, a
crescente preocupação manifestada pelos cidadãos e governos relativamente aos efeitos nocivos dos produtos agro-químicos sobre o meio
ambiente; por outro, a diminuição dos subsídios agrícolas, no seio da
União Européia; finalmente, a crise econômica na Ásia, em 1998-1999,
e a queda dos preços dos produtos agrícolas em escala planetária. Os
herbicidas representam mais da metade do mercado dos produtos
fito-sanitários; além disso, na segunda metade da década de 90, verificou-se um aumento considerável do mercado dos herbicidas não
seletivos, na seqüência da introdução de variedades de plantas que
resistem a tais produtos.
Enquanto os mercados permanecem relativamente estagnados, o
custo da pesquisa-desenvolvimento tem aumentado constantemente:
nessa atividade, a maior parte das empresas investe entre 8 e 12%
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de seu volume de negócios. Como os procedimentos de registro de
novos produtos tornaram-se mais severos, o custo da comercialização de um novo pesticida elevou-se a us$ 100 milhões. Estas razões
explicam a tendência das multinacionais para a concentração nas
culturas agrícolas mais importantes, ou seja, exploradas em grande
escala, tais como cereais (milho, trigo e arroz), oleaginosos (colza,
soja e girassol) e o algodão; por conseguinte, verifica-se um menor
investimento na produção de culturas secundárias (em particular, as
frutas e os legumes).
A combinação de mercados altamente competitivos com a
necessidade de produzir um elevado nível de capacidade em pesquisa-desenvolvimento — sobretudo, com a emergência da biotecnologia — conduziu as grandes empresas à consolidação e à globalização.
Atualmente, as sete empresas agro-químicas mais importantes controlam 85% do mercado mundial; além disso, elas têm desenvolvido
suas atividades internacionais através da criação de filiais em outros
países, adquirindo ou estabelecendo alianças comerciais com as empresas locais. Hoje em dia, o crescimento do mercado está limitado,
principalmente, aos países em via de desenvolvimento; portanto, para
uma empresa que pretenda ser um dos principais atores do mercado
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de proteção agro-química, torna-se obrigatória sua presença nos quatro cantos do mundo.
Entretanto, o incremento desse mercado não é a única justificação
para explicar as fusões e aquisições efetuadas pelos empresários deste
setor. De fato, os produtos agro-químicos são fabricados por empresas
que participam, igualmente, da produção farmacêutica; interações entre a indústria agro-química e a indústria farmacêutica manifestamse, em particular, na estratégia das “ciências da vida”, através da qual
essas empresas utilizam seus conhecimentos relativamente aos organismos vivos para produzir sementes e produtos fito-sanitários, além
de produtos veterinários para animais e de produtos de diagnóstico e
terapêuticos para tratamentos médicos. Esta estratégia foi adotada,
pela primeira vez, no início da década de 90 pela empresa norteamericana, Monsanto e foi seguida pela maior parte das empresas do
setor agro-químico e farmacêutico, tais como Novartis, Zeneca, Aventis, Bayer e basf. Todas elas procederam a elevados investimentos na
pesquisa biotecnológica: atualmente, a sinergia das tecnologias — tais
como a genômica funcional e a bioinformática voltada para a melhoria das plantas e para o desenvolvimento das proteínas terapêuticas,
destinadas aos tratamentos médicos — é amplamente reconhecida.
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Entretanto, há alguns anos, têm aparecido dúvidas relativamente à
pertinência de reunir as diferentes atividades das “ciências da vida” em
uma só empresa; de fato, entre os mercados para os produtos agrícolas
e os mercados para os produtos farmacêuticos, existe uma diferença
considerável em termos de tamanho, perspectivas de crescimento e
rentabilidade. O mercado dos produtos agro-químicos evolui muito
mais lentamente do que o mercado dos medicamentos; além disso, a
oposição aos ogm, nos países europeus, não garante, de modo algum,
o retorno para os enormes investimentos aplicados na biotecnologia
pelas empresas agro-químicas. Desde 2000, os grandes grupos Syngenta (Novartis e Astra Zeneca), Pharmacia (Monsanto, Upjohn) e Aventis (Hoechst e Rhône-Poulenc) começaram a separar suas atividades
farmacêuticas e agro-químicas, enquanto prosseguia a aquisição das
empresas produtoras de sementes pelas firmas agro-químicas: além
disso, prevê-se que a maior parte das aquisições serão efetuadas nos
países em que vierem a ser autorizadas as plantas transgênicas.

fonte: Jos Bijman, “Restructuring the life science companies”, in Biotechnology
and Development Monitor, no 44/45, March 2001, p. 26-31.
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Destaque 6

O caso Schmeiser ou “quando a
vítima torna-se o culpado”
Há dezenas de anos que Percy Schmeiser, agricultor canadense,
cultiva o colza, tendo chegado mesmo a desenvolver uma variedade local, produzida na sua fazenda; ela fornecia-lhe uma boa safra e
era relativamente resistente às doenças, além de estar desprovida de
ervas daninhas.
Em julho de 1997, como de costume, Schmeiser pulverizou com
Roundup as ervas daninhas e os pés de colza que estavam espalhados, aleatoriamente, pelas beiradas de seu terreno. Descobriu que
inúmeros pés de colza haviam sobrevivido ao tratamento, tendo-se
mostrado também resistentes a uma segunda pulverização, duas
semanas depois. No final da estação, Schmeiser procedeu à safra,
mandou limpar as sementes por uma empresa dos arrabaldes e, como de costume, conservou uma parte dessas sementes para a semeadura seguinte.
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Em 1998, Monsanto apresentou queixa contra Schmeiser por ter
transgredido o direito das patentes; de fato, a multinacional detém
uma patente relativa ao colza transgênico — colza rr — resistente ao
Roundup, cultivado desde 1996, no Canadá, e adotado desde essa época por perto de 40% dos agricultores, entre os quais alguns vizinhos
de Percy Schmeiser.
O advogado de Schmeiser aconselhou-o a não utilizar a semente de sua safra de 1998 para semeá-la em 1999 ; desta forma, estaria
evitando qualquer futura acusação por cultivar ilegalmente o colza
geneticamente modificado. Apesar desta precaução, sua safra de 1999
apresentou também sinais de contaminação por genes modificados,
seja porque as novas sementes já estivessem contaminadas ou porque o próprio solo das terras de Schmeiser contivessem sementes de
colza ou estas tivessem sido transportadas pelo vento; a causa desta
contaminação não chegou a ser comprovada.
A questão foi denunciada à justiça: Monsanto declarou que seu
direito de patente havia sido desrespeitado e reclamou uma soma por
perdas e danos equivalente à taxa de utilização, uma porcentagem
sobre o lucro auferido pela safra de 1998 e uma multa dissuasiva.
Em março de 2001, o juiz Mackay da Corte Federal do Canadá
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proferiu uma sentença em favor de Monsanto, empresa detentora
da patente, declarando que, pelas evidências, tudo indicava que “era
bastante provável que Schmeiser tivesse procedido sem autorização
de Monsanto”; além disso, ele sabia ou deveria saber da existência de
sementes de colza geneticamente modificadas em suas terras.
Diante do tribunal, Schmeiser não negou a possibilidade de que
as sementes de colza rr se tivessem espalhado, aleatoriamente, em
sua fazenda; ele declarou que, deliberadamente, nunca havia plantado
sementes geneticamente modificadas e que seu trabalho, enquanto
selecionador, sua variedade de colza, seu solo e seu lucro tinham sofrido sérias perdas. Além disso, Schmeiser rejeitou o pedido de Monsanto para que pagasse uma multa pela utilização de sua invenção
patenteada. Ele declarou que a “detenção”, por si só, não transgredia a
patente de Monsanto: de fato, a transgressão só teria acontecido se ele
tivesse utilizado Roundup, servindo-se assim da propriedade do gene
de resistência ao glifosato; ora, Schmeiser considerava sua cultura
como tradicional e, como tal, vulnerável ao Roundup.
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A justiça diante de novos desafios

