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� Exclusions from Patentable Subject Matter and Exceptions and Limitations to the Rights
- Biotechnology
Denis Borges Barbosa e Karin Grau-Kuntz
O artigo identifica as exclusões, exceções e limitações dirigidas especificamente para a área de 
biotecnologia. Segundo os autores, duas tendências podem ser discernidas: um padrão bastante 
liberal simbolizado pelo sistema de patentes norte-americano, e um sistema mais contido, como 
indicado pela diretiva européia e, em certa medida pelo Escritório Europeu de Patentes (EPO). 
Todos os outros sistemas nacionais ou regionais podem ser de certa forma associados a uma 
dessas tendências.
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�

. Exclusions from Patentable Subject Matter and Exceptions and Limitations to the Rights
- South America
Denis Borges Barbosa e Karin Grau-Kuntz
Os autores fazem uma análise das exclusões, exceções e limitações onde incentivos dados através 
de direitos exclusivos são desnecessários ou incentivos são fornecidos por meio de mecanismos 
alternativos de proteção relacionados com a região sul-americana. Assim, o artigo abrange os 
temas de saúde pública; educação, pesquisa e experimentação; plantas, animais e outras formas 
de vida; programas de computador; e biotecnologia. Segundo os autores, a América do Sul tem um 
sistema legal predominantemente uniforme, no sentido de que quase todas as jurisdições estão 
filiadas no que poderia ser descrito como tradição jurídica do continente europeu.
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Biotecnologia e direitoBiotecnologia e direito

�� ''These''These developmentsdevelopments willwill bebe hugelyhugely controversialcontroversial
becausebecause theythey willwill challengechallenge dearlydearly heldheld notionsnotions ofof
humanhuman equalityequality andand thethe capacitycapacity forfor moralmoral
choicechoice;; theythey willwill givegive societiessocieties newnew techniquestechniques forfor
controllingcontrolling thethe behaviorbehavior ofof theirtheir citizenscitizens;; theythey willwill
changechange ourour understandingunderstanding ofof humanhuman personalitypersonalitychangechange ourour understandingunderstanding ofof humanhuman personalitypersonality
andand identityidentity;; theythey willwill upendupend existingexisting socialsocial
hierarchieshierarchies andand affectaffect thethe raterate ofof intellectual,intellectual,
materialmaterial andand politicalpolitical progressprogress;; andand theythey willwill
affectaffect thethe naturenature ofof globalglobal politicspolitics..'''' [[11]]

��

[[11]] FrancisFrancis Fukuyama,Fukuyama, OurOur PosthumanPosthuman FutureFuture -- ConsequencesConsequences ofof thethe
BiotechnologyBiotechnology RevolutionRevolution.. Farrar,Farrar, StrausStraus && GirouxGiroux..,, 200200,, cfcf.. noticianoticia dodo
NewNew YorkYork TimesTimes dede 55//55//20022002..



Propriedade intelectual Propriedade intelectual 

e biotecnologia e biotecnologia 
�� UmaUma patentepatente dede invençãoinvenção nãonão
autorizaautoriza oo seuseu titulartitular aa realizarrealizar aa
invenção,invenção, limitandolimitando--sese aa conferirconferir--lhelhe
oo direitodireito dede proibirproibir queque terceirosterceiros aaoo direitodireito dede proibirproibir queque terceirosterceiros aa
exploremexplorem parapara finsfins industriaisindustriais ee
comerciaiscomerciais..

�� OO mesmomesmo sese dirádirá dede umauma cultivarcultivar



Propriedade intelectual Propriedade intelectual 

e biotecnologia e biotecnologia 
�� Assim,Assim, dardar ouou nãonão patentepatente aa umauma tecnologiatecnologia
sobresobre aa vidavida nãonão afetaafeta oo queque dispõemdispõem asas
legislaçõeslegislações nacionaisnacionais ouou internacionaisinternacionais queque
estabelecemestabelecem restriçõesrestrições ouou queque dispõemdispõem sobresobre aa
pesquisa,pesquisa, utilizaçãoutilização ouou comercializaçãocomercialização dosdos seusseus
resultados,resultados, nomeadamentenomeadamente emem relaçãorelação àsàsresultados,resultados, nomeadamentenomeadamente emem relaçãorelação àsàs
exigênciasexigências dede saúdesaúde pública,pública, dede segurança,segurança, dede
proteçãoproteção dodo ambiente,ambiente, dosdos animaisanimais ee dede
preservaçãopreservação dada diversidadediversidade genética,genética, ee aoao
respeitorespeito dasdas normasnormas éticaséticas [[11]]..

��

[[11]] ComoComo oo dizdiz aa DiretivaDiretiva dada ComunidadeComunidade
EuropEuropééiaia nono.. 4444//9898..



O que é O que é 

biotecnologiabiotecnologia…para a …para a 

PIPI

�� "todos"todos osos desenvolvimentosdesenvolvimentos tecnológicostecnológicos
referentesreferentes aa organismosorganismos vivosvivos (o(o queque
incluiinclui animais,animais, plantasplantas ee microorganismos)microorganismos)incluiinclui animais,animais, plantasplantas ee microorganismos)microorganismos)
ee outrosoutros materiaismateriais biológicos"biológicos" [[11]]..

�� [[11]] DocDoc.. WIPO/BIOT/CEWIPO/BIOT/CE--I/I/33,, ParPar.. 2222.. 19841984



PodePode--se patentear a se patentear a 

vida?vida?
�� A questão, pertinente à matéria A questão, pertinente à matéria 
biotecnológica em geral, é saber se as biotecnológica em geral, é saber se as 
invenções relativas a um objeto vivo invenções relativas a um objeto vivo 
podem ser patenteáveis. podem ser patenteáveis. 

�� Tradicionalmente, são patenteados Tradicionalmente, são patenteados 
parafusos e ácidos, processos químicos e parafusos e ácidos, processos químicos e 
circuitos elétricos. circuitos elétricos. 

�� É nas áreas relativas aosÉ nas áreas relativas aos produtos ou produtos ou 
processos físicoprocessos físico--químico em geral que, até químico em geral que, até 
recentemente, mais se tinha desenvolvido recentemente, mais se tinha desenvolvido 
a ação criativa do homem a ação criativa do homem 



PodePode--se patentear a se patentear a 

vida?vida?
�� RazõesRazões éticaética ee práticaspráticas induziram,induziram, durantedurante muitomuito
tempo,tempo, àà negativanegativa dede patentepatente parapara todatoda matériamatéria
vivvivaa..

�� AA primeiraprimeira concessãoconcessão significativasignificativa nesteneste campocampo
foifoi aa dada patentepatente dede PasteurPasteur emem 18731873.. AA partirpartir dada
décadadécada dede 3030,, algunsalguns paísespaíses europeuseuropeusdécadadécada dede 3030,, algunsalguns paísespaíses europeuseuropeus
começaramcomeçaram aa admitiradmitir oo patenteamentopatenteamento dede
processosprocessos relativosrelativos àà agriculturaagricultura;; sósó emem 19691969
forneceuforneceu--sese aa primeiraprimeira patentepatente parapara umum processoprocesso
dede seleçãoseleção animalanimal..

�� EmEm 19801980,, comocomo sese verá,verá, nono casocaso ChakrabartyChakrabarty,,
concedeuconcedeu--se,se, pelapela primeiraprimeira vez,vez, aa proteçãoproteção aa umum
microorganismomicroorganismo perper sese..



PodePode--se patentear a se patentear a 

vida?vida?
�� Atualmente,Atualmente, aa situasituaççãoão jurjuríídicadica variavaria bastantebastante dede
papaííss aa papaííss:: sãosão freqfreqüüentesentes asas disposidisposiççõesões
especespecííficasficas vedandovedando oo patenteamentopatenteamento dede
variedadesvariedades dede plantasplantas ouou animaisanimais ouou -- maismais
raramenteraramente -- dede matmatéériaria vivaviva..
UmUm grandegrande nnúúmeromero dede papaííses,ses, porpor forforççaa inclusiveinclusive�� UmUm grandegrande nnúúmeromero dede papaííses,ses, porpor forforççaa inclusiveinclusive
dede atosatos internacionaisinternacionais emem vigorvigor ,, excluiexclui dada
patenteabilidadepatenteabilidade osos processosprocessos essencialmenteessencialmente
biolbiolóógicosgicos parapara aa produproduççãoão dede plantasplantas ee animaisanimais;;

�� mmasas tambtambéémm éé freqfreqüüenteente aa manutenmanutenççãoão dede umum
sistemasistema paraleloparalelo dede proteproteççãoão ààss variedadesvariedades dede
plantas,plantas, resultantesresultantes dede processosprocessos biolbiolóógicosgicos
tradicionaistradicionais ..



PodePode--se patentear a se patentear a 

vida?vida?
�� EmEm importanteimportante medidamedida legislativa,legislativa, aa
ComunidadeComunidade EuropEuropééiaia promulgoupromulgou emem 19981998
aa DiretivaDiretiva 4444//9898,, harmonizandoharmonizando oo
tratamentotratamento dasdas patentespatentes sobresobre matmatéériaria
vivaviva nono âmbitoâmbito dosdos seusseus papaíísesses membrosmembros..vivaviva nono âmbitoâmbito dosdos seusseus papaíísesses membrosmembros..

�� AA citacitaççãoão ee ananááliselise dessedesse tãotão importanteimportante
instrumentoinstrumento constituiconstitui parteparte importanteimportante
destedeste trabalhotrabalho [[11]]..
[[11]] VideVide LaLa directivadirectiva europeaeuropea 9898//4444/CE/CE relativarelativa aa lala protecciproteccióónn jurjuríídicadica dede
laslas invencionesinvenciones biotecnolbiotecnolóógicasgicas inin TemasTemas dede derechoderecho industrialindustrial yy dede lala
competenciacompetencia:: PropiedadPropiedad intelectualintelectual enen ÍÍberobero AmAmééricarica porpor Correa,Correa, CarlosCarlos M,M,
EditorialEditorial:: Argentina,Argentina, 20012001..



Biotecnologia na legislação em Biotecnologia na legislação em 

vigorvigor-- CUPCUP

�� A Convenção da União de Paris para a Proteção A Convenção da União de Paris para a Proteção 
da Propriedade Industrial (CUP) não põe da Propriedade Industrial (CUP) não põe 
nenhuma restrição à proteção das criações nenhuma restrição à proteção das criações 
biotecnológicas: biotecnológicas: 

�� "A propriedade industrial compreende"A propriedade industrial compreende--se em sua se em sua 
acepção mais lata e se aplica não só à indústria e acepção mais lata e se aplica não só à indústria e acepção mais lata e se aplica não só à indústria e acepção mais lata e se aplica não só à indústria e 
ao comércio propriamente dito, mas também ao ao comércio propriamente dito, mas também ao 
domínio das indústrias agrícolas (vinhos, grãos, domínio das indústrias agrícolas (vinhos, grãos, 
folhas de fumo, frutas, gado, etc.) e extrativas folhas de fumo, frutas, gado, etc.) e extrativas 
minerais, águas minerais, etc.)".minerais, águas minerais, etc.)".

�� Assim, a área coberta pela biotecnologia está na Assim, a área coberta pela biotecnologia está na 
"acepção mais lata" mencionada pela Convenção"acepção mais lata" mencionada pela Convenção..



