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RESUMO 
 

A presente dissertação tem como objetivo verificar se o patenteamento de genes humanos 

implica na privatização do patrimônio da espécie. Para tanto, realiza-se uma explicação sobre 

o patrimônio genético em sua acepção biológica e legal, esclarecendo a sua relação com a 

biodiversidade, visando demonstrar que o patrimônio genético humano é também um elemento 

do meio ambiente, sendo uma matéria de interesse ambiental. A vinculação do ser humano e 

seu patrimônio genético à biodiversidade e ao meio ambiente em geral é realizada também do 

ponto de vista ético, ou seja, a autocompreensão do homem como integrante do meio ambiente, 

abordando a condição humana como indivíduo, sociedade e espécie. Em seguida, examina-se a 

propriedade intelectual em comparação ao instituto da propriedade, visando verificar se ela 

pode ou não ser considerada como propriedade. A partir desta resposta, busca-se averiguar se 

as patentes implicam em uma privatização da informação vinculada ao bem intelectual 

protegido. Neste âmbito, aborda-se o sistema das patentes biotecnológicas, sua regulamentação, 

pontos controversos e sua relação com os recursos biogenéticos, buscando constatar se as 

patentes permitem uma privatização desses recursos. Por fim, realiza-se uma discussão acerca 

do patenteamento do material genético humano, abordando seus pontos controversos e 

verificando sua proteção em três sistemas legais diferentes, quais sejam, Estados Unidos, 

Europa e Brasil. Tal abordagem é complementada com um debate sobre as questões éticas 

envolvidas no patenteamento, especialmente sobre a titularidade do patrimônio genético 

humano, a existência ou não de violação da dignidade da pessoa humana, considerando-se a 

perspectiva da autonomia privada. Constata-se que as patentes não implicam em privatização 

da informação, nem do patrimônio genético humano, pois não restringem o acesso ao bem 

protegido, apenas limitam a utilização econômica por terceiros. Ademais, analisando-se 

eticamente o patenteamento do patrimônio genético humano, percebe-se que a dignidade da 

pessoa humana que está vinculada também aos aspectos genéticos do ser humano não deve ser 

utilizada taxativamente como um impedimento ao patenteamento do genoma humano, mas 

deve ser utilizada como um critério interpretativo, de forma a permitir que os próprios seres 

humanos, por meio da autonomia privada, realizem as escolhas acerca das limitações do 

patenteamento, assumindo a responsabilidade pelos riscos dessas escolhas.  

 

Palavras-chave: biodiversidade; patrimônio genético humano; patentes; privatização; 

biotecnologia; ética. 

 



ABSTRACT 

 

This dissertation aims to verify if human genes patenting imply on the privatization of human 

species heritage. Therefore, the legal and biological sense of genetic heritage is approached, in 

order to clarify its relation with biodiversity, aiming to demonstrate that human genetic heritage 

is also an element of the environment, consisting in a subject of interest of environmental law. 

The linkage between human beings and their genetic heritage to biodiversity and the 

environment in general is also carried out from the ethical point of view, that is, the self-

understanding of man as a member of the environment, addressing the human condition as an 

individual, society and species. Next, it approaches intellectual property in comparison to the 

property institute, in order to verify whether it can be considered as property. Starting from this 

answer, it pursues to answer the question if patents imply in a privatization of the information 

linked to the protected intellectual good. In this context, this dissertation analyses the 

biotechnology patents system, its regulation, its controversial points and its relationship with 

biogenetic resources, seeking to verify if the patents allow a privatization of these resources. 

Finally, it discuss the patenting of human genetic material, addressing its controversial points 

and verifying its protection in three different legal systems, namely the United States, Europe 

and Brazil. Such an approach is complemented by a debate on the ethical issues involved in 

patenting, especially on the ownership of human genetic heritage, whether there is a violation 

of human dignity, considering the perspective of private autonomy. Patents do not imply on the 

privatization of information or human genetic heritage, because they do not restrict the access 

to it, they only limit the economic use by third parties. In addition, by ethically analyzing the 

human genetic heritage patenting, it is perceived that the human dignity, which is also linked 

to the genetic aspects of the human being, should not be used exhaustively as an impediment to 

the human genome patenting. Instead, it must be used as an interpretative criterion, so that 

human beings themselves, through private autonomy, could make choices about the limitations 

of patenting, taking responsibility for the risks set by these choices. 

 

Keywords: biodiversity; human genetic heritage; patents; privatization; biotechnology; ethics.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A ciência e a tecnologia estão cada vez mais presentes na sociedade, permeando 

os mais variados aspectos da vida humana. É da própria natureza humana a vontade e a 

necessidade de angariar conhecimentos e informações e, é através dos questionamentos e da 

busca pelas respostas que se desenvolvem as pesquisas e a técnica, por meio das quais se 

constroem novos instrumentos e encontram-se novas soluções para os problemas existentes na 

sociedade. A ciência, portanto, está diretamente ligada à inovação, à busca de soluções e 

respostas criativas e eficazes aos problemas. 

A presença constante da tecnologia traz consigo também a sensação do risco e da 

insegurança, gerando questionamentos sobre os poderes e os limites que estão sendo 

diariamente ultrapassados. Ao mesmo tempo em que a tecnologia demonstra a grandiosidade 

do intelecto humano, ela também faz o homem se sentir impotente frente ao poder que ela 

carrega consigo, e a imprevisibilidade de suas consequências. O desenvolvimento da ciência e 

da técnica pode ser comparado a uma jornada, na qual se ultrapassam obstáculos, barreiras e 

fronteiras, mas o destino final é totalmente incerto.  

Nesse contexto de incertezas, imperioso reconhecer que o ser humano possui 

autonomia para escolher os caminhos que vai trilhar, sopesando prós e contras. E, assim, 

percebe-se que o homem vem assumindo os riscos inerentes aos avanços tecnológicos, pois 

esses vêm auxiliando muito na melhora da qualidade de vida das sociedades. 

Os investimentos feitos no desenvolvimento de produtos e processos tecnológicos 

são bastante expressivos financeiramente, o que demanda uma proteção jurídica adequada. É 

necessário, neste sentido, buscar uma forma de recompensar esses investimentos, 

remunerando de forma satisfatória o inventor e incentivando outros pesquisadores a 

continuarem o seu trabalho. Um instrumento jurídico adequado para esta finalidade é a 

patente, que concede, temporariamente, direitos de exploração econômica exclusiva de um 

invento para o seu detentor.  

As patentes constituem-se no direito de exclusividade dado a um criador para que 

este possa explorar economicamente uma invenção que atenda aos requisitos de novidade, 

atividade inventiva e aplicação industrial. As patentes estão estritamente vinculadas ao 

reconhecimento do mérito, ao fomento da inovação e à divulgação de conhecimentos 

científicos. Na medida em que possibilitam uma remuneração econômica ao criador de uma 

invenção e obrigam a ampla publicidade das informações vinculadas à criação, as patentes 

estimulam outros pesquisadores a empreenderem novos inventos. 
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Nesse âmbito, tem-se a biotecnologia como um setor tecnológico que está em 

ampla expansão e que se utiliza das patentes como instrumento para garantir o retorno dos 

investimentos financeiros e propiciar o estímulo à continuidade das inovações. A 

biotecnologia, que teve início com as primeiras pesquisas acerca da fermentação de bactérias, 

hoje envolve a engenharia genética e manipulação do genoma de várias espécies, 

proporcionando uma infinidade de produtos, processos e tratamentos que se aplicam nos mais 

variados aspectos da vida.  

No atual cenário de desenvolvimento biotecnológico, no qual se percebem 

inúmeras possibilidades de aplicação e a lucratividade do setor, atenta-se para o valor 

econômico e monetário que a biodiversidade apresenta como matéria-prima essencial, 

transformando-a em um verdadeiro recurso. Isso porque as propriedades biológicas, genéticas 

e químicas dos componentes da biodiversidade possuem aplicação em diferentes setores, 

podendo-se citar as indústrias farmacêutica, cosmética, alimentícia e o setor agrícola. 

Necessário é, portanto, realizar investimentos em projetos que visam explorar os componentes 

da biodiversidade a fim de encontrar novas espécies, novas propriedades e novos usos de 

substâncias e componentes biogenéticos, expandindo-se as atividades de investigação como a 

pesquisa científica laboratorial e atividades de bioprospecção.  

A pesquisa biotecnológica não se encerra na investigação dos elementos 

biológicos e genéticos dos seres vivos não humanos, ela também envolve pesquisas com o ser 

humano, a fim de entender o funcionamento de seu organismo, e assim desenvolver produtos 

e processos vinculados especialmente ao setor da saúde. Neste âmbito, o Projeto Genoma 

Humano constituiu-se numa proposta pioneira, que abriu um caminho de possibilidades de 

conhecimento e de manipulação de uma das menores e mais essenciais partículas constituintes 

do ser humano, qual seja, o seu DNA. E, consequentemente, o patenteamento de tecnologias 

que envolvem o genoma humano tornou-se um objetivo e uma necessidade. 

O patenteamento do material genético humano apresenta-se como uma questão 

delicada, questionando-se a possibilidade legal e ética da sua prática. O tema é bastante 

controverso, já que o patrimônio genético humano suscita, além dos questionamentos comuns 

às patentes biotecnológicas em geral, como a distinção entre invenção e descoberta, a questão 

da dignidade da pessoa humana, o que torna os debates éticos um pouco mais complexos. 

Por dizerem respeito a um direito de exclusividade econômica sobre um bem 

intelectual, o patenteamento da biotecnologia pode suscitar questionamentos acerca da 

ocorrência ou não da apropriação de um recurso que é de titularidade difusa e, 

especificamente quanto ao genoma humano, patrimônio da humanidade. Neste sentido, a 
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presente dissertação buscará responder ao seguinte problema: O patenteamento do material 

genético humano implica na privatização do patrimônio genético da espécie? 

Como hipótese, levanta-se a suposição de que o patrimônio genético humano 

também faz parte do conjunto “patrimônio genético”, sendo elemento da biodiversidade como 

um todo. Assim, aparentemente não há razão para tratar o patrimônio genético humano 

diferentemente dos outros componentes da biodiversidade e, caso satisfaça os requisitos de 

uma invenção patenteável, é possível defender a possibilidade do patenteamento do genoma 

humano. 

Tendo em vista o problema e a hipótese, a presente dissertação tem como objetivo 

geral analisar o patenteamento do patrimônio genético humano, verificando se este implica na 

sua privatização, considerando-se também os efeitos de tal patenteamento, e se estes são 

justificáveis legal e eticamente.  

Como objetivos específicos, a pesquisa visa explicar o que é patrimônio genético, 

focando no patrimônio genético humano, trazendo aspectos teóricos e legais; investigar qual a 

relação entre o patrimônio genético humano e o meio ambiente; examinar a propriedade 

intelectual frente à teoria da propriedade em geral, verificando se ela pode ou não ser 

considerada como propriedade; analisar as patentes sob os seus aspectos jurídicos, 

fundamentos filosóficos (justificativas) e implicações econômicas, sociais e na pesquisa e 

inovação, a fim de verificar se as patentes provocam uma restrição da informação; analisar o 

sistema de patentes biotecnológicas, expondo sua regulamentação, suas peculiaridades e 

incertezas, a fim de constatar se elas implicam ou não em privatização dos recursos 

biogenéticos; e, por fim, realizar uma discussão acerca do patenteamento do material genético 

humano, indagando acerca de seus fundamentos, realizando um debate sobre as questões 

éticas envolvidas, especialmente quanto à dignidade da pessoa humana.  

O tema justifica-se principalmente pelo fato de que a prática do patenteamento do 

genoma humano é amplamente aceita nos escritórios de patente, especialmente nos Estados 

Unidos, mas tal prática não é acompanhada de uma discussão ética mais democrática. As 

patentes geram impactos na economia, na pesquisa e no acesso à informação e, no âmbito da 

biotecnologia, as dificuldades em se aferir os requisitos das patentes pode fazer com que esses 

impactos sejam negativos, especialmente pela ocorrência de concessões de patentes a 

descobertas e não a inventos, hipótese que viola os objetivos das patentes.  

Portanto, é necessário avaliar os efeitos do patenteamento no acesso à informação 

e na proteção dos recursos biogenéticos, incluindo-se nestes, o patrimônio genético humano. 

Ademais, a distinção entre invenção e descoberta torna-se necessária e urgente frente ao atual 
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processo de flexibilização das patentes ocasionado pela análise pouco criteriosa de seus 

requisitos legais em matéria de biotecnologia, que frequentemente é realizada pelos 

escritórios de patentes.  

A pesquisa realizada no trabalho é do tipo explicativa, a qual realizou uma 

reflexão teórica sobre o objeto de estudo, analisando-o em seus múltiplos aspectos e 

interpretando-o, a fim de confirmar ou refutar a hipótese levantada. Empreendeu-se, como 

técnica, a pesquisa bibliográfica interdisciplinar, abordando conhecimentos de direito 

ambiental, de biologia, de biotecnologia, propriedade intelectual e bioética. Utilizou-se como 

fonte de pesquisa livros e artigos de periódicos acerca do tema, assim como teses e 

dissertações.  

O enfoque jurídico do tema foi realizado por meio da interpretação de leis, 

especificamente as leis nacionais sobre o acesso à biodiversidade e ao patrimônio genético e 

Lei de Propriedade Industrial, e tratados internacionais, como o Acordo sobre os Aspectos dos 

Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio (TRIPS), de 1994, e a 

Convenção sobre Diversidade Biológica de 1992. Fez-se, também, uma comparação entre a 

regulamentação das patentes biotecnológicas do Brasil, dos Estados Unidos e da Europa, 

confrontando as legislações sobre patentes nestes países, bem como diretivas e resoluções dos 

escritórios de patentes sobre o patenteamento de biotecnologia. Também se procedeu ao 

estudo de dois casos judiciais norte-americanos sobre o patenteamento de material genético 

humano, caso Mayo vs. Prometheus, de 2012, e Myriad vs. AMP., de 2013, realizando-se uma 

interpretação das decisões da Suprema Corte, que representaram uma mudança relevante na 

política de concessão de patentes sobre genes humanos, cuja influência se deu em nível 

internacional.   

