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Introdução 

A Organização da Indústria de Biotecnologia (BIO) saúda a oportunidade de 
proporcionar os pontos de vista de seus membros, de modo a facilitar o acesso aos 
recursos genéticos e ao conhecimento tradicional, e, ainda, compartilhar os benefícios 
de seu uso. A BIO destaca o Governo brasileiro por seus esforços em rever suas políticas 
com o objetivo de desenvolver uma estrutura legal que estimule a pesquisa e o 
desenvolvimento, com base no valioso patrimônio genético de que o Brasil dispõe. 
Supondo que os avanços tecnológicos e a inovação que os estimula sejam os condutores 
primordiais do crescimento econômico na era moderna, é crucial que as leis e práticas 
de propriedade intelectual motivem e gratifiquem adequadamente a inovação. A BIO e 
seus membros acreditam que um regime eficiente de acesso e de repartição dos 
benefícios possa criar um ambiente que promova a colaboração e inovação no Brasil. Um 
elemento primordial deste ambiente, no entanto, deve ser um conjunto transparente e 
robusto das leis e práticas da propriedade intelectual, separado de uma estrutura 
jurídica que busque a proteção de acesso aos recursos genéticos. 

Sobre a BIO e a Indústria de Biotecnologia 

A BIO é uma associação comercial global sem fins lucrativos, que representa 
mais de 1.100 empresas, universidades, institutos de pesquisa, investidores e outras 
entidades na área de biotecnologia em mais de 32 países no mundo todo. Os integrantes 
da BIO estão envolvidos na pesquisa e desenvolvimento de produtos de biotecnologia 
relacionados aos cuidados com a saúde, agricultura, indústria e meio ambiente. Nossos 
membros vêm coletivamente conduzindo o avanço da indústria de biotecnologia e 
estimulando a criação de mais de um milhão de empregos diretos e milhões de trabalhos 
associados a este campo em Países no mundo todo. 

 
Cabe mencionar que a indústria de biotecnologia gasta bilhões de dólares por ano 

em pesquisa e desenvolvimento.  Um dos principais motivos para os acentuados 
investimentos em pesquisa e desenvolvimento, é a expectativa de que os direitos de 
propriedade intelectual sobre as novas inovações e inventos serão protegidos das 
tentativas de usurpação de terceiros. Na verdade, a expectativa por esses direitos é 
ainda mais importante para pequenas e médias empresas, as quais abrangem, 
globalmente, a grande maioria das empresas de biotecnologia. Devido ao fato dessas 
empresas não disporem de produtos no mercado, sua propriedade intelectual em 
pesquisa e desenvolvimento inovadores é seu principal recurso. Consequentemente, 
essas empresas são altamente dependentes de investimento de capital de risco e de 
entidades públicas de financiamento, tal como o Banco Nacional do Desenvolvimento - 
BNDES, e de outros recursos similares, a fim de dar início e/ou continuidade às suas 
custosas atividades de pesquisa e desenvolvimento. No entanto, esse financiamento é 
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baseado em uma rígida proteção aos direitos de propriedade intelectual em escala 
global. Consequentemente, um dos principais objetivos da BIO é assegurar que as 
empresas de biotecnologia e outras entidades que despendem altos custos em pesquisa 
e desenvolvimento, possam continuar a financiar suas operações, assegurada a devida 
recompensação futura, como resultado de seus vultosos investimentos..  

 
Dada a importância da proteção dos direitos de propriedade intelectual para o 

desenvolvimento e comercialização de produtos biotecnológicos, é de grande relevância 
o patenteamento dos inventos, observada a legislação aplicável e o processo 
administrativo adequado, a fim de obter a exclusividade na exploração de determinadas 
inovações e, assim, defende-las das tentativas de usurpação de terceiros. Portanto, 
alterações na lei que afetam a patenteabilidade de invenções de biotecnologia são 
extremamente preocupantes para os nossos membros. Em particular, no Brasil, onde 
ambos os setores público e privado investiram fortemente em biotecnologia, a pesquisa 
tem acarretado diversas descobertas promissoras, particularmente nos setores de 
biotecnologia agrícola, industrial e ambiental. Um instrumento de patentes que facilite a 
tradução dessas descobertas em produtos é de enorme valor para a indústria e para 
seus usuários. Consequentemente, as leis e procedimentos que impõem obstáculos para 
a obtenção de proteção à direitos de propriedade intelectual, comprometem a pesquisa, 
desenvolvimento e comercialização de produtos novos necessários para sustentar uma 
indústria de biotecnologia em expansão, tal como a existente no Brasil. 

 
O Brasil tomou diversas iniciativas para participar ativamente e contribuir com a 

indústria de biotecnologia global. A maior parte dos investimentos do governo, bem 
como de empresas locais e estrangeiras membros da BIO, ajudaram a desenvolver a 
indústria de biotecnologia local e gerar um espírito empresarial que resultou em 
inovações nos mais variados setores. Sendo um país dotado de uma enorme quantidade 
de diversidade biológica, com investimento em biotecnologia e um espírito empresarial 
crescente, o Brasil está destinado a continuar proporcionando contribuições admiráveis à 
indústria de biotecnologia e à economia global como um todo. Por tais motivos, dentre 
muitos outros, a BIO está muito atenta aos desenvolvimentos legais e regulatórios no 
Brasil que afetam a indústria da biotecnologia. A BIO, portanto, aprecia a oportunidade 
de envolver-se com políticos brasileiros e compartilhar os interesses de seus membros 
para garantir que as decisões sejam tomadas de modo a continuar a fortalecer o setor 
de biotecnologia no Brasil nos próximos anos. 
 
Biodiversidade no Brasil e a Convenção sobre Diversidade Biológica 

A maioria, se não todos, dos países da América do Sul, vêem-se como 
fornecedores de recursos genéticos e de conhecimento tradicional associado. O Brasil, 
em particular, é um País que ostenta uma rica biodiversidade e benefícios de uma longa 
história de conhecimento tradicional entre a quantidade significante de comunidades 
locais e indígenas espalhadas por todo o vasto território. Sabe-se que o Brasil é um País 
diversificado, lar de uma ampla variedade de espécies de plantas e de animais. Também 
é bem sabido que a biodiversidade exuberante do Brasil pode deter uma abundância de 
substâncias valiosas, com aplicações potenciais nos mais variados setores de 
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biotecnologia em desenvolvimento, incluindo as indústrias farmacêutica, cosmética e 
agroquímica.1 

 A identificação, extrapolação e modificação das substâncias contidas no 
patrimônio genético brasileiro podem, indubitavelmente, levar ao desenvolvimento de 
produtos que forneçam grande valor à humanidade e podem contribuir para uma 
melhoria na qualidade de vida de todos. Assim sendo, há um longo caminho a ser 
percorrido, iniciando-se pela identificação das principais substâncias capazes de fornecer 
um produto comercializável; a submissão deste produto a extensivos testes de 
segurança e de eficácia e, por fim; que este produto seja moldado para atender às 
demandas do mercado. Este último passo requer quantidade significante de criatividade, 
pesquisa e desenvolvimento. Este engenho, juntamente com altos investimentos 
dedicados à pesquisa e desenvolvimento, é o que se busca para ser protegido pelos 
direitos de propriedade intelectual. 

 Conclui-se que o cenário ideal seja um ambiente favorável ao investimento e que 
proporcione colaboração e conservação do patrimônio genético e conhecimento 
tradicional associado pertencente às comunidades indígenas. Tal ambiente seria aquele 
que encoraja a colaboração e investimento entre empresários, o país, e comunidades 
nativas com o intuito de melhorar a qualidade de vida de todos por meio da inovação. 

 Considerando a importância do Brasil como um País rico em biodiversidade e 
conhecimento tradicional, não é surpresa que o primeiro acordo internacional voltado 
para a proteção da diversidade foi assinado no Rio de Janeiro, em 1992. A Convenção 
sobre Diversidade Biológica (CDB), que atualmente tem mais de 190 integrantes, 
incluindo o Brasil, vai além das iniciativas internacionais anteriores, na medida em que 
reconhece plenamente que a conservação da diversidade biológica é de interesse 
comum da humanidade e que as nações são responsáveis pela conservação de sua 
diversidade biológica e pelo uso de seus recursos biológicos de forma sustentável. 

Obrigações na CDB e o Protocolo de Nagoia  

Considerando que boa parte da discussão sobre o acesso a recursos genéticos, 
conhecimento tradicional e repartição de benefícios surge em conexão com a CDB, a BIO 
gostaria de aproveitar esta oportunidade para expor uma visão geral sobre as 
disposições de acesso e repartição de benefícios da CDB e do Protocolo de Nagoia. O 
Protocolo de Nagoia sobre o Acesso a Recursos Genéticos e Repartição Justa e Equitativa 
dos Benefícios Derivados de sua Utilização para a Convenção sobre Diversidade Biológica 
é um acordo adicional à CDB.2 O Brasil é um assinante do Protocolo de Nagoia. 

 

                                                 
1 Walter Reid et al, A New Lease on Life, Biodiversity Prospecting: Using Genetic Resources for Sustainable 
Development, World Resources Institute, Washington, D.C.,1993. 
2 O Protocolo foi adotado em 29 de outubro de 2010 em Nagoia, Província de Aichi, Japão, e entrará em vigor 
em 90 dias após o quinquagésimo instrumento de ratificação. 
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Conforme disposto no Artigo 1º da CDB, são três os seus objetivos: (1) a 
conservação da diversidade biológica; (2) o uso sustentável de seus componentes; e (3) 
a repartição justa e equitativa dos benefícios decorrentes da utilização dos recursos 
genéticos. Cabe notar que o terceiro objetivo relata especificamente o acesso adequado 
aos recursos genéticos e a transferência correta das tecnologias relacionadas, 
considerando todos os direitos sobre aqueles recursos e tecnologias. 

De acordo com os princípios definidos no Artigo 3º, a CDB reconhece a soberania 
de cada Estado nacional sobre seus próprios recursos biológicos e afirma que a 
conservação da diversidade biológica é uma preocupação comum da humanidade. A 
confirmação do domínio do Estado cria um regime legal, sendo uma pré-condição para a 
introdução de contratos de mercado bilaterais entre o portador e o usuário da 
biodiversidade. 