Biotecnologia na legislação Biotecnologia na legislação 

em vigorem vigor –– Carta de 1988Carta de 1988

�� OO DireitoDireito ConstitucionalConstitucional BrasileiroBrasileiro tambémtambém
nãonão sese opõeopõe àà proteção,proteção, pelapela propriedadepropriedade
industrial,industrial, dodo campocampo dada biotecnologiabiotecnologia..
AA CartaCarta dede 19881988 nãonão limitalimita osos camposcampos dada�� AA CartaCarta dede 19881988 nãonão limitalimita osos camposcampos dada
técnicatécnica ondeonde sese devedeve concederconceder patentepatente
pelapela normanorma ordináriaordinária.. Assim,Assim, éé nesteneste
nível,nível, ee nãonão nana esferaesfera constitucional,constitucional, queque
sese vaivai discutirdiscutir aa possibilidadepossibilidade ee
conveniênciaconveniência dede patentearpatentear asas tecnologiastecnologias
emem análiseanálise..



Biotecnologia na legislação Biotecnologia na legislação 

em vigorem vigor -- TRIPSTRIPS

�� OO AcordoAcordo TRIPSTRIPS dada OMCOMC vedaveda exclusõesexclusões legaislegais dede
qualquerqualquer áreaárea dada tecnologiatecnologia dodo campocampo dada
proteçãoproteção -- excetoexceto emem poucospoucos casoscasos específicosespecíficos..

�� ÀÀ luzluz dodo AcordoAcordo osos paísespaíses membrosmembros apenasapenas
podempodem excluirexcluir patentespatentes dasdas invençõesinvenções::
ÀÀ luzluz dodo AcordoAcordo osos paísespaíses membrosmembros apenasapenas
podempodem excluirexcluir patentespatentes dasdas invençõesinvenções::

�� a)a) contráriascontrárias àà ordemordem públicapública ouou aa moralidade,moralidade,
inclusiveinclusive parapara protegerproteger aa vidavida ee saúdesaúde humana,humana,
animalanimal ouou vegetal,vegetal, ouou parapara evitarevitar sériosério prejuízoprejuízo
aoao meiomeio ambienteambiente..

�� b)b) métodosmétodos dede diagnóstico,diagnóstico, dede tratamentotratamento ee dede
cirurgia,cirurgia, animalanimal ouou humanahumana..



Biotecnologia na legislação Biotecnologia na legislação 

em vigoem vigor r -- TRIPsTRIPs

�� OO AcordoAcordo TRIPSTRIPS dada OMCOMC vedaveda exclusõesexclusões legaislegais dede
qualquerqualquer áreaárea dada tecnologiatecnologia dodo campocampo dada
proteçãoproteção -- excetoexceto emem poucospoucos casoscasos específicosespecíficos..

�� ÀÀ luzluz dodo AcordoAcordo osos paísespaíses membrosmembros apenasapenas
podempodem excluirexcluir patentespatentes dasdas invençõesinvenções::
ÀÀ luzluz dodo AcordoAcordo osos paísespaíses membrosmembros apenasapenas
podempodem excluirexcluir patentespatentes dasdas invençõesinvenções::

�� c)c) animaisanimais queque nãonão sejamsejam microorganismosmicroorganismos;;
�� d)d) plantasplantas queque nãonão sejamsejam microorganismos,microorganismos, masmas
quantoquanto àsàs variedadesvariedades dede plantasplantas devedeve haverhaver umum
sistemasistema dede proteçãoproteção específicaespecífica;;

�� e)e) processosprocessos essencialmenteessencialmente biológicosbiológicos parapara
produçãoprodução dede animaisanimais ee dede plantas,plantas, excetoexceto
processosprocessos nãonão biológicosbiológicos ouou microbiológicosmicrobiológicos..



Biotecnologia na legislação Biotecnologia na legislação 

em vigoem vigor r -- TRIPsTRIPs

�� OO queque devedeve serser entendidoentendido comocomo osos
processosprocessos essencialmenteessencialmente biolbiolóógicosgicos
dodo TRIPs?TRIPs?

�� VideVide DiretivaDiretiva CECE 4444//9898,, artart.. 22..22 22..�� VideVide DiretivaDiretiva CECE 4444//9898,, artart.. 22..22 22..
OsOs processosprocessos dede obtenobtenççãoão dede
vegetaisvegetais ouou dede animaisanimais considerarconsiderar--
sese--ãoão essencialmenteessencialmente biolbiolóógicosgicos sese
consistiremconsistirem integralmenteintegralmente emem
fenfenóómenosmenos naturaisnaturais comocomo oo
cruzamentocruzamento ouou aa seleseleççãoão..



Aspectos específicos da Aspectos específicos da Aspectos específicos da Aspectos específicos da 

patente biotecnológica patente biotecnológica 



Aspectos específicos da Aspectos específicos da 

patente biotecnológicapatente biotecnológica

�� Cada vez mais, ficam claras as características Cada vez mais, ficam claras as características 
singulares do patenteamento da biotecnologia, singulares do patenteamento da biotecnologia, 
queque parecem exigir normas e procedimentos parecem exigir normas e procedimentos 
próprias, assim como umpróprias, assim como um balanceamento especial balanceamento especial próprias, assim como umpróprias, assim como um balanceamento especial balanceamento especial 
dos interesses dos donos da tecnologia, dos seus dos interesses dos donos da tecnologia, dos seus 
usuários,usuários, e do público em geral. e do público em geral. 

�� A doutrina tem indicado que essa singularidade A doutrina tem indicado que essa singularidade 
reflete, especialmente, a natureza autoreflete, especialmente, a natureza auto--replicante replicante 
do material biológico.do material biológico.



Aspectos específicos da patente Aspectos específicos da patente 

biotecnológica biotecnológica -- replicânciareplicância

�� UmUm casocaso particular,particular, ee importantíssimo,importantíssimo, dede
taistais novosnovos objetosobjetos dede proteçãoproteção éé oo
surgimentosurgimento dede tecnologiastecnologias
autoduplicativasautoduplicativas -- comocomo outraoutra vezvez oo
software,software, ee osos produtosprodutos dada biotecnologia,biotecnologia,software,software, ee osos produtosprodutos dada biotecnologia,biotecnologia,
sejaseja aoao nívelnível dede microorganismos,microorganismos, sejaseja aoao
nívelnível dede varietaisvarietais -- parapara asas quaisquais aa
reproduçãoreprodução deixadeixa dede serser umauma operaçãooperação
intelectualintelectual parapara passarpassar aa serser umauma
operaçãooperação objetivaobjetiva..



Aspectos específicos da Aspectos específicos da 

patente biotecnológica patente biotecnológica --

replicânciareplicância

�� Para copiar o invento clássico do setor Para copiar o invento clássico do setor 
mecânico, o competidor do inventor tinha mecânico, o competidor do inventor tinha 
que reproduzir, intelectualmente, a que reproduzir, intelectualmente, a 
solução técnica, a partir do relatório solução técnica, a partir do relatório solução técnica, a partir do relatório solução técnica, a partir do relatório 
descritivo da patente, ou por meio da descritivo da patente, ou por meio da 
engenharia reversa.engenharia reversa.

�� O programa de computador, porém O programa de computador, porém 
copiacopia--se a si mesmo, como o objeto se a si mesmo, como o objeto 
biológico, microorganismo ou cultivar,biológico, microorganismo ou cultivar, que que 
se reproduz sozinho se reproduz sozinho 



Aspectos específicos da patente biotecnológicaAspectos específicos da patente biotecnológica --

replicânciareplicância

�� OO compromissocompromisso tradicionaltradicional dada proteçãoproteção àsàs
tecnologiastecnologias -- aa divulgaçãodivulgação dodo
conhecimentoconhecimento,, dadodado aa todos,todos, pelapela
exclusividadeexclusividade dede reprodução,reprodução, reservadoreservado aoaoexclusividadeexclusividade dede reprodução,reprodução, reservadoreservado aoao
titulartitular dada patentepatente ouou direitodireito autoralautoral --
tornatorna--sese inoperanteinoperante..

�� MuitasMuitas dede taistais criações,criações, alémalém disto,disto, sãosão
irredutíveisirredutíveis aosaos meiosmeios dede divulgaçãodivulgação
tradicionaltradicional -- umum microorganismomicroorganismo nãonão éé,,
quasequase nunca,nunca, suscetívelsuscetível dede descriçãodescrição



Aspectos específicos da Aspectos específicos da 

patente biotecnológicapatente biotecnológica
�� InIn theory,theory, then,then, wewe havehave aa unifiedunified patentpatent systemsystem
thatthat providesprovides technologytechnology--neutralneutral protectionprotection toto allall
kindskinds ofof technologiestechnologies.. However,However, wewe havehave recentlyrecently
noticednoticed anan increasingincreasing divergencedivergence betweenbetween thethe
rulesrules actuallyactually appliedapplied toto differentdifferent industriesindustries..
BiotechnologyBiotechnology providesprovides oneone ofof thethe bestbest examplesexamples..�� BiotechnologyBiotechnology providesprovides oneone ofof thethe bestbest examplesexamples..
InIn biotechnologybiotechnology cases,cases, thethe FederalFederal CircuitCircuit hashas
repeatedlyrepeatedly heldheld thatthat uncertaintyuncertainty inin predictingpredicting thethe
structuralstructural featuresfeatures ofof biotechnologicalbiotechnological inventionsinventions
rendersrenders themthem nonobvious,nonobvious, eveneven ifif thethe priorprior artart
demonstratesdemonstrates aa clearclear planplan forfor producingproducing thethe
inventioninvention



Aspectos específicos da Aspectos específicos da 

patente biotecnológicapatente biotecnológica

�� AtAt thethe samesame time,time, thethe courtcourt claimsclaims thatthat thethe
uncertainuncertain naturenature ofof thethe technologytechnology requiresrequires
impositionimposition ofof stringentstringent patentpatent enablementenablement andand
writtenwritten descriptiondescription requirementsrequirements thatthat areare notnot
appliedapplied toto patentspatents inin otherother disciplinesdisciplines..appliedapplied toto patentspatents inin otherother disciplinesdisciplines..

�� Thus,Thus, asas aa practicalpractical mattermatter itit appearsappears thatthat
althoughalthough patentpatent lawlaw isis technologytechnology-- neutralneutral inin
theory,theory, itit isis technologytechnology--specificspecific inin applicationapplication..
[[11]]

��

[[11]] DanDan LL.. BurkBurk ee MarkMark AA.. LemleyLemley BiotechnologyBiotechnology’’ss
UncertaintyUncertainty PrinciplePrinciple,, pesquisapesquisa emem cursocurso
encontradaencontrada emem httphttp:://www//www..ssrnssrn..comcom



Aspectos específicos da Aspectos específicos da 

patente biotecnológicapatente biotecnológica

�� Assim,Assim, aa práticaprática americanaamericana correntecorrente estáestá
exigindoexigindo umum graugrau menormenor dede atividadeatividade inventivainventiva
aosaos inventores,inventores, mas,mas, emem compensação,compensação, umum graugrau
maiormaior dede exposiçãoexposição dada tecnologiatecnologia aoao públicopúblico..maiormaior dede exposiçãoexposição dada tecnologiatecnologia aoao públicopúblico..

�� ExemploExemplo crucial,crucial, nesteneste contexto,contexto, éé aa DiretivaDiretiva
européia,européia, queque nãonão sósó estabeleceestabelece umum conteúdoconteúdo
específicoespecífico parasparas asas patentespatentes biotecnológicas,biotecnológicas,
diversodiverso dodo indicadoindicado parapara asas patentespatentes emem geralgeral
comocomo tambémtambém impõeimpõe exceçõesexceções ee limitaçõeslimitações sósó
aplicáveisaplicáveis aa elaselas..



Patenteamento dos Patenteamento dos 
microorganismos e microorganismos e 

elementos infracelulares.elementos infracelulares.elementos infracelulares.elementos infracelulares.