Como marco teórico, a pesquisa se fundamenta na teoria de Edgar Morin sobre o 

paradigma da complexidade, o qual defende que o conhecimento deve superar reducionismos, 

fragmentações e especialidades, compreendendo uma visão mais holística da realidade, do 

objeto de estudo. O paradigma complexidade mostra-se como o mais adequado para tratar dos 

problemas nos mais variados âmbitos da vida. Isso porque o pensamento baseado na 

dualidade e nos juízos de valor de bases maniqueístas podem gerar pensamentos 

reducionistas, instaurando-se uma crise ética. A complexidade possibilita a compreensão do 

objeto em toda sua magnitude, em seu contexto e em suas interações. Ela abrange 

contradições, ambiguidades e busca compreendê-las. Não necessariamente será possível 

superar, ou harmonizá-las, mas é possível construir pensamentos mais abrangentes, não 

reducionistas e flexíveis, que sempre estejam abertos a novas formas de visão de mundo e a 
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novas concepções éticas. Como se trata de um tema polêmico e com grandes implicações, a 

construção de um posicionamento deve avaliar todas as variáveis possíveis e ser, portanto, 

mais abrangente.  

A presente dissertação está dividida em quatro capítulos. No primeiro capítulo, 

aborda-se a relação do patrimônio genético com a biodiversidade, trazendo conceitos de 

biologia e genética, para compreender as similaridades e diferenças existentes entre a espécie 

humana e as demais espécies. Visa, em suma, averiguar o vínculo existente entre os seres 

humanos, o patrimônio genético e o meio ambiente. Cabe salientar que a discussão do 

pertencimento do ser humano ao meio ambiente não se encerra numa abordagem apenas 

biológica ou genética, mas abrange também a forma como o ser humano se autocompreende 

como um ser pertencente ao meio ambiente, o que se deu a partir do questionamento do 

antropocentrismo como concepção filosófica dominante. Assim, o capítulo traz uma 

discussão, de cunho ético, acerca da natureza humana e sua relação com o meio ambiente, 

tendo como marco teórico a concepção de Edgar Morin sobre ética e sobre a natureza 

humana. 

O segundo capítulo tem como objetivo uma abordagem do instituto da 

propriedade intelectual. Como o trabalho visa trabalhar a questão da privatização nas patentes, 

necessário realizar uma reflexão acerca da relação entre propriedade intelectual e as noções de 

privatização e apropriação. O método escolhido para tal é a análise comparativa entre o 

instituto da propriedade e o instituto da propriedade intelectual. Assim, primeiramente realiza-

se um resgate do conceito de propriedade, abordando a concepção contemporânea que se 

baseia na ideia de complexidade. Segue-se uma explicação das características e fundamentos 

da propriedade intelectual, para daí realizar uma comparação entre os institutos a fim de 

verificar se a propriedade intelectual pode ser compreendida como propriedade. Por fim, 

realiza-se uma análise do instituto das patentes, suas características, seus fundamentos e 

impactos econômicos, para buscar responder ao questionamento se as patentes significam a 

privatização de um bem intelectual, qual seja, a informação.  

O terceiro capítulo busca contextualizar as patentes biotecnológicas analisando a 

sua importância, função, desdobramentos e consequências. Tem como objetivo verificar se as 

patentes biotecnológicas possibilitam a privatização de um recurso biogenético. Aborda as 

peculiaridades do patenteamento de biotecnologia, realizando uma discussão acerca da 

necessária diferenciação entre invenção e descoberta, um dos pontos que apresenta maiores 

dificuldades e gera problemas para o sistema de patentes como um todo, permitindo a sua 

flexibilidade e deturpando os seus objetivos.  
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Por fim, o último capítulo discute o patenteamento do genoma humano, seus 

desdobramentos legais e éticos. O capítulo inicia-se com uma abordagem jurídica das patentes 

genéticas, apontando os problemas enfrentados no tocante à aferição dos requisitos das 

patentes. Faz-se, também, um estudo das patentes sobre o genoma humano sob a perspectiva 

dos Estados Unidos, da Europa e do Brasil, a fim de comparar as diferenças e semelhanças da 

regulamentação e da prática dos escritórios de patentes no tocante a esse tema. Como último 

ponto, discute os desdobramentos éticos do patenteamento do genoma humano, realizando 

uma abordagem de diferentes posicionamentos, especialmente sobre a noção do genoma 

humano como patrimônio comum da humanidade e questionando se o patenteamento significa 

a violação ou não da dignidade humana, levando em consideração, também, a questão da 

autonomia privada.  
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2 BIODIVERSIDADE, PATRIMÔNIO GENÉTICO E GENOMA HUMANO 

 

O desenvolvimento das ciências e da técnica permitiu uma nova valoração da 

biodiversidade, do patrimônio genético e, incluído neste, o genoma humano. Estes 

componentes do meio ambiente passam a ser encarados como recursos passíveis de serem 

explorados e valorizados economicamente.  

Edgar Morin (2007a) explica que a sociedade contemporânea é impulsionada pelo 

quadrimotor dos avanços científicos, técnicos, industriais e capitalistas. Estes, além de 

protagonizarem crises sociais, culturais e éticas, levam a sociedade a um destino incerto, no 

qual questiona-se a atuação do ser humano no meio ambiente em busca do lucro, tendo em 

vista as consequências drásticas que se apresentam. Há também o questionamento do próprio 

destino da humanidade e as intervenções que são feitas principalmente em âmbito genético. 

Neste sentido,  

 

as pesquisas biológicas empreenderam a decodificação do genoma, começaram a 
exploração do cérebro e permitiram as primeiras manipulações genéticas, celulares, 
embrionárias, clônicas e cerebrais. São os prelúdios ao controle da vida humana pela 
mente e pela sociedade, mas também pela economia e pelo lucro (MORIN, 2007a, p. 
248).  

 

Esse atual cenário de apropriação da vida, em todos os âmbitos, e exploração dos 

recursos biológicos se deu, em grande parte, pela concepção filosófica que o ser humano 

desenvolveu de si próprio e a sua condição dentro do meio ambiente. A partir de uma 

perspectiva antropocêntrica, o ser humano é visto exclusivamente como sujeito e o meio 

ambiente como objeto, passível de ser estudado e dominado. 

Esta visão está sendo confrontada, especialmente por meio das novas descobertas 

da biologia e da genética, que colocam o ser humano cada vez mais similar aos outros seres 

vivos, apresentando-o como um elemento pertencente e essencial à estrutura e organização da 

biodiversidade. Esses avanços também influenciam as concepções filosóficas e éticas, que 

também questionam o antropocentrismo e visam harmonizar a existência humana com as 

demais formas de vida e o meio ambiente em geral.  

Assim, o presente capítulo tem como objetivo examinar o conceito de 

biodiversidade e de patrimônio genético, fazendo as necessárias correspondências com a vida 

humana, visando demonstrar o vínculo existente entre os seres humanos, o seu patrimônio 

genético e o meio ambiente.  
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2.1 Patrimônio genético como elemento da biodiversidade: interlocuções entre biologia, 

genética, ecologia e direito 

 

O termo meio ambiente possui uma complexidade intrínseca, que gera 

dificuldades para defini-lo e delimitar os seus elementos constitutivos, sendo assim, objeto de 

frequentes discussões. Esse debate em torno do conceito de meio ambiente faz com que ele se 

enquadre num processo de contínua construção e reconstrução que se baseia muito mais nas 

concepções subjetivas dos indivíduos e dos diferentes povos e culturas existentes do que na 

elaboração científica e racional que procura trazer elementos objetivos a um conceito que é 

claramente de difícil, ou impossível, objetivação.  

O que se pode afirmar, com certo grau de certeza, no tocante ao meio ambiente, é 

que ele está diretamente relacionado à vida e, neste sentido, tem-se a concepção de 

biodiversidade.  

O termo biodiversidade foi utilizado pela primeira vez na obra “Biodiversity”, de 

1988, organizada pelo ecologista Edward O. Wilson, da Universidade de Harvard, a qual 

reúne vários trabalhos publicados acerca da temática (NASCIMENTO, 2012). Entretanto, um 

conceito mais delimitado de biodiversidade foi explicitado por Wilson no segundo volume da 

obra, correspondendo a: 

 

[...] all hereditarily based variation at all levels of organization, from the genes 
within a single local population or species, to the species composing all or part of a 
local community, and finally to the communities themselves that compose the living 
parts of the multifarious ecosystems of the world1 (REAKA-KUDLA; WILSON; 
WILSON, 1997, p. 1). 

 

Pela leitura deste conceito é perceptível que, enquanto considera-se um conceito 

múltiplo de meio ambiente, que abrange fatores naturais, artificiais e culturais, a 

biodiversidade corresponde à parte viva do meio ambiente, englobando os seres vivos e os 

seus diferentes graus de complexidade, identificando-se não só como o conjunto de elementos 

vivos presentes no planeta, mas considerando também todas as interações existentes entre eles 

e o meio não vivo, ou abiótico, no qual habitam; interações que garantem o equilíbrio dos 

ecossistemas. 

                                                             
1 [...] toda a variação baseada em hereditariedade em todos os níveis de organização, dos genes existentes em 
uma simples população local ou espécies, às espécies que compõem toda ou parte de uma comunidade local, e 
finalmente, às próprias comunidades que compõem a parte viva dos multivariados ecossistemas existentes no 
mundo (tradução nossa). 
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A biodiversidade é um conceito que vai além do conjunto de seres vivos, 

referindo-se à forma como eles estão organizados, aos processos de interações e a seus 

respectivos produtos e resultados, abrangendo os diversos níveis de organização da vida 

(MAGALHÃES, 2011).  

A expressão biodiversidade também identificada como diversidade biológica, é 

um conceito não apenas quantitativo, referente a uma pluralidade quantitativa de espécies 

vivas diferentes, mas é constitutivo, considerando o vínculo existente ou que pode vir a existir 

entre as espécies e as suas interações, que as fazem ser interdependentes (MILARÉ, 2014). 

Assim, a biodiversidade evoca a vinculação existente entre as espécies de fauna e 

flora e o seu nexo orgânico, em que cada ser vivo tem uma função essencial a exercer para a 

manutenção do todo, constituindo uma relação de conexão e interdependência entre todos os 

seres. 

O conceito de biodiversidade é bastante amplo e está em contínua discussão, 

formulação e reformulação pelos estudiosos das ciências biológicas. Ainda existem muitas 

dificuldades em estabelecer parâmetros e medidas para o estudo da biodiversidade, 

especialmente no que tange à elaboração de projetos de gestão e de conservação das espécies 

e ecossistemas. 

Na biologia, mesmo com a falta de consenso na conceituação, considera-se que a 

biodiversidade é constituída por três níveis: o nível que se refere à diversidade das espécies, o 

nível da diversidade genética e o nível da diversidade ecossistêmica. Tais níveis são base para 

os estudos das ciências biológicas e da ecologia, podendo se concentrar em diversas áreas 

como a organização celular, o metabolismo e a resposta dos organismos aos fatores 

ambientais (FONSECA; MADEIRA-LOPES, 2003, p. 3). 

A diversidade das espécies refere-se aos organismos vivos e às suas diferentes 

classificações em espécies. A diversidade genética refere-se à variedade de informação 

genética contida nos indivíduos de cada espécie e de cada população, compreendendo o 

genoma e as composições moleculares a eles associadas. E a diversidade ecossistêmica diz 

respeito à variedade de habitats, comunidades bióticas e os processos ecológicos que ocorrem 

na biosfera (RAWAT; AGARWAL, 2015). 

Compreendendo a biodiversidade como “the life support system2” (RAWAT; 

AGARWAL, 2015, p. 19), percebe-se que a interação entre os três níveis é o que permite o 

                                                             
2 O sistema de suporte da vida (tradução nossa). 
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equilíbrio da biosfera, sendo imprescindível para a adaptação das espécies, para a evolução e 

para a manutenção da vida na Terra. 

A diversidade genética é fundamental na determinação da variedade de espécies e 

sua adaptação, pois, por meio de processos como mutação e recombinações genéticas, as 

características fenotípicas dos indivíduos são alteradas, provocando diferentes respostas 

adaptativas ao meio ambiente em que vivem, favorecendo a sobrevivência e a evolução. Ao 

mesmo tempo, a diversidade genética também é modificada pelas relações ecossistêmicas e 

sofre alterações devido às circunstâncias do meio ambiente, já que os processos de mutação 

sofrem influências externas (NATIONAL RESEARCH COUNCIL, 1999).  

Assim, a relação entre os três níveis da biodiversidade é dinâmica, cíclica e 

interdependente, perpetuando processos imprescindíveis para a evolução das espécies. A 

manutenção da vida também depende das interações que ocorrem na biodiversidade. Seus 

elementos e processos constituem-se em fontes de sobrevivência das espécies, incluindo-se o 

ser humano, que retira da biodiversidade os seus meios de alimentação, vestuário, 

combustíveis, medicamentos, produtos industriais, tecnologia e moradia. 

Não se pode falar em biodiversidade sem considerar o ser humano. As relações 

entre espécies e ecossistemas inclui também a influência antrópica no meio e as relações entre 

humanos e natureza, pois a biodiversidade engloba todas as formas de vida. 

