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Antes de tudo gostaria de chamar a atenção dos presentes para a importAncia da realização 
1: deste wor~p, que visa subsidiar a discussão do Projeto de. Lei do Senado no: 306/95, 
bem como a preparação das posições brasileiras para as reuniõeS da 3a. Co~ des 
"ParteS da Convenção sobre Diversidade Biológica e da Revisão . do Comproml!so 
li Internacional sobre Recursos Fitogenétícos para Allmernação e A~lt~ .da FAO. 
Porque este workshop se realiza num momento-chave cm que o Brasil de~ delinear uma 
política de acesso aos recursos biológicos que seja consistente .tan!o no plano interno q~ro 
no plano externo e que, sem exagero, é esperada com o maior mteresse pela comunidade 
intemaclonal. 

Vários indicadores estão evidenciando a hora como momento-chave e a expectativa com 
relação ao Brasil. Em primeiro lugar, por estar havendo no âmbito internacional uma 
ofensiva dos países industrializados contra o reconhecírrento dos direitos das populações 
tradicionais que sabidamente mais contribuem para a conservação, o uso sustentável e a 

llmultiplicação dos recursos biológicos. Com efeito, desde a reunião preparatória à 4a. 
[Conferêncla Técnica da Fao sobre Recursos Fitogenéticos para a Alimentação e a 
Agricultura, em Roma, em abril, já se delineava uma oposição aos Direitos dos Agricultores, 
dois meses depois confirmada, em Leipzig; e ao que parece, tal movimento não deve 
arrefecer, pois "isa a Cúpula da Alimentação em Roma, em novembro, bem como as 
negociações para a Revisão do Compromisso Internacional sobre Recursos Fitogenéticos. 
i;Para quem não se lembra, o Compromisso ensejou o reconhecimento dos Direitos dos 
11Agricultores em 1989, e deve agora ser revisto para ser compatibilizado com a Convenção 
so~ Diversidade Biológica. Ora, noticias recentes, de diversas panes, dão conta de que a 
propria convenção está sofrendo criticas crescentes que devem culminar na reunião de 
Buenos Aires na quebra do reconhecimento dos saberes, inovações e práticas tradícionaís 
-nos planos jurldlco e epistemológico. Está claro portanto que a ofensiva em curso parece 
procurar abarcar tanto os recursos ligados à prática da agricultura sob todas as formas 
quanto os. recursos silvestres; e que a estratégia passa por Roma, Leipzig e Buenos Aires. 
para depois voltar a Roma. , 

Ao mesmo tempo em que isso ocorre no plano internacional, no plano das relações bilaterais " outros eccnteclmemos chamam a atenção. Em primeiro lugar, o fracasso da tentativa de 
ratificar no Congresso equatoriano um tratado de Direitos de Propriedade! Intelectual com 
os Estados Unidos no !inaJ de agosto, e, logo em seguida a aprovação pelo mesmo de urna 
mini-lei que protege a biodiversidade. Desse modo, a iniciativa de urna negocíação bilateral 
dos Estados Unidos com um pais latíno de grande biodiversidade acabou produzindo o 
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resultado oposto, já que a lei declara o Bstldo titular dos dnkol de p.op@i,:• 
espécies, considera-as bem nacional e de uso público, e sarante ot direttol lPl*'"llll:dll 
comunidades indígenas sobre os conhecrmentos e 01 ~oentel lntangfvek doe-__.,. 
biológicos. (Segundo ONGs equatorianas, dois &tores pesaram nessa revtrawb: o 
patcnteamento da ayahuasca nos Estados Unidos e uma CIN•IM'N contra o Acordo BillNnl 
de Propriedade Intelectual.) Mas há· ainda um oa&ro epil6dlo que merece deitlq\1e: , a 
intrigante reabertura do contencioso comercial Brui1-Eatldiot Unidos pelo acritório 
comercial da Casa Branca (USTR), com base na seção 301 de sua lei de conáeio. 
Aparentemente. a ameaça da Super 301 estaria relacionada ao regime automorivo brasileiro. 
No entanto, ninguém emende a "atitude estranha de Washington", corno escreve o Estado 
de São 'Padlo; nem mesmo Flecha de Lima, o embaixador do Brasil nos Estados Unidos. 
Até agora ficou esquecido de todos o fato do governo americano sistematican-ente acionar, 
ou ameaçM acionar, a Special 301 ou a Super 301 todas as vezes que considefa ineficaz ou 
inadequada a proteção dos Direitos de Propriedade lntdectual da empresas 1alCriclnu em 
outros países. Se não me falha a memória, esta talvez 9eja a tereelra vez que ,- wmç.lo é 
brandida contra nós; e talvez seja pelo mesmo motivo: embora já tenhamos aprovado uma 
lei de Patentes ao gosto dos interesses dos países industrialit.ados, podemos di~-ergir deles 
no tocante à articulação entre a soberania nacional sobre os recursos biológicos e o 
reco~ecirnento dos Direitos Intelectuais Coletivos. O que se expressaria no plano externo 
através da deresa da Convenção e de um reconhecimento dos Direitos dos Agricultores nas 
negociações da Fao: e no plano interno. na adoção de uma lei de acesso que reconhecesse e 
protegesse o valor do conhecimento tradicional. 