Patenteamento dos Patenteamento dos 

microorganismos e microorganismos e 

elementos infracelulareselementos infracelulares

�� SãoSão patenteáveis,patenteáveis, emem tese,tese,
osos inventosinventos relativosrelativos aosaososos inventosinventos relativosrelativos aosaos
microorganismos,microorganismos, tantotanto multimulti
ee uniuni celularescelulares quantoquanto

infracelularesinfracelulares



Patenteamento dos Patenteamento dos 

microorganismos e microorganismos e 

elementos infracelulareselementos infracelulares

�� EmEm 19881988,, aa OMPIOMPI [[11]] propôspropôs que,que, parapara finsfins dede
depósito,depósito, microorganismomicroorganismo fossefosse entendidoentendido comocomo
algoalgo queque sese pudessepudesse depositar,depositar, queque fossefosse
autoduplicávelautoduplicável ouou estivesseestivesse incorporadoincorporado ouou
algoalgo queque sese pudessepudesse depositar,depositar, queque fossefosse
autoduplicávelautoduplicável ouou estivesseestivesse incorporadoincorporado ouou
contidocontido emem organismosorganismos hóspedeshóspedes ee queque fossefosse
suscetívelsuscetível dede reproduçãoreprodução pelapela duplicaçãoduplicação dodo
organismoorganismo hóspedehóspede..

�� [[11]]DocDoc.. OMPIOMPI BIOT/ce/IV/BIOT/ce/IV/22..

��



Patenteamento dos Patenteamento dos 

microorganismos e microorganismos e 

elementos infracelulareselementos infracelulares

�� NaNa DiretrizDiretriz baixadabaixada pelapela ComunidadeComunidade
EuropéiaEuropéia sobresobre invençõesinvenções biotecnológicas,biotecnológicas,
nãonão sese levaleva emem contaconta oo conceitoconceito dede
microorganismo,microorganismo, masmas oo dede “material“materialmicroorganismo,microorganismo, masmas oo dede “material“material
biológico”,biológico”, definidodefinido comocomo::
•• a)a) «Matéria«Matéria biológica»,biológica», qualquerqualquer matériamatéria queque
contenhacontenha informaçõesinformações genéticasgenéticas ee sejaseja autoauto--
replicávelreplicável ouou replicávelreplicável numnum sistemasistema biológicobiológico;;

•• b)b) «Processo«Processo microbiológico»,microbiológico», qualquerqualquer
processoprocesso queque utilizeutilize umauma matériamatéria
microbiológica,microbiológica, queque incluainclua umauma intervençãointervenção
sobresobre umauma matériamatéria microbiológicamicrobiológica ouou queque
produzaproduza umauma matériamatéria microbiológicamicrobiológica..



Patenteamento dos Patenteamento dos 
microorganismos e elementos microorganismos e elementos 

infracelularesinfracelulares
�� NaNa DiretrizDiretriz baixadabaixada pelapela ComunidadeComunidade
EuropéiaEuropéia sobresobre invençõesinvenções biotecnológicas,biotecnológicas,
nãonão sese levaleva emem contaconta oo conceitoconceito dede
microorganismo,microorganismo, masmas oo dede “material“material
biológico”,biológico”, definidodefinido comocomo::biológico”,biológico”, definidodefinido comocomo::
•• a)a) «Matéria«Matéria biológica»,biológica», qualquerqualquer matériamatéria queque
contenhacontenha informaçõesinformações genéticasgenéticas ee sejaseja autoauto--
replicávelreplicável ouou replicávelreplicável numnum sistemasistema biológicobiológico;;

•• b)b) «Processo«Processo microbiológico»,microbiológico», qualquerqualquer
processoprocesso queque utilizeutilize umauma matériamatéria
microbiológica,microbiológica, queque incluainclua umauma intervençãointervenção
sobresobre umauma matériamatéria microbiológicamicrobiológica ouou queque
produzaproduza umauma matériamatéria microbiológicamicrobiológica..



Requisitos da patente de Requisitos da patente de 

microorganismos microorganismos 
�� AA patentepatente:: novidadenovidade
�� ParaPara patentearpatentear umum microorganismomicroorganismo éé precisopreciso
satisfazersatisfazer aa todostodos osos requisitosrequisitos previstosprevistos emem lei,lei, aa
começarcomeçar dada novidadenovidade..

�� ÉÉ difícildifícil avaliaravaliar aa novidadenovidade dosdos microorganismos,microorganismos,
emem parteparte devidodevido àà nãonão--disponibilidadedisponibilidade dede
ÉÉ difícildifícil avaliaravaliar aa novidadenovidade dosdos microorganismos,microorganismos,
emem parteparte devidodevido àà nãonão--disponibilidadedisponibilidade dede
documentaçãodocumentação técnica,técnica, emem parteparte pelopelo fatofato dede queque
oo simplessimples acessoacesso físicofísico aoao objetoobjeto nãonão asseguraassegura sese
eleele sese conformaconforma àsàs reivindicaçõesreivindicações ouou --
característicacaracterística dede umum serser biológicobiológico -- sese jájá nãonão
sofreusofreu algumalgum tipotipo dede mutaçãomutação [[11]]..

�� [[11]] VideVide MariaMaria MargaridaMargarida Mittelbach,Mittelbach, ProteProteççãoão dede Biotecnologia,Biotecnologia,
RevistaRevista dada ABPI,ABPI, nono.. 33,, pp.. 5656..



Requisitos da patente de Requisitos da patente de 

microorganismos microorganismos 

AA patentepatente:: criaçãocriação humanahumana
ComoComo sese sabe,sabe, umum dosdos pressupostospressupostos geraisgerais
dodo conceitoconceito dede patentepatente industrialindustrial éé oo dede
queque sósó sese protegeprotege oo resultadoresultado dada açãoação
humanahumana queque modificamodifica aa naturezanatureza..humanahumana queque modificamodifica aa naturezanatureza..

AA descobertadescoberta dede elementos,elementos, forçasforças ee leisleis
existentesexistentes nana naturezanatureza nãonão éé suscetívelsuscetível dede
proteçãoproteção patentária,patentária, emboraembora aa aplicaçãoaplicação
dede taistais conhecimentosconhecimentos parapara conseguirconseguir
resolverresolver problemasproblemas técnicostécnicos -- viabilizandoviabilizando
aa açãoação humanahumana dede modificaçãomodificação dada
naturezanatureza -- seja,seja, emem princípio,princípio, patenteávelpatenteável..
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microorganismos microorganismos 

AA patentepatente:: criaçãocriação humanahumana
Assim,Assim, aa descobertadescoberta dede umum microorganismo,microorganismo, suasua
identificaçãoidentificação e,e, atéaté certocerto ponto,ponto, suasua obtençãoobtenção emem
meiomeio adequadoadequado nãonão sãosão suscetíveissuscetíveis dede
patenteamentopatenteamento..
Quando,Quando, pelapela primeiraprimeira vez,vez, nosnos EUA,EUA, permitiupermitiu--sese oo
patenteamentopatenteamento dede microorganismosmicroorganismos dede perper sese,, aa
questãoquestão essencialessencial tratadatratada foifoi precisamenteprecisamente estaesta;;
masmas oo PseudomonasPseudomonas -- objetoobjeto dada patentepatente dodo DrDr..
ChakrabartyChakrabarty -- nãonão sese encontravaencontrava nana naturezanatureza..
TratavaTratava--se,se, pois,pois, dede produtoproduto biológicobiológico novo,novo, ee
nãonão sósó dede algoalgo desconhecidodesconhecido..DiamondDiamond vv..
Chakrabarty,Chakrabarty, 447447 USUS 303303 ((19801980))
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microorganismos microorganismos 

AA patentepatente:: criaçãocriação humanahumana
NoNo entanto,entanto, preceituapreceitua aa DiretivaDiretiva
4444//9898::

22.. UmaUma matériamatéria biológicabiológica isoladaisolada dodo22.. UmaUma matériamatéria biológicabiológica isoladaisolada dodo
seuseu ambienteambiente naturalnatural ouou produzidaproduzida
comcom basebase numnum processoprocesso técnicotécnico podepode
serser objetoobjeto dede umauma invenção,invenção, mesmomesmo
queque prépré--existaexista nono estadoestado naturalnatural..
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microorganismos microorganismos 

AA patentepatente:: criaçãocriação humanahumana
VerVer DocDoc.. OMPIOMPI WO/INF/WO/INF/3030--II,II, pp.. 99:: "Un"Un
productoproducto queque nono hayahaya sidosido divulgadodivulgado alal
publicopublico enen formaforma suficientesuficiente antesantes dede lalapublicopublico enen formaforma suficientesuficiente antesantes dede lala
fechafecha dede presentacipresentacióónn oo dede prioridadprioridad dede lala
solicitudsolicitud dede patentepatente enen queque sese reivindique,reivindique,
peropero queque formaforma parteparte nono separadaseparada dede
algalgúúnn materialmaterial preexistente,preexistente, nono sese
considerarconsideraráá queque constituyeconstituye unun
descubrimientodescubrimiento oo queque carececarece dede novedadnovedad
ssóólolo porqueporque formeforme parteparte nono separadaseparada deldel
materialmaterial preexistente"preexistente"..
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AA patentepatente:: criaçãocriação humanahumana
ComentaComenta CorreaCorrea ((19891989::4242)):: "El"El
reconocimientoreconocimiento dede taltal solucisolucióónn enen loslos
papaíísesses enen desarrollo,desarrollo, puedepuede tener,tener,papaíísesses enen desarrollo,desarrollo, puedepuede tener,tener,
comocomo sese haha seseññalado,alado, enormesenormes
implicacionesimplicaciones sobresobre laslas posibilidadesposibilidades
dede explotarexplotar econeconóómicamentemicamente sussus
propiospropios recursos"recursos"..
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AA patentepatente:: criaçãocriação humanahumana
NoNo DireitoDireito Americano,Americano, estestáá jjáá
razoavelmenterazoavelmente assenteassente queque aa
purificapurificaçção,ão, oo isolamentoisolamento ouou aapurificapurificaçção,ão, oo isolamentoisolamento ouou aa
alteraalteraççãoão dede materialmaterial biolbiolóógicogico
existenteexistente nana naturezanatureza;; videvide ChisumChisum ee
JacobsJacobs ((19921992::22--2323),), e,e, numanuma ananááliselise
dodo processoprocesso judicialjudicial envolvendoenvolvendo aa
GenetechGenetech ee aa AmgenAmgen numnum casocaso dede
materialmaterial biolbiolóógicogico purificado,purificado, MaherMaher
((19921992::8888))..
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microorganismos microorganismos 

PatentePatente:: utilidadeutilidade industrialindustrial
NoNo casocaso dodo ProjetoProjeto dede GenomaGenoma Humano,Humano, emem
queque oo InstitutoInstituto NacionalNacional dede SaúdeSaúde dosdos
EstadosEstados UnidosUnidos (NIH)(NIH) procurouprocurou obterobter
patentepatente parapara milharesmilhares dede seqüênciasseqüências dede
genesgenes numanuma fasefase inicialinicial dada pesquisa,pesquisa, aagenesgenes numanuma fasefase inicialinicial dada pesquisa,pesquisa, aa
rejeiçãorejeição dodo EscritórioEscritório AmericanoAmericano dede
PatentesPatentes (PTO)(PTO) baseoubaseou--sese exatamenteexatamente emem
inexistênciainexistência dede propósitopropósito industrial,industrial, ou,ou,
maismais precisamente,precisamente, dede umum problemaproblema técnicotécnico
específicoespecífico aa serser resolvidoresolvido pelapela informaçãoinformação
sobresobre aa seqüênciaseqüência genéticagenética..
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microorganismos microorganismos 

PatentePatente:: utilidadeutilidade industrialindustrial
LooneyLooney ((19941994::252252)) ““TheThe absenceabsence ofof knownknown
functionsfunctions associatedassociated withwith thethe genegene
sequencessequences waswas fatalfatal underunder thethe patentpatent lawlaw
utilityutility requirementrequirement.. TheThe discoverydiscovery byby thethe
examinerexaminer ofof severalseveral ofof thethe claimedclaimedexaminerexaminer ofof severalseveral ofof thethe claimedclaimed
sequencessequences inin existingexisting geneticgenetic databasesdatabases
causedcaused thethe applicationapplication toto failfail thethe patentpatent lawlaw
noveltynovelty requirementrequirement””..