Vandana Shiva (2002) explica que a diversidade biológica e a diversidade cultural 

estão relacionadas no sentido em que a diversidade é o fundamento da natureza e garante a 

estabilidade ecológica. A diversidade possibilita o surgimento de novos seres vivos e de novas 

culturas, sendo que a evolução conjunta de ambos é o que conserva os diversos ecossistemas e 

a biosfera como um todo.  

Alguns autores sustentam a dimensão cultural da biodiversidade, entendendo que 

a diversidade e a cultura estão imersas em uma relação de interdependência e coevolução, 

pois as culturas vão se desenvolvendo a partir do meio ambiente em que estão inseridas, 

influenciando-o e alterando-o, negativa ou positivamente (RODRIGUES JUNIOR, 2010). 

Destaca-se, neste âmbito, o papel das comunidades tradicionais na conservação e na gestão da 

biodiversidade, conforme os seus saberes tradicionais e o seu modo de vida singular e baseado 

no respeito e não na exploração da natureza.  

Neste sentido, 

 

a biodiversidade tem uma forte relação com a sociodiversidade, ou seja, com a 
diversidade de sociedades e culturas e suas formas únicas de interação e 
interdependência com os elementos da biodiversidade acima. Além de moldarem de 
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forma determinante a biodiversidade, e serem moldados por ela, os seres humanos 
fazem parte dos processos evolutivos, especialmente dos organismos domesticados, 
criando a agrobiodiversidade (WEIGAND JÚNIOR; SILVA; SILVA, 2011, p. 3)    

 

O ser humano sempre se relacionou com os ecossistemas nos quais está inserido, 

estudando-os, explorando-os e formando a sua cultura em torno dos recursos naturais e 

biológicos com os quais está diretamente relacionado. Entretanto, com o desenvolvimento da 

ciência e da técnica, essa relação tem se baseado na prevalência do ser humano sobre os 

demais elementos da biodiversidade, havendo a objetificação da natureza e sua consequente 

exploração.  

Essa exploração vem causando problemas, principalmente no que concerne aos 

desequilíbrios dos ecossistemas e perda da diversidade e desaparecimento de espécies.  

Paulo de Bessa Antunes (2014) explica que a perda de biodiversidade é um 

fenômeno natural que ocorre desde sempre e é consequência da própria evolução do planeta. 

Estima-se que houve mais de 30 bilhões de espécies na Terra, e hoje defende-se que existem 

cerca de 30 milhões de espécies, constatando-se que 99,99% das espécies já foram extintas. 

Continua o autor apontando que alguns estudiosos falam que o planeta passou por cinco 

extinções em massa, causadas por razões naturais e que ocorreram antes da nossa era e que 

hoje estamos passando por uma sexta extinção em massa, causada por fatores humanos, sendo 

que essa é diferente de todas as outras que a precederam (ANTUNES, 2014).  

A percepção de que os recursos naturais e a biodiversidade estão desaparecendo 

em função da atividade humana é um fenômeno social antigo, pois o homem, desde os 

primórdios, provocou impactos ambientais relevantes e causou a extinção de diversos seres 

vivos (ANTUNES, 2014). Essa discussão hoje encontra-se mais alargada e envolve questões 

políticas, econômicas e sociais, compreendendo-se que a conservação da diversidade 

biológica é fundamental para a existência e para o equilíbrio do planeta.  

Neste contexto, o termo biodiversidade ganhou importância jurídica ao ser 

consagrado na Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB), de 1992, em meio à 

conjuntura política de preocupação ambiental e com a conservação das espécies e 

ecossistemas, na qual o processo de engrandecimento do debate ambiental e de 

desenvolvimento sustentável criava bases mais sólidas. Em seu art. 2º, a CDB consagra que a 

biodiversidade se refere a:  

 

a variabilidade de organismos vivos de todas as origens, compreendendo, dentre 
outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos e os 
complexos ecológicos de que fazem parte; compreendendo ainda a diversidade 
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dentro de espécies, entre espécies e de ecossistemas. (MINISTÉRIO DO MEIO 
AMBIENTE, 2000, p. 9).  
 

A CDB visa aliar a exploração da biodiversidade com o necessário 

desenvolvimento dos países menos favorecidos, que ainda enfrentam problemas estruturais, 

sociais, econômicos e políticos.  

O preâmbulo da CDB, apesar de não possuir caráter vinculante, estabelece alguns 

critérios a serem observados e tem como núcleo a preservação da biodiversidade como 

matéria de preocupação de todos os integrantes da comunidade internacional, prezando pela 

mútua cooperação internacional. O conteúdo do preâmbulo se desdobra em assuntos como 

política, prevenção de danos e utilização da diversidade biológica como instrumento de 

desenvolvimento econômico e social.  

Neste âmbito, a evolução é traço comum tanto da diversidade biológica quanto da 

diversidade cultural, e um dos aspectos mais recentes da relação do homem com as demais 

espécies da biodiversidade traduz-se na biotecnologia e no uso do patrimônio genético das 

espécies, que está diretamente relacionado com o nível da diversidade genética. Este é 

também um dos pontos chaves de preocupação da CDB, que enfatiza a importância da 

conservação do patrimônio genético, como elemento da biodiversidade, e seu uso sustentável. 

As pesquisas em nível da diversidade genética estão transformando os pontos de 

vista sobre a biodiversidade, enriquecendo a sua compreensão e potencializando as 

possibilidades de utilização de seus recursos. Assim, “além dos futuros desenvolvimentos 

biotecnológicos, o potencial da biodiversidade deverá também contribuir para um 

conhecimento mais completo do ecossistema global e para uma muito desejada melhoria da 

sua gestão” (FONSECA; MADEIRA-LOPES, 2003, p. 3). 

A compreensão, portanto, do nível da diversidade genética e, neste âmbito, o 

conceito de patrimônio genético é de elevada importância, pois significa entender a 

biodiversidade no seu menor, e não menos complexo, elemento constitutivo. A proteção da 

biodiversidade abrange não só os organismos complexos, mas também a integridade do 

menor nível biológico, pois este também representa a vida e contribui para a sua manutenção 

e diversidade.  

Patrimônio genético, segundo a Lei nº 13.123 de 2015, que trata sobre o acesso ao 

patrimônio genético brasileiro, corresponde à “informação de origem genética de espécies 

vegetais, animais, microbianas ou espécies de outra natureza, incluindo substâncias oriundas 

do metabolismo destes seres vivos” (BRASIL, 2015).  
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O conceito adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro engloba um elemento 

intangível, que é a informação de origem genética e elementos tangíveis, que são as 

substâncias derivadas do metabolismo dos seres vivos. 

Na CDB, tem-se, no artigo 2º, o conceito de material genético que “significa todo 

material de origem vegetal, animal, microbiana ou outra que contenha unidades funcionais de 

hereditariedade” (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2000, p. 9), que é diferente de 

recurso genético, conceituado como “material genético de valor real ou potencial” 

(MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2000, p.10). 

Pela leitura de ambos documentos legais, percebe-se que o patrimônio genético, 

que engloba a informação e o material genético, é diferente de recurso genético.  

Segundo Camena Guneratne (2012), os recursos genéticos são elementos da 

diversidade genética importantes ao homem, na medida em que trazem benefícios não só 

diretamente ao ser humano como indivíduo, mas também no papel essencial desempenhado 

nos processos ecológicos. Portanto, os recursos genéticos trazem em si uma carga valorativa 

materializada no interesse e no valor econômico contido em determinado material ou 

informação genética. 

Essa última vem ganhando maior espaço nos estudos e na prática laboratorial, 

pois através da informação genética é possível a manipulação e desenvolvimento de produtos 

e tecnologias úteis à sociedade.  

Neste sentido, segundo Nicola Lucchi (2013), a informação genética contida nas 

espécies é mais importante do que o material biológico que o contém, já que essa informação 

é o elemento que será utilizado nas pesquisas e no desenvolvimento de novos processos e 

produtos. Consequentemente, a informação genética, que foi descoberta e desenvolvida por 

meio de trabalhos investigatórios e de pesquisa, possui um expressivo valor como recurso.  

O patrimônio genético possui proteção constitucional, constante no artigo 225, 

§1º, II, que dispõe como tarefa do Poder Público “preservar a diversidade e a integridade do 

patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de 

material genético; ” (BRASIL, 1988).  

Por constar no artigo 225, que trata do direito fundamental ao meio ambiente, 

depreende-se que o patrimônio genético é aspecto essencial à garantia do direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado. Neste sentido,  

 

ao inserir a fiscalização das entidades dedicadas à pesquisa e manipulação do 
material genético dentre as obrigações do Poder Público no tocante à manutenção do 
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meio ambiente ecologicamente equilibrado, a CR/88 reconheceu o material genético 
como parte do meio ambiente (RAMOS, 2015, p. 28-29).  

 

Assim, o patrimônio genético, como elemento da biodiversidade, se reveste de 

importância ambiental, que se desdobra em outros aspectos e, neste sentido, um dos pontos de 

importância para a proteção do patrimônio genético é a regulação sobre o acesso que, no 

Brasil, teve como marco regulatório inicial a Medida Provisória nº 2.186-16/2001, que foi 

revogada pela Lei nº 13.123/2015. 

A Lei nº 13.123/15 trouxe algumas inovações com relação à Medida Provisória nº 

2.186-16/2011, na busca de potencializar o uso sustentável do patrimônio genético, sem 

prejuízo da proteção da biodiversidade como um todo. A Lei representa a regulamentação do 

inciso II, do §1º e §4º do art. 225 da Constituição, que trata sobre o patrimônio genético, e os 

artigos 1, 8, 10, 15 e 16 da Convenção sobre Diversidade Biológica de 1992, promulgada no 

Brasil pelo Decreto nº 2.519 de 1988.  

A Lei trata sobre bens, direitos e obrigações relativos ao acesso ao patrimônio 

genético, excluindo-se o patrimônio genético humano, por expressa disposição no art. 4º, e ao 

conhecimento tradicional associado; acesso e transferência de tecnologia; exploração 

econômica de produtos advindos da utilização do patrimônio genético ou conhecimento 

tradicional associado; repartição justa e equitativa de benefícios advindos da exploração de 

recursos genéticos; remessa para exterior de parte ou todo de organismos vivos; e a 

implementação de tratados internacionais sobre patrimônio genético ou conhecimento 

tradicional aprovados e promulgados; além de estabelecer sanções administrativas no caso de 

descumprimento dos dispositivos da Lei.  

Percebe-se, assim, que o patrimônio genético é elemento integrante da 

biodiversidade e, caracterizado como tal, a sua tutela também perpassa pelo aspecto 

ambiental, sendo também objeto de preocupações no tocante ao acesso e à gestão, visando a 

sua proteção e exploração sustentável. Entendida, portanto, essa relação, cumpre esclarecer 

alguns desdobramentos conceituais relacionados ao patrimônio genético e à diversidade 

genética, buscando uma breve compreensão acerca da genética e suas influências no meio 

ambiente e vice-versa.  

 

2.2 Genética e meio ambiente  

 

Saindo do âmbito jurídico, a concepção de patrimônio genético é muito mais 

complexa, fruto do desenvolvimento dos estudos em biologia, genética e ecologia.  
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A descoberta da célula constituiu-se em uma etapa inicial do desenvolvimento da 

genética, que é fruto das pesquisas que visavam elucidar os questionamentos relacionados à 

origem da vida (BRITO; REIS, 2016). A invenção do microscópio por volta do século XVI, 

“provoca uma paixão pelo infinitamente pequeno” (GUÉRIN-MARCHAND, 1999, p. 13), 

desencadeando o processo de desenvolvimento da genética, impulsionando as pesquisas sobre 

as células, sua estrutura, funções e sua influência na composição dos seres vivos e na 

hereditariedade. A evolução da genética seguiu conjuntamente com o desenvolvimento 

tecnológico, sendo este um instrumento de importante valor especialmente na forma de 

armazenar e decodificar as inúmeras informações que são coletadas através de pesquisas. 

As células podem ser compreendidas como as  

 
pequenas unidades limitadas por membranas preenchidas com uma solução aquosa 
concentrada de químicos e dotadas com uma capacidade extraordinária de criar 
cópias delas mesmas pelo seu crescimento e divisão em duas. [...] As células, 
portanto, são as principais unidades de vida, e é na biologia celular que devemos 
procurar por uma resposta para a questão de o que é vida e como ela funciona. 
(ALBERTS et. al, 2011, p. 1).  

 

A célula constitui-se num elemento básico que compõe a estrutura dos seres 

vivos, executa inúmeras funções essenciais no corpo e é composta por organelas que mantém 

a sua estrutura e funcionamento (LISTER HILL NATIONAL CENTER FOR BIOMEDICAL 

COMMUNICATIONS et al., 2015).  

As células diferem-se segundo as funções, forma, necessidades e atividades 

desempenhadas, variando também conforme o tipo de organismo ao qual se encontram. De 

forma simplificada, as células podem ser divididas entre células eucariontes, que possuem 

envoltório nuclear, e procariontes, que não possuem tal envoltório (ROBERTIS; HIB, 2006). 

O núcleo pode ser comparado a um centro de comando localizado dentro das 

células, pois direciona algumas funções como a divisão e crescimento celular. Ele contém o 

DNA, o material hereditário da célula (LISTER HILL NATIONAL CENTER FOR 

BIOMEDICAL COMMUNICATIONS et al., 2015). 

