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PROTEÇÃO DA BIOTECNOLOGIA 

Dada a abrangência do tema e suas implicações e complexidades, tanto 
sob o aspecto puramente jurídico como tecnológico, social e econômico, não 
temos a pretensão de esgotar o assunto, mas, tão somente, o de registrar 
algumas considerações de ordem prática, para que sirvam de reflexão e possam, 
de algum modo, se somarem às inúmeras colocações de estudiosos sobre a 
matéria. 

Historicamente, o desenvolvimento 
desenvolvidos aparece intimamente associado à 
sistema de patentes. 

tecnológico dos países 
existência e evolução do 

No contexto da nova ordem econômica mundial, os detentores do 
conhecimento tentam manter suas hegemonias tecnológicas através de 
proteções cada vez mais abrangentes de suas invenções ou inovações, visando 
garantir o mais efetivo acesso e domínio de mercados que lhes permitam obter o 
máximo de beneficios possíveis de suas explorações econômicas. 

A busca pelo equilíbrio entre os direitos e deveres decorrentes da 
proteção do conhecimento, de modo que os sistemas de proteção sejam 
utilizados como indutores de desenvolvimento econômico e social de cada 
nação, considerados seus diferentes níveis e condições sócio-econômicas e 
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capacitação tecnológica, têm sido alvo de preocupações específicas por parte da 
comunidade internacional gerando conflitos e ocasionando pressões e sanções 
de toda ordem. 

Não é fortuitamente, pois, nesse conjunto de verdadeiro processo 
revolucionário de tecnologia e ordem econômica, que a proteção à 
biotecnologia se insere. 

Em 1984, foi criado, no âmbito da ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA 
PROPRIEDADE INTELECTUAL - O!vlPI, um Comitê de peritos sobre 
invenções/criações biotecnológicas e propriedade industrial, com o objetivo de 
alcançar um Acordo Internacional específico para proteção ao setor. Inúmeros 
estudos foram desenvolvidos, mas as formas de proteção permaneceram 
inalteradas. 

Ainda que a biotecnologia tenha-se feito presente desde o início da 
história do homem, foi, contudo, a partir dos recentes desenvolvimentos da 
biologia celular e da biologia molecular que a humanidade despertou para o 
valor econômico dos recursos biológicos e genéticos mundiais. 

Considerando que a maioria dos recursos biológicos e genéticos atuais 
situa-se em cerca de aproximadamente 12 países em desenvolvimento e que tais 
recursos são patrimônio da nação e propriedade do Estado onde se encontram, 
a CONVENÇÃO SOBRE DIVERSIDADE BIOLÓGICA, após intenso 
processo de negociação, dispôs sobre a possibilidade de mecanismos quanto à 
repartição equitativa dos benefícios oriundos da utilização, não somente de tais 
recursos, mas também do conhecimento, das inovações e práticas das 
comunidades locais e populações indígenas. 

Acresce, entre as disposições da Convenção, o acesso e transferência 
de tecnologias pertinentes à conservação e utilização sustentável da diversidade 
biológica, incluindo as protegidas por patentes e outros direitos de propriedade 
intelectual, que, contudo, deverão apoiar e não se opor aos objetivos da 
Convenção. 

ASPECTOS DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

Hodiernamente, está claro que a Propriedade Intelectual se constitui de 
diversos ramos, a saber, Propriedade Industrial, Direitos Autorais e Conexos, 
proteção de circuitos integrados e proteção de cultivares, estando em estudos a 
inclusão da proteção a bases de dados não criativas, a folclore e outros. 



Os direitos autorais e conexos se caracterizam como a proteção daquelas 
criações intelectuais ligadas ao artístico e ao belo - à exceção, evidentemente, 
do programa de computador - e às formas de sua manifestação ou realização. 

Os circuitos integrados terão proteção sui generis, assim como os 
cultivares, estando em trâmite os respectivos projetos de lei no Brasil. 

A Propriedade Industrial inclui patentes e marcas, assim como nome 
comercial, transferência de tecnologia, segredos industriais e aspectos de 
concorrência desleal. 

O SISTEMA DE PATENTES - REQUISITOS E PRINCÍPIOS 

A possibilidade de proteger, através do sistema de patentes, organismos 
vivos, dada a sua peculiaridade e a par de questões éticas quanto à proteção de 
animais, vem, ao longo das últimas décadas, ensejando numerosas 
considerações, principalmente em vista da determinação da extensão e do 
alcance da proteção e a necessidade de adaptação de de alguns dos princípios 
fundamentais do sistema, tais como suficiência descritiva, novidade e aplicação 
industrial. 

Vale, assim, analisar, ainda que superficialmente, os requisitos e 
princípios do sistema patentário. 