DiretivaDiretiva CECE 4444//9898:: ““((2323)) ConsiderandoConsiderando queque
umauma meramera seqseqüüênciaência dede ADNADN semsem indicaindicaççãoão
dede umauma funfunççãoão biolbiolóógicagica nãonão contcontéémm
quaisquerquaisquer ensinamentosensinamentos dede naturezanatureza
ttéécnica,cnica, pelopelo queque nãonão poderpoderáá constituirconstituir umauma
inveninvenççãoão patentepatenteáávelvel””



Requisitos da patente de Requisitos da patente de 

microorganismos microorganismos 

PatentePatente:: utilidadeutilidade industrialindustrial
Assim,Assim, nãonão bastabasta definir,definir, dentrodentro dede umum
procedimentoprocedimento dede pesquisa,pesquisa, umum conjuntoconjunto
novonovo dede objetosobjetos ouou informações,informações, resultantesresultantes
dede atividadeatividade humanahumana.. ÉÉ precisopreciso especificarespecificar
qualqual oo problemaproblema técnicotécnico aa serser resolvidoresolvido pelapelaqualqual oo problemaproblema técnicotécnico aa serser resolvidoresolvido pelapela
definiçãodefinição,, sobsob penapena dede nãonão serser patenteávelpatenteável

NoteNote--sese queque sese colocacoloca comocomo problemaproblema
específicoespecífico dada biotecnologiabiotecnologia (embora(embora nãonão sósó
dede taltal setor)setor) aa conveniênciaconveniência dede patentearpatentear--sese
tecnologiastecnologias intermediárias,intermediárias, queque levemlevem àà
aceleraçãoaceleração ouou qualificaçãoqualificação dodo processoprocesso dede
criação,criação, masmas queque seriam,seriam, aa esseesse título,título,
desprovidasdesprovidas dede utilidadeutilidade finalfinal
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PatentePatente:: utilidadeutilidade industrialindustrial
PhaneshPhanesh Koneru,Koneru, ToTo PromotePromote thethe ProgressProgress ofof
UsefulUseful Articles?Articles? AnAn AnalysisAnalysis ofof thethe CurrentCurrent
UtilityUtility StandardsStandards ofof PharmaceuticalPharmaceutical ProductsProducts
andand BiotechnologicalBiotechnological ResearchResearch ToolsTools 19981998
3838 IDEAIDEA 625625 explicaexplica aa questãoquestão:: ““ [the][the]3838 IDEAIDEA 625625 explicaexplica aa questãoquestão:: ““ [the][the]
applicationapplication ofof BrennerBrenner vv.. Manson,Manson, wherewhere thethe
SupremeSupreme CourtCourt heldheld thatthat anan inventioninvention mustmust
offeroffer "specific"specific benefitbenefit inin currentlycurrently availableavailable
form"form" toto satisfysatisfy thethe statutorystatutory utilityutility
requirementrequirement.. Accordingly,Accordingly, aa chemicalchemical
processprocess thatthat producesproduces aa chemicalchemical
intermediateintermediate hashas nono patentablepatentable utilityutility andand
thusthus isis notnot patentablepatentable ifif thatthat intermediateintermediate isis
usefuluseful onlyonly asas aa researchresearch tooltool..
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PatentePatente:: utilidadeutilidade industrialindustrial
OO USPTOUSPTO aprova,aprova, porpor exemplo,exemplo, pedidospedidos dede patentepatente dede
marcadoresmarcadores genômicosgenômicos ESTEST (“expressed(“expressed sequencesequence
tags”)tags”) ee SNPsSNPs (“single(“single nucleotidenucleotide polymorphisms”)polymorphisms”)
ouou polimorfismospolimorfismos dede basebase únicaúnica existentesexistentes nono ADNADN dede
organismosorganismos..organismosorganismos..

OcorreOcorre queque osos SNPsSNPs são,são, nana verdade,verdade, construçõesconstruções
existentesexistentes nana naturezanatureza –– ee sãosão descobertosdescobertos ee nãonão
inventadosinventados pelospelos pesquisadorespesquisadores.. PortantoPortanto éé válidoválido
questionarquestionar--sese ondeonde devadeva serser passadapassada aa linhalinha divisóriadivisória
parapara apropriaçãoapropriação dodo genomagenoma [[11]]..

[[11]] MariaMaria JosJoséé AmstaldenAmstalden SampaioSampaio ee MMáárciorcio dede MirandaMiranda Santos,Santos,
DireitosDireitos dede PropriedadePropriedade IntelectualIntelectual nana Agricultura,Agricultura, encontradoencontrado emem
httphttp:://www//www..worldbankworldbank..org/research/abcde/eu_org/research/abcde/eu_20002000/pdffiles/sa/pdffiles/sa
ntosntos..pdfpdf
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PatentePatente:: utilidadeutilidade industrialindustrial
AnAn inventioninvention coveringcovering purifiedpurified nucleicnucleic
acidacid sequencessequences knownknown asas "expressed"expressed
sequencesequence tags"tags" thatthat encodeencode proteinsproteins
andand proteinprotein fragmentsfragments inin maizemaize plantsplantsandand proteinprotein fragmentsfragments inin maizemaize plantsplants
lackedlacked aa specificspecific andand substantialsubstantial
utilityutility andand waswas thereforetherefore
unpatentableunpatentable becausebecause therethere waswas nono
knownknown useuse forfor thethe genesgenes fromfrom whichwhich
eacheach sequencesequence waswas transcribed,transcribed, thethe
UU..SS.. CourtCourt ofof AppealsAppeals forfor thethe FederalFederal
CircuitCircuit heldheld SeptSept.. 77 ((InIn rere Fisher,Fisher, FedFed..
CirCir..,, NoNo.. 0404--14651465,, 99//77//0505))..
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microorganismos microorganismos 
PatentePatente:: atividadeatividade inventivainventiva
AA avaliaçãoavaliação dede atividadeatividade inventivainventiva éé
obviamenteobviamente muitomuito maismais difícildifícil dodo queque aa
avaliaçãoavaliação dada novidadenovidade;; oo parâmetroparâmetro idealideal dodo
técnicotécnico comcom conhecimentosconhecimentos médiosmédios nana áreaárea
tecnológicatecnológica éé freqüentementefreqüentemente inatingível,inatingível,tecnológicatecnológica éé freqüentementefreqüentemente inatingível,inatingível,
emem especialespecial nono casocaso dosdos paísespaíses emem
desenvolvimentodesenvolvimento ..

DeDe outrooutro lado,lado, tambémtambém nosnos paísespaíses
desenvolvidosdesenvolvidos oo exameexame dodo queque éé ouou nãonão
óbvioóbvio aa umum técnicotécnico dada artearte temtem--sese
demonstradodemonstrado difícil,difícil, comcom aa recusarecusa dodo
JudiciárioJudiciário emem aceitaraceitar aa existênciaexistência dede
atividadeatividade inventivainventiva quandoquando aa inovaçãoinovação nãonão éé
absolutamenteabsolutamente conspícuoconspícuo
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microorganismos microorganismos 
PatentePatente:: atividadeatividade inventivainventiva
ReichmanReichman ((19941994::24712471)):: ““InIn practice,practice, thethe strictstrict formalformal
andand substantivesubstantive prerequisitesprerequisites ofof patentpatent lawlaw havehave
raisedraised seriousserious doubtsdoubts aboutabout itsits abilityability toto adequatelyadequately
protectprotect biotechnologicalbiotechnological innovationinnovation inin general,general,
includingincluding biogeneticbiogenetic advancesadvances inin plantplant breedingbreeding..includingincluding biogeneticbiogenetic advancesadvances inin plantplant breedingbreeding..

ApartApart fromfrom wellwell--knownknown problemsproblems ofof depositdeposit andand
enablement,enablement, forfor example,example, dissatisfactiondissatisfaction withwith thethe
emergingemerging casecase lawlaw onon nonobviousnessnonobviousness stemsstems inin partpart
fromfrom aa judicialjudicial tendencytendency toto denydeny protectionprotection toto costlycostly
biotechnologicalbiotechnological processesprocesses thatthat yieldyield majormajor
commercialcommercial andand societalsocietal gainsgains.. TheseThese exclusionaryexclusionary
effectseffects maymay growgrow troublesometroublesome overover timetime””..
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PatentePatente:: atividadeatividade inventivainventiva
TalTal fatofato jjáá levoulevou àà proposiproposiççãoão dede
umauma parâmetroparâmetro essencialmenteessencialmente
econômico,econômico, ee nãonão informacional,informacional,econômico,econômico, ee nãonão informacional,informacional,
parapara aa avaliaavaliaççãoão dada atividadeatividade
inventivainventiva nono casocaso dede patentespatentes
biotecnolbiotecnolóógicasgicas

[[11]] KarenKaren II.. Boyd,Boyd, NonobviousnessNonobviousness andand thethe
biotechnologybiotechnology industryindustry:: aa proposalproposal forfor aa doctrinedoctrine ofof
economiceconomic nonobviousness,nonobviousness, 1212 BerkeleyBerkeley TechnologyTechnology
LawLaw JournalJournal ((19971997))
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PatentePatente:: publicaçãopublicação
MuitasMuitas vezes,vezes, asas invençõesinvenções dada biotecnologiabiotecnologia
nãonão sãosão passíveispassíveis dede descriçãodescrição dede formaforma aa
permitirpermitir queque umum técnicotécnico nana artearte possapossa
reproduzireproduzi--laslas -- comocomo sese exigeexige parapara oo
patenteamentopatenteamento dasdas outrasoutras formasformas dedepatenteamentopatenteamento dasdas outrasoutras formasformas dede
invençãoinvenção.. TalTal dificuldade,dificuldade, nono casocaso dede
microorganismos,microorganismos, ficafica emem parteparte solucionadasolucionada
pelapela possibilidadepossibilidade dede depositardepositar osos novosnovos
produtosprodutos emem instituiçõesinstituições que,que, taltal comocomo osos
escritóriosescritórios dede patentes,patentes, podem,podem, dentrodentro dosdos
limiteslimites dada leilei pertinente,pertinente, "publicar""publicar" aa
tecnologia,tecnologia, oferecendooferecendo algumalgum tipotipo dede acessoacesso
aoao públicopúblico
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PatentePatente:: publicaçãopublicação
[[VerVer DocDoc.. OMPIOMPI BIOT/CEBIOT/CE--I/I/33,, pp.. 77,, nrnr.. 2525..
ParaPara taltal proppropóósito,sito, estabeleceuestabeleceu--se,se, emem 19771977,,
oo TratadoTratado dede BudapesteBudapeste sobresobre depdepóósitosito dede
microorganismos,microorganismos, sobsob administraadministraççãoão dadamicroorganismos,microorganismos, sobsob administraadministraççãoão dada
OMPIOMPI..