A. Acesso aos Recursos Genéticos 

De acordo com o Artigo 15 da CBD, somente os governos nacionais tem 
competência para determinar o acesso aos recursos genéticos, estando sujeitos à 
legislação nacional. Enquanto os Estados nacionais possuem o direito de domínio para 
explorar seus próprios recursos de acordo com suas próprias políticas ambientais, o 
princípio da soberania nacional é equilibrado pela obrigação das Partes Contratantes de 
se esforçar a criar condições que facilitem o acesso aos recursos genéticos para uso 
ambientalmente correto pelas outras Partes, e não impor restrições que vão de encontro 
com os objetivos da Convenção, conforme previsto em seu Artigo 15(2). Dessa forma, o 
direito dos Estados nacionais de controlar o acesso aos recursos genéticos não é um 
direito absoluto. 

Os parágrafos quarto e quinto do Artigo 15 da CBD contêm as condições gerais 
para tornar o acesso aos recursos genéticos dependente. Por meio do condicionamento 
do acesso aos termos mutuamente acordados, o Artigo 15(4) implica a expectativa de 
uma negociação entre a Parte que concede o acesso e a empresa ou instituição que 
busca o acesso. De acordo com o Artigo 15(5), o acesso aos recursos genéticos pode 
estar sujeito ao consentimento previamente informado da Parte que fornece tais 
recursos. A linguagem específica empregada revela que a imposição desta condição é 
uma opção mais do que uma obrigação. Desse modo, trata-se de um assunto  sobre o 
qual cabe à legislação nacional decidir em quais instâncias o consentimento prévio se 
aplicará, e também para especificar as exigências gerais do referido consentimento. 

Também é relevante mencionar os Artigos 15(6) e 15(7) da CDB, relacionados à 
pesquisa e à utilização dos recursos genéticos. O artigo 15(6) estabelece uma obrigação 
geral de cada Parte, consistente em se esforçar em desenvolver e conduzir a pesquisa 
científica com base nos recursos genéticos fornecidos pelas outras Partes com 
participação integral, e sempre que possível, dentro do País provedor. Por outro lado, o 
Artigo 15(7) define que as Partes devem adotar uma estrutura legal, a fim de repartir de 
uma forma justa e equitativa os resultados da pesquisa e desenvolvimento, bem como 
os benefícios decorrentes do uso comercial dos recursos genéticos mediante termos 
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mutualmente acordados. Dessa forma, somente a legislação que considera os interesses 
dos possíveis usuários, bem como dos provedores dos recursos genéticos de forma 
equilibrada, irá estimular o uso ambientalmente correto da biodiversidade e garantir os 
benefícios adequados de sua exploração. 

B. Acesso e Transferência de Tecnologia 

O Artigo 16 da CDB prevê que as Partes têm a obrigação de fornecer e/ou 
facilitar o acesso e transferência de determinadas tecnologias às outras Partes. Cabe 
mencionar que essa obrigação é limitada às tecnologias diretamente ligadas à 
conservação ou ao uso sustentável dos recursos genéticos ou, ainda, sua exploração, o 
que também inclui a engenharia genética e as outras técnicas modernas de 
biotecnologia. 

Já o Artigo 16(2) da CDB esclarece esta obrigação mais adiante declarando que o 
acesso e transferência devem ser fornecidos e/ou facilitados de acordo com os termos 
mais favoráveis e justos. De acordo com o parágrafo dois, no caso da tecnologia sujeita 
aos direitos de propriedade intelectual, tal acesso e transferência devem ser fornecidos 
nos termos que reconheçam e que sejam coerentes com a proteção adequada e efetiva 
desses direitos. Isto estabelece uma ligação com o regime internacional dos direitos de 
propriedade intelectual e em particular com seus padrões, conforme definidos no Acordo 
TRIPS. Além disso, as Partes Contratantes, de acordo com o Artigo 16(5) tem a 
obrigação de cooperar na área da propriedade intelectual, a fim de garantir que tais 
direitos sustentem, e não vão contra, os objetivos da Convenção. 

C. O Protocolo de Nagoia 

 O Protocolo de Nagoia contém uma série de obrigações que foram elaboradas 
para promover e reforçar mais eficazmente as obrigações de repartição de benefícios 
com relação ao uso de recursos genéticos. Significantemente, as obrigações de 
repartição de benefícios especificadas no Protocolo permanecem apoiadas no princípio 
de “termos mutualmente acordados.” Este princípio, que é refletido nas disposições 
originais da CDB, significa que tanto a existência quanto a natureza das obrigações de 
repartição de benefícios, decorrentes do uso de um recurso genético, deve ser definido 
por um acordo entre o provedor e o usuário do recurso. Dessa forma, os termos 
encontrados em um contrato ou em um acordo de transferência de material versam 
sobre a obrigação de repartir esses benefícios e definem a natureza dessas obrigações. 
  
 O Protocolo de Nagoia também estabelece uma quantidade de obrigações 
adicionais das Partes com a CBD e com o Protocolo, que foram projetados para tornar 
operacional a aplicação global das obrigações de repartição de benefícios, e para indicar 
os lapsos identificados no regulamento da arrecadação dos recursos genéticos. Por 
exemplo, o Protocolo estabelece medidas que exigem que os Países garantam que os 
recursos genéticos usados dentro de seus territórios sejam acessados de acordo com as 
leis e regulamentos regidos antes do consentimento informado, e que haja repartição de 
benefícios encontrados no País que fornece acesso ao recurso. Mais especificamente, o 
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Protocolo obriga os países a estabelecerem “pontos de verificação” para melhor 
documentar e regular a transferência e movimentação física dos recursos genéticos. 
Além disso, o Protocolo estabelece um “certificado reconhecido internacionalmente” para 
evidenciar que uma empresa ou pesquisador atendeu: (i) ao consentimento prévio 
fundamentado e; (ii) às obrigações de repartição de benefícios impostos incidentalmente 
à coleta de um recurso genético. O certificado será emitido pelo País provedor no 
momento do acesso, quando o consentimento prévio fundamentado é fornecido e um 
acordo de transferência material ou outros termos mutualmente acordados são 
estabelecidos. Finalmente, para garantir o sucesso, o Protocolo prevê a criação dos 
pontos focais nacionais e das autoridades nacionais competentes para servir como 
pontos de contato para informações, acesso ou cooperação em questões de 
conformidade. 

Análise da Estrutura Legal do Brasil para o Acesso e Repartição de Benefícios 

 Antes da análise da CDB e de sua implementação específica no Brasil, a BIO 
reconhece que a Constituição Federal Brasileira de 1988 ressalta a importância de 
regulamentar o vasto patrimônio genético do País. O §1º do Artigo 225 da Constituição 
Federal compele o governo federal a preservar a diversidade e a integridade do 
patrimônio genético do Brasil e a controlar as entidades engajadas na pesquisa e 
manipulação do referido material genético. Além disso, o §4º do mesmo Artigo 
reconhece que as áreas consideradas patrimônio nacional, como a Floresta Amazônica 
brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense, e a Zona 
Costeira, somente devem ser usadas sob condições que assegurem a preservação de 
seus ambientes, incluindo seus recursos. 

A. Histórico Legal—Decreto Presidencial, Decretos e Resoluções 

 Com base na Constituição Federal e nas disposições da CDB destacadas acima, o 
Poder Executivo do Governo Federal Brasileiro emitiu um Decreto Presidencial nº 2.186-
16, visando à proteção do patrimônio genético do Brasil e regulando o acesso a seus 
recursos naturais. Em termos práticos, um dos resultados mais significantes do Decreto 
Presidencial é a criação do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético (CGEN) – uma 
entidade governamental conduzida por um representante do Ministério do Meio 
Ambiente. As principais atividades do CGEN são (i) conceder autorização de acesso ao 
patrimônio genético e ao envio de amostras de componentes do patrimônio genético e 
(ii) conceder certificados de acesso ao conhecimento tradicional associado. Há duas 
formas de se obter autorização do CGEN para acessar os recursos genéticos no Brasil: 
(i) uso não comercial e (ii) uso comercial. 

Quando não há possibilidade de uso comercial, a autorização para o acesso dos 
componentes do patrimônio genético e o conhecimento tradicional associado pode ser 
concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (IBAMA) ou pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq). Nesses casos, as autorizações são concedidas somente após o 
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consentimento prévio dos provedores dos recursos genéticos e do conhecimento 
tradicional associado, ex.: comunidades indígenas locais. 

Quando o acesso é requerido para fins comerciais, o CGEN ordena que somente 
as instituições brasileiras devidamente registradas possam ter acesso ao conhecimento 
tradicional e aos recursos genéticos. Embora as instituições brasileiras locais possam ter 
uma parceria com uma entidade estrangeira, a entidade local deve ser parte responsável 
pela coleta de quaisquer recursos genéticos e conhecimento tradicional associado. 
Nessas situações, a instituição brasileira somente pode acessar os recursos genéticos 
após a execução e aceitação de um contrato denominado como “Contrato para Uso do 
Patrimônio Genético para Repartição de Benefícios”. Ademais, o Decreto Presidencial 
determina, especificamente, que tais contratos somente entrarão em vigor mediante o 
consentimento do CGEN. 

Além do Decreto Presidencial principal, há uma série de Decretos que o 
implementam e regulamentam, nos quais estão previstos normas e regulamentos mais 
específicos relacionados ao acesso e comercialização de produtos derivados do 
patrimônio genético. Por exemplo, o Decreto 3945/2001 cria a composição do Conselho 
de Administração do CGEN, o qual inclui mais de 19 membros do Governo Federal, e 
destaca normas adicionais para o acesso e uso dos recursos genéticos. O Decreto 
4946/2003 estipula, ainda, muito mais normas e regulamentos para as empresas que 
buscam a obtenção de acesso ao patrimônio genético, e o Decreto 5459/2005 prevê 
sanções disciplinares pelo não cumprimento dos regulamentos relacionados ao acesso 
aos recursos genéticos. 