O caso Schmeiser é a primeira tentativa de Monsanto no sentido
de pôr em prática seus direitos de patente; ora, perante a justiça, verificou-se rapidamente que o sistema jurídico deveria enfrentar questões
novas e complexas. Como o direito à patente poderá aplicar-se no
caso em que o gene patenteado encontra-se incorporado, por acaso e
em conformidade com processos naturais autônomos, em sementes
não focalizadas diretamente? De qual recurso poderá dispor o agricultor se seus meios fundamentais de produção — as sementes e a
terra — forem contaminados por ogm com patente, disseminados no
meio ambiente por uma empresa comercial?
Este processo, também, colocou em evidência que, no direito
canadense, o detentor da patente daria a impressão de usufruir do
poder considerável de ter acesso à propriedade de um agricultor (sementes e campos) com o objetivo de proceder a inspeções e controles
de amostras.
Além disso, a sentença proferida no caso de Schmeiser parece
indicar que a patente de proteção sobre os genes foi confirmada não
só em relação às variedades em que eles estão introduzidos, mas também relativamente às plantas em que eles foram introduzidos por vias
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naturais, tal como a fertilização cruzada; ora, tal situação contraria
o espírito da legislação que protege os direitos dos selecionadores
que foi estabelecida precisamente porque a lei sobre as patentes
não estava em condições de resolver questões, tais como a natureza
auto-reprodutora do organismo patenteado e a heterogeneidade das
variedades vegetais.
Por conseguinte, esta sentença significa que os agricultores, cujas culturas foram contaminadas por sementes geneticamente modificadas já patenteadas, perdem qualquer direito não só sobre a
própria safra, mas também de guardar sementes para as futuras sementeiras. Além disso, como é inevitável que fiquem sementes nos
campos, as terras dos agricultores já não podem convir para culturas desprovidas de ogm; o que causa problemas, em particular, para
os agricultores que produzem para o mercado biológico ou sem ogm,
que já não podem cultivar o colza convencional porque basta aparecer, em sua safra, colza modificado já patenteado para serem passíveis de denúncia judicial.
Parece inevitável que, ao aplicar as prescrições estritas de uma lei
sobre a patente, o juiz canadense tenha arbitrado, neste caso, em favor
de Monsanto; com toda a certeza, o objeto patenteado foi encontrado
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em posse de um agricultor que não tinha autorização de uso, nem
contrato. Monsanto tem recorrido, freqüentemente, às ameaças de
processo judicial para proteger seus direitos; o caso Schmeiser é o
primeiro que chegou a um tribunal.
A atenção suscitada por este processo e a firme determinação de
Schmeiser em associar sua experiência à experiência dos agricultores das regiões do mundo em desenvolvimento, nas quais haviam sido introduzidas as culturas geneticamente modificadas, revelaram
as implicações mais amplas da introdução das plantas cultivadas geneticamente modificadas. Nos países do Sul, a subsistência dos agricultores depende, muitas vezes, de sua capacidade e de seu direito de
selecionar e conservar as sementes adaptadas a suas próprias condições agroecológicas. O que ocorrerá no futuro com a contaminação
inevitável por plantas patenteadas?
Schmeiser apresentou recurso contra o veredicto do juiz Mackay.
fonte: Louwaars, N. e Minderhoud, M. “Quand une loi ne suffit plus: la réalité des
brevets sur les biotechnologies” — Quando não basta haver uma lei: a realidade das patentes sobre as biotecnologias, in Biotechnology and Development
Monitor, no 46, junho de 2001 ; www.biotech-monitor.nl/4606.htm
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Destaque 7

OMC

e registro de patentes relativas à vida:
proposição radical do Grupo Africano

No âmbito da preparação da Conferência Ministerial da omc a ser
efetuada em Seattle (1999), um relatório foi entregue, em 6 de agosto
de 1999, ao Comitê Geral da omc — wt/gc/w/302 — pela delegação
do Quénia, em nome do Grupo Africano:
‘‘A revisão do artigo 27.3 (b) deve levar à confirmação de que as
plantas e os animais, os microorganismos e quaisquer outros organismos vivos ou parcelas destes, assim como os processos naturais
que permitem o desenvolvimento das plantas e dos animais, não são
patenteáveis.”
De fato, o artigo 27.3 (b) dos Acordos sobre a Propriedade Industrial — adpic — torna obrigatório o registro de patente relativa aos
microorganismos (que, no estado natural, são seres vivos) e aos processos microbiológicos (que são processos naturais); por conseguinte,
contradiz os próprios fundamentos da lei sobre as patentes segundo
114 Cadernos de Proposições para o Século XXI

os quais as substâncias e os processos existentes na natureza são
descobertas e não uma invenção que possa ser objeto de um registro
de patente.
Ao deixar aos membros a opção que permite a exclusão, ou não,
do registro de patente relativa às plantas e aos animais, o artigo 27.3 (b)
torna possível, neste caso, tal registro.
Pouco tempo depois desta tomada de posição, ongs do mundo
inteiro publicaram um comunicado de apoio ao Grupo Africano:
‘‘Os pontos enunciados pelo Grupo Africano são cruciais por corresponderem às preocupações manifestadas por numerosos grupos de
cidadãos, agricultores, organizações ambientais e de desenvolvimento de todo o mundo. Estes grupos promovem campanhas contra a
possibilidade de ‘registo de patentes’ relativas à vida e aos materiais
biológicos porque tais patentes autorizariam a apropriação da vida e
dos recursos biológicos por interesses privados e, assim, causariam
efeitos irreversíveis no desenvolvimento dos Estados, na segurança
alimentar, nas condições de existência de milhões de agricultores e
no meio ambiente. Além disso, por parte da população, essas patentes
são objeto de objeções de ordem ética, religiosa e moral. Parabenizamos o Grupo Africano por sua pertinente tomada de posição sobre
Privatização da Vida 115