Os grandes príncipios do sistema patentário foram estabelecidos na 
Convenção da União de Paris, tratado internacional em vigor desde 1883, da 
qual o Brasil é signatário original, e cuja revisão mais recente é a de Estocolmo, 
de 1967. 

São eles o de tratamento nacional, o de prioridade unionista, o da 
territorialidade e o da independência das patentes. 

Como requisitos, temos: 

a) invento - no campo da biotecnologia é de especial importância a distinção 
entre a simples descoberta e a invenção, de vez que aquelas não são passíveis de 
proteção patentária. 

Tem sido considerada como descoberta a revelação daquilo que já existe 
na natureza, sem intervenção do homem, bem como a verificação de 
fenômenos e propriedades intrínsecas ao referido produto ou leis naturais, ainda 



·"' que não previamente reconhecidas e capazes de verificação, nos termos do 
Tratado de Genebra sobre o Reconhecimento de Descobertas Científicas. 

A ocorrência, na natureza, de materiais biológicos em forma complexa, 
impura ou de misturas, onde a intervenção humana é necessária, através de 
processos de isolamento ou de purificação, de maneira que o material se tome 
passível de utilização, tem levado a considerações no tocante à sua natureza de 
descoberta ou invenção, pois os mesmos não estariam disponíveis na natureza, 
apesar de sua pré-existência. 

b) novidade - entende-se, tradicionalmente, por novo, tudo aquilo que não 
esteja inserido no estado da técnica, que se compõe de tudo aquilo tomado 
acessível ao público, através de uma descrição escrita ou oral, ou por qualquer 
outro meio, desde que seja certa quanto à existência e data e suficiente para que 
um técnico no assunto possa compreendê-la. 

No caso da biotecnologia, em vista das considerações anteriores, algumas 
leis reconhecem a novidade de materiais encontrados na natureza se não 
disponíveis para utilização imediata ou se não tiverem sido previamente 
identificados. 

A nova LPI brasileira claramente dispôs, em seu art. 1 O, inciso IX, que 
não se considera invenção 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. 

e) aplicação industrial ou utilidade - esse conceito estabelece uma linha clara, 
na área da biotecnologia, entre criações de caráter puramente científico - onde a 
utilização não é fator preponderante e nem sempre determinado - e a criação 
tecnológica. Para que se fale em invenção, pois, o requisito quanto à aplicação 
final é condição necessária, ainda que alguns países admitam que tal 
utilização não seja evidenciada no momento do depósito do pedido de patente 
mas no decorrer do processamento para sua concessão. 

d) atividade inventiva - entende-se que uma invenção é dotada de atividade 
inventiva, sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira 
evidente ou óbvia do estado da técnica. 

e) suficiência descritiva - a descrição da invenção há que ser suficiente de 
modo a permitir sua realização por técnico no assunto. Como é reconhecida a 
dificuldade de descrição suficiente de certas matérias no campo da 
biotecnologia, admite-se a possibilidade de suplementar a descrição do pedido 
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de patente com um depósito do material biológico em centros depositários 
especialmente destinados e adequados à sua manutenção e ao processamento de 
patentes. Assim o estabelecimento do Tratado de Budapeste para o 
Reconhecimento Internacional de Microorganismos para o propósito do 
processamento de patentes, com entrada em vigor em 1980. 

Não sendo o Brasil membro do Tratado acima citado, necessário será 
credenciar ou autorizar instituições para tal fim. 

No que se refere à aplicação do sistema de patentes para proteção de 
formas superiores de vida, o assunto tem merecido tratamentos diversos ao 
longo dos tempos. Inicialmente, a proteção para novas plantas surge como um 
direito especial, nos EUA, em 1930. A proteção era limitada a plantas 
reproduzidas assexuadamente e novas variedades que não as propagadas por 
tubérculos. 

Em 1961, surge a Convenção para Proteção de Novas Variedades de 
Plantas (UPOV), revista em 1978 e novamente em 1991, tendo sido alterados, 
nessa última revisão, vários princípios, notadamente o do "breeder's exception", 
aproximando os direitos conferidos àqules do sistema patentário. 

Atualmente, dependendo do produto-planta e sua forma de obtenção e/ou 
reprodução, são possíveis ambas as proteções, desde que não cumulativamente. 

Quanto aos animais superiores, a maioria das leis nacionais exclui de 
proteção, ainda que EUA venha outorgando tais patentes e que haja sérios 
debates na Europa quanto à extensão da proteção de animais como produtos de 
per se. 

Tendo o Acordo TRIPs admitido a não patenteabilidade de plantas e 
animais - o que será revisto em 4 anos da entrada em vigor do Acordo OMC, 
isto é, em 1999 - filiou-se o Brasil à corrente mais conservadora, não admitindo 
o patenteamento de seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos. 