Sob a perspectiva da BIO e de seus membros, talvez o mais problemático dos 
novos conjuntos de normas esteja contido no Decreto 6159/2007, o qual alterou 
algumas das disposições do Decreto 3945/2001. O Decreto 6159/2007 exige, entre 
outras coisas, que o supramencionado “Contrato para Uso do Patrimônio Genético e 
Repartição de Benefícios” seja aprovado pelo CGEN antes de qualquer desenvolvimento 
tecnológico envolvendo os recursos genéticos e antes de depositar qualquer pedido de 
patente. Além disso, este Decreto apresenta condições adicionais e limitações com 
relação ao uso de material genético. Por exemplo, se o material genético estiver para 
ser enviado ao exterior, um Formulário de Transferência de Material deve ser 
apresentado ao CGEN, declarando que a parte receptora não deve (i) transferir o 
recurso genético a qualquer outro terceiro; (ii) iniciar desenvolvimento tecnológico; ou 
(iii) depositar um pedido de patente sem primeiro obter um contrato assinado e a 
autorização correspondente do CGEN. Em outras palavras, a aprovação do CGEN deve 
ser obtida a fim de transferir o material genético, iniciar pesquisas e desenvolvimento e, 
por fim, depositar um pedido de patente. 

Com a adoção do Decreto 6159/2007, a emissão de patentes que protejam 
produtos ou processos derivados de amostras de patrimônio genético é condicionada em 
conformidade com diversas normas e regulamentos. Para atender os Decretos 
supramencionados, o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI) aprovou 
diversas Resoluções. A Resolução 69/2013 decretada mais recentemente, que 
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acompanha as Resoluções 207/2009 e 134/2006, exige aos depositantes dos pedidos de 
patente que informem ao INPI sobre a origem do material genético e de algum 
conhecimento tradicional associado, bem como o número da Autorização de Acesso ao 
Patrimônio Genético obtido através CGEN. Se o pedido de patente não estiver baseado 
no uso de qualquer material genético ou de conhecimento tradicional, um formulário à 
parte deve ser apresentado ao INPI confirmando esta informação. Portanto, antes de 
qualquer exame substantivo, o depositante de um pedido de patente deve comprovar 
que todas as exigências previstas nos Decretos Presidencial e acompanhantes tenham 
sido atendidas. 

B. Análise mais Detalhada da Estrutura Legal  

1. Autorização de Acesso pelo CGEN  

Todo o processo legal para obter acesso ao material genético, depositar pedidos 
de patente, e essencialmente para comercializar produtos derivados de material 
genético obtido no Brasil, é tão complexo e dificultoso que torna praticamente 
impossível o seu andamento. Uma constante preocupação é, portanto, que as normas 
para atender os Decretos e Resoluções supramencionados são tão complicadas e 
convolutas que acaba por ser moroso o atendimento de todas as exigências legais 
dentro de um período adequado para se realizar e executar os projetos de pesquisa e 
desenvolvimento. 

Com relação à obtenção do acesso, há diversas incertezas sobre como obter a 
autorização adequada. Como questão preliminar, quando uma comunidade indígena está 
envolvida, o acesso às terras das comunidades indígenas deve primeiramente ser 
autorizado pela Função Nacional do Índio – FUNAI. Somente depois, quando o acesso vai 
além da mera coleta de amostras e envolve análise científica das amostras, 
desenvolvimento tecnológico, e acesso ao conhecimento tradicional, deve-se solicitar 
autorização ao CGEN. 

Este processo de aprovação possui muitas etapas e carece de organização e 
coordenação. Por exemplo, a solicitação de autorização para o CGEN necessita de um 
relatório de projeto completo destacando as atividades e a pesquisa proposta. Além 
disso, uma Instituição Depositária aprovada pelo CGEN deve ser selecionada como 
responsável pela proteção dos recursos genéticos. Além disso, deve ser obtido um 
acordo no qual a liderança da comunidade indígena ou de um local concorde em 
cooperar com a organização interessada no acesso aos recursos genéticos e ao 
conhecimento tradicional. Na maioria dos casos, um relatório antropológico 
independente também será necessário a fim de obter o acesso. Finalmente, será 
requerido um acordo de contrato multilateral, no qual o projeto é novamente descrito 
em detalhes e os termos para o compartilhamento de benefício são claramente 
estipulados. 

Além de ser bastante fatigante, uma análise mais detalhada das exigências 
ilustra as complexidades do processo de pedido. Por exemplo, as normas não 
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especificam as informações que devem ser contidas na pesquisa proposta e nos 
relatórios antropológicos. Quanto à Instituição Depositária, não está claro se uma 
instituição não aprovada pelo CGEN pode ser utilizada, e, em caso afirmativo, há pouca 
orientação de quais instituições são aprovadas pelo CGEN. Finalmente, com relação ao 
acordo de repartição de benefícios, não está claro quem serão as partes do acordo. 
Essas dúvidas são muito difíceis de serem sanadas, posto que o CGEN aparenta possuir 
critérios diferentes de acordo com as particularidades de cada caso. 

Finalmente, as normas complexas e os procedimentos que regem o acesso e o 
uso de material genético e de conhecimento tradicional criam barreiras significantes 
para a inovação, devido, em grande parte, ao atraso do CGEN em aprovar os projetos 
de P&D. Nossas experiências atuais ilustram que leva cerca de dois a três anos para as 
empresas de biotecnologia receberem as aprovações necessárias do CGEN. Este atraso 
claramente retarda e desencoraja a pesquisa e desenvolvimento, particularmente em 
um campo em que as empresas devem ser ágeis e adaptar-se rapidamente a um 
mercado de mudanças e novas informações e desenvolvimentos científicos. 

2.   Implicações da Autorização do CGEN na Propriedade Industrial 

O papel do CGEN em fornecer aprovação antes de depositar um pedido de 
patente no Brasil apresenta impedimento significante à obtenção de proteção de 
patentes. A exigência de que o CGEN aprove um projeto de desenvolvimento tecnológico 
como um requisito necessário antes do depósito de um pedido de patente equivale a 
uma nova exigência efetiva para a patenteabilidade, que não é prevista na Lei Brasileira 
da Propriedade Industrial 9279/1996. 

De acordo com o presente sistema, a fim de obter uma patente, um requerente 
deve obter a aprovação do CGEN e fornecê-la ao INPI antes da autarquia dar início ao 
exame do pedido da patente. Conceitualmente, uma invenção poderia atender aos 
requisitos de patenteabilidade, isto é, a invenção poderia ser nova, possuir atividade 
inventiva, ser industrialmente aplicável, e atender ao requisito de suficiência descritiva, 
mas ter a patenteabilidade negada com base na não obtenção de aprovação prévia do 
CGEN. Consequentemente, as aprovações obrigatórias do CGEN podem, por estas 
razões, ainda atrapalhar a inovação e o investimento por possivelmente privar o 
patenteamento de muitos produtos e processos importantes. 

Não obstante, a determinação da necessidade ou não de se obter a aprovação 
prévia do CGEN antes de depositar um pedido de patente é muito questionável, dado 
que, em muitas circunstâncias, é extremamente difícil e praticamente impossível saber a 
origem exata de um recurso genético que possa ter sido usado ou descrito em um 
pedido de patente. Além disso, não há orientação adequada quanto à relevância do 
material genético ou do conhecimento tradicional para a invenção reivindicada. Esta 
falta de clareza gera uma quantidade substancial de imprecisões quanto ao escopo e à 
aplicabilidade das normas e regulamentos relevantes. 
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Além de criar critérios adicionais de patenteabilidade, qualquer requerimento que 
exija a aprovação prévia do CGEN prolonga indevidamente o processo de exame do 
pedido de patente, contribuindo para o agravamento do enorme backlog (tempo médio 
em que o pedido espera para ser analisado) do INPI. Não é incomum para as empresas 
de biotecnologia ter pedidos de patentes pendentes no INPI por 10 anos. Quaisquer pré-
requisitos adicionais para o depósito de um pedido ou a necessidade de se obter 
aprovações prévias aditivas fora do Instituto Nacional de Propriedade Industrial 
ocasionarão atrasos significantes no processo de patenteabilidade, os quais têm graves 
efeitos econômicos em termos de perdas imediatas e em possíveis investimentos 
futuros. 

3.  Implicações práticas da Atual Estrutura 

As complexidades e incertezas decorrentes do Decreto Presidencial e seus 
Decretos acompanhantes tornou extremamente desafiador o acesso e o uso do 
patrimônio genético do Brasil. Pode-se observar, como resultado de todos esses 
obstáculos, um número muito baixo de autorizações de acesso ao patrimônio genético 
concedidas pelo CGEN na última década. Ainda mais preocupante é que, 
desproporcionalmente, uma maior quantidade de multas foi aplicada às empresas 
engajadas em pesquisa e desenvolvimento em biotecnologia no País. 

A entidade responsável pela aplicação das penalidades, o IBAMA, distribuiu 
multas em torno de US $250.000 por caso a múltiplas empresas, incluindo muitas 
empresas brasileiras, em sujeição a um novo programa chamado ‘Operação Novos 
Rumos’. É muito perturbador saber que o IBAMA multou empresas sem qualquer 
evidência de violação do Decreto Presidencial ou dos Decretos, somente baseando-se 
em alegações generalizadas e sem fundamento acerca do acesso aos recursos genéticos 
observados. Outro assunto preocupante é a imposição do IBAMA de multas às 
empresas, incluindo empresas brasileiras, pelo uso de patrimônio genético que não seja 
nativo do Brasil, o que sai do escopo do Decreto Presidencial e dos seus Decretos 
acompanhantes. Além de criar desincentivos à inovação no Brasil, essas multas também 
ameaçam os esforços de colaboração e de conservação entre as comunidades indígenas 
locais e a indústria, que surgem das iniciativas fomentadas pela repartição de 
conhecimento e experiência de cientistas qualificados e de comunidades locais. 

Além das preocupações no tocante às multas impostas pelo IBAMA, a BIO 
também gostaria de destacar que a interpretação do CGEN sobre o que constitui a 
bioprospecção excede a definição de patrimônio genético, conforme prevista no Decreto 
Presidencial e na Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB). Mais especificamente, a 
Orientação Técnica do CGEN define que o escopo da bioprospecção inclui o acesso ao 
“material biológico”, que é mais amplo no escopo do que as definições de patrimônio 
genético previstas no Decreto Presidencial e na CDB. Como reação à extrapolação 
excessiva pelo CGEN na definição da bioprospecção, a comunidade de biotecnologia 
também é submetida a uma posição de insegurança judicial quanto a se o Decreto 
Presidencial e os atos administrativos do IBAMA e do CGEN são legalmente autorizados. 