• • • 
Se a Convenção for mudada em B. Aires enfraquece-se muito a possibilidade de ver 
reconhecidos os Direitos Intelectuais Coletivos nas legislações nacionais dos diferentes 
países; o projeto de Lei 306 sofreria assim um fortíssimo golpe, visto que se rcspa)da na 
convenção e no Artigo ?.7 .3(b) dos Acordos GA TI. TR1Ps. Mas se o Brasil se engaja na sua 
defesa, ampliam-se as chances de ver tais direitos considerados seriamente por outros países. 
Se o país número I em megadlversdade não espera que o quadro jurídico multilateral stja 
definido exclusivamente pelos interesses dos países industrializados e pela indústria da 
biotecnologia e toma a iniciativa, é evidente que sua posição terá fortes repercussões nos 
planos externo e interno. 

Isto posto, impõe-se, portanto, a perguiua: Por que: o Brasil teria interesse em reconhecer ao 
mesmo tempo Direitos de Propriedade Intelectual para processos e produtos industriais, 
inclusive biotecnológicos, e Direitos Intelectuais Coletivos para processos e produtos que 
involucram conhecimentos tradicionais? 

A pergunta se coloca por uma razão muito simples: impor limites aos Direitos de 
Propriedade Intelectual é uma questão efetiva de soberania. Com efeito. corno exercer a 
soberania sobre os recursos biológicos preconizada pela Convenção sobre Diversidade 
Biológica. se não for assegurada ao mesmo tempo a proteção dos componentes tangíveis e 
intangíveis da biodiversidade? F:-:1 outras p.:::!.a'.TJ.S. corno exercer iJ soberania senão levando 
em conta a interrelação entre bio e sociodiv ersidade e regulando 0 acesso em função dessa 
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~claçlo? Quando se tema responder à pcrguntu, .fica evidente que, nessa matéria, os 
brasfleiros não podem raciocinar como os americanos, os europeus e os japoneses, pelo 
~les mão de que temos recursos bk>Jóg.icos e eles não. E eemo não têm, conceberam 
..hua 1cais1açao que assegurasse a proteÇão e o acesso ao ~ssuem, b10 é LeCOOlogJa. Por esse mesmo motivo, os Estados Unidos não assinaram a començlo do Rio; segundo o sub 
$eCtetário de Estado para o Meio•Ambiente Curtis Bohlen, a convenção rnão daria proteção 
~iente para as empresas americanas na área das patentes ( ... ) porque tenta regu1amcntar 
o setor da engenharia genética no qual os Estados Unidos ocupam o primeiro lugar face à 
concorrência 1'1 

, 

Pensando em sua soberania e supremacia, os países industríalizados regulam nos planos 
~ional e internacional a proteção e o acesso à teeoologia anavés do sistema de 
Propriedade Intelectual A equação proteção e acesso à tecnologia versus proteção e KCSSO 
~s recursos biológicos é portento incontomãvel para nós. Pois não podemos nos dar ao 
~ de imaginar que o sistema de patentes e um trunfu em nossa estratégia de 
4esenvolvimento, como o é na dos países industrializados. Patrick Pcritore mostra que das 
)7.465 patentes válidas no Brasil. .• só 932 são brasileiras: os Estados Unidos possuem 
~.9%, o Japão 8,8%, e a Alemanha 8,4%, comparados com OAo/o do Brasil." 2 Ora, se 
nossa contribuição é tão diminuta em termos de geração de tecnologia patenteável, nossa 
çontribuíção em termos de geração de recursos biológicos é mais do que considerável. Por 
que, então, não partir dessa riqueza? 