AA questãoquestão éé bastantebastante complexa,complexa, jjáá queque hháá nãonão
ssóó aspectosaspectos dede acessibilidadeacessibilidade parapara efeitoefeito dada
legislalegislaççãoão dede propriedadepropriedade intelectual,intelectual, masmas
tambtambéémm oo problemaproblema dada seguranseguranççaa biolbiolóógicagica..
VerVer KarnyKarny ((19861986)).. NoNo casocaso dodo Brasil,Brasil, oo
problemaproblema dodo depositdepositááriorio sese constituiuconstituiu numnum
dosdos maioresmaiores empecilhosempecilhos parapara aa concessãoconcessão dede
patentespatentes dede microorganismosmicroorganismos..
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PatentePatente:: publicaçãopublicação
EstaEsta formaforma dede publicapublicaççãoão temtem causado,causado, nono
entanto,entanto, grandesgrandes problemasproblemas.. ExigeExige--se,se, emem
geral,geral, queque aa novanova tecnologiatecnologia tornetorne--sese
conhecidaconhecida comcom aa publicapublicaççãoão ee nãonão somentesomenteconhecidaconhecida comcom aa publicapublicaççãoão ee nãonão somentesomente
acessacessíívelvel.. AA incorporaincorporaççãoão dada tecnologiatecnologia nono
estadoestado dada artearte sese fazfaz pelapela possibilidadepossibilidade dede
copiarcopiar oo produtoproduto ee pelapela disponibilidadedisponibilidade dede
dadosdados queque permitampermitam aa reprodureproduççãoão
intelectualintelectual dodo inventoinvento
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PatentePatente:: publicaçãopublicação
OO acessoacesso aoao materialmaterial depositadodepositado nãonão sese fazfaz dada mesmamesma
maneiramaneira dodo queque oo relativamenterelativamente livrelivre acessoacesso ààss fontesfontes
documentdocumentááriasrias.. EmEm primeiroprimeiro lugar,lugar, quemquem procuraprocura
acessoacesso aa materialmaterial depositadodepositado tem,tem, comocomo regra,regra, dede
comprometercomprometer--sese aa ssóó usarusar oo materialmaterial parapara finsfins dede
pesquisa,pesquisa, oo queque eliminaelimina oo princprinc piopio dede territorialidadeterritorialidade
comprometercomprometer--sese aa ssóó usarusar oo materialmaterial parapara finsfins dede
pesquisa,pesquisa, oo queque eliminaelimina oo princprincíípiopio dede territorialidadeterritorialidade
dasdas patentespatentes;; verver BercovitzBercovitz ((19891989))..

OutroOutro problemaproblema éé oo dada correspondênciacorrespondência entreentre materialmaterial
depositadodepositado ee patenteadopatenteado:: nãonão hháá qualquerqualquer exameexame dede
fundofundo quantoquanto aoao depdepóósitosito ee jjáá existemexistem casoscasos emem queque
depositantesdepositantes foram,foram, posteriormente,posteriormente, condenadoscondenados
pelapela fraudefraude (caso(caso dodo antibiantibióóticotico aureomycin,aureomycin, julgadojulgado
pelapela FederalFederal TradeTrade Commission)Commission)..
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PatentePatente:: publicaçãopublicação
NaNa regraregra 2828 dada ConvenConvenççãoão dada PatentePatente
EuropEuropééia,ia, oo acessoacesso aoao depdepóósitosito éé

reservadoreservado exclusivamenteexclusivamente aa peritoperitoreservadoreservado exclusivamenteexclusivamente aa peritoperito
independente,independente, vinculadovinculado aa obrigaobrigaççõesões
peranteperante oo depositantedepositante;;

taltal princprincíípio,pio, queque poderpoderáá virvir aa serser
adotadoadotado dede formaforma geral,geral, acabaacaba dede vezvez
comcom oo princprincíípiopio dodo livrelivre acessoacesso àà

tecnologiatecnologia patenteadapatenteada..
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PatentePatente:: publicaçãopublicação
EstaEsta nonoççãoão éé expressaexpressa pelapela diferendiferenççaa entreentre
reprodutibilidadereprodutibilidade,, istoisto éé,, aa capacidadecapacidade
intelectualintelectual dede reproduzirreproduzir aa ididééiaia inventiva,inventiva,
porpor suasua aplicaaplicaççãoão material,material, ee aa
repetibilidaderepetibilidade,, ouou seja,seja, aa possibilidadepossibilidaderepetibilidaderepetibilidade,, ouou seja,seja, aa possibilidadepossibilidade
materialmaterial dede obterobter exemplaresexemplares dodo objetoobjeto
inventadoinventado [[11]].. OO sistemasistema dede patentespatentes
industriaisindustriais clcláássicossico exigeexige aa reprodureproduççãoão -- queque
expandeexpande oo estadoestado dada artearte -- ee nãonão aa simplessimples
repetirepetiççãoão -- queque expandeexpande aa produproduççãoão
industrialindustrial (Daus,(Daus, ss..dd.:.:196196))..



Requisitos da patente de Requisitos da patente de 

microorganismos microorganismos 

PatentePatente:: publicaçãopublicação
EstaEsta nonoççãoão éé expressaexpressa pelapela diferendiferenççaa entreentre
reprodutibilidadereprodutibilidade,, istoisto éé,, aa capacidadecapacidade
intelectualintelectual dede reproduzirreproduzir aa ididééiaia inventiva,inventiva,
porpor suasua aplicaaplicaççãoão material,material, ee aa
repetibilidaderepetibilidade,, ouou seja,seja, aa possibilidadepossibilidaderepetibilidaderepetibilidade,, ouou seja,seja, aa possibilidadepossibilidade
materialmaterial dede obterobter exemplaresexemplares dodo objetoobjeto
inventadoinventado [[11]].. OO sistemasistema dede patentespatentes
industriaisindustriais clcláássicossico exigeexige aa reprodureproduççãoão -- queque
expandeexpande oo estadoestado dada artearte -- ee nãonão aa simplessimples
repetirepetiççãoão -- queque expandeexpande aa produproduççãoão
industrialindustrial (Daus,(Daus, ss..dd.:.:196196))..



Requisitos da patente de Requisitos da patente de 

microorganismos microorganismos 

PatentePatente:: publicaçãopublicação
AA LeiLei 99..279279//9696 prevêprevê medidasmedidas parapara oo depdepóósitosito
dede microorganismosmicroorganismos emem instituiinstituiççõesões
especializadas,especializadas, assegurandoassegurando oo acessoacesso aoao
novonovo ente,ente, comocomo equivalenteequivalente àà publicapublicaççãoão
(art(art.. 2424,, parparáágrafografo úúniconico::(art(art.. 2424,, parparáágrafografo úúniconico::

““NoNo casocaso dede materialmaterial biolbiolóógicogico essencialessencial àà
realizarealizaççãoão prprááticatica dodo objetoobjeto dodo pedido,pedido, queque
nãonão possapossa serser descritodescrito nana formaforma destedeste artigoartigo
ee queque nãonão estiverestiver acessacessíívelvel aoao ppúúblico,blico, oo
relatrelatóóriorio serseráá suplementadosuplementado porpor depdepóósitosito dodo
materialmaterial emem instituiinstituiççãoão autorizadaautorizada pelopelo INPIINPI
ouou indicadaindicada emem acordoacordo internacionalinternacional””..



Requisitos da patente de Requisitos da patente de 

microorganismos microorganismos 

PatentePatente:: proibiçãoproibição legallegal
ComoComo jájá sese viu,viu, mesmomesmo quandoquando umum
inventoinvento satisfaçasatisfaça todostodos osos
requisitosrequisitos dede novidade,novidade, dederequisitosrequisitos dede novidade,novidade, dede
atividadeatividade inventiva,inventiva, dede utilidadeutilidade
industrialindustrial ee dede publicação,publicação, háhá leisleis
queque vedamvedam aa expediçãoexpedição dede
patente,patente, porpor razõesrazões dede políticapolítica
legislativalegislativa..



Requisitos da patente de Requisitos da patente de 

microorganismos microorganismos 

PatentePatente:: proibiçãoproibição legallegal
NoNo textotexto emem vigorvigor dada leilei 99..279279//9696,,
comocomo jájá mencionado,mencionado, listalista--sese comocomo
nãonão patenteáveispatenteáveis oo queque forfor contráriocontrário àànãonão patenteáveispatenteáveis oo queque forfor contráriocontrário àà
moral,moral, aosaos bonsbons costumescostumes ee àà
segurança,segurança, àà ordemordem ee àà saúdesaúde
públicaspúblicas;; seresseres vivos,vivos, excetoexceto osos
microorganismosmicroorganismos ee métodosmétodos
diagnósticos,diagnósticos, terapêuticosterapêuticos ee
cirúrgicoscirúrgicos parapara oo tratamentotratamento dede seresseres
humanoshumanos ouou dede animaisanimais..



Requisitos da patente de Requisitos da patente de 

microorganismos microorganismos 

PatentePatente:: proibiçãoproibição legallegal
DeDe outrooutro lado,lado, consta,consta, nãonão comocomo
proibição,proibição, masmas comocomo declaraçãodeclaração dodo
queque nãonão éé inventoinvento::

a)a) oo todotodo ouou parteparte dede seresseres vivosvivosa)a) oo todotodo ouou parteparte dede seresseres vivosvivos
naturaisnaturais ee materiaismateriais biológicosbiológicos taltal
comocomo encontradosencontrados nana naturezanatureza,, ouou

b)b) aindaainda queque deladela isolados,isolados, ee
c)c) osos processosprocessos biológicosbiológicos naturaisnaturais..



A biotecnologia que pode e a A biotecnologia que pode e a 

que não pode ser patenteável que não pode ser patenteável que não pode ser patenteável que não pode ser patenteável 

no direito brasileirono direito brasileiro



GuidelinesGuidelines

�� No Brasil, o I.N.P.I elaborou seu No Brasil, o I.N.P.I elaborou seu 
guidelineguideline, consubstanciando suas , consubstanciando suas 
disposições no documento intitulado disposições no documento intitulado 
“Diretrizes para o Exame Técnico de “Diretrizes para o Exame Técnico de “Diretrizes para o Exame Técnico de “Diretrizes para o Exame Técnico de 
Pedido de Patente nas Áreas de Pedido de Patente nas Áreas de 
Biotecnologia e Farmacêutica”. Biotecnologia e Farmacêutica”. 

�� http://denisbarbosa.addr.com/diretrizes.htmhttp://denisbarbosa.addr.com/diretrizes.htm



CPI/96 e CPI/96 e Inexistência Inexistência 

de inventode invento
�� ArtArt.. 1010.. NãoNão sese consideraconsidera invençãoinvenção
nemnem modelomodelo dede utilidadeutilidade::

�� IXIX -- oo todotodo ouou parteparte dede seresseres vivosvivos
naturaisnaturais ee materiaismateriais biológicosbiológicosnaturaisnaturais ee materiaismateriais biológicosbiológicos
encontradosencontrados nana naturezanatureza,, ouou
aindaainda queque deladela isoladosisolados,, inclusiveinclusive
oo genomagenoma ouou germoplasmagermoplasma dede
qualquerqualquer serser vivovivo naturalnatural ee osos
processosprocessos biológicosbiológicos naturaisnaturais



CPI/96 e Inexistência CPI/96 e Inexistência 

de inventode invento
�� RAYOL, Alice. Tendências de exame dos podidos de patente na área RAYOL, Alice. Tendências de exame dos podidos de patente na área 
biotecnológica. biotecnológica. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Revista da Associação Brasileira da Propriedade 
IntelectualIntelectual. n. 63 . n. 63 –– mar/abr. 2003 p. 49.mar/abr. 2003 p. 49.