esta questão e incentivamos os outros membros da omc a apoiá-lo,
durante a próxima revisão, neste aspecto do artigo 27.3 (b) do Acordo
sobre a Propriedade Industrial.”
O artigo 27.3 (b) especifica, igualmente, que os membros devem
permitir a proteção das variedades vegetais pelo registro de patente
ou por um sistema ‘‘sui generis” eficaz. O Grupo Africano solicita
que, ‘‘na próxima revisão, os países em via de desenvolvimento obtenham a confirmação da possibilidade de optar por uma lei nacional
‘sui generis’ que protegerá as inovações dos povos indígenas e das
comunidades locais — aliás, lei coerente com a Convenção sobre a
Biodiversidade — cbd — e o Compromisso Internacional da fao que,
depois de novembro de 2001, tornou-se o Tratado Internacional sobre os Recursos Fitogenéticos. Esta legislação autorizará a preservação
das práticas agrícolas tradicionais, incluindo o direito de conservar e
trocar sementes, assim como de vender as safras; além disso, esta lei
deverá permitir a proteção dos direitos anticompetição ou de práticas
comerciais similares que colocam em perigo a soberania alimentar das
populações dos países em via de desenvolvimento.”
Em relação a este aspecto, verificou-se, igualmente, o apoio unânime das ongs, signatários do comunicado: ‘‘Estamos plenamente
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convictos de que cada membro da omc deve ter a possibilidade de
escolher o sistema de proteção das variedades vegetais de modo que
sejam protegidos os direitos dos povos indígenas e das comunidades
agrícolas e locais. A futura revisão deverá pronunciar-se, com toda a
clareza, em relação a este ponto para evitar qualquer tipo de erro de
interpretação sobre o que constitui um sistema ‘sui generis’ eficaz. Os
membros da omc devem ser autorizados a implantar os sistemas de
proteção de sua escolha, incluindo aqueles que apóiam os princípios
de reconhecimento dos direitos dessas comunidades com o objetivo
de garantir a segurança alimentar, assim como as condições de existência e desenvolvimento de uma agricultura sustentável.”
Third World Network continua centralizando as assinaturas de
adesão à ‘‘Declaração das ongs para apoiar as proposições do Grupo
Africano sobre a revisão do Acordo referente à Propriedade Industrial
na omc (artigo 27.3b)”.

twnet@po.jaring.my
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Proposições

A recusa do registro de patentes relativas à
vida como escolha ética universal
Será inelutável o registro de patentes relativas a todas as inovações biotecnológicas? Certamente que não. Para os defensores das patentes, daria a impressão de que existem apenas duas possibilidades:
a patente que favorece a inovação através da divulgação e o segredo
que entrava qualquer tipo de progresso. Será necessário lembrar que,
desde sempre, todas as leis sobre as patentes industriais prevêem exclusões a tal tipo de registro? Estas exclusões diferem em conformidade com as épocas e os países, baseando-se em diversos fundamentos:
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algumas são devidas a considerações de técnicas jurídicas, outras
estão associadas às escolhas da ideologia predominante da comunidade e, às vezes, outras, a uma miscelânea entre técnica e ética. O
debate ético é, neste aspecto, essencial. No entanto, na adoção das diferentes legislações sobre a extensão do registro de patentes relativas
aos organismos vivos, tal debate acabou sendo bastante rudimentar.
Do ponto de vista jurídico, a experiência ensina que a derrocada de
fronteiras deixa o campo livre para todo o tipo de conquistas: apesar
de elevar-se a bilhões de anos a distância evolutiva entre microorganismo e embrião humano, bastaram apenas 20 anos para que fosse
autorizado o registro de patentes relativas ao ser humano, depois de
ter sido obtida a justificação da patente relativa à bactéria. Entretanto, o direito pode quebrar a lógica dessa expansão ao colocar limites
artificiais, através da negociação entre verdades científicas e eficácia
social. A questão ética sobre o direito das patentes não pode ser suprimida nem deixada fora do debate, além do que, como diz respeito a
toda a sociedade, não pode ser debatida e resolvida, unicamente, pela
“comunidade das patentes”.
Tendo sido desenvolvido para proteger as inovações inanimadas,
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propriado para os organismos vivos e seus constituintes. O sistema
deve ser completamente repensado através do desenvolvimento de
vias alternativas para se recompensar os inovadores. A questão do
registro de patentes relativas à vida deve ser corretamente examinada por uma ampla comunidade de representantes de diferentes
culturas, de maneira que regimes alternativos respeitem as crenças
éticas e religiosas, além de protegerem as inovações e o devir das comunidades rurais.
Convém apoiar as posições dos países que já manifestaram uma
atitude ética bem firme contra o registro de patentes relativas aos
organismos vivos e aos procedimentos naturais, à semelhança da posição do Grupo Africano na omc, assim como os países que tentam
impor a obrigatoriedade da obtenção de autorizações, em particular,
na área dos medicamentos. Tal postura pressupõe a difusão de uma
informação clara e compreensível para favorecer um pacto mundial
de cidadãos, suficientemente amplo e visível, a fim de contrabalançar
o impressionante poder político-econômico dos promotores do registro de patentes relativas à vida. No plano da União Européia, um dos
primeiros objetivos poderia ser a ab-rogação da Diretriz de Proteção
das Inovações Biotecnológicas.
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Controle democrático sobre a
comunidade das patentes
A vida aparece como a derradeira expansão do sistema mantido pela comunidade das patentes. Em decorrência da oposição de organizações da sociedade civil — no mundo inteiro e, de maneira mais significativa, na Europa — os tribunais e as administrações foram obrigados
a tomar posição sobre os limites éticos do registro de patentes relativas
às biotecnologias. Ora, se os sistemas de atribuição de patentes dependem dos sistemas nacionais ou territoriais e se cada jurisdição pode
pronunciar-se sobre as questões relativas à moralidade, a “comunidade
das patentes” funciona, apesar de tudo, como uma comunidade interpretativa internacional que, de forma exclusiva, estabelece a norma.
A essência dos direitos de propriedade é de ordem cultural. Ao
inventarmos direitos de propriedade, criamos uma trajetória social em
relação a nós próprios pela reestruturação dos espaços de liberdade.
Eis justamente a razão pela qual o sistema de atribuição de patentes
desempenha um papel estruturante sobre as biotecnologias: neste caso, deve ser promovido um debate ético sobre a criação e a definição
de direitos de propriedade que sejam eficazes. Ao impedir a atividade
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de terceiros, o direito das patentes nem por isso é um direito de exploração; entretanto, ele cria tal pressão econômica que os políticos
tendem a reconsiderar a defesa da exploração sempre que há competição sobre a inovação tecnológica. Atualmente, a questão consiste em
garantir um processo de interpretação que respeite a concepção ética
na lei sobre as patentes. É fundamental que a extensão do direito de
patentes às tecnologias da vida tenha um tribunal independente da
comunidade das patentes e que, por sua vez, as agências de atribuição
de registro sejam independentes do financiamento das indústrias.