• • • 

~ lmpossível pensar a questão da proteção e acesso aos recursos biológicos sem referi-la à 
~iotecnologia. Em primeiro lugar porque essa tecnologia de ponta do futuro necessita deles 
e dos conhecimentos tradicionais a eles associados, embora não reconheça sua 
~ependência34• Em segundo lugar porque, ao não reconhecer o seu valor ecológico e 
econõmíco, desvaloriza os recursos e desqualifica os conhecimentos que justamente os 
valorizam. Finalmente, é preciso entender que o programa biotecnológico tem, como sua 
~ltima ratío, a definitiva superação do recurso biológico e do conhecimento tradicional. 

~ que a bíotecnolcgla não lida com recursos biológicos mas com a redução destes à 
condição de recursos genéricos. Lá onde o conhecimento tradicional vê uma planta, um 
li 

~. um homem, em suma um ser vivo, o geneticista vê um pacote de informações e de 
componentes que se lhe afiguram corno lijolos a partir dos quais será construído um 
produto. Aos seus olhos, não importa portanto de onde nem como lhe chega essa matéria· ., ' 
1· Chomsky, N. "l.c pillage des ressourccs íntctlc •. tucll1.~ ", in F.cologi(: Poütlque, no. 9, Paris, Printemps 
1994, p.52. 
~r PQ'ilocc:. N.P. & (ia1•,e-l'critl'íl.:'1 A.K. (cds.) Ri0<echool()g): Poli1lc2I Economy and Environmcatal 
~mpac~ • Biotcchnology in L&tin Amerka. 1992, p 18. 
3•1 MichJ.d Baííck, do Jardim &'t.inkv de ~1.)\:l Yvrk, descobriu que o uso do conhecimento traJh;ivnal 
aumemou de maí« de 4~o a cfü;i..:nda do )Crcenin~ Jc plantas pua proprledades mcdicínaís. Citado por 
N1J.1t, GurJ.fa.l S. ln Defence of Jndigcn~ Kno"h:d1,c and Biodh·er<city • A Ccuceptual Framework 
and f.mn&ial F.temtnl'i of a R.:gbts Regime, Pcnang, Thlrd WorlJ Nerwork, l 99~. p. 3. 
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P,rima, como não importa o que ocorre com o ser vivo, a espécie e o ambiente de onde. ela 
foi extraída. Tudo o que o biotecnók>go precisa é ter garantido o livre ecesso à Informação 
~ no nx,mento oportuno, esteja ela onde estiver. 

fvidentementc, tal conversão dos recursos biok)gicos ~~ gené!kos te~ ~nseq.uências 
enormes para os países ricos cm biodi\'ersidade. O pesquisador alemão Achim Scnei-aponta 
~ delas, que merecem reflexão: "Usando as novas técnicas, escreve ele, os produtos 
pias podem ser cada vez mais reduzidos a componentes vegetais (gorduras cspccfficas, 
proteínas, etc) e estão se tomando cada vez mais lntercamblávels ao nível desses 
componentes. Os mercados mundiais qµe emergem.no plano desses cornpcnentes podem ser 
~struturalmemc ajustados às necessidades da industria de processamento. A aplicação de 
bío-técneas específicas {por ex. tecnologia das enzimas ou engenharia genética) permite à 
irldústria reintegrar os componentes posteriormente e processá-Jus nos setores alimcnticlos e 
não-alimemiclos. A produção da manteisa de cacau, por exemplo, pode agora ser 
completamente separada do cacaueiro natural. Usando blo-técrucas d1fi:rentes, ~ posm-el 
produzir um substituto da manteiga de cacau com base em toda uma gama de dif.ercntcs 
'substratos - óleos e gorduras de diferentes plantas e at~ de animais. A partir dessa crescente 
permutabilidade, os pequenos produtores de cacau da África Ocidental vão ter de competir 
com a produção de soja na América do Norte, com a produção de óleo de semente de 
nabiça na Alemanha, plantações de pahneira explorados pela Unilever em muitos países. e, 
talvez, trawler n«t japoneses. Assim como os produtos agrícolas se tornam cada vez mais 
intercambiáveis, também os produtores tradicionais tomar-se-ão in1ercambiávcis.''5 É o que 
os especíalísteja denominaram •• roleta global das commodhíes", 

