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Debate nas legislações (e jurisprudências) internacionais: 

 

Caso Myriad 

 

Folha de S. Paulo, 13/06/2013: “Genes humanos não podem 
ser patenteados, decide Suprema Corte dos EUA” 

http://www1.folha.uol.com.br/ciencia/2013/06/1294424-genes-
humanos-nao-podem-ser-patenteados-decide-suprema-corte-dos-
eua.shtml 

“Genes extraídos do corpo humano não podem ser protegidos por 
patentes, mas que material genético sintético pode sim ser 
patenteado.  A decisão se baseia no caso da empresa Myriad 
Genetics Inc, que detém a patente dos genes BRCA 1 e BRCA 
2, cujas mutações indicam risco maior de câncer de mama e 
ovário. 

 

 

Motivações recentes 
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Motivações recentes 
Brasil: propostas de alteração da LPI 
 
PL 4.961/2005 (dep. Mendes Thame)  
- ampliar a possibilidade de patenteamento de seres vivos, para além dos 
microorganismos transgênicos, incluindo substâncias ou materiais 
extraídos, obtidos ou isolados de seres vivos. 
 
MEI - Mobilização Empresarial pela Inovação: “Atualizar a Lei de 
Propriedade Industrial, possibilitando ampla proteção patentária para 
produtos biotecnológicos, por meio da aprovação do PL 4.961/05, em 
trâmite no Congresso Nacional (...) (Fonte: MEI (2011): Disponível em: 

http://www.inovacaonaindustria.com.br/portal/wp-content/uploads/2011/08/Agenda_Inovacao.pdf) 

 
Demais segmentos da sociedade: ? 
 
PL 654/2007 (Deputado Nazareno Fonteles) 
- impedir o patenteamento de organismos geneticamente modificados 
(OGMs).  
 

PL 5402/2013 (Deputados Newton Lima e Dr Rosinha) 
- acrescentar objetos que não são considerados invenções, alterar o rigor 
dos critérios de patenteabilidade, criar o mecanismo de oposição contra 
pedidos de patentes, modificar o dispositivo sobre a anuência prévia da 
Anvisa, entre outros pontos.  
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Estrutura do Livro 

Introdução 
 
Acordos Internacionais:  TRIPS, UPOV, CDB, TIRFAA 
 
 
Propriedade Intelectual e Aspectos Regulatórios:  
EUA, União Europeia, Japão, China, Índia e Brasil 
 
- Introdução  
 
- Legislações de Patentes em Biotecnologias 
 
- Políticas e Legislações Complementares em Biotecnologias 
 

- Considerações Finais (por país) 
 
Apêndice A: Classes Taxonômicas versus Legislações Nacionais 
 
Apêndice B: Matérias Patenteáveis em Biotecnologia 
 
Considerações Finais 



PROPRIEDADE INTELECTUAL E ASPECTOS 
REGULATÓRIOS EM BIOTECNOLOGIA 

 Objetivo: realizar uma comparação entre Brasil e países/regiões 
selecionados (Estados Unidos, Europa, Japão, China e Índia). 

 

 Biotecnologia: qualquer técnica/aplicação tecnológica que utilize 
sistemas biológicos, organismos vivos ou suas partes e derivados 
para a produção de bens e serviços. Já a biotecnologia moderna faz 
uso da informação/engenharia genética.  

 
• A concessão de patentes relativas a seres vivos é objeto de 

controvérsias:  
• dificuldade na diferenciação entre descoberta e invenção;  
• requisito da plena descrição do objeto da patente; e  
• requisito de aplicação industrial. 

 

• Em muitos casos, as legislações analisadas não permitem uma 
resposta “sim ou não” acerca do patenteamento. 

 

 As descrições legais são nominais e não codificadas => dificulta 
comparabilidade entre as normas das diferentes nações. 