Assim, as informações genéticas dos seres vivos encontram-se no DNA, ácido 

desoxirribonucleico, que é uma molécula cuja estrutura consiste em duas fitas compostas de 

subunidades, dando o formato de dupla hélice. As subunidades que compõem o DNA são 

formadas por quatro bases (adenina, timina, guanina e citosina), que são pareadas da seguinte 

forma: Adenina – Timina; Guanina – Citosina, sendo que é a sequência dessas bases no DNA 

que codifica as informações genéticas (HARTL; JONES, 1998, p. 9, 10). 
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O DNA é o material que compõe os genes, que são as unidades básicas da 

hereditariedade. As informações genéticas e biológicas que devem ser reproduzidas e 

transmitidas nas células-filhas, assim como as instruções para a produção de proteínas estão 

contidas nos genes (ALBERTS et al., 2011).  

O DNA, nas células eucariontes, está organizado em cromossomos, que carregam 

os genes. Estes são compostos de um segmento de DNA que armazena as informações 

necessárias à produção de proteínas (ALBERTS, et al., 2011, p. 181).  

O genoma, conjunto de genes, contém todas as informações necessárias para a 

constituição e manutenção do organismo de um ser vivo. Portanto, o genoma “fornece um 

programa genético que instrui a célula sobre seu funcionamento e, as células vegetais e 

animais, sobre seu crescimento para formar um organismo com centenas de diferentes tipos 

de células” (ALBERTS et al., 2011, p. 5).  

Assim, 

 

[…] it is clear that genes are what carry our traits through generations and that genes 
are made made of deoxyribonucleic acid (DNA). But genes themselves don’t do the 
actual work. Rather, they serve as instruction books for making functional molecules 
such as ribonucleic acid (RNA) and proteins, which perform the chemical reactions 
in our bodies3 (U.S. DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES, 
2010, p. 4)  

 

O patrimônio genético é composto por esses elementos básicos, que são 

responsáveis pela constituição e manutenção da vida dos seres vivos. A complexidade do 

sistema de funcionamento do genoma e das células é o que proporciona a diversidade entre as 

espécies e a diversidade existente entre indivíduos de uma mesma espécie, influenciando na 

multiplicidade de características biológicas existentes na biodiversidade e de modos de vida 

(BRITO; REIS, 2016).  

As proteínas desempenham um importante papel na construção da diversidade, 

pois elas são os elementos constitutivos das células. “Além de fornecerem à célula sua forma 

e estrutura, as proteínas também participam de quase todas as funções celulares” (ALBERTS 

et al., 2011, p. 119). As proteínas são de inúmeros tipos e formas, desempenhando múltiplas 

funções no organismo. Por exemplo, existem as enzimas, que atuam na catalisação de reações 

químicas, as proteínas motoras possibilitam movimento das células, as proteínas estruturais, 

                                                             

3 [...] está claro que são os genes que carregam nossas características através das gerações e que são feitos de 
ácido desoxirribonucleico (DNA). Mas os genes em si não fazem o verdadeiro trabalho. Ao invés, eles servem 
como livros de instruções para a produção de moléculas funcionais como o ácido ribonucleico (RNA) e 
proteínas, que realizam as reações químicas em nossos corpos (tradução nossa). 
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as transportadoras que emitem sinais entre as células, além de outras que são altamente 

especializadas e específicas de determinadas espécies (ALBERTS et al., 2011).  

A definição de patrimônio genético engloba as proteínas, sendo estas de grande 

utilidade e importância para a biotecnologia, sendo estudadas e aplicadas a diversos produtos 

e processos úteis ao ser humano. Assim, é de grande interesse também o estudo de como as 

proteínas são produzidas, sendo essencial para isso o conhecimento das informações genéticas 

de determinado ser vivo.  

A função de uma proteína está diretamente ligada à sua forma e esta é 

determinada pela sequência dos aminoácidos que compõem a sua estrutura. As instruções 

acerca da sequência desses aminoácidos estão contidas no DNA, que atua como um 

coordenador das tarefas a serem desempenhadas por algumas organelas presentes nas células 

(ALBERTS et al., 2011, p. 231-232).  

Os genes contêm as informações necessárias para a produção de proteínas. O 

processo de decodificação dessas informações, que envolve o fluxo de informações entre 

DNA e RNA é chamado expressão gênica, é conhecido como expressão gênica, sendo este 

considerado como o dogma central da biologia molecular (LISTER HILL NATIONAL 

CENTER FOR BIOMEDICAL COMMUNICATIONS et al., 2015).  

Além da síntese de proteínas, a replicação do DNA é necessária para a 

manutenção da organização da célula e para que essa seja capaz de reproduzir-se, gerando 

células-filhas geneticamente idênticas (ALBERTS et al., 2011). O processo de reprodução das 

células e a replicação do DNA é complexo e 

 
está sujeito a um rigoroso controle a fim de evitar danos causados por fatores 
exteriores ao organismo, como compostos químicos e radiação. Entretanto, não só as 
influências do meio ambiente podem causar lesões, mas o próprio processo de 
replicação está sujeito a erros que podem modificar a sequência do DNA em 
determinadas células, causando alterações permanentes, que são conhecidas como 
mutações (BRITO; REIS, 2016, p.369).  

 

As mutações podem ser entendidas como alterações permanentes na sequência do 

DNA de um gene. Podem ser hereditárias, quando a mutação está localizada nas células 

sexuais, sendo transmitida pelos pais; ou somáticas, que não são transmitidas 

hereditariamente, podendo ocorrer em determinado momento da vida do ser vivo, sendo 

causadas, também, por fatores ambientais (LISTER HILL NATIONAL CENTER FOR 

BIOMEDICAL COMMUNICATIONS et al., 2015, p. 40).  

Segundo Alberts (2011), as mutações podem não trazer modificações 

significativas no organismo, podem ser benéficas ou até mesmo prejudiciais à saúde e ao 
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desenvolvimento do organismo, sendo que o câncer é um dos exemplos de mutações 

prejudiciais. Elas também podem produzir algumas variações que diferem indivíduos da 

mesma espécie.  

As mutações constituem-se em fatores que proporcionam a diversidade dos seres 

vivos, sendo, portanto, fundamentais na evolução genética das espécies. Neste sentido,  

 

a diversidade das espécies, portanto, depende de um balanço delicado entre a 
acuidade conservativa da replicação do genoma que possibilita à progênie herdar as 
virtudes dos seus pais e dos erros criativos da replicação e da manutenção do 
genoma que possibilitam à progênie adquirir novas características e evoluir novas 
capacidades (ALBERTS et al., 2011, p. 297). 

 

Assim, o estudo da genética possibilita “a investigação sobre a vida e sua 

evolução, auxiliando na compreensão da própria identidade do homem” (BRITO; REIS, p. 

369). Por outro lado, os estudos em genética demonstram cada vez mais a relação entre essa e 

o meio ambiente, verificando a influência destes fatores na saúde humana, sendo que neste 

contexto surgem dois conceitos relevantes, a ecogenética e a epigenética. 

Os avanços nos estudos sobre a relação entre características genéticas e fatores 

ambientais foi importante para o abandono do determinismo genético, uma visão reducionista 

que enxerga que os caracteres genéticos são essenciais e os únicos fatores relacionados à 

expressão fenotípica, incluindo-se o aparecimento de doenças (NASCIMENTO, 2016).  

Nesse contexto, surgiu a ecogenética, que consiste num ramo da genética que 

estuda as variadas respostas individuais, determinadas geneticamente, a fatores ambientais. 

“A ecogenética seria a análise de como os genes e os fatores ambientais interagem entre si de 

maneira a afetar a saúde humana, ou seja, como cada pessoa responde a essa interação, 

tornando-se mais ou menos vulnerável” (RAMOS, 2015, p. 39).  

O termo ecogenética foi utilizado pela primeira vez por Brewer em 1971 e, 

segundo Simone Nascimento (2016), ele engloba os estudos sobre os genes e suas relações 

com determinadas doenças, agregando-se a análise de quais fatores ambientais como 

poluentes, alimentos, bactérias, fungos, agentes biológicos, produtos químicos, radiação, são 

desencadeadores de tais doenças por meio de modificações genéticas. Assim, “os estudos na 

área de Ciência Biomédica, e em especial em Genética, demonstraram que modificações em 

determinados genes e o surgimento de quadros patológicos estavam relacionados com 

características ambientais específicas” (NASCIMENTO, 2016, p. 99).   

Já a epigenética possui uma abordagem diferente, mas também traz a interconexão 

entre meio ambiente e genética. A epigenética refere-se às alterações do DNA que não 
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envolvem mudanças na sequência genética em si. Isso porque os genes nas células estão 

envolvidos quimicamente por moléculas orgânicas, que possuem a capacidade de alterar o 

comportamento dos genes, tornando-os mais ativos ou menos ativos (FRANCIS, 2015). 

Ou seja, a epigenética estuda qualquer processo que possa alterar as atividades 

dos genes sem que essa alteração implique em mudanças na sequência do DNA, mas que traz 

modificações que podem ser transmitidas às células-filhas. Tais processos são naturais e 

essenciais para algumas funções orgânicas, entretanto, podem ocorrer de forma imprópria, 

causando problemas na saúde ou comportamentais (WEINHOLD, 2006).  

Neste sentido,  

 

a epigenética é o estudo de como são feitas e desfeitas essas ligações químicas de 
longa duração reguladoras dos genes. Em alguns casos, tais conexões se fazem e 
desfazem mais ou menos ao acaso, como as mutações. Com frequência, porém, as 
mudanças epigenéticas acontecem em resposta ao ambiente, à alimentação, aos 
poluentes a que somos expostos e até às interações sociais. Os processos 
epigenéticos ocorrem na interação entre ambiente e genes (FRANCIS, 2015, p. 7).  

 

Simone Nascimento (2016) explica que os padrões epigenéticos são sensíveis a 

alterações no meio ambiente e podem causar mudanças fenotípicas transmissíveis aos 

descendentes, que são herdáveis pela divisão celular ao longo das gerações, sem alterar a 

sequência do DNA. O genoma, portanto, é idêntico em todas as células e o epigenoma é 

dinâmico e altera-se célula a célula.  

Segundo Simone Nascimento (2016), a exposição ambiental tem grande 

influência tanto na ecogenética quanto na epigenética. Isso porque as características 

ambientais não só podem impactar a saúde do ser humano, mas também alterar as estruturas 

celulares de forma a transmitir-se às gerações seguintes, fato que demanda um controle de 

qualidade ambiental eficiente, que garanta a preservação da saúde humana na presente e nas 

futuras gerações.  

Assim, os estudos em genética, ecogenética e a epigenética abrem novas 

possibilidades de compreensão da relação entre meio ambiente, biodiversidade e diversidade 

genética, com a necessária inclusão do ser humano nesta dinâmica.  

É interessante observar que o ser humano possui um papel duplo nesta relação. 

Por um lado, ele realiza o papel de observador e agente ativo, resgatando-se, neste âmbito, a 

concepção de biodiversidade cultural, no sentido de que ele estuda e realiza juízos de valor 

sobre a biodiversidade e seus processos. E através dessa valoração cultural da biodiversidade, 

emergem questões e interesses como o estudo da dinâmica da natureza, como ela nos afeta e o 
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que pode ser feito, assim como o interesse na exploração da diversidade genética no campo da 

biotecnologia, incluindo as pesquisas com o próprio genoma humano.  

Por outro lado, o conhecimento que se possui sobre a diversidade biológica e 

genética possibilita que, cada vez mais, o ser humano se compreenda não como um 

observador distante e separado do meio ambiente, mas como um sujeito que pertence a uma 

espécie que participa ativa – perpetrando alterações no meio ambiente, e passivamente – 

sofrendo alterações do meio ambiente – dos processos e mecanismos naturais que 

possibilitam tanto a diversidade quanto a evolução das espécies e manutenção da vida na 

biosfera.  

 

2.3 Patrimônio genético humano e meio ambiente 

 

Assim como é inegável a vinculação do ser humano com a biodiversidade, por ser 

um de seus elementos, o patrimônio genético humano também possui uma relação com o 

meio ambiente. E esta não se dá somente pelo fato de que o patrimônio genético humano 

corresponde ao nível da diversidade genômica da biodiversidade, mas que o meio ambiente 

influencia na própria estrutura genética do ser humano. Ambos caminham por meio de uma 

influência constante e recíproca.  

 

2.3.1 Genoma humano 

 

O genoma humano é composto por todas as estruturas genéticas e celulares que 

foram explicitadas acima, possuindo alguns caracteres singulares que determinam, 

caracterizam e diferenciam o ser humano como espécie.  

O genoma humano é composto de genes, que são codificados no DNA que 

constitui os cromossomos, no interior das células. O conjunto de cromossomos denomina-se 

cariótipo e é característico da espécie, havendo variações quanto ao número de cromossomos 

e à sua morfologia entre as espécies, sendo que, entre indivíduos de uma mesma espécie, é 

possível haver diferenciações no mapa gênico, ou seja, na localização dos cromossomos no 

núcleo da célula (NUSSBAUM; MCINNES; WILLARD, 2002).  

A espécie humana possui 46 cromossomos organizados em 23 pares, sendo que 

um desses pares corresponde aos cromossomos sexuais, sendo diferentes nos homens (XY) e 

nas mulheres (XX). Os componentes de cada par cromossômico possuem os mesmos genes, 

na mesma sequência, portanto, a informação genética é similar, podendo haver em locais 
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específicos, genes iguais que possuem formas levemente diferentes, sendo chamados de 

alelos. Cada par é formado por um cromossomo herdado da mãe e outro herdado do pai 

(NUSSBAUM; MCINNES; WILLARD, 2002). 

O processo de divisão celular é essencial para o início e a manutenção da vida, 

sendo que o ser humano inicia a vida como um zigoto, um ovócito fertilizado, proveniente da 

fecundação do óvulo da mãe pelo espermatozoide do pai. A partir da fecundação, as células 

vão sendo formadas a partir do processo de divisão celular, dando origem a novas células, que 

possuem o mesmo genoma. Este genoma está organizado na célula e esta organização é 

essencial para a formação e funcionamento do organismo humano, sendo determinante até 

mesmo em questões de saúde e genética médica (NUSSBAUM; MCINNES; WILLARD, 

2002). 