Regulamentação do acesso aos recursos
biológicos e partilha dos direitos
Os órgãos internacionais do meio ambiente, semelhantes aos que
foram implantados pela Convenção sobre a Biodiversidade, devem
avaliar o impacto possível dos direitos de propriedade intelectual
sobre a biodiversidade e os conhecimentos tradicionais. Os recursos
biológicos, seus componentes e seus derivados, além dos conhecimentos e obras das comunidades locais, podem ser coletados em bancos
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de dados, incluindo elementos materiais e imateriais. A constituição
desses conjuntos é particularmente importante para evitar a perda
não só dos recursos naturais e culturais, mas também dos saberes.
Com a promoção da regulamentação do acesso aos recursos biológicos, os países devem ter a possibilidade de optar por uma lei nacional
sui generis que venha a proteger as inovações das comunidades locais
e seja coerente com a Convenção sobre a Diversidade Biológica e com
o recente Tratado Internacional sobre os Recursos Fitogenéticos aplicados à agricultura e alimentação, da fao.
Esta legislação permitirá a utilização das práticas agrícolas tradicionais, incluindo o direito reconhecido aos camponeses de semear,
de novo, o cereal colhido na safra anterior, proceder a trocas e vender
sementes, além de comercializar as variedades antigas. A legislação
modelo da oua – Organização pela Unidade Africana pode ser mencionada como exemplo.
O novo ciclo de negociações da omc sobre os Direitos de Propriedade Intelectual coloca em evidência o conflito entre as duas Convenções — cbd e adpic. Os opositores ao registro de patentes relativas à
vida solicitam que, no momento da revisão das leis sobre as patentes,
prevista no adpic, os países utilizem seu direito de excluir desse tipo
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de registro as invenções “cuja exploração comercial deve ser proibida
em seu território para proteger a ordem pública ou a moralidade, inclusive, para proteger a saúde e a vida das pessoas e dos animais ou
preservar os vegetais, ou evitar graves prejuízos ao meio ambiente.”
No decorrer da 2 a reunião do Conselho sobre o adpic, os delegados abordaram, em particular, a revisão do art. 27.3 (b) que visa
às exclusões sobre o registro de patentes relativas aos organismos
biológicos. Alguns países do Hemisfério Sul estão mais interessados
pela revisão desse artigo, em sua essência, do que pela discussão de
sua aplicação; aliás, os governos de um grande número desses países
procuram uma maior latitude para criar seus próprios sistemas de
proteção da propriedade intelectual. “A revisão do artigo 27.3 (b) deve
permitir a confirmação de que — além de plantas, animais, microorganismos e quaisquer outros organismos vivos ou partes de organismos
vivos — os processos naturais que permitem o desenvolvimento das
plantas e animais não possam ser patenteáveis”.
Além disso, os países do Sul — e, em particular, os da África — propõem que os direitos das comunidades agrícolas sejam completamente protegidos, no âmbito do Acordo da omc, sobre os aspectos dos
Direitos de Propriedade Intelectual referentes ao Comércio (adpic).
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Estes direitos deveriam ser interpretados de forma mais abrangente
a fim de incluírem os direitos dos agricultores como inovadores e
conservadores das sementes.

Repensar a proteção da inovação
Dominado pela concorrência de algumas grandes empresas, o
movimento de privatização da p&d poderia ser, do ponto de vista
social, indesejável, sem a capacidade contrária de produzir p&d com
o objetivo de promover o bem público. Uma via diferente para financiar e reconhecer a inovação, seja popular ou científica, orientada
estreitamente para as necessidades humanas e ambientais, pode ser
concretizada por meio da organização da participação dos cidadãos
na definição dos objetivos da pesquisa, ou pelo controle anual do
Parlamento sobre tais objetivos da pesquisa.
Na área das sementes, em particular, a dificuldade consiste em
chegar a coordenar um regime jurídico complexo que possa exprimir
a diversidade dessa realidade, respeitando a especificidade de cada
um dos momentos do processo de produção. Estes seriam, a saber:
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uma inovação apresentada sob a forma de produto; o equivalente de
um procedimento de produção; uma matéria-prima; uma tecnologia
que representa um certo estado da técnica; um recurso para o futuro;
um produto da natureza; a marca da atividade humana; e um testemunho cultural. Um tribunal das sementes pode servir para valorizar
o conjunto dessas características e, em particular, para proteger a
experimentação contínua das comunidades rurais relativamente às
variedades cultivadas — principal fonte da biodiversidade das espécies
vegetais utilizadas no mundo inteiro.
Quando determinadas técnicas patenteadas são necessárias para
a proteção da saúde, da alimentação ou do meio ambiente, é imperativo que tais técnicas sejam objeto, neste caso, da concessão obrigatória
de licenciamento, mediante o pagamento de uma taxa adaptada às
condições econômicas do país. Em relação a tudo o que afeta a vida e a
conservação da biodiversidade, deveriam ser amplamente explorados
os sistemas alternativos de proteção às patentes que levem em consideração, tanto os direitos coletivos das comunidades e de indicação
controlada da origem, quanto os direitos de novidade vegetal e animal
e respectivas áreas, que respeitem o acesso ao recurso biológico para
todos os inovadores, sejam eles pesquisadores ou agricultores.
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Destaque 8

Um compromisso decepcionante
O novo Tratado Internacional sobre os Recursos Genéticos das
Plantas relativos à alimentação e agricultura, adotado em novembro de 2001, foi negociado durante os últimos sete anos. Uma versão
muito mais antiga do Tratado, chamada Compromisso Internacional, havia sido aceita pelos Estados-membros da fao, em 1981... Este
Compromisso definia, então, os recursos genéticos como uma herança comum da Humanidade e, por conseguinte, visava protegê-los;
entretanto, este texto acabou sendo superado pela nova realidade
política da Convenção sobre a Biodiversidade (1992) que colocou os
recursos genéticos sob a jurisdição do governo de cada Estado, além
de estabelecer a seguinte condição: o acesso a tais recursos teria como contrapartida a partilha solidária e eqüitativa do lucro auferido
por sua utilização.
O principal desafio das negociações consistiu em chegar a um
acordo sobre a maneira, por um lado, de autorizar instrumentos de di128 Cadernos de Proposições para o Século XXI