�� Com relação ao artigo 10, inciso IX, podemos dizer que não Com relação ao artigo 10, inciso IX, podemos dizer que não 
seria matéria patenteável qualquer substância isolada da seria matéria patenteável qualquer substância isolada da 
natureza, seja ela um extrato natural de plantas ou animais, ou natureza, seja ela um extrato natural de plantas ou animais, ou 
mesmo uma enzima, ou uma seqüência de DNA ou gene, pois mesmo uma enzima, ou uma seqüência de DNA ou gene, pois 
segundo a interpretação dada ao mencionado artigo, segundo a interpretação dada ao mencionado artigo, 
constituiria uma parte de ser vivo. Uma substância constituiria uma parte de ser vivo. Uma substância 
segundo a interpretação dada ao mencionado artigo, segundo a interpretação dada ao mencionado artigo, 
constituiria uma parte de ser vivo. Uma substância constituiria uma parte de ser vivo. Uma substância 
previamente existente na natureza, mesmo isolada não seria previamente existente na natureza, mesmo isolada não seria 
considerada patenteável a não ser que sofresse alguma considerada patenteável a não ser que sofresse alguma 
alteração pósalteração pós--isolamento, tal como a adição da substância em isolamento, tal como a adição da substância em 
uma composição farmacêutica administrável, ou ainda alguma uma composição farmacêutica administrável, ou ainda alguma 
alteração estrutural que a distinga daquela presente na alteração estrutural que a distinga daquela presente na 
natureza.natureza.

�� Portanto, a única forma de patentear estas substâncias Portanto, a única forma de patentear estas substâncias 
isoladas no Brasil seria se estas sofressem algum modificação, isoladas no Brasil seria se estas sofressem algum modificação, 
como por exemplo, um gene que teve uma seqüência de como por exemplo, um gene que teve uma seqüência de 
nucleotídeo alterada por manipulação humana, ou uma nucleotídeo alterada por manipulação humana, ou uma 
substância  bioativa isolada de uma planta quando presente substância  bioativa isolada de uma planta quando presente 
em uma composição para o tratamento de alguma patologia em uma composição para o tratamento de alguma patologia 
(neste caso a composição contendo a referida substância seria  (neste caso a composição contendo a referida substância seria  
patenteável.)patenteável.)



CPI/96 e Inexistência CPI/96 e Inexistência 

de inventode invento
�� Patricia Del Nero, Tese: Patricia Del Nero, Tese: A PROTEÇÃO JURÌDICA DA A PROTEÇÃO JURÌDICA DA 
BIOTECNOLOGIA NO BRASIL: ANÁLISE E CRÍTICA DO BIOTECNOLOGIA NO BRASIL: ANÁLISE E CRÍTICA DO 
MARCO JURÍDICO REGULATÓRIOMARCO JURÍDICO REGULATÓRIO

�� FazFaz--se necessário destacar que a caracterização de se necessário destacar que a caracterização de 
“produtos isolados da natureza” é inerente aos “produtos isolados da natureza” é inerente aos 
compostos isolados a partir de tecidos vivos, ou de compostos isolados a partir de tecidos vivos, ou de 
seres vivos isolados diretamente da natureza, seres vivos isolados diretamente da natureza, seres vivos isolados diretamente da natureza, seres vivos isolados diretamente da natureza, 
incluindoincluindo--se DNA, proteínas, anticorposse DNA, proteínas, anticorpos[1][1], , 
princípios ativos diversos dentre outros.princípios ativos diversos dentre outros.

�� No âmbito dos produtos isolados da natureza o No âmbito dos produtos isolados da natureza o 
questionamento reside no fato de se verificar questionamento reside no fato de se verificar 
concretamente se esses insumos são considerados concretamente se esses insumos são considerados 
descobertas ou se são considerados invenção. Nesse descobertas ou se são considerados invenção. Nesse 
sentido, é a qualificação técnica desses materiais sentido, é a qualificação técnica desses materiais 
que irá definir, ou pelo menos, orientar as condições que irá definir, ou pelo menos, orientar as condições 
de patenteamento ou não de um pedido de patenteamento ou não de um pedido 
apresentado.apresentado.



CPI/96 e Inexistência CPI/96 e Inexistência 

de inventode invento
�� o item 2.28.2 “Exame de Pedido de Patente nas Áreas de o item 2.28.2 “Exame de Pedido de Patente nas Áreas de 
Biotecnologia e Farmacêutica”, Biotecnologia e Farmacêutica”, 

�� ““Processos biológicos naturaisProcessos biológicos naturais, não são considerados como , não são considerados como 
invenção de acordo com o art. 10 (IX) da LPI. Entendeinvenção de acordo com o art. 10 (IX) da LPI. Entende--se por se por 
‘processo biológico natural’ todo processo que não utilize meios ‘processo biológico natural’ todo processo que não utilize meios 
artificiais a obtenção de produtos biológicos ou que, mesmo artificiais a obtenção de produtos biológicos ou que, mesmo 
utilizando um meio artificial, seria passível de ocorrer na utilizando um meio artificial, seria passível de ocorrer na 
natureza sem a intervenção humana, consistindo inteiramente natureza sem a intervenção humana, consistindo inteiramente natureza sem a intervenção humana, consistindo inteiramente natureza sem a intervenção humana, consistindo inteiramente 
de fenômenos naturais. Por exemplo, um processo de de fenômenos naturais. Por exemplo, um processo de 
melhoramento de um animal que consistia em selecionar os melhoramento de um animal que consistia em selecionar os 
reprodutores e colocareprodutores e coloca--los em contato para que haja a los em contato para que haja a 
cobertura. Um outro exemplo seria um processo de polinização cobertura. Um outro exemplo seria um processo de polinização 
em que se utiliza um chumaço de algodão para transportar o em que se utiliza um chumaço de algodão para transportar o 
pólen de uma planta a outra. Neste caso, a utilização de um pólen de uma planta a outra. Neste caso, a utilização de um 
meio artificial (chumaço de algodão) tãomeio artificial (chumaço de algodão) tão--somente acelera ou somente acelera ou 
limita aquilo que ocorreria naturalmente.”limita aquilo que ocorreria naturalmente.”



CPI/96 e CPI/96 e negativas à negativas à CPI/96 e CPI/96 e negativas à negativas à 

patentepatente



MMoralidade e da oralidade e da 

ordem pública ordem pública 
�� AA leilei 99..279279//9696,, comocomo veioveio aa entrarentrar
emem vigorvigor plenamenteplenamente emem 1515 dede maiomaio
dede 19971997,, listalista emem primeiroprimeiro lugarlugar
comocomo nãonão patenteáveispatenteáveis (ou(ou seja,seja,comocomo nãonão patenteáveispatenteáveis (ou(ou seja,seja,
aindaainda queque sejamsejam invento,invento, nãonão terãoterão
proteção)proteção) oo queque forfor contráriocontrário àà
moral,moral, aosaos bonsbons costumescostumes ee àà
segurança,segurança, àà ordemordem ee àà saúdesaúde
públicaspúblicas..



MMoralidade e da oralidade e da 

ordem pública ordem pública 
�� DiretivaDiretiva CECE 4444//9898,, queque dádá exemplosexemplos
preciosospreciosos dodo queque sejaseja contráriocontrário àà moralmoral ouou
àà ordemordem públicapública::

�� ArtigoArtigo 66ºº
11.. AsAs invençõesinvenções cujacuja exploraçãoexploração comercialcomercial�� 11.. AsAs invençõesinvenções cujacuja exploraçãoexploração comercialcomercial
sejaseja contráriacontrária àà ordemordem públicapública ouou aosaos
bonsbons costumescostumes sãosão excluídasexcluídas dada
patenteabilidade,patenteabilidade, nãonão podendopodendo aa
exploraçãoexploração serser consideradaconsiderada comocomo taltal pelopelo
simplessimples fatofato dede serser proibidaproibida porpor disposiçãodisposição
legallegal ouou regulamentarregulamentar..



MMoralidade e da oralidade e da 

ordem pública ordem pública 
�� DiretivaDiretiva CECE 4444//9898,, queque dádá exemplosexemplos preciosospreciosos dodo
queque sejaseja contráriocontrário àà moralmoral ouou àà ordemordem públicapública::

�� ArtigoArtigo 66ºº
�� 22.. NosNos termostermos dodo dispostodisposto nono nºnº 11,, consideramconsideram--
sese nãonão patenteáveis,patenteáveis, nomeadamentenomeadamente::sese nãonão patenteáveis,patenteáveis, nomeadamentenomeadamente::

�� a)a) OsOs processosprocessos dede clonagemclonagem dede seresseres humanoshumanos;;
�� b)b) OsOs processosprocessos dede modificaçãomodificação dada identidadeidentidade
genéticagenética germinalgerminal dodo serser humanohumano;;

�� c)c) AsAs utilizaçõesutilizações dede embriõesembriões humanoshumanos parapara finsfins
industriaisindustriais ouou comerciaiscomerciais;;



MMoralidade e da oralidade e da 

ordem pública ordem pública 
�� DiretivaDiretiva CECE 4444//9898,, queque dádá exemplosexemplos
preciosospreciosos dodo queque sejaseja contráriocontrário àà moralmoral ouou
àà ordemordem públicapública::

�� ArtigoArtigo 66ºº
22.. NosNos termostermos dodo dispostodisposto nono nºnº 11,,�� 22.. NosNos termostermos dodo dispostodisposto nono nºnº 11,,
consideramconsideram--sese nãonão patenteáveis,patenteáveis,
nomeadamentenomeadamente::

�� d)d) OsOs processosprocessos dede modificaçãomodificação dada
identidadeidentidade genéticagenética dosdos animaisanimais queque lheslhes
possampossam causarcausar sofrimentossofrimentos semsem utilidadeutilidade
médicamédica substancialsubstancial parapara oo HomemHomem ouou parapara
oo animal,animal, bembem comocomo osos animaisanimais obtidosobtidos
porpor essesesses processosprocessos..



CPI/96 e CPI/96 e negativas à negativas à 

patentepatente
�� AA leilei brasileirabrasileira tambémtambém vedaveda
categoricamentecategoricamente oo privilégioprivilégio::

�� a)a) dasdas substânciassubstâncias (ou(ou processosprocessos dede
obtençãoobtenção ouou modificação),modificação),obtençãoobtenção ouou modificação),modificação),
resultantesresultantes dede transformaçãotransformação dodo
núcleonúcleo atômicoatômico;;

�� b)b) dosdos métodosmétodos diagnósticos,diagnósticos,
terapêuticosterapêuticos ee cirúrgicoscirúrgicos parapara oo
tratamentotratamento dede seresseres humanoshumanos ouou dede
animaisanimais..

�� C)C) dodo todotodo ouou parteparte dosdos seresseres vivosvivos



CPI/96 e negativas à CPI/96 e negativas à 

patentepatente
�� C)C) dodo todotodo ouou parteparte dosdos seresseres vivosvivos
�� AA leilei porémporém fazfaz importantíssimaimportantíssima
exceçãoexceção –– éé possívelpossível aa patentepatente dosdos
microorganismosmicroorganismos transgênicostransgênicosmicroorganismosmicroorganismos transgênicostransgênicos
•• queque atendamatendam aosaos trêstrês requisitosrequisitos dede
patenteabilidadepatenteabilidade –– novidade,novidade, atividadeatividade
inventivainventiva ee aplicaçãoaplicação industrialindustrial --
previstosprevistos nono artart.. 88ºº ee

•• queque nãonão sejamsejam meramera descobertadescoberta..