As características do ser humano são determinadas pelo genoma, constituindo o 

genótipo e o fenótipo humano. O genótipo é formado pelas informações genéticas que são 

transmitidas de forma hereditária, enquanto o fenótipo diz respeito à interação dos genótipos 

entre si e com o meio ambiente, correspondendo à forma como é desenvolvido e expressado o 

material genético (RAMOS, 2015).  

Essa interação que ocorre dentro das células, tanto no tocante aos seus processos 

naturais de formação, desenvolvimento e manutenção quanto àquela entre os genótipos e 

deste com o meio ambiente contribuem para a diversidade genética da espécie humana e suas 

variadas populações.  

 

A espécie humana, [...], é separada em muitas subpopulações distinguíveis. Embora 
os cromossomos humanos e os loci que eles contêm sejam idênticos na espécie, a 
natureza dos diferentes alelos e suas freqüências (sic) em muitos loci variam 
amplamente entre grupos populacionais. Algumas variantes são virtualmente 
restritas a membros de um único grupo, embora não estejam necessariamente 
presentes em todos os membros do grupo. Com mais freqüência (sic), os alelos 
variantes podem ser encontrados em muitas amostras populacionais, mas têm 
freqüências (sic) diferentes em populações diferentes. Os atuais estudos 
antropológicos sugerem que os ancestrais humanos há cerca de 1,5 milhão de anos, 
na África, e então se espalharam pelo resto do mundo em sucessivas ondas de 
migração. Pequenos grupos humanos dispersos eram geográfica e, portanto, 
geneticamente isolados uns dos outros e desenvolveram-se em grupos étnicos, com 
conjuntos de freqüências (sic) gênicas característicos. A seleção de mutações 
favoráveis em resposta a condições ambientais ou a sobrevida ao acaso de mutações 
específicas neutras ou mesmo prejudiciais, juntamente com um grau de isolamento 
reprodutivo entre os grupos, permitiram que as diferenças genéticas entre os grupos 
populacionais fossem estabelecidas (NUSSBAUM; MCINNES; WILLARD, 2002, 
p. 83).  

 

Assim, as pesquisas a respeito do genoma humano revelam muito sobre a 

evolução da espécie humana e a sua relação com as demais espécies, percebendo-se as 
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diferenças e as semelhanças genéticas existentes na biodiversidade. O estudo da genética 

também explica a grande diversidade populacional que existe, sendo determinante nesse 

sentido as interações com o meio ambiente.  

Nessa perspectiva, o desenvolvimento dos estudos sobre o genoma humano sofreu 

um grande impulso com o início do Projeto Genoma Humano (PGH). O PGH consistiu em 

um projeto de pesquisa internacional que visava, em suma, investigar de forma aprofundada o 

genoma humano através de seu sequenciamento, mapeamento e descrição. As informações 

obtidas por este projeto impulsionaram o desenvolvimento das pesquisas genéticas e da 

engenharia genética, possibilitando a aplicação de resultados em diversas áreas de interesse 

como a medicina e a farmácia. 

Com o avanço das pesquisas acerca da estrutura do DNA, a comunidade científica 

começou a perguntar-se acerca da possibilidade de sequenciar todo o genoma humano. As 

primeiras discussões iniciaram-se nos Estados Unidos em 1985, com participação de algumas 

universidades e o Departamento de Energia, sendo que este debate que acabou ganhando 

repercussões internacionais (ZWART, 2015). 

Em 1988, tendo em vista a necessidade de uma cooperação e coordenação 

internacional dos projetos individuais sobre o sequenciamento do genoma humano, foi criada 

A Organização do Genoma Humano (Human Genome Organisation – HUGO), coordenada 

pela UNESCO. Esta tem como objetivos a coordenação das pesquisas relativas ao genoma 

humano, fomentando a colaboração entre cientistas através do intercâmbio de informações e 

biomateriais relevantes, procurando sempre evitar competições desnecessárias, ademais, a 

Organização do Genoma Humano também emprega esforços para encorajar o debate público 

acerca das pesquisas realizadas e assim, possibilitar a discussão dos aspectos científicos, 

legais, econômicos, sociais e éticos do projeto. (HUGO, 2016). 

O PGH foi oficialmente iniciado em 1990 e teve como participantes iniciais os 

Estados Unidos, o Canadá, a França, a Inglaterra, a Itália e o Japão, sendo que com o passar 

dos anos, outros países passaram a fazer parte deste projeto de pesquisa (NAVES; SÁ, 2009).  

Os objetivos do PGH se concentraram, basicamente, no mapeamento dos genes, 

que consiste na atividade de localização e posição dos genes, implicando na representação 

gráfica destes através da fragmentação do DNA, catalogando as suas bases químicas (adenina, 

timina, citosina e guanina) e reconstruindo a sequência original. Determinada a posição e a 

distância entre os genes, tem-se início o sequenciamento, que consiste no desfazimento da 

dupla hélice do DNA e organização das bases em uma sequência, para a partir de aí se 

analisar a informação contida no cromossomo (NAVES; SÁ, 2009). Com esse procedimento é 
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possível, então, decifrar e interpretar as informações contidas no DNA, relacionando-as ao 

fenótipo humano e possibilitando, por exemplo, a localização de genes causadores de 

enfermidades.  

O PGH trouxe muitos benefícios como entendimento da evolução da espécie 

humana, identificação de doenças genéticas, avanços na área de genética comparativa e nos 

estudos acerca da relação da espécie humana com outras espécies, além do desenvolvimento 

da medicina molecular e dos estudos da epigenética e ecogenética (KUMAR; MISHRA, 

2016). 

O sequenciamento do genoma humano também propiciou o avanço nos trabalhos 

da engenharia genética, abrindo novas possibilidades de manipulação dos genes e até mesmo 

ao seu patenteamento. Assim, as pesquisas desenvolvidas pelo PGH repercutiram nas esferas 

ética, social e legal, suscitando diversos debates.  

Nessa perspectiva, foi criado, em 1990, nos Estados Unidos, o ELSI: Etbhical, 

Legal and Social Issues Program, o programa de pesquisa de implicações éticas, legais e 

sociais do PGH, sendo parte integrante deste, e tem como objetivo realizar pesquisas acerca 

das questões paralelas que são abrangidas pelas pesquisas genéticas, tais como o 

aconselhamento genético, estudo de populações indígenas, o impacto da engenharia genética, 

buscando aprimorar o uso da genômica em benefício da sociedade. (NASCIMENTO; 

SANTOS, 2006).  

O PGH foi oficialmente finalizado em 14 de abril de 2003 e resultou em uma 

enorme gama de informações, mudando a forma de se entender a genética humana. 

Descobriu-se que o genoma humano é composto por aproximadamente 20.500 genes, sendo 

que o seu sequenciamento possibilita a localização de cada um deles. O resultado final do 

PGH foi um arcabouço informativo sobre a estrutura, organização e função do conjunto dos 

genes, ou seja, essa informação pode ser encarada como “as the basic set of inheritable 

‘instructions’ for the development and function of a human being4” (NATIONAL HUMAN 

GENOME RESEARCH INSTITUTE, 2016).   

Os avanços alcançados com a finalização deste projeto são inúmeros, assim como 

seus desdobramentos na genética, nas ciências biológicas e da saúde, englobando 

repercussões no direito e na economia, sendo um campo de importante discussão pela 

bioética. Entretanto, juntamente com as informações, o PGH suscitou muitas dúvidas, já que 

                                                             
4 O conjunto básico das ‘instruções’ hereditárias para o desenvolvimento e função de um ser humano (tradução 
nossa). 
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ainda não se compreendeu devidamente todos os dados coletados, suas funções e a sua 

influência na formação e desenvolvimento do organismo e da espécie humana. 

 

Assim, o anúncio do fim do Projeto Genoma Humano é apenas o primeiro passo 
para a compreensão da complexa arquitetura do ser humano. Há um longo e 
desconhecido caminho a trilhar, mas poucas e incertas informações decifradas já são 
capazes de revolucionar a visão que o homem tem de si mesmo (NAVES, 2010, p. 
40).  

 

O PGH foi um importante instrumento viabilizador e impulsionador do 

desenvolvimento da biotecnologia aplicada à genética humana, o que por sua vez gera uma 

verdadeira corrida para o patenteamento de produtos ou processos biotecnológicos, reflexo do 

elevado valor econômico de sua aplicação, principalmente na área médica.  

A possibilidade de patenteamento suscita questões de cunho legal e ético, 

envolvendo a noção de uma propriedade, ainda que intelectual, sobre aspectos da vida, 

questionando-se a sua possibilidade ou não, quanto ao ser humano. Essa questão implica na 

observância da identidade genética como patrimônio da humanidade e os desdobramentos 

provenientes da interpretação dessa expressão e as consequentes considerações acerca da 

dignidade da pessoa humana.  

O estudo do genoma humano, portanto, propicia desdobramentos decorrentes de 

sua utilização prática na medicina e na engenharia genética, por exemplo, esbarrando em 

barreiras éticas, culturais e legais. Nesta perspectiva, a discussão que envolve o genoma 

humano e suas repercussões não está alheia ao Direito, havendo uma gama de documentos 

legais que tutelam juridicamente o genoma humano.  

Em âmbito internacional, pode-se citar diversas declarações como a Declaração de 

Inuyama, de 1990, a Declaração de Bilbao sobre o Direito ante o Projeto Genoma Humano, 

de 1993, a Convenção sobre os Direitos do Homem e a Biomedicina, de 1997, a Declaração 

Universal sobre o Genoma Humano e os Direitos Humanos, de 1997 e a Declaração Universal 

sobre os Dados Genéticos Humanos, de 2003.  

A Declaração Universal sobre o Genoma Humano e os Direitos Humanos da 

UNESCO é a que possui maior impacto no âmbito internacional, principalmente por tratar da 

diversidade e da dignidade da pessoa humana.  

Em seu artigo 1º, a Declaração estabelece que “o genoma humano constitui a base 

da unidade fundamental de todos os membros da família humana bem como de sua inerente 

dignidade e diversidade. Num sentido simbólico, é o patrimônio da humanidade” (UNESCO, 

1997, p. 7). 
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Assim, ao elevar o genoma humano como patrimônio da humanidade, a 

declaração estabelece a importância e singularidade das características genéticas da espécie 

humana. Assim, o genoma humano deve ser protegido, compreendendo-se nesta proteção o 

necessário respeito ao ser humano considerado, concomitantemente, como um ente autônomo 

e como pertencente à espécie humana em seu conjunto, englobando-se as gerações futuras 

(ROMEO CASABONA, 2002, p. 294).  

A Declaração traz normas quanto aos direitos dos indivíduos, às pesquisas, 

consentimento prévio, tratamentos médicos, normas contra a discriminação genética e sobre 

pesquisas sobre o genoma humano, que devem estar consoantes à dignidade da pessoa 

humana (UNESCO, 1997).  

Autonomia, solidariedade, equidade, inviolabilidade da vida e democracia são 

alguns princípios norteadores presentes na Declaração. Eles estão previstos nas normas que 

estabelecem a dignidade da pessoa humana, a impossibilidade de se apropriar do genoma 

humano e tratá-lo como objeto de transações financeiras e a não redução dos indivíduos às 

suas características genéticas (HARMON, 2011).  

Por outro lado, a Declaração também fomenta a realização de pesquisas sobre o 

genoma humano com responsabilidade e de forma a respeitar a autonomia, a dignidade e os 

direitos humanos, visando a melhoria das condições de vida dos seres humanos, sendo 

imprescindível a divulgação e repartição de benefícios com a sociedade (UNESCO, 1997). 

Conforme Shawn Harmon (2011), essa declaração se constitui em um instrumento 

legal, não pode ser considerada como um simples guia ético, pois traz em si um compromisso 

internacional no tocante à adoção de políticas que visem a proteção do genoma humano.  

Bruno Torquato de Oliveira Naves (2010) chama a atenção para o fato de que a 

cooperação internacional é um dos objetivos da Declaração, principalmente no que concerne 

ao tratamento de pessoas portadoras de doenças genéticas e ao incentivo às pesquisas 

genéticas.  

Isso demonstra que o genoma humano não pode ser considerado como intocável, 

mas deve ser objeto de estudo e pesquisas, sendo que estas devem ser vistas, dentro de 

parâmetros éticos, como instrumentos para a busca de uma melhor qualidade de vida e de 

saúde, auxiliando na garantia da preservação da espécie humana como integrante da 

biodiversidade.  

Ana Virgínia Ramos (2015) entende que a Declaração reconhece a existência de 

uma identidade biológica do ser humano, advinda do genoma humano, considerando-se a 

identidade como a ideia de pertencimento a determinado grupo e trazida em âmbitos 
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biológicos, diz respeito à cultura da espécie humana considerada como um componente da 

natureza. Assim, o genoma humano pode ser considerado como parte da natureza.  

O genoma humano é, portanto, integrante da biodiversidade e com ela mantém 

relações que são necessárias ao equilíbrio da biosfera. E, apesar de suas singularidades, 

especialmente no tocante ao tratamento jurídico e ético dado a ele, o genoma humano não 

pode ser visto desvinculado da natureza e das outras espécies ou superior a estas, pois 

biológica e geneticamente a sua constituição é a mesma e apresenta muitas similaridades, o 

que será abordado no próximo tópico.  