 

 
 

 



ESTADOS UNIDOS 
 

• Características específicas: i) trajetória histórica de acúmulo de conhecimento e 
articulação entre academia e setor produtivo; ii) aportes governamentais que 
enfatizaram os sistemas de produção agropecuário, de defesa e energético; e iii) 
visão pragmática quanto ao uso dos conhecimentos científicos, inclusive em 
termos de monitoramento e avaliação tecnológicas e geração de jurisprudência. 

 

• Poucas vedações explícitas. Porém, o sistema leva em conta as decisões dos 
tribunais e jurisprudências (vinculantes).  

– Também, a concessão de uma patente não implica em liberação comercial do 
produto, pois há análises do sistema regulatório subsequente (FDA, USDA, 
DOE etc.). 

 

• Sistema múltiplo de proteção de plantas (sistema sui generis, patenteamento 
específico para plantas, ou patenteamento convencional), conforme a reprodução 
seja sexuada ou assexuada. 

 

• Informações sinalizam que é permitida a submissão de pedidos de patentes para 
processo biotecnológico que usa ou produz composição de matéria que é nova, 
animais não humanos, processos de clonagem de não humanos e uso de 
embriões. 

 

• Mais de uma legislação pode incidir sobre um pedido de patente, a depender do 
produto envolvido – novo medicamento humano, novo produto veterinário, novo 
método médico, aditivo alimentar etc. 

• LC: não é recomendado pela lei, mas é empregado em termos práticos  

 



UNIÃO EUROPEIA 

• Em princípio são patenteáveis:  

– material biológico que é isolado de seu meio ambiente natural/produzido por 
meio de um processo técnico mesmo que ele previamente ocorresse na 
natureza;  

– plantas ou animais, se a viabilidade técnica da invenção não está limitada a 
uma particular variedade de planta ou animal;  

– processo microbiológico ou outro processo técnico, ou um produto obtido por 
meio de tal processo. 

 

• As normas visitadas limitariam o patenteamento de invenções: 

– contrárias à ordem pública ou moralidade;  

– variedade de planta ou animal (protegido por sistema sui generis); 

– processos essencialmente biológicos para a produção de plantas ou animais;  

– processos para clonagem de seres humanos;  

– processos para modificar a identidade genética germinal de seres humanos;  

– o uso de embriões humanos para propósitos comerciais ou industriais; e  

– processos para modificar a identidade genética de animais e que possam lhes 
causar sofrimento sem qualquer benefício médico substancial ao homem ou 
aos animais, e também os animais resultantes de tais processos. 

 



UNIÃO EUROPEIA 

 

 

 

• O corpo humano, assim como a descoberta de um de seus elementos, 
não podem ser patenteados. No entanto, invenções relativas ao 
sequenciamento parcial de genes podem ser patenteadas (em 
controvérsia), desde que tenham cumprido os três critérios básicos, 
especialmente aplicação industrial. 

 

• Processos para a produção de plantas ou animais não são patenteáveis 
se eles são processos essencialmente biológicos. Processos não 
essencialmente biológicos – o que teria que ser muito bem 
caracterizado – são patenteáveis. 

 

• LC: a UE possui norma própria, o Regulamento n. 816/2006. Ademais, 
os países da UE exercem legislações próprias, que também normatizam 
possibilidades de LC. 

 

• O contraste entre as percepções de Estados Unidos e UE acerca 
das biotecnologias em agricultura e alimentos ilustra os perigos 
de se assumir que se algo é aceito em determinado lugar e 
cultura, também deveria ser aceito em outros lugares. 

 

 

 

 

 



JAPÃO 

• Dois  critérios  afetam  diretamente  o  patenteamento  em biotecnologia. O 1º é 
o critério da utilidade industrial que evita que meras descobertas gerem 
patentes e que se crie uma corrida pelo patenteamento de seres vivos e 
compostos biológicos. O 2º critério é a exigência que a patente não transgrida 
a ordem, a moralidade ou a saúde pública. 

• Atendidas estas restrições, o Japão permite, usando um conceito amplo de 
novidade, o patenteamento de animais, plantas, micro-organismos, métodos de 
engenharia genética e de compostos biológicos; proíbe a clonagem humana; e 
regulamenta o uso de embriões humanos, e de terapias genéticas. 