CPI/96 e negativas à CPI/96 e negativas à 

patentepatente
�� C)C) dodo todotodo ouou parteparte dosdos seresseres vivosvivos
�� AA leilei definedefine queque microorganismosmicroorganismos
transgênicostransgênicos sãosão organismos,organismos, excetoexceto
oo todotodo ouou parteparte dede plantasplantas ouou dede
animais,animais, queque expressem,expressem, mediantemediante
oo todotodo ouou parteparte dede plantasplantas ouou dede
animais,animais, queque expressem,expressem, mediantemediante
intervençãointervenção humanahumana diretadireta emem suasua
composiçãocomposição genéticagenética,, umauma
característicacaracterística normalmentenormalmente nãonão
alcançávelalcançável pelapela espécieespécie



CPI/96 e negativas à CPI/96 e negativas à 

patentepatente
�� Alice Rayol: Alice Rayol: 
�� “As linhagens de células isoladas de um ser vivo também são “As linhagens de células isoladas de um ser vivo também são 
consideradas neste caso uma parte de ser vivo, conforme na consideradas neste caso uma parte de ser vivo, conforme na 
natureza e, portanto, por enquanto não seria passível de natureza e, portanto, por enquanto não seria passível de 
proteção através de patentes.proteção através de patentes.

�� A única possibilidade de patenteamento de células no Brasil A única possibilidade de patenteamento de células no Brasil 
seria para os híbridomasseria para os híbridomas[1][1] para produção de anticorpos para produção de anticorpos 
monoclonais. Um hibridoma pode ser obtido a partir da fusão, monoclonais. Um hibridoma pode ser obtido a partir da fusão, 
seria para os híbridomasseria para os híbridomas[1][1] para produção de anticorpos para produção de anticorpos 
monoclonais. Um hibridoma pode ser obtido a partir da fusão, monoclonais. Um hibridoma pode ser obtido a partir da fusão, 
por técnicas de laboratório, de uma célula secretora de por técnicas de laboratório, de uma célula secretora de 
anticorpos de interesse de uma célula tumoral (que irá conferir anticorpos de interesse de uma célula tumoral (que irá conferir 
‘imortalidade’ a linhagem celular). O hibridoma, bem como os ‘imortalidade’ a linhagem celular). O hibridoma, bem como os 
anticorpos por ele produzidos, são patenteáveis por não serem anticorpos por ele produzidos, são patenteáveis por não serem 
considerados, segundo o I.N.P.I, como uma parte isolada de considerados, segundo o I.N.P.I, como uma parte isolada de 
um ser vivo.”um ser vivo.”

��

[1][1] Hibridoma é: “uma célula híbrida usada na produção de Hibridoma é: “uma célula híbrida usada na produção de 
anticorpos monoclonais a qual é produzida pela fusão de uma anticorpos monoclonais a qual é produzida pela fusão de uma 
célula produtora de anticorpos (linfócito B) com uma célula de célula produtora de anticorpos (linfócito B) com uma célula de 
tumor. Nesse sentido, consultar: Glossário da CTNBio pp.05tumor. Nesse sentido, consultar: Glossário da CTNBio pp.05--
06.06.



CPI/96 e negativas à CPI/96 e negativas à 

patentepatente
�� Alice Rayol: Alice Rayol: 
�� “Com relação ao artigo 18, cabe mencionar que “Com relação ao artigo 18, cabe mencionar que 
embora o entendimento internacional seja o de que embora o entendimento internacional seja o de que 
as células animais e vegetais em culturas possam as células animais e vegetais em culturas possam 
ser consideradas como microorganismos, o I.N.P.I. ser consideradas como microorganismos, o I.N.P.I. 
entende que somente as bactérias, leveduras e entende que somente as bactérias, leveduras e entende que somente as bactérias, leveduras e entende que somente as bactérias, leveduras e 
fungos podem ser enquadráveis nesta definição.fungos podem ser enquadráveis nesta definição.

�� Sendo assim, pedidos de patente que reivindicam Sendo assim, pedidos de patente que reivindicam 
organismos geneticamente modificados que não organismos geneticamente modificados que não 
sejam microorganismos transgênicos, por exemplo, sejam microorganismos transgênicos, por exemplo, 
linhagens de células animais e vegetais linhagens de células animais e vegetais 
geneticamente modificadas, têm sua geneticamente modificadas, têm sua 
patenteabilidade vedada segundo o artigo 18, inciso patenteabilidade vedada segundo o artigo 18, inciso 
III, mesmo que atendam aos requisitos de III, mesmo que atendam aos requisitos de 
patenteabilidade.patenteabilidade.



CPI/96 e negativas à CPI/96 e negativas à 

patentepatente
�� TodosTodos outrosoutros inventosinventos
biotecnológicos,biotecnológicos, nãonão vedadosvedados pelapela leilei
brasileira,brasileira, dotadosdotados dodo requisitosrequisitos dede
patenteabilidadepatenteabilidade -- novidade,novidade,patenteabilidadepatenteabilidade -- novidade,novidade,
atividadeatividade inventivainventiva ee aplicaçãoaplicação
industrialindustrial –– sãosão plenamenteplenamente
patenteáveispatenteáveis..



Patenteabilidade das Invenções Patenteabilidade das Invenções 

na Área Biotecnológicana Área Biotecnológica

Ana Cristina Muller e Antonella CarminattiAna Cristina Muller e Antonella Carminatti
PATENTEÁVEISPATENTEÁVEIS NÃO NÃO 

Processos Relacionados à Processos Relacionados à 
Transformação de Planta Transformação de Planta 

Células de plantas e animais Células de plantas e animais 

Genes Recombinantes e VetoresGenes Recombinantes e Vetores Insulina humana isolada ou Insulina humana isolada ou Genes Recombinantes e VetoresGenes Recombinantes e Vetores Insulina humana isolada ou Insulina humana isolada ou 
purificada de célula beta purificada de célula beta 

Proteínas Recombinantes Proteínas Recombinantes Microorganismos isolados da Microorganismos isolados da 
natureza, o qual produz um natureza, o qual produz um 
antibiótico “X” antibiótico “X” 

Microorganismos Transgênicos Microorganismos Transgênicos Antibiótico “X” produzido pelo Antibiótico “X” produzido pelo 
dito microorganismo dito microorganismo 

Composição Farmacêutica Composição Farmacêutica 
contendo extrato isolado da contendo extrato isolado da 
planta “Y” para o tratamento da planta “Y” para o tratamento da 
doença “Z” doença “Z” 

Extrato isolado da Planta “X” Extrato isolado da Planta “X” 



O Problema dos O Problema dos 

GURTGURT

�� Lei Nº 11.105, de 24 de março de 2005.Lei Nº 11.105, de 24 de março de 2005.
�� Art. 6Art. 6oo Fica proibido:Fica proibido:
�� VII VII –– a utilização, a comercialização, o registro, o patenteamento e o licenciamento de a utilização, a comercialização, o registro, o patenteamento e o licenciamento de 

tecnologias genéticas de restrição do uso.tecnologias genéticas de restrição do uso.
�� Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, entendeParágrafo único. Para os efeitos desta Lei, entende--se por tecnologias genéticas de restrição do uso se por tecnologias genéticas de restrição do uso 

qualquer processo de intervenção humana para geração ou multiplicação de plantas geneticamente qualquer processo de intervenção humana para geração ou multiplicação de plantas geneticamente 
modificadas para produzir estruturas reprodutivas estéreis, bem como qualquer forma de modificadas para produzir estruturas reprodutivas estéreis, bem como qualquer forma de 
manipulação genética que vise à ativação ou desativação de genes relacionados à fertilidade das manipulação genética que vise à ativação ou desativação de genes relacionados à fertilidade das 
plantas por indutores químicos externos. plantas por indutores químicos externos. 

�� Art. 28. Utilizar, comercializar, registrar, patentear e licenciar tecnologias genéticas de restrição do Art. 28. Utilizar, comercializar, registrar, patentear e licenciar tecnologias genéticas de restrição do 
uso:uso:

�� Pena Pena –– reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.
�� Dispositivo idêntico se encontrava no art. 12 da Lei no 10.814, de 15 de dezembro de 2003. "A Dispositivo idêntico se encontrava no art. 12 da Lei no 10.814, de 15 de dezembro de 2003. "A 

tecnologia tecnologia TerminatorTerminator ou ou GURTsGURTs (Tecnologias Genéticas de Restrição de Uso), são modificações (Tecnologias Genéticas de Restrição de Uso), são modificações 
genéticas destinadas a fazer com que as plantas produzam sementes estéreis, ou seja, para que genéticas destinadas a fazer com que as plantas produzam sementes estéreis, ou seja, para que 
não sejam capazes de se reproduzir. O que tal tecnologia se propõe é realizar um controle biológico não sejam capazes de se reproduzir. O que tal tecnologia se propõe é realizar um controle biológico 
do uso próprio, já que a semente guardada da colheita de uma safra que usou variedade com do uso próprio, já que a semente guardada da colheita de uma safra que usou variedade com 
tecnologia  tecnologia  TerminatorTerminator,  não germinará na safra seguinte, obrigando os agricultores a comprar ,  não germinará na safra seguinte, obrigando os agricultores a comprar 
sementes todos os anos." Encontrado em sementes todos os anos." Encontrado em 
http://www.cfn.org.br/novosite/arquivos/Documento_final_MCT_2011.pdf, visitado em http://www.cfn.org.br/novosite/arquivos/Documento_final_MCT_2011.pdf, visitado em 
3/3/2011..+2323’3/3/2011..+2323’

�� The Nagoya Protocol on Access and The Nagoya Protocol on Access and 
BenefitBenefit--sharingsharing



AbsurdoAbsurdo

�� Patente de invenção PI1101045Patente de invenção PI1101045[1][1], cujo , cujo 
requerente é a Monsanto Company, depósito requerente é a Monsanto Company, depósito 
realizado em 14 de maio de 1997, cujo título é: realizado em 14 de maio de 1997, cujo título é: 
“Seqüência de DNA para intensificar a eficácia da “Seqüência de DNA para intensificar a eficácia da 
Transcrição.” A expedição da patente foi realizada Transcrição.” A expedição da patente foi realizada 
em 22 de maio de 2000 , sendo que o resumo em 22 de maio de 2000 , sendo que o resumo 
possui o seguinte teor,possui o seguinte teor,possui o seguinte teor,possui o seguinte teor,

�� “Resumo: Patente de Invenção: Seqüência do DNA “Resumo: Patente de Invenção: Seqüência do DNA 
para aperfeiçoar a eficiência da Transcrição. São para aperfeiçoar a eficiência da Transcrição. São 
providas novas regiões de iniciação de transcrição providas novas regiões de iniciação de transcrição 
que fornecem uma transcrição aperfeiçoada ou que fornecem uma transcrição aperfeiçoada ou 
uma seqüência do DNA, particularmente uma uma seqüência do DNA, particularmente uma 
seqüência da iniciação da transcrição da planta seqüência da iniciação da transcrição da planta 
[1][1] Nesse sentido, consultar: Nesse sentido, consultar: 
<http://www.inpi.gov.br/servlet/resumo?cod_pedi<http://www.inpi.gov.br/servlet/resumo?cod_pedi
do=259376>.Acesso em 26/05/03 às 22:36hs.do=259376>.Acesso em 26/05/03 às 22:36hs.