reito exclusivo, tais como os Direitos de Propriedade Industrial — dpi,
e, por outro, de limitar sua extensão. Tratava-se de saber se até que
ponto esses direitos poderiam ser autorizados pela regulamentação
do Tratado. O texto de compromisso que, finalmente, foi aceito pelos
governos contém um parágrafo muito confuso sobre os dpi: apesar de
ser considerado pelos otimistas como um espaço para posições antidpi, esse artigo estabelece que as sementes e outro material genético,
sob a regulamentação do Tratado, podem ser patenteados desde que,
de uma forma ou de outra, tenham sido modificados.
Uma outra importante expectativa das negociações era que o Tratado reconhecesse, com toda a clareza, os direitos dos agricultores e
das comunidades locais para utilizar, trocar e continuar a desenvolver,
livremente, as sementes que eles produzem; ora, no Tratado, a fórmula
final sobre os “Direitos dos agricultores” reduz-se a uma declaração
de princípio bastante tímida, mesmo que seja reconhecida, em várias
ocasiões, a contribuição dos agricultores para a criação e gestão da
diversidade dos recursos genéticos. O Tratado deixa, também, ao
governo de cada Estado a responsabilidade pela implantação desses
direitos que não são respaldados por nenhum mecanismo internacional ou procedimento de aplicação.
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Uma terceira questão central no debate diz respeito à partilha
dos lucros auferidos pela utilização comercial do material genético
coberto pelo Tratado. Os governos aceitaram que as empresas que
comercializam os produtos derivados desse material, ao restringir seu
acesso a terceiros, paguem uma soma de dinheiro a um fundo comum.
Entretanto, as questões delicadas relativas à soma, forma e condições
de pagamento ainda serão estabelecidas depois da entrada em vigor
do Tratado; a incerteza sobre o teor real das negociações relacionadas
com a partilha do lucro, previstas no Tratado, provocou uma atitude
protetora em numerosos países em via de desenvolvimento que limitaram o número de espécies cultivadas a serem incluídas no Tratado.
Para aqueles que esperavam que o Tratado viesse a ser um instrumento imprescindível e sem ambigüidade — permitindo a interrupção
do processo de privatização dos recursos genéticos das plantas, além
de proteger os direitos dos agricultores — são levados a constatar seu
fracasso: um grande número de aspectos foram deixados a interpretações consensuais e a futuros debates a serem promovidos depois
da entrada em vigor do Tratado e do começo das reuniões de sua
Diretoria. Trata-se de um resultado, simultaneamente, decepcionante
e potencialmente perigoso.
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Somente o tempo poderá dizer se o novo Tratado contribuirá para
uma mudança na defesa da segurança alimentar e da gestão sustentável da biodiversidade; corre-se o risco de que, concluído o texto em
novembro, as forças do mercado internacional e interesses nacionais
de curto prazo transformem sua implantação em uma feira comercial
dos recursos genéticos das plantas.
fonte: Extraído de “Un compromis décevant” — Um compromisso decepcionante, in grain*, Seedling, dezembro de 2001. Cf. http://www.grain.org

*Sigla de Genetic Resources Action International; ong internacional cujo objetivo
é promover não só ações contra as principais ameaças que pesam sobre a alimentação mundial, mas também a salvaguarda dos meios de subsistência: a
erosão genética.
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Destaque 9

A África contra as patentes
A iniciativa da Organização da Unidade Africana — oua — no
sentido de desenvolver uma Legislação modelo sobre a proteção dos
direitos das comunidades locais, dos agricultores e dos selecionadores, além da regulamentação do acesso aos recursos biológicos teve
início, em 1997, quando esta Organização empreendeu um processo
para assessorar os países africanos a cumprir suas obrigações relativas
tanto à Convenção sobre a Biodiversidade, quanto aos adpic da omc:
a Convenção dá mandato aos países para regulamentar o acesso à
biodiversidade e garantir o respeito pelos direitos das comunidades
locais; por sua vez, os adpic exigem que todos os membros protejam
os dpi sobre as variedades de plantas, seja por meio de patentes ou
por um sistema sui generis. Às vezes, as duas convenções entram em
conflito uma contra a outra.
A Lei modelo da oua procura encontrar o equilíbrio entre os direitos dos agricultores, dos selecionadores e das comunidades locais
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a partir de um reconhecimento explícito que estabeleça o seguinte:
na África, todas as partes devem desempenhar um importante papel
na conservação, aperfeiçoamento e utilização sustentável da biodiversidade. O processo de elaboração do projeto de Lei modelo na África
acabou gerando, desde o início, muito entusiasmo e a participação de
todos os círculos — juristas, ongs, Ministérios e organizações camponesas. Em julho de 1998, os Chefes de Estado da oua aprovaram a
Lei modelo e recomendaram que, em cada país, ela se tornasse a base
de todas as leis sobre o assunto na África inteira; desde então, foram
promovidos debates em vários países para saber como adaptar a Lei
modelo às realidades nacionais e um certo número de governos começaram a preparar projetos de legislação nacional no mesmo sentido.
Entretanto, esta iniciativa incomoda a Organização Mundial da
Propriedade Intelectual — ompi, sediada em Genebra — Suíça, que
submeteu quatro páginas de observações à oua para pôr um termo a
certas questões políticas, levantadas pela Lei modelo:
• Como princípio central, a Lei modelo da oua defende que as patentes relativas à vida são imorais e contrariam os valores fundamentais
dos cidadãos africanos; sendo assim, elas deveriam ser proscritas. A
ompi apressou-se em sublinhar que a interdição das patentes relatiPrivatização da Vida 133