• A maior parte das MEDIDAS tomadas pelo poder público foi direcionada à 
promoção da bioindústria: 

• redução do custo do patenteamento de invenções via TLOs, o que incentiva a 
cooperação empresas-universidades;. 

• a instauração das TLOs (Organizações p/ Licenciamento Tecnológico) com 
relações umbilicais com as universidades, estabelecendo infraestrutura e 
recursos humanos dedicados ao patenteamento e licenciamento de invenções 
dos pesquisadores; 



ÍNDIA 

 Mudanças legislativas e regulatórias buscam proteger 
interesse público 

◦ Preços de medicamentos e saúde pública 

◦ Proteção dos direitos dos agricultores e da segurança 
alimentar 

 Lei de Patentes Indiana, alterada em 2005 

◦ Utilizou período de transição permitido por TRIPS 

◦ Explorou flexibilidades e salvaguardas do Acordo 

◦ É recente e ainda em fase de definição e contestação 

 Ações judiciais da Novartis 

 

 

 



ÍNDIA: A Lei de Patentes  
Alterada de 2005 

• Seção 3(d) insere exigência de atividade inovadora ou 
inventiva (sobretudo no setor farmacêutico) 

• Oposição à patentes pode ocorrer antes ou após sua 
concessão 

• Cláusula mailbox exigida por TRIPS não eliminará genéricos 
produzidos antes de 2005  

• Licenciamento compulsório 

 uso governamental;  

 emergência nacional ou urgência extrema (inclusive para 
fins comerciais) e  

 para produção local de genéricos em diversas situações, 
incluindo a falta de fornecimento para mercados de 
exportação  

 



Índia:  
A Lei sobre Proteção de Variedades Vegetais 

e Direitos dos Agricultores 

 Responde à exigência do Artigo 27.3(b) de TRIPS via sistema 
sui generis 

 Índia ainda rejeita UPOV 

 Faz da Índia primeiro país a contrabalancear a proteção 
direitos dos reprodutores com a dos direitos dos agricultores 

 Os direitos dos agricultores protegidos incluem: 

◦ Guardar e vender sementes; 

◦ Registrar novas variedades e receber pagamento por seu 
uso; 

◦ Observância às normas da CDB; 

◦ Não ser punido sem conhecimento de violação de direito; 

◦ Acesso a informações e apoio financeiro 

 

 

 

 

 

 

 

 



China 
Importância da biotecnologia 
 
• Rico em recursos biológicos: plantas, animais e recursos genéticos 

únicos 
• População elevada: preocupação com saúde e desenvolvimento agrícola 
• Suporte público ao desenvolvimento da biotecnologia: -> Papel central 

das instituições de pesquisa / Academia Chinesa de Ciências 
 - Parques industriais ligados à biotecnologia 
 
• Destaque em: biotecnologia agrícola (arroz híbrido), clonagem de 

animais, engenharia genética, saúde/vacinas.  
• Participação do Projeto Genoma Humano 
 

• Em saúde: 
- China pode produzir 8 / 10 produtos biomédicos campeões de vendas 

mundiais, incluindo produtos inovadores (Chen et al., 2007) 
  
 
  



China 
Legislação de patentes 
 
1979: Reforma econômica / maior abertura ao investimento estrangeiro -> 

surge o debate sobre direitos de propriedade intelectual.  
 
- Adesão à OMPI (1980) e à Convenção de Paris (1985) 
  
1984/1985: aprovada/entra em vigor a primeira Lei de Patentes da 

República Popular da China (LPC).  
 - Três emendas  
 
Primeira emenda (1992/ 1993):  
 
•  Forte pressão norte-americana: evitar tarifas punitivas sobre bens 

exportados aos Estados Unidos (Liu, 2005). 
•  Inclusão dos setores químico, farmacêutico, gêneros alimentícios, 

bebidas e especiarias; 
•  Elevação do tempo de proteção da patente de invenção (15 para 20 

anos); para MU e DI, o tempo passa de 5 para 10 anos. 
•  Entrada do país no PCT, em 1994  