 

11 

 

Obtenção de Acesso e Repartição de Benefícios  
 

A BIO há muito tempo apoia os objetivos do acesso e de benefícios da CDB. 
Ademais, a BIO se opõe firmemente contra qualquer remoção ilegal de recursos 
genéticos de seus proprietários legais. Pelas razões articuladas abaixo, a BIO acredita 
que a forma mais eficaz de se alcançar as metas da CDB é por meio de leis de âmbito 
federal que não sejam relacionadas ao sistema de patenteabilidade, que possa gerir 
mais direta e efetivamente o acesso e controle sobre recursos genéticos e conhecimento 
tradicional. A BIO também acredita firmemente que a regulamentação do acesso aos 
recursos genéticos e ao conhecimento tradicional traria maior foco na promoção da 
pesquisa, desenvolvimento econômico, e repartição de benefícios. 

A. Regimes claros, práticos e bem definidos de acesso e repartição de benefícios 
promovem a P&D e estimulam os esforços de desenvolvimento e 
conservação. 

A fim de fornecer exemplos de como favorecer os objetivos da CDB e de obter 
um regime de acesso e repartição de benefícios bem sucedido, que estimule a P&D, a 
BIO preza pela oportunidade de compartilhar as experiências dos Estados Unidos, um 
não membro da CDB, e da Costa Rica, posto que ambos os Países buscaram desenvolver 
sistemas bem sucedidos com base em contratos para garantir um adequado acesso e 
repartição de benefícios. Uma breve visão geral dos regimes de acesso e repartição de 
benefícios nesses países mostrará como um sistema baseado em contratos claros e bem 
definidos pode facilitar a pesquisa, desenvolvimento, e a comercialização de inovações 
biotecnológicas, especialmente quando este regime independe do regime de 
patenteabilidade. 

  
1. Estados Unidos 

 
 Nos Estados Unidos, as leis de propriedade pessoal e de contratos, inter alia,  
governam o acesso aos recursos genéticos e o compartilhamento de benefícios a partir 
do uso dos referidos recursos. De modo geral, o proprietário da terra detém os recursos 
genéticos encontrados naquela propriedade. Os governos federal, estaduais e locais dos 
Estados Unidos, governos estaduais e locais, tribos, empresas, cidadãos e não cidadãos 
podem ter sua própria propriedade. No caso de Parques Nacionais federais, sob 
jurisdição do Departamento Norte-Americano do Interior, por exemplo, a Lei de 
Administração Geral de Parques Nacionais de 1998 (Lei de 1988) incentiva o uso de 
parques para a ciência e para a publicação dos resultados das pesquisas neles 
realizadas, e exige ainda que os experimentos realizados sejam condizentes com as leis 
e políticas de administração do parque. Esta lei também exige que a pesquisa seja 
conduzida de forma que não apresente ameaça aos recursos do parque ou ao 
divertimento do público. 
  
 De importante significância, a Lei de 1998 autoriza expressamente as 
negociações com a comunidade de pesquisa e com indústrias privadas para disposições 
justas e eficientes de repartição de benefícios com relação à pesquisa realizada em 
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parques nacionais. A Lei também autoriza o incremento da pesquisa científica nos 
parques nacionais e o uso de análises científicas nas decisões de administração do 
parque. A lei também encoraja os parques nacionais tornarem-se locais de estudo 
científico por pesquisadores tanto do setor público como do privado, além de exigir 
programas de inventário e de monitoramento a longo prazo, promovendo assim 
informações mais fundamentadas. 
 
 O Serviço do Parque Nacional (NPS), uma repartição do Departamento Norte-
Americano do Interior, administra os parques nacionais e as áreas relacionadas 
conforme as leis e regulamentos federais. De acordo com a Lei de 1998, o NPS 
estabeleceu seu próprio conjunto de normas e regulamentos para garantir o acesso e 
repartição de benefícios de forma adequada. Especificamente, o NPS tem exigências à 
parte para a coleta de materiais dos parques nacionais, dependendo do tipo de uso 
pretendido. Para as coletas que tem exclusivamente finalidades científicas e 
educacionais, o parque nacional tem a autoridade para emitir uma Permissão de Coleta 
e de Pesquisa Científica. 3  As coletas de espécimes para pesquisa científica serão 
autorizadas somente se a coleta for necessária para as finalidades científicas declaradas 
e incluídas na solicitação da pesquisa. 4  Dessa forma, a permissão usada pelo NPS 
especifica os termos e condições pelos quais uma parte está autorizada a coletar 
materiais do parque e as finalidades para as quais tais espécimes podem ser usados. 
 
 Qualquer parte que apresente um pedido de Permissão de Coleta para uma 
Pesquisa Científica propondo o uso dos resultados de pesquisa para fins comerciais ou 
geração de receita deve celebrar um Acordo de Pesquisa e Desenvolvimento Cooperativo 
(CRADA), ou outro acordo aprovado com o NPS 5  de repartição de benefícios. 
Geralmente, de acordo com os termos de um CRADA, uma parte pode fazer uso 
comercial dos resultados de sua pesquisa, ou de outra maneira que gere renda com a 
repartição de benefícios com o NPS. Um CRADA também poderia identificar a alocação 
da propriedade em quaisquer invenções feitas, e de outros direitos e obrigações das 
partes, incluindo a comunicação de exigências e a forma como as discussões devem ser 
tratadas. O relato das exigências pode incluir notificações sobre desenvolvimento de 
qualquer invenção, baseada em pesquisas com espécimes coletadas nos parques e a 
identificação de qualquer pedido de patente que reivindique uma invenção desenvolvida 
como resultado de pesquisas com espécimes ou outros materiais coletados. 
  

                                                 
3 Vide 36 C.F.R. 1.6 (“Permissões”).  Vide http://www.gpo.gov/fdsys/granule/CFR-2012-title36-vol1/CFR-
2012-title36-vol1-sec1-6/content-detail.html 
4 Vide 36 C.F.R. 1.6 (“Permissões”) e 2.5 (“Pesquisa de Espécimes”). Vide 
http://www.gpo.gov/fdsys/granule/CFR-2011-title36-vol1/CFR-2011-title36-vol1-sec2-5/content-detail.html 
5 Lei Federal de Tecnologia de 1986 foi promulgada pelo Congresso Norte-Americano com a intenção de 
encorajar a pesquisa cooperativa e a transferência de tecnologia entre o governo federal e o setor privado. Um 
CRADA é definido como um contrato de acordo sob o qual uma empresa privada contribui com recursos, isto é, 
fundos, instalações, serviços, ou pessoal, para um laboratório ou instalação federal que realiza a pesquisa. 
Vide 15 USC 3710a, http://www.gpo.gov/fdsys/granule/USCODE-2011-title15/USCODE-2011-title15-chap63-
sec3710a/content-detail.html. 

http://www.gpo.gov/fdsys/granule/CFR-2012-title36-vol1/CFR-2012-title36-vol1-sec1-6/content-detail.html
http://www.gpo.gov/fdsys/granule/CFR-2012-title36-vol1/CFR-2012-title36-vol1-sec1-6/content-detail.html
http://www.gpo.gov/fdsys/granule/CFR-2011-title36-vol1/CFR-2011-title36-vol1-sec2-5/content-detail.html
http://www.gpo.gov/fdsys/granule/USCODE-2011-title15/USCODE-2011-title15-chap63-sec3710a/content-detail.html
http://www.gpo.gov/fdsys/granule/USCODE-2011-title15/USCODE-2011-title15-chap63-sec3710a/content-detail.html
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Um excelente exemplo de parceria que envolveu a repartição de benefícios tanto 
do tipo monetário como não monetário é o CRADA negociado entre a Diversa 
Corporation e o Parque Nacional Yellowstone. Como recompensa pelo acesso aos 
recursos genéticos no habitat exclusivo da Yellowstone, a Diversa acordou em fornecer 
ao Yellowstone um pagamento antecipado de US $100.000, pagável em cinco parcelas 
anuais, a fim de ser isenta de quaisquer pagamentos futuros de royalties recebidos pelo 
Yellowstone.6 O CRADA também continha disposições para o pagamento de royalties ao 
Yellowstone caso um produto derivado dos recursos genéticos gerasse lucros.7 

 
Além dos benefícios monetários, a parceria envolveu também um componente de 

doação de equipamento ao Yellowstone, e treinamento de sua equipe. A Diversa 
forneceu o equipamento aos funcionários do parque, tal como kits de extração de DNA e 
“primers” de DNA necessários para iniciar a reação em cadeia de polimerase para 
detectar o DNA alvo.8 Os cientistas da Diversa também auxiliaram no treinamento da 
equipe da Yellowstone nas técnicas de biologia molecular.9 

2. Costa Rica 

A Costa Rica é largamente vista como líder no desenvolvimento de estratégias de 
sucesso voltadas ao acesso e repartição de benefícios de recursos genéticos. Isto se 
deve basicamente ao fato de que a Costa Rica possui um dos regimes mais avançados e 
transparentes. Os regulamentos da Costa Rica para a obtenção do acesso aos recursos 
genéticos são claros e bem definidos, e como resultado da clareza nas diretrizes e no 
relacionamento colaborativo com o governo, há uma quantidade significante de 
contratos com empresas na indústria de ciências biológicas. 10  Além disso, devido à 
crescente quantidade de contratos, o País tem recebido benefícios substanciais em 
resposta aos seus esforços para o desenvolvimento e conservação na Costa Rica. Por 
exemplo, mesmo antes da adoção da CDB em 1992, a Costa Rica e o INBio negociaram 
contratos de bioprospecção com diversas empresas. 11  Parcerias bem sucedidas com 
                                                 