vas aos organismos vivos era contrária ao artigo 27.3 (b) dos acordos
adpic que exige o reconhecimento das patentes, pelo menos, relativas aos microorganismos. Segundo parece, esta observação ignora
o fato de que o Grupo Africano da omc tomou uma posição para
proibir o registro de patentes relativas tanto aos microorganismos,
quanto aos outros organismos vivos. A posição dos países africanos
ainda se encontra em discussão no Conselho do adpic que está em
via de proceder à revisão do artigo 27.3 (b). Na Lei modelo, a oua
estabelece, de maneira perfeitamente coerente, os princípios defendidos pela África em diferentes Fóruns internacionais.
• A oua pretende que os coletores de recursos biológicos na África garantam que não irão solicitar patentes relativamente a esse material
e seus derivados; por sua vez, a ompi receia que tal postura signifique
que os bioprospectores não possam garantir monopólios exclusivos
em relação aos produtos fabricados ou extraídos das mercadorias.
• A ompi rejeita o princípio de inalienabilidade dos direitos das comunidades, incluído na Lei modelo. Este princípio é uma das pedras
angulares do conjunto do sistema e visa garantir que ninguém,
incluindo os membros da comunidade local, possa apropriar-se
exclusivamente dos conhecimentos e recursos coletivos.
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• A ompi deseja que as comunidades possam atribuir patentes — ou
deixem que alguém, em seu nome, proceda a tal operação — e não
possam exigir mais de um por cento do lucro auferido. Ora, as
patentes custam um elevado preço e são complexas a gerenciar;
além disso, esta abordagem acabaria por trazer mais proveito para
os juristas das cidades do que para as comunidades rurais que administram a diversidade.
A intervenção da ompi fez-se, conjuntamente, com a da uipnvv,
sediada também em Genebra, que coloca em causa, igualmente, a
iniciativa africana.
Segundo a Convenção da uipnvv e as leis nacionais que a mencionam, é reconhecido o direito de propriedade intelectual sobre as variedades de plantas que são novas, distintas, uniformes e estáveis. O
argumentário da uipnvv é que a outorga de um poderoso controle comercial aos selecionadores de plantas irá permitir-lhes o mais elevado rendimento na produção de sementes que serão compradas pelos
agricultores, o que significa a garantia da segurança alimentar; todavia, a realidade é que esses direitos dos selecionadores de plantas são
atribuídos, em grande parte, para fortalecer a seleção e as empresas
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de biotecnologia instaladas nos países industrializados, o que sabota
o desenvolvimento de setores independentes de produção de sementes no nível nacional. A outra realidade é que a maior parte desses privilégios de monopólio incidirá sobre plantas cultivadas que não são
destinadas à alimentação. No caso do Quênia, entre as 136 variedades
submetidas ao sistema da uipnvv, conta-se apenas uma cultura alimentar, ou seja, um feijão verde cultivado para o mercado europeu; as
restantes variedades são compostas por flores e culturas industriais.
De fato, várias medidas enunciadas pela oua para proteger os interesses dos pequenos agricultores, na África, deixaram consternados os
dirigentes de Genebra. Na Lei modelo, a parte relativa aos direitos dos
selecionadores é integrada na abordagem global que visa proteger um
amplo leque de interesses e não, exclusivamente, os da indústria. Para
a uipnvv, trata-se simplesmente de um erro: em seu entender, uma
lei sobre os direitos dos selecionadores deve fornecer direitos sólidos
unicamente aos selecionadores; ora, a lei modelo foi elaborada, antes
de tudo, para apoiar e fazer avançar os direitos dos agricultores e das
comunidades locais — aliás, aspecto particularmente evidente em
relação à África, continente em que o papel dos agricultores na melhoria das culturas foi sempre subestimado e ignorado. Os dirigentes
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da uipnvv permanecem intransigentes ao defender o contrário: os
direitos dos agricultores, cuja redução significativa é preconizada por
eles, devem estar subordinados aos direitos dos selecionadores. Para
a uipnvv, os cientistas promovem a “multiplicação racionalizada”,
enquanto os agricultores praticam uma “seleção inconsciente”; deste
modo, a produção alimentar só poderá aumentar através da utilização
de tecnologias dispendiosas e de uma agricultura industrial. Esta idéia
ignora numerosas experiências de fortalecimento de uma agricultura ecológica em que foram alcançados elevados rendimentos sem
as variedades “distintas, uniformes e estáveis” da uipnvv. A seleção
preconizada pela uipnvv, não praticada por numerosos agricultores,
adapta-se, talvez, ao sistema de monocultura destinada à exportação
que não convém, de modo algum, ao sistema orientado para uma
agricultura mais solidária entre agricultores e consumidores locais.
A Revolução Verde que difundiu o modelo da agricultura industrial
nos países do Sul já fracassou na África; aliás, esta situação era sobejamente conhecida dos redatores da Lei modelo.
fonte: Extraído de “Conflit autour de la loi modèle de l’Afrique pour les droits des
communautés sur la diversité” [Conflito em torno da Lei modelo da África relativa aos direitos das comunidades sobre a biodiversidade], in grain, jun 2001
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Destaque 10

Tribunal das sementes na Índia:
os camponeses contra as patentes
Por ocasião de uma grande reunião de agricultores em Bangalore
(sul da Índia), em setembro de 2000, um tribunal formado por 25
associações de camponeses indianos pediu uma moratória nacional
de 10 anos sobre a utilização dos ogm na agricultura.
Os camponeses denunciaram ao tribunal que a venda de sementes
transgênicas por companhias multinacionais do setor privado havia
devastado as safras, levando os agricultores, sobrecarregados de dívidas, ao suicídio.
Depois de ter escutado os camponeses, oriundos de toda a Índia,
que manifestaram sua inquietação diante da industrialização da agricultura e das patentes de fabricação, o “tribunal das sementes” — que
contou com o apoio do francês, José Bové, e do canadense, Percy
Schmeiser — proferiu 13 recomendações.
O tribunal exige que as sociedades multinacionais, produtoras e
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distribuidoras de sementes, possam ser denunciadas em justiça no
caso de provocarem prejuízos.
“O setor público da produção de sementes, em via de desmantelamento, deverá ser fortalecido, concentrando-se na pesquisa, desenvolvimento e participação dos agricultores”, foi uma das declarações
do tribunal.
“Antes de sua comercialização, todas as sementes deveriam passar
por testes nas faculdades públicas de agricultura”.
“Deveriam ser aplicadas sanções às pessoas implicadas no comércio e distribuição de adubos químicos nocivos”, eis outra exigência
do tribunal depois de ter sido comprovado pelos camponeses que
importantes quantidades de pesticidas acabaram envenenando reservatórios de água e provocando mortes.
As associações de camponeses sublinharam sua hostilidade aos
ogm vendidos aos agricultores por multinacionais norte-americanas,
tais como Cargill Seeds e Monsanto.
“Por um período de dez anos, deverá ser imposta, na Índia, uma
moratória sobre a comercialização de substâncias genericamente
modificadas na agricultura e alimentação”, exigiu o tribunal.
“Os direitos tradicionais dos agricultores para conservar, desenPrivatização da Vida 139

volver, utilizar, e trocar suas sementes livremente, constituem direitos
fundamentais que não podem ser colocados em causa por nenhuma
lei sobre a propriedade intelectual. Devemos desenvolver nosso próprio sistema ‘sui generis’ para proteger a soberania dos agricultores
em relação às sementes”.
Finalmente, foi reiterada a posição contra o registro de patentes
relativas à vida: “A fim de defender o direito dos pequenos agricultores
e a soberania alimentar, convém excluir as sementes e os organismos
vivos do acordo adpic do omc”.
O “tribunal das sementes” foi seguido por uma grande reunião de
várias dezenas de milhares de camponeses do Estado do Kamataka,
cuja capital é Bangalore.

fonte: Verdict of Peoples’ Jury at Bija Panchayat (Seed Tribunal), 24th – 25th
September 2000, Gandhi Bhawan, Bangalore.
Cf. www.poptel.org.uk/panap/archives/verdict.htm
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Lista de Siglas

Léxico

ADPIC:

Biodiversidade: termo genérico que representa a diversidade das espécies vivas
(fauna e flora), dos genes e dos ecossistemas.

Acordos sobre os Direitos de Propriedade Intelectual associados ao
Comércio (ou, em inglês, trips: Trade-Related aspects of Intellectual Property
Rights agreement)

CBD:

Convenção sobre a Biodiversidade, assinada no termo da “Cúpula da Terra”,
Rio de Janeiro (1992)

DNV:

Direito de Novidade Vegetal

DPI:

Direitos de Propriedade Intelectual (ou Industrial)

OGM: Organismo Geneticamente Modificado é a expressão mais utilizada para falar

das plantas, animais e microorganismos que foram artificialmente transformados por manipulação genética em laboratório.
OMC:

Organização Mundial do Comércio, instituição internacional — em 1995,
substituiu o gatt [General Agreement on Tariffs and Trade] para favorecer a
mundialização das trocas comerciais e a liberalização das economias.

ONG:

Organização Não-Governamental

OUA:

Organização da Unidade Africana — em julho de 2002, tornou-se a União
Africana

UIPNVV:

União Internacional para Proteção das Novas Variedades Vegetais (ou, em
inglês, International Union for the Protection of New Varieties of Plants) —
reagrupa os países que reconhecem o direito de reciprocidade sobre as novidades em matéria de sementes vegetais; por conseguinte, um selecionador /
inovador de um país tem direito de receber royalties nos países signatários,
e reciprocamente.