 
-> Mudanças consideradas insuficientes 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



China 
Segunda emenda (2000):  
- novamente, resultado de pressões externas; 
- permitiu a entrada da China na OMC (2001) 
  
Terceira emenda (2008/2009) 
- China: ator relevante no desenvolvimento de tecnologias 
Novidade: 
 - Até a 3ª emenda: inovação divulgada pública fora da China (ex. 
palestras, feiras) não eliminava a novidade, somente divulgação em 
território nacional  ou publicação mundial 
 - Com a 3ª emenda: novidade absoluta 
 
Confidencialidade: 
-1º depósito pode ser realizado no exterior desde que submetido à  análise 
(“revisão de confidencialidade”) -> controlar fluxo de invenções que saem 
do país  
  
Indicação da origem de recursos genéticos nos depósitos de patentes:  
-Artigo 5º (2) da LPC:  invenções baseadas em recursos genéticos obtidos 
ilegalmente não são patenteáveis (motivada pela CDB) 
 

-Licenciamento compulsório: exploração insuficiente da patente, após 3 anos 
de concessão; emergência nacional, saúde pública, efeitos sobre a 
concorrência. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



China 
Legislação “intermediária” entre os países estudados 
 
Patenteamento de matérias biológicas: 
  
• Genes: patenteável somente se isolado ou extraído, pela primeira vez, de 
seu estado natural e envolver aplicação industrial (similar à Europa). 
 
• Micro-organismos: tratados como substâncias químicas, portanto o 
patenteamento é permitido.  
 
•Animais e plantas transgênicos: a proteção a plantas e animais 
transgênicos pode ser obtida apenas indiretamente, através dos efeitos da 
patente de processo.  
 
• Células-tronco embrionárias : não são patenteáveis (art. 5º da LPC: 
patentes a invenções contrárias às leis do Estado, à moralidade social ou ao 
interesse público não podem ser concedidas) 
 
• Proteção à variedade de plantas (1998/1999): adesão à UPOV 1978  
-> país eleva o número de variedades até então protegidas.  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Histórico recente das políticas públicas relacionadas à 
biotecnologia no país: 

PITCE (2003): foco na promoção da inovação 

Lei da Inovação (2004): articulação entre inst. pesquisa e setor privado + 
subvenção econômica  

 

Política de Desenvolvimento da Biotecnologia (PDB) - 2007 

Objetivos: “o aumento da capacidade de inovação das empresas 
brasileiras, a absorção de tecnologias, a geração de negócios e a expansão 
das exportações” 

Em grande parte, fruto das discussões do Fórum de Competitividade em 
Biotecnologia -> contribuições da academia, do setor governamental e da 
iniciativa privada. 

 

 PACTI/MCT (2007-2010) e PDP (2008-2010) 

 

 Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (2011-2014):  

 - Objetivo: entre outros, aumento do numero de empresas com base 
biotecnológica, especialmente as que agregam valor a biodiversidade  

 - Cerne dos esforços de incentivo à inovação do Plano Brasil Maior.  

 

Brasil 



 

Legislações Complementares 

 

Análise descritiva de: 

 

Lei de Proteção de Cultivares (Lei 9.456/1997) 

 Não restringe o uso do cultivar protegido conforme a secular tradição dos 
agricultores de menor escala, quando parte das sementes geradas em uma safra é 
aproveitada para plantio na produção subseqüente, ou ainda para fins puramente de 
pesquisa científica ou melhoramento genético. 

 O Brasil é membro da UPOV desde 1999.  

 

Lei de Biossegurança (2005) 

  

Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB) / CGEN 

CDB: Brasil é parte desde 1994, já tendo ratificado a mesma 

 - Objetivo: a conservação da diversidade biológica, o uso 
sustentável da biodiversidade e a repartição justa e equitativa dos 
benefícios provenientes da utilização dos recursos genéticos 

 - MP no 2.186-16, de 2001: responsável pela criação do CGEN 

 

 

 

 

Brasil 



Legislação de patentes em biotecnologia 

Em relação a invenções biotecnológicas, os principais artigos da LPI  

(Lei 9.279/96) são: 

 Art. 10: o que não é considerado invenção nem modelo de utilidade:  

  IX: o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos 
encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o 
genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos 
biológicos naturais. 