 

2.3.2 Genoma humano, biologia e genética: o ser humano como ser pertencente à 

biodiversidade 

 

A compreensão que se tem da dimensão da biodiversidade e o nexo orgânico entre 

seus componentes e o ecossistema vem sendo paulatinamente potencializada pelos avanços 

nos estudos da biologia e da genética. A utilização de novos instrumentos de estudo, como a 

bioinformática5, altera significativamente o modo de enxergar e compreender a complexidade 

humana diante da biodiversidade, percebendo-se que a relação entre o ser humano e as demais 

espécies possui muitos pontos em comum, além de ser necessária para o desenvolvimento dos 

mecanismos de manutenção da vida e nos processos evolutivos.  

Hub Zwart (2009) explica que o desenvolvimento da bioinformática, 

principalmente na análise do DNA, criou o que o autor se refere como “bioinformatização” da 

vida, que se refere aos mecanismos que possibilitam que as informações genéticas sejam 

armazenadas em bancos de dados digitais, facilitando o desenvolvimento de pesquisas. 

Assim, a “bioinformatização” da genética está transformando a forma como o conhecimento é 

produzido e disseminado, afetando até mesmo as ciências humanas como psicologia, 

psiquiatria, antropologia e arqueologia, modificando a forma como o ser humano se define e 

entende a si mesmo, e influenciando o processo de formação e constituição de identidades. 

Para o autor (ZWART, 2009), o impacto da bionformação na autocompreensão do 

ser humano pode ser percebido em três níveis: o nível individual, que trata do entendimento 

do ser humano como indivíduo, ligado à sua identidade pessoal, sendo fruto das pesquisas em 

genômica comportamental; o nível genealógico, ligado aos estudos de genômica populacional 

                                                             
5A bioinformática é uma ciência que se dedica a desenvolver métodos estatísticos e ferramentas computacionais 
para análise de informações biológicas, sendo utilizada em pesquisas da genética, biologia, medicina e análise 
comportamental (ZWART, 2009).  
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que tratam da história humana ou identidade histórica; e o nível coletivo, que trata do impacto 

da genômica comparativa na compreensão do ser humano como espécie, ou seja, ligado à 

identidade de espécie.   

Para a compreensão do ser humano como pertencente à biodiversidade, apenas os 

dois últimos níveis serão mais detidamente analisados, pois o primeiro trata dos avanços na 

genômica comportamental e personalizada, que foca os estudos na ligação entre padrões 

genéticos e padrões de comportamento, sendo importantes principalmente na área de saúde e 

na psicologia, não sendo objeto da presente dissertação. 

As pesquisas relacionadas ao nível genealógico, ou seja, as que estão vinculadas 

às perquirições históricas da vida humana, possibilitam a percepção de diferentes nuances 

acerca da identidade histórica humana e das relações com outros seres vivos, incluindo-se a 

vinculação genética com outras espécies, neste caso sob o ponto de vista evolucionista.   

Atualmente, o desenvolvimento do que se chama bioarqueologia6 está elucidando 

aspectos das origens pré-históricas do ser humano e os reflexos destas origens na constituição 

do ser humano contemporâneo. Utilizando-se da análise do DNA humano presente em fósseis 

e dos instrumentos utilizados nas práticas pré-históricas, assim como as informações genéticas 

de outros seres vivos é possível reconstruir a relação do ser humano pré-histórico com o meio 

ambiente e os outros animais, assim como a influência dessa relação no processo de evolução 

do ser humano, compreendendo quais os fatores que influenciaram ou foram essenciais para a 

manutenção da vida humana na Terra. 

Nesse sentido, 

 

genomics may allow us to reconstruct, more accurately than ever before, the history 
and genesis of what in phenomenology is termed the human life-world. In recent 
years, not only the human genome has been sequenced, but the genomes of a 
number of other ‘‘domesticated’’ species as well, plants and animals whose destinies 
became intimately connected with ours. One of the consequences is that our view of 
early human history is shifting from an anthropocentric view towards a much more 
ecocentric perspective: the early development of rural communities as multi-species 
networks. In ancient rural environments, humans, cultivated plants and domesticated 
animals became involved in complex processes of co-evolution, mutually beneficial 
to the various species involved7 (ZWART, 2009, p. 130). 

                                                             
6 Ou antropologia biológica é uma disciplina focada no estudo da origem, evolução e diversidade da 
variabilidade biocultural humana, em dimensões temporais (histórica) e espaciais (geográfica). Inclui a análise 
de populações atuais e antigas, sempre considerando o contexto cultural e social. (LABORATÓRIO DE 
ANTROPOLOGIA BIOLÓGICA IBUSP, 2016). 
7 A genômica pode permitir a reconstrução, mais acurada do que nunca, a história e a gênese do que em 
fenomenologia é denominado como o mundo da vida humano. Em épocas recentes, não só o genoma humano 
tem sido sequenciado, mas o genoma de um número de outras espécies ‘domesticadas’, plantas e animais cujos 
destinos se tornaram intimamente conectados com os nossos. Uma das consequências é que em nossa visão da 
história primitiva do homem está mudando de uma visão antropocêntrica para uma perspectiva muito mais 
ecocêntrica: o início do desenvolvimento das comunidades rurais como redes de múltiplas espécies. Nos antigos 
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É perceptível a intrínseca relação entre o ser humano e as outras espécies, relação 

que foi e continua sendo essencial para a sobrevivência da espécie. Difícil é tentar 

compreender a evolução da espécie humana sob um ponto de vista que não seja relacional, 

pois a compreensão do protagonismo do ser humano, com o enaltecimento de características 

singulares da espécie como a cultura, a linguagem e a autocompreensão, não reflete a 

realidade de que o ser humano é um ser que cria vínculos não só com os indivíduos da sua 

própria espécie, mas com os outros seres vivos, desenvolvendo relações típicas da 

biodiversidade, que tem como objetivo a manutenção do nexo orgânico entre vidas e 

ecossistemas.  

Neste âmbito, ainda na perspectiva histórico-evolutiva, a relação entre seres 

humanos e outras espécies não se deu apenas na questão do desenvolvimento e da 

sobrevivência, mas as próprias características genéticas humanas foram derivadas de outras 

espécies, sendo que a teoria da evolução discorre sobre a existência de um ancestral comum, o 

que faz com que todos os seres vivos estejam conectados geneticamente. 

A evolução, segundo um ponto de vista biológico, corresponde aos processos de 

mudanças e transformações que ocorrem sucessivamente nas gerações das espécies, alterando 

o patrimônio genético das espécies e a sua manifestação física no fenótipo. Essas 

transformações são transmitidas não só por meio de herança genética dos progenitores para a 

cria, mas inclui a interferência de mutações e condições ambientais (TASCINI, 2010). Neste 

sentido, 

 

although the changes between one generation and the next are generally small, their 
accumulation over time can result in a substantial change in the population: This 
occurs through the phenomenon of natural selection and genetic drift, until the 
emergence of new species.  The morphological and biochemical similarities between 
different species and paleontological evidence suggests that all organisms are 
derived through a process of divergence from common ancestral progenitor 
(TASCINI, 2010, p. 1878).  

 

Devido à existência de um ancestral comum, os estudos de genética e biologia 

apontam para a existência de similaridades entre o genoma humano e os de outras espécies. O 

                                                                                                                                                                                              

ambientes rurais, seres humanos, que cultivaram plantas e domesticaram animais tornaram-se envolvidos em 
processos complexos de co-evolução, mutualmente benéficos às várias espécies envolvidas (tradução nossa). 
8 Apesar de as mudanças entre uma geração e a próxima serem geralmente pequenas, a acumulação dessas ao 
longo do tempo pode resultar em uma mudança substancial na população: isto ocorre através do fenômeno da 
seleção natural e deriva genética, até a emergência de novas espécies. As similaridades morfológicas e 
bioquímicas entre diferentes espécies e evidências paleontológicas sugerem que todos os organismos são 
derivados de processos de divergência a partir de um ancestral comum progenitor (tradução nossa). 
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PGH foi determinante para a compreensão dessas similaridades e também para a visão de que 

o ser humano, em âmbito genético, não é tão complexo quanto se imaginava.  

Segundo Hub Zwart (2015) a conclusão do PGH trouxe, além dos avanços na 

compreensão do genoma e as possibilidades de aplicação na engenharia genética, alguns 

desapontamentos, relacionados com a complexidade que se esperava do genoma. Estimava-se 

que o genoma humano apresentaria de 100 mil a 350 mil genes, mas o projeto concluiu que 

existem, aproximadamente, apenas 20.500, além do fato do genoma ser bastante similar a 

outras espécies. Essa informação pode ser encarada, segundo o autor, como uma ofensa 

narcisista (conceito de Sigmund Freud), no sentido em que desafiou a visão básica que o ser 

humano possui de si mesmo, ao perceber que não há nada de extraordinário na sua sequência 

genômica, ou seja, a ciência desmistifica a percepção que o ser humano tem de ser altamente 

único e fundamental.  

Portanto, em nível genômico, nada pode se afirmar acerca da singularidade do ser 

humano, ele é uma espécie como as outras. Todos os seres vivos possuem a mesma 

composição química e as estruturas celulares permanecem praticamente as mesmas em todas 

as espécies, havendo diferenciação na existência ou não de algumas organelas e a estrutura 

organizacional do genoma.  

Nesse prisma, tem-se o terceiro impacto da bioinformática e da genética, que 

abrange o nível coletivo, relativo à compreensão do ser humano como espécie, que foi afetado 

pelos avanços da genômica comparativa.  

A genômica comparativa refere-se aos estudos das relações entre as sequências 

genômicas de diferentes espécies, auxiliando na compreensão da relação evolutiva entre 

espécies e o conteúdo e função dos genomas (KUMAR; KINGSLEY; DISTEFANO, 2015).  

Por meio da análise das semelhanças e diferenças entre genomas de diferentes 

organismos é possível descobrir novos elementos funcionais dos genomas e determinar como 

o processo de seleção natural interviu sobre tais elementos (ÁVILA, et al., 2012).  

Para tanto, a análise comparativa não é feita somente entre organismos similares, 

mas entre seres que possuem grandes diferenças fenotípicas, destacando-se, por exemplo, o 

papel da comparação das sequências de bactérias, que são organismos procariontes, no estudo 

do genoma de organismos eucariontes.  

A genômica comparativa possui grande importância nos estudos genéticos, pois 

um genoma analisado isoladamente não revela muitas informações. É essencial a análise de 

um parâmetro comparativo para que conclusões e dados sejam interpretados (WEI, 2002).  
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Portanto, a genômica comparativa vem alterando a compreensão sobre o genoma 

humano, com o acúmulo de informações que só auxiliam na compreensão do funcionalismo 

do genoma e, por outro lado, aponta para resultados inesperados.  

Satish Kumar, Christopher Kingsley e Johanna DiStefano (2015) apresentam 

inúmeros exemplos de comparações entre genoma humano e outras espécies que, além de 

apresentarem as diversas semelhanças genéticas existentes, possibilitaram a elucidação e 

decodificação de muitos genes e suas funções. Por exemplo, a comparação entre o genoma 

humano e o de um camundongo (Mus musculus), que estão separadas em média por 75 a 100 

milhões de anos em termos evolutivos, chegou à conclusão que ambos compartilham de 80 a 

90 por cento dos mesmos genes, sendo que aqueles que diferem são genes característicos de 

cada uma das espécies.  

Ademais, foram feitas comparações entre genoma humano e o genoma de moscas, 

cães, ratos, galinhas e alguns tipos de primatas, que apresentam importante papel no estudo 

dos genes e seus processos como mutação, recombinação e seleção, que são relevantes para 

elucidar questões e problemas relacionados à saúde.  

Assim, é perceptível a intrínseca ligação entre o ser humano e os demais seres 

vivos, em termos biológicos, evolutivos, genéticos e ambientais. Neste sentido,  

 

com relação ao genoma de maneira geral e especificamente ao genoma humano, 
constatou-se, tanto em termos legais quanto em termos biológicos, que ele é um 
elemento do meio ambiente. Ademais, demonstrou-se que existe uma identidade 
biológica entre os seres vivos e que estes, quando analisados pelo genoma, não 
possuem diferenças significativas, ou seja, não há hierarquia entre os seres vivos em 
termos genômicos. Tal fato remete à comparação entre os tempos cíclico (da 
natureza) e projetual (da técnica): estudar o meio ambiente por meio da visão do 
genoma aproxima os dois tempos e faz com que o ser humano se perceba como 
componente da natureza (RAMOS, 2015, p. 42-43).   

 

É interessante observar que o ser humano, mesmo com todas as suas 

singularidades, não deveria compreender-se como um ser que se encontra além da natureza ou 

acima desta. As relações genéticas que vêm se transformando por meio de processos de 

seleção natural e mutação, processos nos quais as condições ambientais são fatores 

fundamentais, afetam os seres vivos em sua totalidade. As diferentes características que vão 

sendo moldadas de geração em geração e de espécie a espécie ainda possuem resquícios das 

gerações e espécies anteriores, havendo um compartilhamento de elementos que são comuns 

entre todos os seres vivos.   

Os estudos em genética e biologia estão abrindo as possibilidades de uma maior 

autocompreensão do ser humano como espécie pertencente à biodiversidade e à natureza 
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como um todo. Entretanto, essa autocompreensão não se dá somente em termos biológicos ou 

genéticos, ela transcende e alcança o âmbito das perquirições éticas e filosóficas.  

Assim, é imprescindível também a análise das mudanças e transformações que 

ocorrem nas concepções éticas quanto a relação entre seres humanos, os demais seres vivos e 

o meio ambiente, refletindo sobre a percepção do homem acerca de si mesmo e do seu papel 

no tocante ao meio ambiente e aos demais seres vivos.  