6Estudo de Caso do Compartilhamento de Benefícios: Parque Nacional Yellowstone e Diversa Corporation, 
Apresentação ao Secretário Executivo da Convention on Biological Diversity by the Royal Botanic Gardens, Kew, 
22 de abril de 1998, página 19.   
7 Id.   
8Id. na página 20. 
9 Id. 
10  Embora a lei de biodiversidade da Costa Rica de 1988 exija prova de acesso e consentimento prévio 
fundamentado antes de conceder os direitos de propriedade industrial em inovações que envolvam herança 
genética, a abordagem com base no contrato da Costa Rica foi extremamente bem sucedida na obtenção do 
ABS por anos antes do decreto de sua lei de biodiversidade. Isto atesta o fato de que novas exigências de 
patenteabilidade relacionada à fonte ou à origem de materiais genéticos não são necessárias para promover os 
objetivos do ABS do CDB. Além disso, enquanto o Artigo 80 da lei de biodiversidade da Costa Rica exige a 
patente concedida pelas autoridades para consultar com o órgão competente na Costa Rica que concede 
acesso aos recursos genéticos antes de conceder os direitos de propriedade industrial, é nosso entendimento 
que nenhuma patente foi identificada que foi usada para recursos genéticos nacionais. Dessa forma, na 
realidade, as exigências comprobatórias impostas pelas leis de biodiversidade da Costa Rica carecem de 
qualquer efeito prático. 
11  Vide Richerzhagen and Holm-Mueller, The Effectiveness of Access and Benefit Sharing in Costa Rica: 
Implications for National and International Regimes, Ecological Economics, 53 (2005) página 452.  Em 1989, o 
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empresas locais na área de agroindústria desenvolvidas através do programa de 
bioprospecção da Costa Rica, criaram empregos e beneficiaram a população local por 
meio do desenvolvimento de novos produtos para o mercado local.12 

Ademais, a cooperação do INBio com empresas internacionais se tornou um pré-
requisito para a realização de muitos projetos. Por exemplo, por meio de fundos do 
Banco Interamericano de Desenvolvimento, pequenas empresas locais, usando material 
biológico como entrada de produção, são capazes de iniciar projetos de baixo custo para 
o mercado local, necessitando de tecnologias simples e de tempo limitado para o 
desenvolvimento. Tais projetos menores contribuem valor na forma de lucros, emprego, 
e de inovações agrícolas.13 

 Este tipo de acordo de bioprospecção é melhor exemplificado pelo acordo de 
pesquisa colaborativa de 1991 firmado entre a Merck & Company, uma das maiores 
empresas farmacêuticas e o INBio. A Merck concordou em pagar ao INBio uma quantia 
de US$ 1 milhão por todas as amostras de plantas, insetos, e solo que o instituto 
poderia coletar, além de uma porcentagem dos royalties de quaisquer medicamentos 
que a Merck desenvolvesse a partir das amostras fornecidas pelo INBio. 14  Além do 
dinheiro recebido da Merck, a INBio se beneficiou da transferência de tecnologia na 
forma de doações de equipamentos avaliadas em US$135.000 para realizar os processos 
da extração química. 15  A Merck também forneceu ao INBio dois produtos químicos 
naturais para montar laboratórios de extração e para treinar os cientistas a descobrirem 
e extraírem substâncias valiosas.16 
 
 Segundo o acordo, a Merck receberia direitos exclusivos, chamados “direito de 
preferência,” para avaliar as aproximadamente 10.000 amostras que a INBio aceitou a 
fornecer à Merck.17 Além disso, se a Merck descobrisse quaisquer ingredientes ativos 
dos quais desenvolvesse produtos comerciais, a empresa reteria todos os direitos de 
patente para o produto desenvolvido. 18  O prospecto dos royalties dos produtos 
comerciais desenvolvidos teria um efeito positivo surpreendente na economia da Costa 
Rica. De acordo com o Instituto Mundial de Recursos, se o INBio recebesse 2% dos 
royalties da venda de 20 produtos baseados em suas amostras, teria recebido mais 
dinheiro do que a Costa Rica recebeu na venda de café e banana – principais 

                                                                                                                                                       

Instituto Nacional para Biodiversidade (INBio) foi criado como instituto privado, mas sem fins lucrativos para 
coordenar as diferentes atividades das universidades, organizações privadas, e governamentais e para se 
tornar um ponto focal nacional no campo da biodiversidade. A missão do instituto é promover a 
conscientização do valor da biodiversidade, e, dessa forma, promover a conservação e o desenvolvimento 
econômico na Costa Rica.  
12Id. em 453. 
13  Id. 
14 Blum, E., Making Biodiversity Profitable: A Case Study of the Merck/INBio Agreement, Environment 35 (4), 
1993 disponível em: http://www.ciesin.org/docs/002-270/002-270.html na página 4. 
15 Id. 
16 Id. 
17 Id. 
18 Id. 

http://www.ciesin.org/docs/002-270/002-270.html
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exportações do País. 19  Esta fonte de renda, se alcançada, poderia ser usada para 
construir uma indústria de biotecnologia costa-ricense e para fortalecer a economia do 
país. 
 

A BIO acredita que os regimes de acesso à repartição de benefícios 
supramencionados podem facilmente ser adaptados a outros regimes legais e que 
podem proporcionar aos países flexibilidade para proteger seus recursos genéticos e 
conhecimento tradicional associado com pouca ou nenhuma ligação a um regime de 
propriedade intelectual do país. Na visão da BIO, esses acordos de acesso e repartição 
de benefícios com base em contratos representam uma situação de ganho mútuo: 
protegem os direitos de propriedade da indústria e contemplam os países com a 
capacidade de usar seus recursos naturais de forma sustentável, ao mesmo tempo em 
que fortalecem sua economia. 

B. O sistema de patente não é o meio adequado para a gerência do acesso e 
repartição de benefícios. 

 As exigências de divulgação, nas leis de propriedade industrial, que obrigam os 
requerentes a informarem a fonte ou a origem dos recursos genéticos/conhecimento 
tradicional associado, prova do consentimento prévio fundamentado, e prova da 
repartição de benefícios têm sido usadas sem sucesso evidente pelos países como meio 
de atender ou monitorar a conformidade com as obrigações do acesso e da repartição de 
benefícios preconizadas na CDB.20 É do nosso entendimento, baseada nas análises de 
tais leis, que os métodos mais eficazes para a obtenção dos objetivos definidos do CDB 
implicam leis nacionais desenvolvidas especialmente para controlar o acesso e repartição 
de benefícios. A introdução de exigências adicionais para divulgação de patente que não 
estão relacionadas à patenteabilidade de uma invenção não atingirá os objetivos do CDB 
e, pelo contrário, poderá prejudicar a inovação. 

1.  A divulgação da patente e as exigências de consentimento prévio 
fundamentado não atingirão os objetivos da CDB. 

Enquanto nossos membros acreditam que o acesso aos recursos genéticos 
deveria ser autorizado e que os benefícios decorrentes do uso de tais recursos deveriam 
ser repartidos de forma justa com seus provedores, nosso apoio aos objetivos do CDB 
não se traduzem às exigências especiais de divulgação nas leis de patente do país. A 
BIO acredita que os sistemas de patentes não são ferramentas eficientes para impor as 
obrigações de acesso e repartição de benefícios no CDB.  Requerendo como condição 
para patenteabilidade a divulgação dos recursos genéticos e provas do consentimento 
prévio fundamentado e repartição de benefícios não farão nada para garantir que ambos 
                                                 
19Id. nas páginas 4-5. 
20“Exigências de divulgação” refere-se coletivamente às exigências de divulgação na lei de patentes com 
relação à fonte ou origem dos recursos genéticos/conhecimento tradicional, prova do prévio consentimento 
informado, e prova do compartilhamento justo de benefícios. 
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ocorram. Certamente, nenhum país que tenha implantado as exigências especiais de 
divulgação de patente ou prova do consentimento prévio fundamentado foi capaz de 
demonstrar que tais requerimentos levaram à repartição de benefícios. 

Primeiramente, as exigências de divulgação de patente não irão garantir que o 
consentimento prévio fundamentado seja obtido. Isto evidencia que é o próprio acordo 
de consentimento prévio relevante, geralmente em forma de contrato, e não uma 
divulgação em um pedido de patente ou uma resposta a uma exigência que manifesta o 
consentimento prévio fundamentado. Um pesquisador precisa saber aonde ir, quem 
contatar, e quem está autorizado a conceder a aprovação para coletar as espécimes ou 
os materiais. Sendo assim, se um país toma por necessários esses objetivos, deve então 
estabelecer um mecanismo completamente separado e transparente para gerir o acesso 
a seus recursos genéticos, independente das exigências adicionais de divulgação da 
patente. 

Em tendência similar, as exigências de divulgação no sistema de patentes ou as 
exigências para demonstrar provas do consentimento prévio fundamentado não 
garantirão que a repartição de benefícios seja equitativa com o provedor dos recursos 
genéticos ou do conhecimento tradicional. As exigências de divulgação de patente não 
podem transferir os benefícios; seriam meramente informativas, mas não teriam 
nenhum mecanismo para transferir quaisquer benefícios entre as partes. Um mecanismo 
de transferência de benefícios ainda precisaria ser estabelecido para garantir que os 
administradores do recurso genético recebam os benefícios apropriados. 

Ademais, quando uma patente não é concedida, as invenções não são 
comercializadas, não ocorre nenhuma repartição de benefícios, e o cliente e o provedor 
dos recursos genéticos nada ganham. Ainda, as exigências de divulgação de patente não 
realizam repartição de benefícios resultantes da comercialização ocorrida fora do sistema 
de patente. Tais requerimentos serão insignificantes quando os produtos derivados ou 
com base nos recursos genéticos ou conhecimento tradicional forem comercializados, 
mas não patenteados. Há diversos meios diferentes de proteger as ideias que levam à 
comercialização, incluindo segredo comercial e leis de concorrência desleal. Nessas 
situações, os países provedores que confiam nas leis e normas de divulgação de patente 
exigindo que o requerente forneça provas do consentimento prévio fundamentado 
provavelmente não adquiririam nenhum benefício. 

Finalmente, se a prova do consentimento prévio fundamentado é de fato uma 
exigência necessária para a obtenção da proteção da patente, o sistema de patente não 
teria sucesso devido ao atraso na obtenção do referido consentimento, o qual é de 
aproximadamente dois a três anos no Brasil. Isto também é agravado pelas dificuldades 
de interpretação do escopo e da aplicabilidade de muitas normas do Brasil com relação a 
este assunto. As mesmas normas também sugerem que entidades estrangeiras devam 
obter o consentimento do CGEN antes de depositar um pedido de patente que descreve 
uma invenção que foi feita com base no patrimônio genético brasileiro. Juntas, essas 
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normas não somente atrapalham as leis de patente existentes, como também agem 
como uma considerável barreira para realizar a pesquisa e desenvolvimento no Brasil. 

