COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
REQUERIMENTO Nº_________DE 2009.
(Do Sr. Rodrigo Rollemberg)

Requer
realização
de
audiência pública para
debater o Projeto de Lei nº
3.399/2008, de autoria do
Sr. deputado Nazareno
Fonteles.

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, solicito que esta Comissão realize Audiência
Pública para debater o Projeto de Lei nº 3.399/2008, de autoria do nobre
deputado Nazareno Fonteles (PT/PI), que “Altera a redação do art. 19 da Lei nº
9.279, de 14 de maio de 1996, acrescentando exigências ao depósito de
pedido de patente.” Para tanto, requer sejam convidados para aprofundar o
debate: o Deputado Nazareno Fonteles, autor do projeto; o Sr. Mauro Carneiro,
Chefe Geral da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia; o Sr. Jorge de
Paula Costa Ávila, presidente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial –
INPI; o Sr. Marco Antônio Guarita, da Confederação Nacional da Indústria –
CNI e o Sr. Vladimir Garcia Magalhães - Professor da Universidade Católica de
Santos e USP.
JUSTIFICAÇÃO
Como membro da Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e
Informática, fui designado relator do PL nº 3.399/2008, de autoria do Sr.
deputado Nazareno Fonteles, que “Altera a redação do art. 19 da Lei nº 9.279,
de 14 de maio de 1996, acrescentando exigências ao depósito de pedido de
patente.”

O projeto de lei em questão pretende inserir a exigência, no pedido de
patente, da revelação de origem de recursos genéticos ou outros recursos
biológicos existentes na biodiversidade nacional ou de qualquer outro país

utilizados no produto que se quer patentear. Também pretende fazer com que
seja exigida a comprovação de repartição dos benefícios gerados pelo uso do
recurso patenteado com o país provedor, país de origem e, se for o caso, com
comunidades tradicionais detentoras do conhecimento associado a estes
recursos biológicos.

Entendo que o tema necessita ser amplamente debatido em face das
posições divergentes dos representantes que atuam diretamente na área, tais
com o empresários, poder público, entre outros.

Por essas razões, estamos certos de contar com o apoio dos nobres
pares na aprovação deste Requerimento.

Sala das Sessões, 23 de junho de 2009.

Deputado Rodrigo Rollemberg
PSB/DF