144 Cadernos de Proposições para o Século XXI

Biopirataria: coleta de vegetais, animais ou de microorganismos para utilizá-los
como matéria-prima de biotecnologia, sem consentimento das comunidades
e dos governos soberanos previamente informados.
DNA: Sigla inglesa de Desoxyribonucleic acid, ou seja, Ácido desoxirribonucléico.
Trata-se de uma macromolécula enrolada em dupla hélice que constitui os
cromossomos. O dna serve de suporte aos genes, isto é, seqüências moleculares que armazenam a informação hereditária em todos os seres vivos. O dna
complementar é um dna simples que é uma cópia de um rna [Ribonucleic
Acid] obtido por meio da ação da transcriptase reversa.
Engenharia genética: conjunto de técnicas de biologia molecular que se servem
do material genético (dna). Estas técnicas permitem identificar o gene, isolálo e transferi-lo de um organismo para outro ou, ainda, modificá-lo.
Genoma: conjunto da informação genética de um ser vivo ou de uma espécie.
Sinônimo de genótipo, patrimônio genético ou patrimônio hereditário. O
genoma humano contém, segundo as fontes, entre 30.000 e 100.000 genes.
Indústria biotecnológica: empresa comercial que utiliza a matéria viva como
agente de produção.
Moratória: interrupção das atividades por um período definido que permite
considerar novos elementos, desenvolver uma reflexão e facilitar o debate
público. A moratória mais defendida em relação aos ogm exige a interrupção
momentânea da comercialização e da disseminação de tais produtos.
Privatização da Vida 145

Apelos contra a privatização da vida
Poluição genética: efeitos nefastos sobre o meio ambiente da introdução de
organismos geneticamente modificados em decorrência da disseminação de
um transgene.
Recursos genéticos: conjunto da diversidade genética (potencialmente útil à
melhoria de uma espécie cultivada ou doméstica).
Terminator: nome atribuído às variedades vegetais manipuladas geneticamente
para bloquear a germinação das sementes produzidas.
Transgene: nome atribuído a um gene estranho que é introduzido no patrimônio
genético de um outro organismo vivo.

Briefing paper: No patents on life forms!

autor: cuts (Consumer Unity & Trust Society), nov. de 1995 (n°8)
Apelo à comunidade internacional para (1) a revisão das proposições de
patentes relativas à vida nos textos do trips, (2) a recusa do registro de patentes
relacionadas com qualquer matéria oriunda do ser vivo, (3) o estabelecimento de
um protocolo apropriado para a transferência da matéria viva sob a cbd,
(4) a adoção de um protocolo de biossegurança e (5) a definição precisa dos direitos dos agricultores.
http://cuts.org/1995-8.htm
No Patents on Life

autor: bcbc (British Columbia Biotechnology Circle), abril de 1996
As organizações pertencentes ao bcbc opõem-se ao registro de patentes relativas ao material genético oriundo do ser humano, animais ou plantas.
http://www.ffcf.bc.ca/bcbc/patents.htm
No patents on life

autor: Liz Hosken (Fundação gaia), dez. de 1997
Liz Hosken apresenta a controvérsia desencadeada pela Diretriz de 27 de
novembro de 1999 : (1) dificuldade em prever os resultados das manipulações genéticas, (2) interesse comercial desta diretriz que ameaça aumentar o monopólio, em
vez de incentivar a concorrência e (3) obrigação dos governos do Sul de desenvolver uma legislação para o acesso aos recursos genéticos e a partilha do lucro…
http://www.pan-uk.org/pestnews/pn38/pn38p14.htm
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Briefing 1-No patents on life!: A Briefing on the Proposed EU Directive on the
Legal Protection of Biotechnological Inventions

autor: Alan Simpson, Nicolas Hildyard and Sarah Sexton (The Corner House), 1997
As proposições de registro de patentes relativas às biotecnologias não se orientam no sentido do bem público, mas da ganância do setor privado. Os produtos e
procedimentos que implicam a matéria viva deveriam ser excluídos de tal registro.
http://www.thecornerhouse.org.uk/briefing/01nopat.html
Campaigns Against Life Patenting

autor: Beth Burrows, The Edmonds Institute, 1997
Uma abordagem dos combates travados contra as patentes relativas à vida
entre 1995 e 1997.
http://web.greens.org/s-r/14/14-18.html
Carta aberta aos parlamentares europeus

autor: Solagral, maio de 1998
Pedido para votarem “não” ao texto da diretriz da ue sobre a proteção jurídica
das invenções biotecnológicas e pedido de uma moratória total sobre a atribuição
de patentes relativas à vida na Europa.
http://www.solagral.org/env/biosecurite/directi1.htm
No Patents on Rice! No Patents on Life!

autor: Peoples’ Movements & ngos in Southeast Asia, maio de 1998
Revisto em agosto de 2001
Pedido à omc para que reconheça os direitos das comunidades locais; opõe-se
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às manipulações genéticas sobre o arroz e a alimentação em geral. Pedido à omc
para que a agricultura e a biodiversidade sejam excluídas dos Acordos adpic. Recusa o registro de patentes relativas ao arroz que é essencial na cultura asiática.
http://www.gene.ch/gentech/1998/May-Jul/msg00038.html
http://www.grain.org/publications/rice-no-patents-en.cfm
The No Patents on Life! Petition

autor: The Council for Responsible Genetics, 1998
Apelo junto ao Congresso dos eua para excluir os organismos vivos e seus
componentes do sistema das patentes.
http://www.gene-watch.org/petition/
Apelo para a proteção de nossa herança genética

autor: Comitê Científico Italiano de Antivivissecção (Comité Scientifique Italien
d’Antivivisection [csa]), março de 1999
• riscos associados aos ogm
• denúncia (1) do não respeito do Princípio de Precaução e da Convenção sobre a
Biodiversidade, (2) do não respeito da Declaração da onu sobre o genoma humano,
(3) da ausência total de uma informação adequada e de um debate geral sobre
esses temas.
• oposição à Diretriz 98/44
http://www.ogmdangers.org/docs/manifesto.htm
Impedir que as transnacionais procedam à pilhagem [hold-up] da matéria viva

autor: attac [Associação em favor de uma Taxa sobre as Transações especulativas
para a Ajuda dos Cidadãos], junho de 1999
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Pedido para que o Parlamento Europeu e os parlamentares de cada Estadomembro da ue, via seus governos: exijam da Comissão dos Ministros da ue que
implantem uma moratória sobre os organismos geneticamente modificados
(ogm), proíbam as necrotecnologias do tipo Terminator, apresentem memorandos
junto à Corte Suprema de Justiça das Comunidades Européias para apoiar o
pedido de anulação da diretriz européia sobre a “proteção jurídica das invenções
biotecnológicas” efetuada pelo governo dos Países Baixos, Itália e Noruega.
http://attac.org/fra/cons/doc/inter7.htm
Apelo à proteção da biodiversidade contra a apropriação da matéria viva e dos
genes | Apelo à classificação “patrimônio mundial” desta biodiversidade