Por esses motivos, o regulamento do acesso e repartição de benefícios por meio 
do sistema de patentes pouco serviria para deter o acesso não autorizado e não 
garantiria que os benefícios fossem distribuídos de forma justa para a maioria dos 
provedores de recursos, mesmo com o acesso autorizado. Nossos membros acreditam 
firmemente que o caminho para o cumprimento dos objetivos do CDB seja por meio da 
otimização dos acordos contratuais entre os portadores e os usuários dos recursos 
genéticos, fora do sistema de patente. Os sistemas contratuais regulam o acesso e 
repartição de benefícios agora existentes que garantem que a repartição dos benefícios 
ocorra na ocasião de qualquer comercialização de produtos, independentemente de 
esses produtos serem ou não assunto de patentes. (Veja a seção supramencionada 
sobre regimes de acesso e repartição de benefícios) 

2.  As patentes não deveriam ser utilizadas como meio para o 
monitoramento da concordância da CBD 

As exigências de divulgação de patente para conduzir questões relacionadas ao 
acesso e repartição de benefícios apresentam no sistema de patentes um precedente 
para seu uso como uma ferramenta de aplicação ao invés de uma ferramenta para 
incentivar a inovação. A BIO acredita que a tentativa de usar o sistema de patentes para 
implantar as obrigações contidas na CDB é algo que deveria ser impedido. Além disso, a 
BIO defende que uma abordagem contratual abrangente e transparente para a obtenção 
do acesso e repartição de benefícios possa ser adequadamente monitorada e aplicada 
sem precisar recorrer à lei de patentes. 

A lei de patentes não foi criada para administrar questões de má conduta, tal 
como apropriação indevida de recursos genéticos ou de conhecimento tradicional 
associado, mas particularmente para promover o desenvolvimento e a comercialização 
de novas ideias e descobertas. Os direitos de patente permitem que um inventor exclua 
outros de se engajarem em determinadas atividades transgressoras, ex.: aquelas 
enumeradas no Artigo 28 do Acordo TRIPS, mas não permitem que um inventor use a 
invenção sem limitações. Diversas restrições são frequentemente impostas ao uso de 
determinadas invenções para garantir sua segurança e eficácia (regulamentos que 
regem os produtos farmacêuticos) ou para proteger o ambiente (regulamentos que 
regem as emissões de veículos). Essas restrições, no entanto, são impostas fora do 
sistema de patente por mecanismos reguladores separados. Semelhantemente, a BIO 
insiste que o sistema de patente não deveria ser usado para impor a conformidade com 
os regimes de acesso e repartição de benefícios com base em contratos. 

3.  Exigências de divulgação de patente geram novas incertezas. 

A divulgação das exigências de origem, juntamente com as exigências 
comprobatórias do consentimento prévio fundamentado e da repartição de benefícios 
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enfraqueceria o sistema de patente criando incertezas adicionais aos titulares das 
patentes. É difícil estabelecer exatamente a relação entre a invenção e os recursos 
biogenéticos e/ou conhecimento tradicional associado para a divulgação da origem para 
aplicação. Em muitos casos, o conhecimento e material relevante a uma invenção 
podem ser diversos. Consequentemente, é extremamente desafiador criar um padrão 
uniformemente consistente como quando os recursos de conhecimento e de material são 
relevantes para a invenção. Dessa forma, diversos pedidos de patente estariam sujeitos 
ao ataque pela não divulgação da informação correta ou suficientemente completa sobre 
o recurso genético, tornando a patente insegura. Para patentes concedidas, essas 
exigências adicionais criariam incertezas pela abertura de uma nova via para análise de 
processo. Essas incertezas arruinariam a função do sistema de patente na promoção da 
inovação e do desenvolvimento tecnológico. 

Uma decisão recente proferida pela Justiça Federal no estado do Acre ilustra 
incerteza que atormenta o setor de biotecnologia com relação a esta questão. A decisão 
envolve empresas brasileiras que desenvolveram um sabão contendo óleo obtido da 
semente de uma palmeira chamada “murumuru”. Alegando que algumas normas 
estabelecidas pelo Decreto Presidencial N° 2.186-16 foram violadas, um processo 
público civil foi iniciado reivindicando o uso inadequado do murumuru e o conhecimento 
tradicional da Ashaninka, uma tribo localizada no estado do Acre. 

A Justiça Federal confirmou que não houve acesso ilegal aos recursos genéticos 
ou ao conhecimento tradicional, pois: (i) as informações/propriedades do murumuru 
foram obtidas a partir de documentos científicos publicados durante a década de 1940; 
(ii) uma das empresas obteve uma autorização para acessar o murumuru a partir de 
outra região, o estado do Amazonas; e (iii) outra empresa que adquiriu o óleo do 
murumuru de um fabricante, que por sua vez obteve o referido óleo da Ashaninka. 
Enquanto o tribunal considerou que a empresa não precisa de autorização de acesso se 
apenas explora os atributos/propriedades dos recursos genéticos que foram divulgados 
de antemão na literatura científica, ainda há uma lacuna substancial de clareza 
envolvendo o escopo da aplicabilidade de diversas normas e regulamentos no Brasil 
envolvendo o acesso aos recursos genéticos. A interferência dessas incertezas no 
sistema de patente pouco faz para resolver quaisquer das questões prolongadas a 
respeito de como o setor de biotecnologia necessita operar a fim de continuar a realizar 
pesquisas inovadoras no Brasil. 

C. Recomendações 

Em vista das preocupações expressadas acima, a BIO e seus membros acreditam 
sinceramente que o acesso e o uso dos recursos genéticos e do conhecimento tradicional 
associado podem ser melhor regulamentados fornecendo orientação mais clara e maior 
certeza com relação à obtenção da aprovação do acesso e da negociação com as 
comunidades locais sobre o acesso aos recursos genéticos e ao conhecimento tradicional 
associado. Da mesma forma, a BIO e seus membros incentivam a legislatura e o CGEN a 
manterem separadas as leis de propriedade intelectual da legislação relacionada ao 
acesso e ao uso de recursos genéticos. A BIO crê que há caminhos normativos 
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adequados capazes de garantir abordagem o manejo sustentável para regular o acesso 
aos recursos genéticos sem objeção aos incentivos de inovação dentro da indústria de 
biotecnologia, particularmente o desenvolvimento do setor de biotecnologia brasileiro e 
a pesquisa e desenvolvimento subsequente de novos produtos que buscam melhorar a 
vida da humanidade. Com relação a isso, a BIO gostaria de oferecer as seguintes 
recomendações: 

Recomendação n° 1 

O Brasil deveria adotar processos sucintos, diretos, e flexíveis para o acesso e utilização 
dos recursos genéticos. 

A BIO acredita que um sistema de acesso de repartição de benefícios prático e 
viável beneficiaria tanto o provedor quanto o usuário de recursos genéticos e ajudaria os 
países a utilizarem seus recursos para desenvolver suas economias. Um sistema que 
produz inovação por meio de uma estrutura legal robusta, clara e prática não irá atrair 
somente investimento externo, como também irá estimular a atividade empresarial 
local. Em contrapartida, exigências e burocracia não claras e fatigantes, tal como 
aquelas descritas na seção que destaca a estrutura legal do Brasil, irão diminuir a 
possibilidade que as empresas têm de investir em pesquisa e desenvolvimento de 
recursos genéticos e, consequentemente, daquelas comunidades indígenas locais que 
receberão qualquer financiamento subsequente que pode ser aplicado aos esforços para 
a conservação, educação, e de pesquisa e desenvolvimento local. 

Estruturas regulamentadoras complexas e rígidas frequentemente envolvem 
processos demorados, que raramente atendem aos objetivos de conservação e de 
desenvolvimento, frequentemente interrompendo pesquisas no geral. A maioria das 
empresas considera isto além de sua experiência para adequarem-se ao complexo 
terreno do Brasil na busca pelo consentimento prévio fundamentado e atendimento a 
todas as exigências legais. As empresas menores que não estão habituadas a lidar com 
os procedimentos convolutos evitarão coletar recursos genéticos que necessitem de 
permissão. Além disso, a conveniência é muito importante para a descoberta e o 
desenvolvimento. Devido ao longo período para obtenção de autorização do CGEN, as 
empresas estão propensas a perderem o interesse e o financiamento. 

As experiências dos Estados Unidos e da Costa Rica são provas de que os 
benefícios reais e potenciais que se acumulam a partir dos acordos de bioprospecção 
irão ajudar os países como o Brasil no desenvolvimento de sua indústria de 
biotecnologia de modo que todos os níveis de pesquisa possam ocorrer totalmente 
dentro das fronteiras do Brasil. É importante, que como o Brasil considera emendas em 
seus regulamentos nacionais, os regulamentos recentemente propostos não devem ser 
excessivamente restritivos ou cansativos, já que os pesquisadores seriam 
desencorajados a realizar os projetos ou as colaborações no Brasil e, ao invés disso, irão 
simplesmente buscar acesso aos recursos genéticos de países com leis mais razoáveis e 
orientações mais claras, tal como a Costa Rica ou os Estados Unidos. 
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Por tais motivos, a BIO estimula o CGEN a fornecer esclarecimentos em suas 
exigências e procedimentos, e a se comprometer a trabalhar com os membros da 
indústria de biotecnologia fazendo com que os pedidos para o acesso aos recursos 
genéticos possam ser aprovados rapidamente, de modo que novas pesquisas e 
desenvolvimentos possam ser realizados no Brasil em períodos razoavelmente 
aceitáveis.   

Recomendação n°2 

O método do Brasil para monitorar seu patrimônio genético deve ser implantado por 
meio do desenvolvimento das leis e dos regulamentos fora do sistema de patentes. 

Na visão da BIO, o melhor meio de implantar as obrigações contidas na CDB é 
por um sistema que permita que as partes busquem acesso aos recursos genéticos para 
firmarem contratos com a entidade soberana ou outra parte responsável pela concessão 
do acesso, de alguma forma similar à estrutura contratual atualmente fornecida pelo 
Decreto Presidencial supramencionado. As leis e regulamentos, diferente daqueles em 
vigor no Brasil, deveriam claramente identificar os pontos de contato, tal como governos 
ou partes locais que são autorizados a fornecer acesso aos materiais. Para obter uma 
implantação eficaz, a BIO recomenda que tais contratos pudessem fornecer, 
detalhadamente, os termos e condições sob os quais o acesso é outorgado, incluindo as 
exigências de recurso e desenvolvimento conjuntos ou de transferência de tecnologia 
desenvolvidos a partir de recursos genéticos ou conhecimento tradicional. Além disso, as 
questões envolvendo a escolha da lei e a violação de contrato podem ser explicadas e as 
disposições relacionadas aos investimentos em esforços para conservação e educação 
também podem ser proscritas em caso por caso de modo a fornecer flexibilidade em 
determinado projeto de pesquisa e desenvolvimento levando em conta considerações 
exclusivas e das circunstâncias de cada caso em particular. 