Depois de examinar esta e outras características da produção biotecnológica de alimentos, 
.Achím Seíler enumera os impactos da biotecnologia na agricultura, voltando ao exemplo da 
·manteiga de cacau: 
li. Separação do produto agrícola de seus traços inerentes (por ex, inserção de urn sabor 
.~'adocicado"' através dos genes da taurnatlna no cacau); 
;1• Separação do produto agrícola de seu ambiente geográfico (por ex. inserção de genes em 
:plantas do Norte e transferências da produção para o Nane, ou transferências competitivas 
no Sul); 
li 

,.• Separação do produto agrícola da cadeia integrada do produto (por ex. produção de 
'substírutos da manteiga de cacau com base numa ampla gama de óleos e gorduras derivados 
0de 

vegetais e animais); 
:. Separação do produto agrícola da agrícuírura (por ex. produção de baunilha através de 
'culturas de células em bio-reatores); 
• Fusão dos ramos da agricultura com a indústria nâo-alhrentícla (por ex. plantas industriais 
produzindo interferon humano para a indústria farmacêutica). 

Está se vendo que estamos diante de uma produção de a.limemos totalmente diferente 
:µaquela que a humanidade conheceu até agora, e que se fundava na agricultura. Ora, para 
'111.,. a hintPrnnlogi;i possa produrlr o novo produto agrícola, é preciso fazer ginlr :i roleta 

5 Seiler. Achim, BiotechnolQ\O" •nd t11t Tbird World: A H.ou~b < h~nw,.- or Poteatial Socío-Ecceomíc 
Impacts, texto dlfundi.11) na Internei 1)1.11' fohn C JIT'\Jth.:r-;.. tnsnnne f,< Agncunure lnJ Trace P~\111,;. 
MinnCJIX)li~ llS. 
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~,bel das conuoodit~. E para girá-~ é necessário implÃntar uma moldura legal que, 
segundo Achim Seiler, inclui o scguimc: - 
• Direitos privados exclusivos sobre o material vivo; ,, 
• iriatenteamcnto no None de genes procedentes do Sul; 
• ~bordagens dos direitos industriais que incluam remuneração das patentes, royalties e 
adççàu da UPOV,'fran.sferi.ndo rendas para o Norte; 
• (;) direito de segurar informação rotulando-a como •• Práticas Empresariais Confidenciais ". 

Fiqalmentc, as consequêrclas de tal moldura legal podem incluir: 
• ~les vegetais inteiras tornando-se ínacessiveís através de patentes extensas e direitos 
de ,,monopólio privado; 
• ~erda do acesso aos dados relevantes para a tomada de decisão pelo poder público: 
• Perda do controle sobre as colheitas e o sistemas locais de produção de alimentos; 
• Aumento dos fluxos de renda do Sul para o Norte. 

• • • 

Se recorri à análise de Achím Seiler, foi porque ela permite entrever a dramática mudança 
que está se operando com a biotecnologia, e ilustra com grande clareza como o .próprio 
desenvolvimento desta pressupõe por um lado o livre acesso e a não-proteção aos recursos 
biq,lógicos e ao conhecimento tradicional a eles associado, e, por outro, a proteção e o 
ac~ regulado aos seus próprios processos e produtos, através dos Direitos de 
Prôpriedade Intelectual. Ora, os países ricos cm biodiversidade que não dispõem de 
biótecnologia precisam então defendê-la, por razões ecológicas, econômicas e sociais, 
co~cebendo um regime sui generis que imponha limites à propriedade intelectual. E talvez 
nãb seja a melhor política esperar que a comunidade intemacional o faça primeiro: é 
siSfUficativo que o GATT·TRIPs tenha definido com muita precisão os Direitos de 
Pr~priedade Intelectual no plano internacional e que, em contrapartida não exista até agora 
neiihw:n instrumento legal que efetlvamente assegure os direitos das comunidades 

ldl. • • t.~· tra 1c10nais ao seu connecímento, ,, 

Quando se advoga a adoção de um regime sui generís, e preciso observar que não faz 
sentido tomar como modelo os Direitos de Propriedade Intelectual e procurar ampliá-los. 
forjando a noção de Direitos Coletivos de Propriedade Intelectual, para abarcar os 
ccnhecímemos, inovações e práticas tradicionais. Primeiro porque a noção legal de 
prJpriedade intelectual foi concebida no âmbito dos direitos indíviduais e é incompatível 
co~ direitos coletivos. Segundo porque os problemas ambientais criados pela dinâmica da 
tesnosfera estão requerendo a invenção de direitos coletivos que dê-em conta de defender OS 
lnteresses da biosfera e dos cidadãos em seu conjunto. para além dos interesses individuais 
privados, como bem mostra o jurista francês François Ost6• Terceiro porque Direitos de 
Propriedade Intelectual e Direitos Ig,t_electuais Coletivos fi.mdamentam-se em conceitos de 
inqvação radicalmente distintos:· ~ 