 

2.4 Ser humano, genética e ética: reflexões acerca da condição humana e sua vinculação 

com o meio ambiente 

 

Do disposto nos tópicos anteriores, percebeu-se que, sob os fundamentos da 

biologia e da genética, o ser humano é indubitavelmente um elemento pertencente à 

biodiversidade e, como tal, o seu patrimônio genético também faz parte desse complexo que 

materializa a vida no meio ambiente. Notou-se também, principalmente pela breve explanação 

sobre genômica comparativa, que o ser humano, pelo menos em âmbito genético, não possui 

diferenças substanciais com relação aos outros seres vivos e, mais do que isso, todos os seres 

vivos advêm de um ancestral comum, compartilhando características similares na constituição 

genética e até mesmo biológica.  

Entretanto, quanto mais se pesquisa sobre o ser humano em seus diversos 

âmbitos, quanto mais as ciências biológicas e genéticas apresentam estudos que demonstram 

as grandes semelhanças entre os seres humanos e os demais seres vivos e, quanto mais cresce 

a percepção da interligação e interdependência existente no complexo da biodiversidade que 

inclui a espécie humana, mais dúvidas surgem, principalmente no tocante à autocompreensão 

do ser humano como indivíduo e como espécie. A auto percepção do ser humano como ser 

vivo integrante da biosfera perpassa necessariamente sobre as indagações filosóficas e éticas. 

Segundo Edgar Morin (2007a), o ser humano é capaz de objetivar-se, ou seja, 

tem a capacidade de, enquanto sujeito, tornar-se o próprio objeto de reflexão, sem deixar de 

ser sujeito. Em outras palavras, o ser humano tem a consciência de si mesmo e é capaz de 

realizar uma autorreflexão sobre a sua individualidade e sobre sua condição.  

Essa capacidade de reflexão possibilitou a existência de inúmeras formas de 

pensamento e de teorias que buscam explicar o que é o ser humano e seu papel no mundo. 

Dentre as formas de conhecimento, destacam-se as ciências biológicas e a genética, que 

trazem inúmeros fatos que cada vez mais demonstram que o ser humano é um ser vivo 

semelhante aos demais, é um elemento da biodiversidade e não está à parte das relações 
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ecossistêmicas presentes na natureza. Ou seja, o ser humano é natureza, no sentido em que 

está presente na natureza e a natureza está presente no ser humano, pois é inegável que as 

estruturas biológicas e genéticas definem o ser humano como espécie e como indivíduo 

também. Entretanto, a capacidade de reflexão sobre a sua própria condição permite que o ser 

humano se autocompreenda como simplesmente natureza? 

A condição do ser humano como espécie em pé de igualdade, em termos 

genéticos, com as demais é inegável, entretanto, existem elementos diferenciadores que 

justificam o pensamento de que o ser humano é mais do que simplesmente natureza. Neste 

sentido,  

 
we experienced ourselves as fundamentally different, as an ‘‘animal rationale’’, a 
species or entity that ‘‘had’’ something which other species lacked (be it a ‘‘soul’’ 
or the capacity to ‘‘reason’’ and ‘‘reflect’’). Other species were defined in terms of a 
basic ontological deficiency. Indeed, we tended to regard ourselves, not as a species, 
but as a distinct ontological category, and for good reasons, so it seemed, as the 
discontinuity between us and other animals (including primates) seems undeniable. 
We live in a highly advanced techno-cultural environment of our own making. 
Although (other) primates may communicate with one another, their communication 
techniques do not equal the symbolic complexities of human language use. And 
although (other) primates may engage in forms of group dynamics that to a certain 
extent can be described as ‘‘politics’’, these behavioural patterns can never equal the 
complex symbolical order of representative democracies, or the intricate 
governamental systems devoted to managing the peaceful coexistence and 
collaboration of large numbers of people through longdistance governance and 
advanced techniques of administration. Still, these apparently undeniable differences 
are not immediately visible if we merely look at our genomes. From the point of 
view of comparative genomics, the humanity of human beings seems to evaporate9 
(ZWART, 2009, p. 127-128). 

 

Esta passagem representa as diversas dúvidas acerca da natureza humana pois, 

mesmo que as ciências biológicas e genéticas tendam a trazer a concepção de que o ser 

humano é natureza e está em igualdade genômica com os outros seres vivos, a humanidade 

possui singularidades que não estão presentes em nenhum outro ser vivo. O ser humano 

                                                             
9 Nós nos experimentamos como fundamentalmente diferentes, como um "animal racional", uma espécie ou 
entidade que "tinha" algo que outras espécies não tinham (seja uma "alma" ou a capacidade de "raciocinar" e '' 
refletir ''). Outras espécies foram definidas em termos de deficiência ontológica básica. Na verdade, tendemos a 
nos considerar não como uma espécie, mas como uma categoria ontológica distinta, e por boas razões, assim 
parecia, como a descontinuidade entre nós e outros animais (incluindo primatas) parece inegável. Vivemos em 
um ambiente tecnocultural altamente avançado criado por nós mesmos. Embora (outros) primatas possam se 
comunicar uns com os outros, suas técnicas de comunicação não são iguais às complexidades simbólicas do uso 
da linguagem humana. E embora outros primatas possam se envolver em formas de dinâmica de grupo que até 
certo ponto podem ser descritas como "políticas", esses padrões comportamentais nunca podem ser iguais à 
ordem simbólica complexa das democracias representativas ou aos intrincados sistemas governamentais 
dedicados à gestão. A coexistência pacífica e a colaboração de um grande número de pessoas através da 
governação de longa duração e técnicas avançadas de administração. Ainda assim, essas diferenças 
aparentemente inegáveis não são imediatamente visíveis se olharmos para os nossos genomas. Do ponto de vista 
da genômica comparativa, a humanidade dos seres humanos parece evaporar (tradução nossa).  



44 

 

possui consciência10 e cultura, ele não está à mercê dos instintos e determinismos genéticos e 

biológicos, ele cria, questiona, reproduz, pensa e imagina.  

E, por conta destes traços diferenciais, que são altamente relevantes, surgem 

dúvidas acerca da autocompreensão do ser humano, principalmente no tocante à sua relação 

com os demais seres vivos, se ele ainda pode ser considerado como elemento da natureza, ou 

é um ser que está fora desta e imerso exclusivamente na cultura e na racionalidade.  

Essa reflexão contém em si um dualismo, pois traz um questionamento sobre a 

natureza do ser humano em termos reducionistas e contrapostos: ou o homem é natureza, ou o 

homem é cultura. José Maria García Gómez-Heras (2008) defende a ideia de que o dualismo 

constitui numa enfermidade endêmica presente na cultura ocidental. Isso porque a cultura 

ocidental pensa o problema do ser humano apenas considerando binômios, como alma-corpo, 

cultura-natureza, vício-virtude, beleza-feiura, representando um dualismo exacerbado, um 

conhecimento compartimentado e que não considera a totalidade complexa. 

O autor explica que o modelo epistemológico da ciência moderna também está 

baseado no dualismo, principalmente ao basear a estrutura do conhecimento na dualidade: 

sujeito que conhece e objeto que é conhecido (GÓMEZ-HERAS, 2008). Esta estrutura, 

deslocada às relações entre ser humano e natureza, contribui para a concepção de que a 

natureza, como objeto, carece de valores intrínsecos e acaba por se converter em objeto 

submetido à exploração, ou seja, a natureza é coisificada e mercantilizada.  

O dualismo como base do conhecimento ocidental impede que o ser humano seja 

capaz de enxergar-se no objeto a ser conhecido e estudado. Ao invés disso, criou uma cultura 

de manipulação e exploração da natureza pois, baseado no reducionismo antropológico, no 

qual o homem é o único ser dotado de relevância moral (GÓMEZ-HERAS, 2008). Carece, 

portanto, de um modelo de conhecimento que seja integrador, de forma a reconhecer não só o 

valor da natureza, mas também reconhecer que o homem faz parte desta. 

Assim, “los hombres, pues, evolucionan con la naturaleza porque son naturaleza. 

(...) Desde tal coimplicación entre hombre y naturaliza no resulta impertinente el preguntar si 

                                                             
10 É interessante observar que alguns animais, além de senciência, também possuem consciência. Tal 
entendimento foi proferido na Declaração de Cambridge, de 2012, na qual cientistas de diversas áreas como 
neurociência, neuroanatomia, neurofisiologia e neurofarmacologia, reconheceram a existência de circuitos 
cerebrais, capazes de gerar a consciência, semelhantes aos do ser humano em outros animais como mamíferos, 
aves e até mesmo o polvo (MÓL, 2016).  
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la destrucción de la naturaliza no destruye una dimensión esencial del mejor humanismo11” 

(GÓMEZ-HERAS, 2008, p. 191).  

Perceber-se como ser humano, ao mesmo tempo diferente e semelhante aos 

demais seres vivos é fruto de uma concepção complexa da natureza humana, que supera 

dualismos e reducionismos. A forma de pensamento complexa possibilita também um maior 

respeito com a natureza, em moldes éticos, e representa um freio filosófico do processo de 

exploração exacerbada e insustentável do meio ambiente. 

A reflexão acerca da complexidade da natureza e condição humanas é necessária, 

sendo que, para tanto, utilizar-se-á dos ensinamentos presentes na teoria de Edgar Morin, que 

traz a concepção da necessidade de reformulação do conhecimento e da ética, baseando-se na 

complexidade.  

Edgar Morin explica que os avanços no conhecimento sobre a situação do ser 

humano no universo possibilitaram a compreensão de nossa ligação com a biosfera, com a 

biodiversidade, com a animalidade, sobre o surgimento e evolução histórica da espécie e das 

sociedades. Entretanto, “todas as ciências e todas as artes iluminam, a partir de ângulos 

específicos, o fenômeno humano. Mas esses focos de luz estão separados por profundas zonas 

de sombra, e a unidade complexa de nossa identidade escapa-nos” (MORIN, 2007a, p. 16).  

Ou seja, por mais que os conhecimentos sobre o ser humano estejam em 

progresso, estes são fragmentados e impossibilitam uma compreensão ampla sobre sua 

condição, exigindo um pensamento complexo que reúna e organize os componentes que estão 

separados.  

Para analisar a condição humana, Edgar Morin (2007a) propõe um conhecimento 

complexo. A característica da complexidade está na existência de alguns fatores, como o 

reconhecimento de que o sujeito humano estudado está contido no objeto; a compreensão da 

coexistência da unidade e diversidade humanas; a assimilação de todas as dimensões humanas 

– físicas, biológicas, psicológicas, mitológicas, sociais, sociológicas, econômicas e históricas 

– de modo não compartimentado; a harmonização de concepções que, se separadas, são 

excludentes; e porque busca aliar a dimensão científica com a epistemológica e filosófica.  

Partindo do pensamento complexo, é possível compreender o ser humano como 

um ser que, ao mesmo tempo está dentro e fora da natureza. O ser humano, como indivíduo, é 

100% biológico e 100% cultural (MORIN, 2007b).  

                                                             
11 Os homens, pois, evoluem com a natureza porque são natureza. [...] Desde tal co-implicação entre homem e 
natureza não resulta impertinente o questionamento se a destruição da natureza não destrói uma dimensão 
essencial do melhor humanismo (tradução nossa).   
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O ser humano possui características biológicas e genéticas como os demais seres 

vivos e, as pequenas variações genéticas que existem em relação a algumas espécies, são 

determinantes para a existência de características únicas e singulares. “Trata-se de um 

hipervivo que desenvolveu, de maneira extraordinária, as potencialidades da vida” (MORIN, 

2007a, p. 29).  

A existência da cultura, da linguagem, da comunicação, da capacidade de reflexão 

e consciência, a criatividade, a existência de sentimentos e afetividade, são aspectos 

singulares que diferenciam de forma radical o ser humano das outras espécies. Porém, a 

constituição genética e biológica coloca o ser humano dentro da biodiversidade e do meio 

ambiente, que revelam a sua identificação como espécie, e seu pertencimento à natureza. 

Estes dois aspectos são constitutivos da condição humana e não são excludentes, pelo 

contrário, devem ser vistos em harmonia.  

Ser 100% cultura e 100% natureza ao mesmo tempo revela uma complexidade, 

que é o ponto de partida e fundamento para a teoria de Edgar Morin (2007a), que defende que 

a condição humana pressupõe um elemento biológico e um psicossociocultural, e, assim, é 

constituída por uma trindade, que engloba o indivíduo, a sociedade e a espécie.  

Esses três elementos estão em uma constante relação, na qual cada um dos termos 

contém os outros e de maneira alguma se excluem, são ao mesmo tempo meio e fim um dos 

outros, num movimento dialógico de antagonismos e complementaridades.  

O ser humano, como indivíduo, busca realizar-se como tal, mas pode ser inibido 

pela sociedade que, ao mesmo tempo, possui instrumentos que possibilitam a sua 

emancipação. Da mesma forma, as necessidades da espécie podem determinar a forma como 

o indivíduo vai se portar, mas ele também pode escolher não realizar algumas determinações 

típicas da espécie, como a reprodução (MORIN, 2007a). 

Esta relação entre a trindade está tão arraigada no modo de vida do ser humano, 

que passa a ser imperceptível. Mas Morin (2007a) chama a atenção para alguns pontos dessa 

intrínseca relação, como o fato de que aspectos biológicos e naturais da espécie humana, 

como o nascimento, a morte e o sexo, estão cobertos de simbologias culturais, desenvolvidas 

pelas diversas sociedades. Comportamentos essenciais à sobrevivência como comer, beber, 

dormir e relacionar-se com o outro estão submetidos a normas criadas pelo intelecto humano 

e impostas à sociedade. “O cérebro, pelo qual pensamos, a boca, pela qual falamos, a mão, 

com a qual escrevemos, são totalmente biológicos e, ao mesmo tempo, culturais” (MORIN, 

2007a, p. 53).  
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Essa relação não pode ser cindida, ela é estrutural do ser humano, daí decorre a 

sua complexidade. Edgar Morin (2007a) explica que a diversidade humana é enorme e está 

atrelada aos mais diversos campos, como a diversidade genética entre indivíduos, 

características biológicas, formas de vida, linguagem, raças, culturas, formas de pensamento e 

consciência. E, quanto mais se explora a diversidade humana, mais se esquece da sua unidade, 

pois o conhecimento é realizado por meio de fracionamentos, compartimentações e 

especificações, que impossibilitam a visão da unidade da vida, que ele chama de unidade 

múltipla.  