 

 Art. 18: define o que não é patenteável 

  III - o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos 
transgênicos que atendam aos requisitos de patenteabilidade. 

 

 Art. 24: depósito de material biológico 

 Parágrafo único:  No caso de material biológico essencial à realização 
prática do objeto do pedido, que não possa ser descrito na forma 
deste artigo e que não estiver acessível ao público, o relatório será 
suplementado por depósito do material em instituição autorizada 
pelo INPI ou indicada em acordo internacional.  

 

Brasil 



Legislação de patentes em biotecnologia 

• A incorporação da CDB no país também teve impacto no patenteamento 
brasileiro: 

 - exigência, no pedido da patente, de declaração de amostra do patrimônio 
 genético.   

 

• Resolução no 134/2006, do INPI:  

 Art. 2º: o requerente deverá declarar (...) se o objeto do pedido de patente 
 foi obtido, ou não, em decorrência de um acesso a amostra de componente 
 do patrimônio genético nacional, realizado a partir de 30/06/2000. Em caso 
 afirmativo, deverá ser informado o número e a data da Autorização, (...) a 
 origem do material genético e do conhecimento tradicional (Inpi, 2007). 

 

 Procedimentos para obtenção da autorização de acesso: críticas ao grau 
de complexidade.  

 Resultado:  poucas autorizações de acesso foram concedidas, crescente 
incerteza jurídica  

 

-> Ajustes no procedimento foram realizados 

 

 Até o momento, a tentativa de remunerar conhecimentos tradicionais e 
o uso de recursos genéticos ainda têm apresentado dificuldades em sua 
implementação.  

◦ - Conflitos institucionais, combinados com ausência de instrumentos 
internacionais de enforcement, minimizam seu sucesso. 

 

Brasil 



Resumidamente, em relação às matérias biológicas: 

 

Não são patenteáveis:  

 Micro-organismos isolados ou extraídos da natureza*; 

 Sequencias de DNA, RNA ou cromossomos isolados ou extraídos da 
natureza*; 

 Célula, tecido ou órgão animal ou vegetal*; 

 Animais (não humanos) ou plantas*. 

*Processos são patenteáveis, o “produto”, não. 

 

Mas são patenteáveis: 

 Micro-organismos geneticamente modificados; 

 Sequências de DNA, RNA e cromossomos, desde que modificados em 
relação a de ocorrência natural e capaz de ser diferenciada desta. 

 Anticorpos monoclonais 

 

Brasil 





Propriedade Intelectual  
e Biotecnologia na Índia X Brasil 

 Foi observado na pesquisa que, no que concerne à regulação em 
biotecnologia, Brasil e Índia possuem restrições de patenteamento 
semelhantes.  

  - Por exemplo, Índia e Brasil restringem a patenteabilidade de materiais 
isolados da natureza. 

 

 - A Índia, assim como o Brasil também não protege todo ou parte de seres 
vivos, com exceção de micro-organismos geneticamente modificados.  

 - O patenteamento de processos que não sejam essencialmente biológicos 
é permitido nos dois países.  

 



Propriedade Intelectual  
e Biotecnologia na Índia X Brasil 

 Controvérsias na Índia: 

 - Alguns autores, como Swarup (2008), afirmam que o momento em que 
um material biológico, ou, mais preferivelmente, uma parte deste é 
"isolado" a partir do seu ambiente natural, tal material não é mais uma 
matéria viva da forma que ocorre na natureza, conforme previsto no s. 
3 (c) da Lei de Patentes 1970. Além disso, muitas vezes o material 
obtido pelo processo de isolamento é uma matéria em estado bruto e, 
portanto, precisa ser processado (por exemplo, purificado por 
tratamento físico-químico ) para torná-lo industrialmente aplicável. 
Portanto, pode-se argumentar que  o material isolado não é 
necessariamente uma "mera descoberta de uma coisa viva" 