A BIO, dessa forma, também acredita que uma abordagem contratual pode ser 
usada de forma eficaz para controlar a coleta de recursos e garantir a repartição de 
benefícios a partir de seu uso. Os contratos podem fornecer um grande negócio de 
flexibilidade na determinação de repartição de benefícios, incluindo os benefícios 
monetários e não monetários e, diferentemente da estrutura reguladora atual no Brasil, 
poderia estipular precisamente como os benefícios devem ser aplicados dentro das 
comunidades indígenas locais. Por exemplo, tais contratos podem exigir que 
pesquisadores relatem regularmente o progresso de sua pesquisa, incluindo qualquer 
comercialização utilizando os recursos genéticos ou conhecimento tradicional 
destacados, sejam patenteados ou não. Em muitos casos, as empresas ou as instituições 
de pesquisa que assinam tais contratos de “bioprospecção” com países provedores 
podem receber direitos de propriedade pelo material comprado em troca de honorários e 
até pagamentos antecipados. Em caso de desenvolvimento bem sucedido, as empresas 
recebem direitos de propriedade intelectual para produtos inovadores e valiosos, e 
consequentemente outros pagamentos e benefícios podem ser repassados para as 
comunidades indígenas para aumentar os esforços de conservação, educação e pesquisa 
e desenvolvimento local. 
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Além disso, o Protocolo de Nagoia também é instrutivo em relação a como um 
país pode monitorar melhor seus recursos genéticos. O Protocolo de Nagoia foi 
elaborado para criar uniformidade para o monitoramento e conformidade de questões de 
forma que os usuários em uma jurisdição particular atendam à legislação de acesso e 
repartição de benefícios e acordem mutualmente aos termos. Por exemplo, o Artigo 17 
do Protocolo de Nagoia articula uma quantidade de medidas para monitorar e melhorar 
a transparência sobre a utilização dos recursos genéticos, enquanto o Artigo 18 define 
uma estrutura para a conformidade com os termos mutualmente acordados. A BIO 
acredita que a implantação das disposições do Protocolo de Nagoia será extremamente 
eficaz no monitoramento da conformidade com as exigências do acesso e repartição de 
benefícios do Brasil. 

Enquanto a BIO reconhece a importância do monitoramento da utilização de 
recursos genéticos de um país, a BIO se opõe à introdução de exigências adicionais de 
divulgação de patente que não estejam relacionadas à patenteabilidade de uma 
invenção reivindicada. Devido ao fato de o sistema de patente sempre ter sido uma 
ferramenta muito eficaz para o desenvolvimento tecnológico e econômico, a BIO alerta 
contra a violação do sistema de patente equilibrado, especialmente quando é duvidoso 
se as alterações irão atingir os objetivos pretendidos. Conforme já discutido 
anteriormente, a BIO não acredita que as exigências adicionais de divulgação de 
patente, juntamente com outras exigências comprobatórias de consentimento prévio 
fundamentado ou repartição de benefícios, irão atender os objetivos de garantir o 
acesso e a repartição justa de benefícios. Além disso, a BIO está preocupada com o fato 
de que tais exigências terão consequências negativas significantes, trazendo dificuldades 
e incertezas ao sistema de patentes. Sabemos por experiência que esses riscos 
consideráveis irão desencorajar o investimento de capital na pesquisa de biotecnologia 
conduzida por nossos membros. Sem este investimento de capital, nossos membros não 
podem realizar pesquisas fundamentais para a melhoria dos alimentos, fontes 
alternativas de energia, e medicamentos. Como resultado, os proprietários dos recursos 
genéticos e da sociedade brasileira como um todo têm muito a perder com esta falta de 
investimento. 

Por esses motivos, a BIO encoraja o governo brasileiro a eliminar as disposições 
em suas leis e regulamentos que usam o sistema de patente como uma ferramenta para 
monitorar a conformidade com as disposições do acesso e repartição de benefícios. Em 
particular, a BIO recomenda que manter as leis de propriedade intelectual separadas da 
legislação com relação ao acesso e ao uso de recursos genéticos, as exigências e 
restrições adicionais de divulgação de patente relacionadas ao arquivamento de pedidos 
de patente ou à obtenção da proteção de patente, tal como aquelas atualmente em 
vigor no Brasil que exigem a aprovação do CGEN antes do arquivamento, devem ser 
abolidas. 

Além disso, como um defensor da utilização das diretrizes de modelo, o modelo 
de Acordos de Transferência Material, e modelos de acordos contratuais do acesso e 
repartição de benefícios, depois de um país ter incorporado a CDB por meio de legislação 
nacional, a BIO recomenda a adoção das diretrizes comparáveis. Isto resolveria as 
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percepções de acesso indevido aos recursos genéticos e preservaria a certeza do 
sistema de patentes. As Diretrizes para Membros Engajados na Bioprospecção da BIO, 
(http://www.bio.org/ip/international/200507memo.asp e 
http://www.bio.org/ip/international/200507guide.asp) torna clara a posição da BIO 
nesses pontos e fornece diretrizes para seus membros nessas questões. A BIO também 
desenvolveu um modelo de Acordo de Transferência Material (MTA), que está disponível 
em http://www.bio.org/sites/default/files/BIO_Model_MTA.pdf.  

Considerações Adicionais 

 A. Patente de Materiais Biológicos 

A BIO também gostaria de aproveitar esta oportunidade para expressar seus 
interesses a respeito da falta de proteção de patente, no Brasil, para materiais biológicos 
isolados. Por exemplo, de acordo com o Artigo 18 da Lei de Propriedade Industrial, 
somente os micro-organismos transgênicos são elegíveis à proteção de patente. 
Enquanto produtos da natureza não modificados não podem ser patenteados, as 
inovações baseadas em substâncias biológicas que são os produtos da criatividade 
humana e que possuem um caráter e uso distintos são passíveis de proteção de patente 
em diversas jurisdições. 

 Nos Estados Unidos, as substâncias biológicas podem ser patenteadas se 
forem suficientemente “isoladas” de seus estados de ocorrência natural. O processo de 
concessão de patentes para produtos da natureza que foram isolados e purificados 
remonta ao fim dos anos 1800 quando foi concedida ao Louis Pasteur uma patente sobre 
a levedura que era livre de germes orgânicos causadores de doença. No último século, 
os tribunais dos Estados Unidos apoiaram o princípio de que produtos da natureza que 
não ocorrem naturalmente podem ser patenteados.21 

 A sentença mais significante que diz respeito à patenteabilidade de produtos 
biológicos foi a decisão de 1980 de Diamond v. Chakrabarty, em que o Supremo 
Tribunal dos Estados Unidos defendeu a primeira patente de um organismo vivo, uma 
bactéria para digerir óleo cru em vazamentos de óleo. O Tribunal em Chakrabarty 
observou que esta nova bactéria notadamente possuía características diferentes de 
qualquer outra encontrada na natureza, sendo capaz de romper vazamentos de óleo de 
forma tão rápida e, principalmente, sem ser afetada pela variação das condições 
ambientais.22 Conforme explicado pelo Tribunal, a reivindicação de Chakrabarty não era 
para um fenômeno natural desconhecido, mas para uma fabricação ou composição de 

                                                 
21Vide, ex., Farbenfabriken Co. v. Kuehmsted, 171 F. 887 (C.C.N.D. Ill. 1909) (julgando que o ácido salicílico purificado, 
a aspirina, é patenteável); Parke-Davis & Co. v. H.K. Mulford Co., 189 F.95, 103 (S.D.N.Y. 1911) (julgando que a 
adrenalina purificada obtida do tecido da glândula é patenteável); In re Bergstrom, 427 F.2d 1394, 1397 (julgando que 
os hormônios prostaglandina obtidos da glândula da próstata da ovelha são patenteáveis).  
22Chakrabarty em 308. 

http://www.bio.org/ip/international/200507memo.asp
http://www.bio.org/ip/international/200507guide.asp
http://www.bio.org/sites/default/files/BIO_Model_MTA.pdf
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uma substância que não ocorre naturalmente, sendo fruto da criatividade humana, 
possuindo caráter e uso distintos.23 

 Desde  a decisão de Chakrabarty, o Escritório de Marcas e Patentes Norte-
americano emitiu milhares de patentes para material biológico, incluindo micro-
organismos isolados, sementes, plantas, células, bem como, material genético derivado 
dessas fontes. Imediatamente após isso, os Escritórios de Patentes da Europa e do 
Japão aderiram ao método, concedendo patentes para material biológico. Em 1998, a 
Diretriz da União Europeia sobre Biotecnologia harmonizou a legislação com relação a 
patentes biológicas, promovendo o patenteamento de produtos biológicos naturais, 
desde que isolados de seu ambiente natural ou produzidos por meios de processo 
técnico. De forma similar, de acordo com a lei de patentes do Japão, se as substâncias 
químicas tiverem sido isoladas artificialmente de seus arredores naturais, então as 
criações são consideradas invenções regulamentadas. Principais economias emergentes, 
como, Rússia e China, também concedem proteção de patente às substâncias isoladas 
da natureza se estas puderem ser adequadamente caracterizadas pela estrutura ou por 
outros parâmetros. 

 As patentes que abrangem os materiais biológicos isolados contribuíram para o 
desenvolvimento de diversos avanços em todos os setores da biotecnologia. Uma das 
contribuições mais significantes para o crescimento da indústria de biotecnologia é 
atribuída a um micro-organismo, uma única bactéria, isolada de fontes termais do 
Parque Nacional Yellowstone. Constatou-se que as enzimas dessa bactéria são muito 
tolerantes ao calor e permanecem ativas mesmo em temperaturas de fervura da água. 
Esta primeira bactéria descoberta, e que provou especial relevância para a biotecnologia, 
é chamada Thermus aquaticus. 24  As enzimas desta fonte, a Polimerase Taq, 
revolucionaram a síntese e a sequencia do DNA e conforme suas propriedades 
termoestáveis exclusivas.25 

 A fim de replicar o DNA e ampliá-lo usando a reação em cadeia de polimerase 
(PCR), é necessária uma enzima ativa em temperaturas altas. O polimerase Taq 
termoestável permite a ocorrência de PCR em altas temperaturas, tornando-o útil a uma 
grande variedade de aplicações que envolvem análise de DNA. 26  Durante os ciclos 
sucessivos de aquecimento do PCR, o polimerase Taq não é destruído, mas continua em 
funcionamento. Durante cada ciclo sucessivo de aquecimento, a quantidade de DNA 
dobrava. O dobramento progressivo leva a um aumento exponencial no DNA. A partir de 
uma molécula original, em um único tubo fechado em uma máquina relativamente 
simples, milhões de cópias de DNA podem ser geradas. 