O PL DE PROTEÇÃO À BIODIVERSIDADE 

O Projeto de Lei de Acesso à Biodiversidade Brasileira, extremamente 
positivo e merecedor de elogios em inúmeros pontos, apresenta, no que tange 
aos aspectos de proteção legal, algumas inconsistências com o sistema da 
Propriedade Intelectual vigente, que estão, portanto, a merecer certos reparos. 



Assim é que é contraditório o conceito de patente, que exige novidade, 
com conhecimentos e tradições ancestrais, o que implica a inexistência de 
novidade. 

Também não há possibilidade de existência de direitos coletivos na área 
de Propriedade Intelectual, não se podendo confundir obra coletiva (existente 
no Direito Autoral) com direitos coletivos sobre um bem imaterial. Em 
qualquer caso, exceto em obra anônima, na Propriedade Intelectual, é de sua 
essência serem os titulares perfeitamente identificáveis. 

Demais disso, por ser o sistema baseado na territorialidade da proteção, 
impossível o não reconhecimento de direitos fora do País e muito menos o 
Poder Público revisar patentes e outros direitos registrados no exterior, o que 
seria tido pelos outros países como uma ingerência descabida e inaplicável. 

Evidente que tais comentários não significam que não se deva buscar uma 
proteção adequada e forte para os recursos genéticos e biológicos brasileiros. 

O INPI está apresentando algumas sugestões nesse sentido, como 
contribuição para o debate, a saber: 

TÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art.1º - Pertencem à nação 
brasileira , e serão geridos pelo 
Estado brasileiro, todos os recursos 
biológicos e genéticos, [ recursos 
brasileiros ] existentes no território 
brasileiro e que nele tenham sua 
origem, aclimatação ou adaptação. 

Parágrafo Único - Incumbe à sociedade em 
geral e ao Poder Público em particular 
conservar a diversidade biológica e 
promover a utilização sustentável de seus 
componentes ocorrentes no País, atendidos 
os preceitos acordados na Convenção sobre 
Diversidade Biológica. 
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TÍTULO II 

DAS DEFINIÇÕES 

[ RECURSOS BRASILEIROS Todo e qualquer 
recurso genético, biológico e de tradicões 
culturais ou artísticas.] 

TÍTULO IV 
Da Proteção dos Recursos[ brasileiros] 

Biológicos e Genéticos e dos Conhecimentos 
Associados. 

Art. - As comunidades locais geradoras ou 
mantenedoras de recursos biológicos e 
genéticos, [culturais e artísticos] 
[brasileiros] têm o direito de se 
beneficiar coletivamente pela utilização 
de conhecimentos e tradições empregadas na 
conservação de tais recursos ou ainda pela 
utilização daquilo por elas criadas ou 
mantidas. 

Art. - Quaisquer criações intelectuais 
protegíveis por direitos autorais, de 
propriedade industrial, cultivares ou 
qualquer segmento de Propriedade 
Intelectual, que tenham como base qualquer 
conhecimento ou recurso biológico ou 
genético [ bem como as que tenham como base 
as tradições culturais ou artísticas de 
comunidades] , que venham a obter proteção 
no sistema legal brasileiro, serão 
consideradas como criações derivadas e seus 
titulares deverão obter aprovação das 
comunidades, antes de requerida ou obtida 
a proteção legal, e, ainda, pagar regalia 
compatível com a proteção legal obtida. 

Art. - Qualquer utilização de recursos 
biológicos e genéticos, [culturais e 
artísticos] originários do território 
brasileiro, ainda que tal utilização se dê 



•. fora dele, ensejarão compensação à 
comunidade de onde se origina, a ser 
calculada na mesma base das regalias. 

Art. - Os titulares de quaisquer direitos 
sobre bens imateriais com base em recursos 
biológicos, genéticos, [culturais e 
artísticos] oriundos do território 
brasileiro, bem como as pessoas, naturais 
ou jurídicas, que façam uso, direto ou 
indireto, de recursos biológicos e 
genéticos, [culturais e artísticos] de 
comunidades brasileiras ou oriundos do 
território nacional, deverão efetuar ou 
facilitar a transferência de tecnologia 
para uso dos bens derivados daqueles 
recursos, 
porventura 
derivados. 

observados 
tenham 

os direitos 
sobre tais 

que 
bens 

E é do debate sadio e das reflexões sobre o tema que, esperamos e temos 
certeza, surgirão os contornos de uma proteção jurídica e fática para os bens 
materiais e imateriais que talvez constituam o acervo que este País tem de mais . precioso. 

c:\winword\margbio.doc 