~ 9:-t. F "Ix:u •.. ho, T ecnotogia. M.:Ji...• Ambícmc; Ln 1 :X.:'>.111•> pJr J I:!'> Gr .rnJc:, Dic.xomía-, de: 1.:3 
R3~iil(l3Jí.:1J.::I ll\:cidi.lltJr·. in Rc\hl.1 de Derecbo Público. n1r 6. SanLJ. Fe ,k U.;f:tJ, Cmvcrsida.;11k Los 
A.11iJ.:s. r acultad de Derech«, Junlo de: 1996, pp. 1-1:. 

li 
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A propriedade intelectual foi concebida para proteger a 1nvq1o,· 1sio ~ uma movaçlo 
~ular que se dá de wna só VC?.. Mas o processo de descobmta e crilçlo através de 
coohccimentos tradicionais Dão se enquadra nessa perspccdva por ser ftcque:nacmcnte 
cµmlllativo, informal e ao lonso do tempo. A inowçto .. f,. assln,,..pattl,oonio co.mum.. e 
considerada como tal até mesmo pela tecno-ciêocla que \'ai prfmp4-la; ma.s iuo sisnJftca 
q~e embora ela pertença à comunidade, não pode ser aproprihel por ninguém. e muito 
~s monopolizável. A inovação não é portanto uma mercadoria que permite produzir 
mercadorias, como ocorre no sistema produtivo moderno: seu sentido e sua coerência se 
li inscrevem num outro sistema de valores. Por isso mesmo, a preocupação central de wn 
r~gime sui generís não pode ser a questão de wna compensação justa pela apropriação do 
donhecimcnto tradicional ou do recurso a ele associado, mas sim a admissão de que as 
comunidades tradicionais precisam ser protegidas da transformação de seu, oonhecimcntos 
~: recursos em matéria-prima ou mercadoria apropriável por ten:eiros. As coDlPllidades 
rradícíonaís precisam ter o direito de manter vivos um outro conceito de inovação e outros 
s1;stemas de conhecimento que não são redutíveis ao sistema tecno-cientffico nem ao 
~do. 

Q advogado Gurdíal S. Nijar, da Third World Network, depois de estudar toda a legislação 
pertinente e discutir a importância de se elaborar um quadro conceituai que contemple a 
especificidade da relação entre proteção da biodiversidade e sistemas de conhecimento 
qaciicionais, propôs que o regírre sul generís de Direitos Intelectuais Coletivos se baseie 
quina outra definição de inovação. De acordo com Vandana Shíva, tal detinlção de v ·e ser 
J:fnsada de modo a "incluir toda tecnologia ou conhecimento coletivos e cumulativos de 
uso, propriedades! valores e processos de todo material biológico ou parte dele, resgatados 
q,u aperfeiçoados a partir de qualquer uso ou valor como um resultado desse conhecimento 
QU tecnologia, sejam eles documentados, gravados, orais, escritos ou existam de qualquer 
outra maneira, e compreendendo qualquer alteração, modificação ou melhoria deles; e 
também incluirá derivados que utilizam o conhecimento dos povos indígenas e comunidades 
lqcais na comercialização de qualquer produto, bem como em processos mais sofisticados 
dif extração, isolamento ou síntese de ativos químicos em extratos biológicos ou compostos 
~os por povos indígenas .•• , 

~aJ conceito de inovação visa prindpalmcnte impedir que os laboratórios da indústria 
i,iote(..-noJógica exerçam a biopírataria e desestruturem a relação entre bío e sociodiversidade 
com base num regime jurídico que mina ao mesmo tempo o exercício da soberania sobre os 
~ursos biológicos e os direitos das populações tradicionais à vida e ao seu modo de vida. 

" Nijar, G. Op. ctt., p. 15. 
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