Os temas tormentososOs temas tormentosos



O patenteamento do O patenteamento do 

ser humanoser humano
�� QuantoQuanto aoao homemhomem emem sisi mesmo,mesmo, ouou qualquerqualquer dede
suassuas partes,,partes,, oo patenteamentopatenteamento éé vedadovedado pelopelo
dispostodisposto nono artart.. 1010,, XX dada LeiLei 99..279279//9696 ((......nãonão éé
invençãoinvenção......IXIX -- oo todotodo ouou parteparte dede seresseres vivosvivos
naturaisnaturais),), combinadocombinado comcom oo artart.. 1818,, IIIIII dadanaturaisnaturais),), combinadocombinado comcom oo artart.. 1818,, IIIIII dada
mesmamesma leilei (Art(Art.. 1818.. NãoNão sãosão patenteáveispatenteáveis:: ((......))
IIIIII -- oo todotodo ouou parteparte dosdos seresseres vivos,vivos, excetoexceto osos
microorganismosmicroorganismos transgênicostransgênicos ((......)).. NaturalNatural ouou
não,não, oo todotodo ouou parteparte dede qualquerqualquer serser vivovivo ––
homemhomem inclusiveinclusive –– éé vedadovedado



O patenteamento do O patenteamento do 

ser humanoser humano
�� VideVide oo correspondentecorrespondente nana DiretivaDiretiva
4444//9898:: ArtigoArtigo 55ºº 11.. OO corpocorpo humano,humano,
nosnos vvááriosrios estestáádiosdios dada suasua
constituiconstituiççãoão ee dodo seuseuconstituiconstituiççãoão ee dodo seuseu
desenvolvimento,desenvolvimento, bembem comocomo aa
simplessimples descobertadescoberta dede umum dosdos seusseus
elementos,elementos, incluindoincluindo aa seqseqüüênciaência ouou
aa seqseqüüênciaência parcialparcial dede umum gene,gene, nãonão
podempodem constituirconstituir inveninvenççõesões
patentepatenteááveisveis..



O patenteamento do O patenteamento do 

ser humanoser humano
�� VideVide oo correspondentecorrespondente nana DiretivaDiretiva 4444//9898:: ArtigoArtigo
55ºº 22.. QualquerQualquer elementoelemento isoladoisolado dodo corpocorpo
humanohumano ouou produzidoproduzido dede outraoutra formaforma porpor umum
processoprocesso ttéécnico,cnico, incluindoincluindo aa seqseqüüênciaência ouou aa
seqseqüüênciaência parcialparcial dede umum gene,gene, podepode constituirconstituirseqseqüüênciaência parcialparcial dede umum gene,gene, podepode constituirconstituir
umauma inveninvenççãoão patentepatenteáável,vel, mesmomesmo queque aa
estruturaestrutura dessedesse elementoelemento sejaseja idênticaidêntica àà dede umum
elementoelemento naturalnatural..

�� 33.. AA aplicaaplicaççãoão industrialindustrial dede umauma seqseqüüênciaência ouou dede
umauma seqseqüüênciaência parcialparcial dede umum genegene devedeve serser
concretamenteconcretamente expostaexposta nono pedidopedido dede patentepatente..----



O patenteamento do O patenteamento do 

ser humanoser humano
�� NoNo entanto,entanto, restamrestam plenamenteplenamente
patentepatenteááveis,veis, àà luzluz dessasdessas vedavedaççõesões
especespecííficas,ficas, osos processosprocessos tecnoltecnolóógicosgicos dede
criacriaççãoão ouou modificamodificaççãoão dodo todotodo ouou parteparte
dosdos seresseres vivosvivos.. InclusiveInclusive oo homemhomem..dosdos seresseres vivosvivos.. InclusiveInclusive oo homemhomem..

�� NesteNeste passo,passo, muitomuito relevanterelevante aa atitudeatitude dada
ComunidadeComunidade EuropEuropééia,ia, aoao listarlistar emem suasua
DiretivaDiretiva 4444//9898 asas hiphipóótesesteses dede patentespatentes dede
processoprocesso consideradasconsideradas comocomo atentatatentatóóriasrias àà
moralidademoralidade ee àà ordemordem ppúúblicablica



O patenteamento do O patenteamento do 

ser humanoser humano
�� NoNo entanto,entanto, restamrestam plenamenteplenamente
patentepatenteááveis,veis, àà luzluz dessasdessas vedavedaççõesões
especespecííficas,ficas, osos processosprocessos tecnoltecnolóógicosgicos dede
criacriaççãoão ouou modificamodificaççãoão dodo todotodo ouou parteparte
dosdos seresseres vivosvivos.. InclusiveInclusive oo homemhomem..dosdos seresseres vivosvivos.. InclusiveInclusive oo homemhomem..

�� NesteNeste passo,passo, muitomuito relevanterelevante aa atitudeatitude dada
ComunidadeComunidade EuropEuropééia,ia, aoao listarlistar emem suasua
DiretivaDiretiva 4444//9898 asas hiphipóótesesteses dede patentespatentes dede
processoprocesso consideradasconsideradas comocomo atentatatentatóóriasrias àà
moralidademoralidade ee àà ordemordem ppúúblicablica



O patenteamento do O patenteamento do 

ser humanoser humano
�� ValeVale considerarconsiderar maismais umauma vez,vez, nesteneste
contexto,contexto, aa motivamotivaççãoão dada DiretivaDiretiva quantoquanto
aoao pontoponto::

�� ((3838)) ConsiderandoConsiderando queque importaimporta tambtambéémm incluirincluir nono
articuladoarticulado dada presentepresente directivadirectiva umauma listalista indicativaindicativa dasdasarticuladoarticulado dada presentepresente directivadirectiva umauma listalista indicativaindicativa dasdas
inveninvenççõesões excluexcluíídasdas dada patenteabilidade,patenteabilidade, aa fimfim dede fornecerfornecer
aosaos jujuíízeszes ee aosaos serviserviççosos nacionaisnacionais dede patentespatentes orientaorientaççõesões
geraisgerais parapara aa interpretainterpretaççãoão dada referênciareferência àà ordemordem ppúúblicablica
ouou aosaos bonsbons costumescostumes;; queque estaesta listalista nãonão pode,pode,
evidentemente,evidentemente, serser consideradaconsiderada exaustivaexaustiva;; queque osos
processosprocessos queque atentematentem contracontra aa dignidadedignidade dodo serser humanohumano,,
nomeadamentenomeadamente aquelesaqueles queque sese destinamdestinam àà produproduççãoão dede
seresseres hhííbridos,bridos, obtidosobtidos dede ccéélulaslulas germinaisgerminais ouou dede ccéélulaslulas
totipotentestotipotentes humanashumanas ee animais,animais, tambtambéémm deverãodeverão
obviamenteobviamente serser excluexcluíídosdos dada patenteabilidadepatenteabilidade;;



O patenteamento do O patenteamento do 

ser humanoser humano
�� ((4040)) ConsiderandoConsiderando que,que, nana Comunidade,Comunidade,
existeexiste umauma posiposiççãoão consensualconsensual quantoquanto aoao
factofacto dede aa intervenintervenççãoão ggéénicanica germinalgerminal nono
HomemHomem ee aa clonagemclonagem dede seresseres humanoshumanos
atentarematentarem contracontra aa ordemordem ppúúblicablica ee ososatentarematentarem contracontra aa ordemordem ppúúblicablica ee osos
bonsbons costumescostumes;; que,que, porpor conseguinte,conseguinte,
importaimporta excluirexcluir inequivocamenteinequivocamente dada
patenteabilidadepatenteabilidade osos processosprocessos dede
modificamodificaççãoão dada identidadeidentidade gengenééticatica
germinalgerminal dodo serser humanohumano ee osos processosprocessos dede
clonagemclonagem dede seresseres humanoshumanos;;



O patenteamento do O patenteamento do 

ser humanoser humano
�� ((4141)) ConsiderandoConsiderando queque oo processoprocesso dede
clonagemclonagem dede seresseres humanoshumanos sese podepode definirdefinir
comocomo todotodo ee qualquerqualquer processo,processo, incluindoincluindo asas
ttéécnicascnicas dede cisãocisão dede embriões,embriões, queque tenhatenha porpor
objectivoobjectivo criarcriar umum serser humanohumano queque possuapossua aa
mesmamesma informainformaççãoão gengenééticatica nuclearnuclear quequemesmamesma informainformaççãoão gengenééticatica nuclearnuclear queque
outrooutro serser humanohumano vivovivo ouou falecidofalecido;;

�� ((4242)) ConsiderandoConsiderando que,que, alaléémm disso,disso, devemdevem
serser igualmenteigualmente excluexcluíídasdas dada
patenteabilidadepatenteabilidade asas utilizautilizaççõesões dede embriõesembriões
humanoshumanos parapara finsfins industriaisindustriais ouou comerciaiscomerciais;;
que,que, emem todotodo oo caso,caso, essaessa exclusãoexclusão nãonão dizdiz
respeitorespeito ààss inveninvenççõesões queque tenhamtenham umum
objectivoobjectivo terapêuticoterapêutico ouou dede diagndiagnóósticostico queque
sese aplicamaplicam aoao embriãoembrião humanohumano ee lhelhe sãosão
úúteisteis;;



O patenteamento do O patenteamento do 

ser humanoser humano
�� Ora,Ora, dizdiz oo mesmomesmo artart.. 1818 dada nossanossa LeiLei::

•• ArtArt.. 1818.. NãoNão sãosão patentepatenteááveisveis::
•• II -- oo queque forfor contrcontrááriorio àà moral,moral, aosaos bonsbons costumescostumes
ee àà seguransegurançça,a, àà ordemordem ee àà sasaúúdede ppúúblicasblicas;;

�� RelevanteRelevante tambtambéémm parapara efeitosefeitos dede nossonosso�� RelevanteRelevante tambtambéémm parapara efeitosefeitos dede nossonosso
direito,direito, eiseis queque taltal dispositivo,dispositivo,
correspondentecorrespondente aoao dada DiretivaDiretiva nana nossanossa leilei
dede patentes,patentes, remanesceremanesce praticamentepraticamente
inaplicadoinaplicado emem todatoda suasua longalonga histhistóóriaria dede
quasequase doisdois ssééculosculos.. NoNo entanto,entanto, exatamenteexatamente
porpor taltal razãorazão perfeitamenteperfeitamente pregnantepregnante aoao
exemploexemplo dodo direitodireito comparadocomparado..



O patenteamento do O patenteamento do 

ser humanoser humano
�� AssimAssim éé que,que, porpor construconstruççãoão judicialjudicial ouou
simplessimples declaradeclaraççãoão administrativaadministrativa dede
normasnormas dede exameexame dede patentepatente (atrav(atravééss dede
decretodecreto ouou mesmomesmo dede atoato inferior)inferior) seriaseria
posspossíívelvel assimilarassimilar aoao direitodireito brasileirobrasileiro aa
proibiproibiççãoão dede sese dardar patentepatente aosaos processosprocessos dedeproibiproibiççãoão dede sese dardar patentepatente aosaos processosprocessos dede
clonagemclonagem dede seresseres humanoshumanos;; aosaos processosprocessos
dede modificamodificaççãoão dada identidadeidentidade gengenééticatica
germinalgerminal dodo serser humanohumano;; ààss utilizautilizaççõesões dede
embriõesembriões humanoshumanos parapara finsfins industriaisindustriais ouou
comerciaiscomerciais;; ee aosaos processosprocessos dede modificamodificaççãoão
dada identidadeidentidade gengenééticatica dosdos animaisanimais queque lheslhes
possampossam causarcausar sofrimentossofrimentos semsem utilidadeutilidade
mméédicadica substancialsubstancial parapara oo HomemHomem ouou parapara oo
animal,animal, bembem comocomo osos animaisanimais obtidosobtidos porpor
essesesses processosprocessos..