autor: Alain Tardif, verão de 1999
Apoio junto à unesco do pedido de classificação da biodiversidade como
“patrimônio mundial” da Humanidade. (este apelo refere-se ao registro de patentes
relativas aos genes em geral)
http://perso.wanadoo.fr/ecologie.sociale/actions/brevetab/brevet-vivant.htm
Declaração das ONGs para apoiar as proposições do Grupo Africano sobre a
revisão do Acordo sobre a Propriedade Industrial na OMC (Art. 27.3 b)

autor: twn (Third World Network), agosto de 1999
• apoio sobre os dois aspectos da revisão do art. 27.3 (b)
• apelo junto aos outros membros da omc para que dêem seu apoio à posição do
Grupo Africano sobre a revisão do art. 27.3 (b)
• apelo junto aos membros da omc para que formulem uma moção no texto da
Declaração Ministerial da Conferência de Seattle para a adoção da proposição do
Grupo Africano relativa à revisão do art. 27.3 (b)
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• apelo junto aos membros da omc para retificar o texto do Acordo sobre a Propriedade Industrial.
http://www.twnside.org.sg/title/chers.htm
Apelo dos cientistas e médicos em favor de um controle das aplicações da
engenharia genética

autor: Ecoropa, 1999
• pedido de uma moratória sobre a comercialização dos ogm para a alimentação.
• exposição das falhas científicas, riscos ecológicos, sanitários e sociais, além das
carências em matéria de segurança, seguida de recomendações.
Open letter from World Scientists to all Governments

autor: Institute of Science in Society, 1999
Apelo (1) a uma interrupção imediata da difusão de culturas transgênicas no
meio ambiente, tanto no plano comercial quanto no plano das experiências no
terreno, pelo menos, durante um período de 5 anos, e (2) à supressão das patentes
relativas aos organismos, sementes, linhagens celulares e genes.
http://www.i-sis.org.uk/list.php
OMC: “Não” ao registro de patentes relativas à matéria viva. Observância da
Convenção sobre a Biodiversidade.

autor: oxfam-solidarite, primeiro trimestre de 2000
Carta dirigida ao Primeiro-Ministro belga para que a Bélgica:
• respeite sua declaração governamental sobre o fato de que a liberdade das trocas
deve ser compatível com a observância das Convenções Internacionais relativas
aos direitos humanos, ao direito social e ao meio ambiente;
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• dê seu apoio ao governo dos Países Baixos, Itália e Noruega em sua ação pela anulação da Diretriz Européia que autoriza o registro de patentes relativas à matéria viva;
• dê seu apoio à posição dos países africanos contra o registro de patentes relativas
às substâncias vivas naturais, além de respeitar os compromissos internacionais
constantes na Convenção sobre a Biodiversidade.
http://www.oxfamsol.be/franse_versie/campagnes_fr/sec_alim/biodivers.htm
A Diretriz Européia 98/44 infringe oito instrumentos internacionais

autor: Dr Raoul Marc Jennar, Oxfam Solidarité, fevereiro de 2000
Em seus termos, a Diretriz 98/44 não é transponível para a ordem interna
dos Estados-membros da ue porque infringe oito instrumentos internacionais: o
Tratado da ue, os instrumentos internacionais que protegem os direitos fundamentais da pessoa, o Pacto Internacional sobre os direitos econômicos e sociais,
a Convenção sobre a Biodiversidade, a Convenção Européia sobre as Patentes, a
Convenção em favor da Proteção dos Direitos Humanos e da Dignidade do Ser Humano em relação às aplicações da biologia e da medicina, a Declaração Universal
sobre o Genoma Humano, a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados.
http://www.urfig.org/ana-fr-ue-dir-98-44-jennar-biopirat-pt.htm
Apelo contra o registro de patentes relativas aos genes humanos

autores: Jean-François Mattei (deputado francês) e Wolfgang Wodarg (deputado
alemão), abril de 2000
Oposição à transposição, em seus termos atuais, da Diretriz Européia 98/44/
ce de 6 de julho de 1998 e pedido de uma moratória imediata que permita sua
renegociação assim como a suspensão de qualquer atribuição de patentes relativas
ao genoma.
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(Este apelo refere-se ao registro de patentes relativas ao genoma humano)
http://www.local.attac.org/13/salon/trgenome.pdf
Petição em favor da interrupção do registro de patentes relativas à matéria viva

autor: cgt-inra (Confederação Geral do Trabalho-Instituto Nacional da Pesquisa
Agronômica), primavera de 2000
Pedido de:
• ab-rogação da Diretriz Européia de 6 de julho de 1998
• suspensão da ajuda pública à corrida ao registro de patentes relativas à matéria
viva (cf. Génoplante)
• proibição da atribuição de patentes relativas à matéria viva que deve ser declarada “patrimônio da Humanidade”…
http://www.cnrs-bellevue.fr/~sncs/brevetage.html
Apelo contra o registro de patentes relativas aos seres vivos e a monopolização dos recursos genéticos

autor: sel(Système d’échange local [Sistema local de trocas]) de Paris, 2000
Pedido de:
• ab-rogação da Diretriz 98/44 ce e afirmação do não-registro de patentes relativas
aos seres vivos e seus genes.
• que a Europa dê seu apoio a proposição do Grupo dos países africanos na omc
solicitando a revisão do art. 27.3 (b) do Acordo sobre a Propriedade Industrial.
• reorientação da pesquisa no setor público e da política agrícola comum em favor
de uma agricultura camponesa que, além de respeitar o meio ambiente e a qualidade alimentar, promova a criação de empregos na zona rural, assim como a revisão
das regulamentações que ameaçam a ameaça de asfixia.
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• uma política de proteção dos recursos genéticos agrícolas, começando pela liberdade de comercialização das variedades antigas.
http://www.ogmdangers.org/brevets/
Patentes relativas à matéria viva. Em favor da ab-rogação da Diretriz Européia.
Carta aberta aos decididores políticos franceses e europeus

autor: solagral, setembro de 2001
As organizações signatárias opõem-se ao registro de patentes relativas aos organismos vivos (em sua totalidade ou somente em parte) e solicitam a ab-rogação
da Diretriz Européia 98/44/ce, assim como a exclusão dos Direitos de Propriedade
Intelectual sobre os organismos vivos no âmbito do Acordo adpic.
http://www.solagral.org/env/biodiversite/adpic_appel_0901/
The Treaty Initiative to Share the Genetic Commons

autor: Jeremy Rifkin, fevereiro de 2002
O objetivo consiste em proibir todas as patentes relativas, por um lado, às
plantas, microorganismos, animais e seres humanos, incluindo o registro de patentes relacionadas com os genes e os produtos codificados, a partir de tais patentes,
em sua forma natural, purificada ou sintetizada, e, por outro, aos cromossomos,
células, tecidos, órgãos e organismos, incluindo os organismos compostos de células de origens genéticas diferentes, transgênicos e clonados.
http://www.antivivisezione.it/TreatyRifkin.html
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