  Encontramos em outros artigos a menção do patenteamento de 
seqüências de nucleotídeos e polipetídeos, mesmo que isolados da 
natureza, quando atendido os requisitos de patenteabilidade. Reddy 
(2012),  explica que após dois casos judiciais sobre a questão (Mayo 
Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc. e Association 
for Molecular Pathology v. Myriad Genetics) , passou-se a entender que 
qualquer sequência de gene/DNA que é isolada da natureza é 
patenteável, pois tal sequência não existiria por si só na natureza e é 
preciso intervenção humana para obter tal sequência isolada, excluindo 
este caso da hipótese de descobrimento. 

 Entretanto a posição oficial da IPO é de que não é permitido. 

 



China 
 

 Legislação “intermediária” entre os países pesquisados 

 As diretrizes de patentes chinesas admitem o patenteamento de 
material isolado ou extraído da natureza, desde que esse produto 
atenda a todos os requisitos de patenteabilidade e não seja mera 
descoberta. 

 O artigo 25 da Lei de patentes chinesa proíbe o patenteamento de 
variedades de animais e vegetais. As diretrizes de exame de patentes 
chinesas explicam que para o país, animais ou plantas individuais são 
considerados variedades e não são patenteados. 

 Entretanto, na China as células somáticas de um animal, num tecido ou 
num órgão de um animal (exceto um embrião), e da mesma forma, 
uma célula de planta, tecido ou órgão que não possuem a propriedade 
de fotossíntese, podem ser patenteáveis, uma vez que não se 
enquadram na categoria de variedades. Encontramos, inclusive, a 
possibilidade de patenteamento de células humanas (Xin-feng 2013). 

 

 



Japão, União Europeia e EUA 

• Possuem uma proteção mais abrangente. 

• Protegem animais e suas partes, desde que possuam os requisitos 
de patenteabilidade (Japão e Estados Unidos, em alguns casos e 
com algumas particularidades, protegem inclusive variedades). 

• Protegem células humanas. 

• Protegem materiais isolados da natureza (desde que possuam os 
requisitos de patenteabilidade). 

• A UE possui uma preocupação relevante com questões éticas e 
morais e tais preocupações se verificam no detalhamento que a 
diretiva EC/44/98 apresenta do que pode ou não ser patenteado no 
campo biotecnológico. 

 - Ex. Ações judiciais, como por exemplo, contra a patenteabilidade 
de células- tronco embrionárias que destruam embriões humanos. 
Tais decisões abordam questões de moral e de ordem pública nos 
fundamentos de suas decisões. 

• O Japão também apresenta tal preocupação, mas não encontramos 
decisões judiciais ou orientações mais pormenorizadas, além do 
estabelecido no art. 32 da Lei de patentes.  

 

 

 

 

 

 

 



Depósitos de Patentes por Escritório:  
Participação dos Residentes / Total (2009-2011) 

Fonte: WIPO Statistics 



Fonte: WIPO Statistics 

Patentes de Biotecnologia por nacionalidade do 

depositante: 

 no País Residente e no Exterior  

(média: 2009-2011) 

Patentes por nacionalidade do depositante: 

No Exterior  / No País Residente 

Total Biotecnologia

EUA 0.78 0.96

Europa 1.44 2.20

Japão 0.61 0.94

China 0.05 0.05

India 0.71 4.29

Brasil 0.38 0.69



Brasil: insumos necessários 

 
1) LPI (1996) e os impactos na indústria farmacêutica 

 
2) Cenário das empresas brasileiras e da indústria de 

medicamentos biológicos/biossimilares no país 
 

3) Gastos do MS com medicamentos biológicos 
 

4) Pesquisa e inovação tecnológica em biotecnologia no Brasil 
 

5) Coréia do Sul, Israel e China: tornam-se players no mercado 
de biológicos 
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