                                                 
23Chakrabarty em 309. 
24 Vide Brock, Life at High Temperatures, Biotechnology in Yellowstone, 1994 Yellowstone Association for 
Natural Science, History & Education disponível em: 
http://bioinfo.bact.wisc.edu/themicrobialworld/LAHT/b27.html 
25 Id. 
26 Id. 

http://bioinfo.bact.wisc.edu/themicrobialworld/LAHT/b27.html
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 Além das diversas patentes sobre polimerases termoestáveis úteis no PCR, há 
centenas de patentes nos Estados Unidos que reivindicam aspectos do PCR. Tais 
patentes abrangem os métodos básicos, reagentes, e aplicações envolvendo o processo 
do PCR.27 Esta coleção de patentes é detida por uma variedade de entidades incluindo 
agências governamentais, empresas, e universidades.28 A partir da descoberta original, 
o polimerase Taq encontrou amplo uso no diagnóstico médico e laboratório criminal, ex.: 
DNA da impressão digital, e se tornou a base de uma indústria multibilionária.29 

 Outros exemplos notáveis de patentes sobre substâncias biológicas na área da 
saúde inclui o poderoso medicamento anticâncer, Taxol, derivado da casca da árvore de 
Pacific Yew.30 Isolado primeiramente em 1962 das árvores de Pacific Yew no Estado de 
Washington, hoje o Taxol, que é usado para tratar tumores no ovário e no seio, câncer 
de pulmão, e sarcoma de Kaposi, é o medicamento anticâncer mais vendido, com 
vendas anuais de US $1.6 bilhão. 31 Outras descobertas incluem medicamentos para 
arritmia cardíaca isolada a partir da casca da árvore cinchona 32 e de medicamentos 
para quimioterapia derivados das folhas de Shortia galacofolia.33 
 
 Além da indústria da saúde, muitos progressos significantes nas aplicações 
industriais, de energia, e ambientais derivam de recursos naturais. Na área de energia 
renovável, os produtos naturais são estudados para gerar fontes alternativas de energia, 
tais como os biocombustíveis. Por exemplo, os cientistas continuam a estudar as 
substâncias biológicas, como algas e E.coli, na esperança de aumento da eficácia 
reprodutiva, produzindo petróleo que seja mais fácil de ser extraído, e criando muitas 
opções atrativas de combustível. Outros avanços focam em maneiras de se romper 
material celulósico. Devido à abundante quantidade de açúcar contida na celulose, a 
tecnologia de etanol celulósico continua a ser desempenhada pela indústria de 
biotecnologia. 

 Um exemplo recente de um avanço promissor na comercialização de 
combustíveis derivados de biomassa envolve a utilização de componentes em 
determinado fungo. Em abril de 2013, ao Instituto de Biociências em Energia, uma 
parceria entre a Universidade da Califórnia, Berkley e a British Petroleum (BP), foi 
concedida uma patente por sua descoberta de que componentes em determinado fungo, 
ex.: Neurospora crassa foram descobertos para melhorar o transporte de açúcar 
necessário para a produção de biocombustível.34 A pesquisa que levou a esta descoberta 
biotecnológica foi favorecida pelos investimentos de US $500 milhões do BP para criar o 

                                                 
27 Carroll & Casimir, PCR Patent Issues, Chapter 2  from Methods in Molecular Biology, Vol 226: 7-14 , 2013 
disponível em: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12958471 
28 Id.  
29 Id. 
30 Patente Norte-Americana N° 5.425.869 
31Kilham, Pacific Yew: A Potent Cancer Fighting Agent, August 21, 2013 disponível em: 
http://www.foxnews.com/health/2013/08/21/pacific-yew-potent-cancer-fighting-agent/ 
32 Patente Norte-Americana N° 6.844.355 
33 Patente Norte-Americana N° 7.691.417 
34 Patente Norte-Americana N° 8.431.360 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12958471
http://www.foxnews.com/health/2013/08/21/pacific-yew-potent-cancer-fighting-agent/
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Instituto, o qual tem no mínimo 50 patentes destinadas ao desenvolvimento de 
construções mais sustentáveis e eficientes de biocombustíveis.35 

 As experiências globais continuam demonstrando a importância da proteção da 
propriedade intelectual para os materiais biológicos, incluindo os recursos não 
transgênicos ou biológicos isolados. Todos os setores de inovação biotecnológica contam 
com a possibilidade de patentear substâncias biológicas isoladas, com um foco recente 
nos micro-organismos que podem ser patenteados. 

B. Considerações especiais a respeito das Tecnologias Industrial e Ambiental 

 A BIO também gostaria de expressar as preocupações de seus membros no 
tocante à dificuldade de trazer determinadas tecnologias para o Brasil devido à falta de 
proteção de patente para os micro-organismos, tal como bactérias e leveduras, 
aplicadas à tecnologia industrial moderna e ambiental, tais como em produtos químicos, 
biocombustíveis e produtos renováveis à base biológica.  

 No setor agrícola brasileiro, os direitos de propriedade intelectual foram 
reforçados pela Lei de Proteção de Cultivares, 9.456 de 25 de abril de 1997, que garante 
proteção às novas variedades de plantas definidas pelas características morfológicas que 
são distinguíveis de outras variedades conhecidas de plantas. Este prazo de proteção de 
15 anos incentivou o desenvolvimento das variedades modernas de plantas e resultou 
em gastos significantes com pesquisa e desenvolvimento, dessa forma elevando o Brasil 
para o status de líder global de tecnologia agrícola.  

 Nos setores de tecnologia industrial e ambiental, por outro lado, não há proteção 
para inovações baseadas em micro-organismos isolados, tal como bactéria e levedura, o 
que seria útil no desenvolvimento de novas tecnologias e produtos. Esta falta de 
proteção torna muito difícil a obtenção de financiamento necessário para a realização de 
atividades de pesquisa e desenvolvimento biotecnológico no Brasil. A falta de Lei de 
Proteção de Cultivares equivalente para essas indústrias é um grande impedimento aos 
investimentos adicionais com P&D, colocando em pauta o papel do Brasil em ajudar a 
trazer novas tecnologias para o mundo, particularmente no que se referem aos produtos 
químicos, biocombustíveis e produtos renováveis à base biológica, onde as inovações 
levarão a tecnologias mais limpas e sustentáveis para as gerações futuras. 

  A Lei de Propriedade Industrial atual, no Artigo 18, parágrafo III, somente 
permite a proteção para micro-organismos transgênicos que sejam novos, não óbvios e 
industrialmente aplicáveis. Portanto, enquanto os micro-organismos geneticamente 
modificados podem ser protegidos sob a Lei de Propriedade Industrial, as indústrias 
progressivamente apostam em todos os micro-organismos, transgênicos ou não, para 

                                                 
35Petrillo, Energy Biosciences Institute Granted Patent for Biofuels, The Daily Californian, October 19, 2013 
disponível em: http://www.dailycal.org/2013/06/09/energy-biosciences-institute-granted-patent-for-biofuels/ 
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desenvolver novas tecnologias e produtos. Sendo assim, e pelos motivos acima, é 
importante permitir a proteção para todos os micro-organismos, e não somente para 
transgênicos. Dessa forma, as indústrias podem continuar se dedicando aos 
desenvolvimentos resultantes dos investimentos custosos nos projetos de alta tecnologia 
envolvendo micro-organismos isolados. 

 C. Recomendações  

 Os membros da BIO acreditam que emenda na Lei de Propriedade Industrial do 
Brasil seja necessária, de modo que as indústrias brasileiras possam se tornar 
participantes importantes nas indústrias de biotecnologia emergentes com base no 
desenvolvimento de tecnologias mais limpas e nos recursos de energia renovável. É a 
recomendação da BIO, portanto, que o Artigo 18, parágrafo III da Lei de Propriedade 
Industrial seja alterada de forma que exclua o termo transgênico do texto, de modo que 
o texto possa ser lido da seguinte forma: 

 Artigo 18: 

 Não são patenteáveis:  

 … 

 III –o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos 
que atendem aos três requisitos de patenteabilidade – novidade, atividade inventiva e 
aplicação industrial – previstos no art. 8º e que não sejam mera descoberta. 

Conclusão  

A inovação biotecnológica é um processo complexo e desafiador que exige 
excelência científica, comprometimento de recursos significantes e, em alguns casos, 
acesso aos recursos genéticos. Somente por meio de forte colaboração os provedores de 
material genético e da indústria de biotecnologia irão garantir que os benefícios sejam 
repartidos justamente. A BIO apoia a repartição íntegra e equitativa dos benefícios em 
termos mutualmente acordados incorporados em um contrato ou em outro acordo que 
represente a união das ideias do provedor e do usuário dos recursos genéticos. A BIO 
reitera sua oposição às exigências de divulgação de patente, já que serão ineficazes na 
promoção dos objetivos da CDB e acarretarão incertezas no sistema de patente, que 
inibirão a inovação nas tecnologias relevantes, diminuindo assim a possível repartição 
dos benefícios resultantes dos referidos esforços. A BIO encoraja o Brasil a considerar a 
adoção de um sistema contratual que seja desconexo com sistema de patentes, 
destinado a satisfazer as necessidades de incremento de pesquisa e desenvolvimento. 

 
 Apreciamos seus esforços para reavaliar suas leis e políticas vigentes, de modo a 
melhor incentivar a pesquisa e desenvolvimento com base no patrimônio genético do 
Brasil, e na proteção de micro-organismos usados em inovações e projetos de 
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biotecnologia. Esperamos trabalhar com vocês a fim de atingir esses importantes 
objetivos. 
 
Atenciosamente, 
 

 

Joseph Damond 
Vice-Presidente Sênior, Assuntos Internacionais 
Biotechnology Industry Organization (BIO) 
 