Essa unidade diz respeito ao fato de que o ser humano possui caracteres que são 

comuns a todos, que constituem o que ele denomina de “a humanidade da humanidade”, 

sendo que ao mesmo tempo, esses próprios caracteres são singulares em cada um desses 

indivíduos. Cita-se, por exemplo, a constituição genética, as competências do cérebro, a 

consciência e a subjetividade, que podem sofrer influências do meio ambiente, da cultura e da 

sociedade. A existência desses caracteres é a unidade da vida do ser humano, enquanto a 

forma em que ele se expressam constitui a diversidade dos indivíduos. “Há uma unidade 

humana; e uma diversidade humana. Há unidade na diversidade humana, diversidade na 

unidade humana” (MORIN, 2007a, p. 65). 

Portanto, da relação da trindade depreende-se que, 

 

o indivíduo encontra-se no nó das interferências da ordem biológica da pulsão e da 
ordem social da cultura; é o ponto do holograma que contém o todo (da espécie, da 
sociedade) conservando-se irredutivelmente singular. [...] Há, em todo 
comportamento humano, em toda atividade mental, em toda parcela de práxis, um 
componente genético, um componente cerebral, um componente mental, um 
componente subjetivo, um componente cultural, um componente social (MORIN, 
2007a, p. 53).  

 

Desta afirmativa, percebe-se que a condição humana é muito mais do que cultura 

ou biologia, ela está na conjunção de ambos, que abre um espectro de elementos que devem 

ser reconhecidos e compreendidos fora de uma concepção reducionista. Não é possível 

catalogar o ser humano, ele é um complexo de elementos conjugados. O desprezo de algum 

deles ou a exacerbação de outros, quebra a harmonia da relação, gerando teorias e reflexões 

éticas sobre a condição humana que levam a pensamentos extremos, deterministas ou de 

dominação, como exemplo, o antropocentrismo ou o biocentrismo exacerbado.  

A ética, assim como o conhecimento, deve partir de um pressuposto da 

complexidade, que busca a religação entre pensamentos, conhecimentos, seres humanos e 

natureza, compreendendo a unidade e a diversidade e as suas relações, buscando enfrentar as 
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ambiguidades e contradições. A ética também deve buscar o princípio da inclusão, ou seja, a 

consideração para com o outro, exercida por meio da solidariedade (MORIN, 2007b). 

Edgar Morin (2007b) explica que a crise ética vivida atualmente é devida à 

desarticulação do vínculo entre indivíduo, sociedade e espécie, que são também referências às 

fontes da ética, interior, que traz a noção de dever, exterior, advinda da cultura e de normas e 

anterior, proveniente da organização biológica e transmitida geneticamente. Tanto a trindade 

quanto as fontes da ética são noções que possuem uma necessária interligação, entretanto, 

quando a noção de indivíduo prepondera sobre as outras, ou seja, há uma superioridade do 

egocentrismo, perde-se o referencial de espécie.  

Desta forma, a ética que visa a realização da vida humana deve buscar a 

manutenção do vínculo complexo de sua constituição, ou seja, “todo olhar sobre a ética deve 

perceber que o ato moral é um ato individual de religação; religação com um outro, religação 

com uma comunidade, religação com uma sociedade e, no limite, religação com a espécie 

humana” (MORIN, 2007b, p. 21).  

Portanto, é necessário compreender que o ser humano é natureza, constitui-se num 

elemento da biodiversidade como os demais e seu patrimônio genético pode sim ser 

considerado como matéria ambiental. Contudo, essa condição não exclui a especificidade do 

ser humano como indivíduo dotado de singularidades que o tornam um sujeito, diferente das 

outras espécies. Este duplo caráter não deve ser encarado como dualidade, mas como 

complexidade, no sentido em que se deve compreender as ligações entre os diferentes 

aspectos do ser humano. A trindade “indivíduo, sociedade e espécie” é inseparável.  

Ao compreender a complexidade da constituição da condição humana, cria-se 

bases para empreender análises que tenham o ser humano como foco principal. Assim, para 

discutir a questão do patenteamento do genoma humano, deve proceder-se não só às 

investigações das repercussões éticas e a valoração social da dignidade e da autonomia do ser 

humano compreendido como sujeito, mas também os impactos de uma eventual apropriação 

do patrimônio genético do ser humano, sob o ponto de vista da espécie, em termos 

ambientais.  

 

 

 

 

 



49 

 

3 PROPRIEDADE INTELECTUAL FRENTE À PROPRIEDADE PRIVADA: 

considerações críticas acerca da concepção de propriedade sobre os bens intelectuais 

 

A propriedade intelectual é um instituto jurídico que tem como principal escopo a 

proteção das criações do espírito humano, estando vinculada às artes, à música, às invenções 

tecnológicas e ao progresso científico no geral. As criações humanas, não importa qual área a 

qual esteja ligada, possuem grande valor que, na maioria das vezes, pode ser mensurado 

economicamente, especialmente quando se diz respeito às marcas e às invenções tecnológicas.  

Constitui-se em um instituto jurídico que exerce um importante papel social e 

econômico, ao incentivar autores, artistas, pesquisadores e inventores a criarem cada vez 

mais, pois a proteção desses direitos frequentemente implica em ganho financeiro e 

reconhecimento moral. 

A propriedade intelectual se vincula a bens imateriais, intangíveis e incorpóreos, 

estabelecendo uma relação jurídica singular. Isso porque a proteção ofertada pela propriedade 

intelectual abrange um complexo sistema, que envolve direitos patrimoniais e morais, 

havendo a tutela da personalidade do autor ou do criador, a tutela do bem intelectual e o 

direito de exploração exclusiva. Por possuir características próprias e distintas, a definição da 

sua natureza jurídica suscita um intenso debate, em que se questiona se a propriedade 

intelectual constitui-se, de fato, em direito de propriedade, em sua atual concepção, ou se 

constitui em instituto jurídico alheio à propriedade.  

Considerando-se a problemática que se pretende enfrentar na presente situação, 

qual seja, a análise se o patenteamento do material genético humano significa a privatização 

do patrimônio da espécie, essencial é trabalhar a relação entre propriedade privada e 

propriedade intelectual, focando-se na questão da privatização/apropriação dentro do instituto 

das patentes. Para tanto, necessário realizar um resgate da concepção de propriedade, trazendo 

as suas nuances contemporâneas e criticando a propriedade intelectual frente ao conceito de 

propriedade.  

Busca-se, neste capítulo, analisar a propriedade intelectual de forma crítica, 

visando apreender, especificamente, o instituto das patentes, seus fundamentos e como se 

pode concebê-lo no paradigma da propriedade privada. Em seguida, faz-se uma crítica no 

tocante às patentes e à privatização, como forma de responder se o patenteamento, no geral, 

significa apropriação de um bem imaterial, especificamente a informação.  
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3.1 A propriedade privada 

 

A propriedade privada é um instituto jurídico que permeia todas as esferas da vida 

de um indivíduo, sendo fundamental para a manutenção da dinâmica das relações sociais e 

econômicas. Desde os tempos remotos, a propriedade esteve presente na sociedade, e sua 

noção foi sendo construída conjuntamente com a evolução das civilizações que habitaram o 

planeta, podendo-se perceber diversas concepções de propriedade na pluralidade de povos e 

épocas. É um instituto que foi moldando-se conforme o contexto histórico, social e 

econômico e adaptando-se às necessidades e anseios das diferentes comunidades. Desta 

forma, impossível conceber a propriedade como um instituto jurídico com delimitações 

definitivas. 

A propriedade é um produto histórico que se constrói e se reconstrói 

constantemente. É, portanto, complexa e contraditória, fator de emancipação e opressão, de 

liberdade e limitação. Evidente é o fato de que a propriedade está intrinsecamente ligada à 

vida cotidiana das pessoas, influenciando das mais simples às mais complexas relações. 

Assim, inegável é o poder de influência e a capacidade que a propriedade possui de 

determinar as relações interpessoais, as diferentes formas de vida e de governo, as formas de 

distribuição e acesso a bens. Ou seja, a propriedade foi e ainda é um elemento essencial no 

desenvolvimento das sociedades e do ser humano como indivíduo. 

Atualmente, a concepção de propriedade é muito mais fluida e complexa, 

acompanhando a dinâmica da sociedade baseada no capitalismo de mercado, no qual o capital 

imaterial, os títulos, as informações, ou seja, o valor econômico abstrato dos bens possui 

muito mais importância do que a sua própria materialidade.  

 

Os rumos decisivos da sociedade tecnológica demonstram que em certos setores da 
economia o acesso a determinadas faculdades dominiais se reveste de maior 
importância que a própria obtenção da titularidade. O mercado, que estava 
acostumado a ter vendedores e compradores, agora está se habituando a ter 
fornecedores e usuários. Na Era do Acesso, os conceitos de “ter”, “guardar” e 
“acumular” estão ficando obsoletos, pois a velocidade das inovações tecnológicas e 
o elevado ritmo das atividades econômicas tornam a ideia de propriedade bastante 
problemática. (FARIAS; ROSENVALD, 2015, p. 220).  

 

Ademais, o nível de interconexão entre pessoas, empresas, entidades públicas, 

Estados e governos, ou seja, o reflexo da globalização na economia, e também na vida social 

como um todo, faz com que o direito de propriedade passe a estar muito mais atrelado às 

relações jurídicas entre sujeitos, do que realmente uma relação entre o sujeito proprietário e o 
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bem, posto que a propriedade de um influencia diretamente na vida de outros sujeitos. E essa 

influência não se limita ao simples dever de abstenção da coletividade, ou seja, dos não 

titulares, mas compreende também direitos e deveres de colaboração e solidariedade, tendo 

em vista os reflexos da propriedade em esferas como o trabalho, o mercado e o meio 

ambiente.  

Olindo Herculano de Menezes (2009) faz uma interessante correlação entre 

propriedade e poder, que é altamente compatível com a atual estrutura capitalista da 

sociedade. A propriedade está presente e exerce influência em todas as instituições sociais, 

permeando os âmbitos político, social e econômico, sendo que, no tocante a este último, a 

propriedade é vista como essencial, condicionando a dinâmica funcional da economia.  

Na atual sociedade, o poder está concentrado em quem influencia e controla a 

organização da sociedade, quem possui o capital e quem possui as fontes de informação. A 

globalização permite um dinamismo de circulação de capital, comunicação e informações que 

aproximam diferentes atores sociais, públicos e privados, em nível internacional, criando uma 

sociedade interdependente com determinante influência do mercado (MENEZES, 2009).  

Neste contexto de grande fluxo de informações e de capital, no qual o valor 

econômico dos bens é mais determinante do que a sua materialidade,  

 
ser proprietário de uma titularidade patrimonial – conhecimentos tecnológicos, 
capital financeiro, propriedade mobiliária, ativos imobiliários, recursos estratégicos, 
recursos naturais, propriedade intelectual, modelos organizacionais, processos, 
informações etc. — equivale a ter à disposição, em variada extensão, objetos aptos a 
tomar e impor decisões sobre indivíduos, grupos ou camadas inteiras da sociedade, 
ou seja, instrumentos incisivos de poder social. O fato se afigura particularmente 
visível na revolução tecnocientífica, ou era do conhecimento, na qual o acesso ao 
conhecimento científico e tecnológico, na dinâmica da infraestrutura revolucionária 
da microeletrônica e da transmissão digital de informações, aumenta de forma 
geométrica o poder competitivo dos agentes econômicos titulares da informação, 
constituindo, de um lado, fator decisivo no crescimento econômico das nações e, de 
outro, fator de destruição dos agentes econômicos não competitivos (MENEZES, 
2009, p. 90). 

 

Percebe-se, assim, mais uma mudança na concepção da propriedade, 

especialmente no tocante à titularidade de informação e de conhecimento, fontes de poder e 

influência na sociedade. Neste âmbito, verificando-se a necessidade de se discutir a 

propriedade que atualmente abrange bens imateriais, o presente capítulo tem como foco 

analisar a propriedade intelectual, em especial as patentes de invenção, sob o ponto de vista da 

propriedade privada, questionando se realmente é possível conceber as patentes como uma 

verdadeira propriedade. Para tanto, importante analisar as novas concepções acerca da 

propriedade, que surgem em resposta à dinâmica complexa da sociedade globalizada.  
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3.1.1 A complexidade da propriedade na perspectiva contemporânea 

 

A determinação da definição e o estabelecimento das características da 

propriedade é uma tarefa complexa. A dificuldade é evidente pois o sentido terminológico de 

propriedade é muito mais intuitivo e ligado à sensibilidade humana do que realmente objetivo, 

capaz de ser facilmente descrito abstratamente em termos linguísticos.  

Nem mesmo a definição jurídica da propriedade auxilia na compreensão de seu 

conceito, pois o Código Civil brasileiro, em seu artigo 1.228 enuncia que: “O proprietário tem 

a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que 

injustamente a possua ou detenha” (BRASIL, 2002). Ou seja, o conceito legal traz uma noção 

analítica dos caracteres que formam a propriedade, enunciando os poderes do proprietário, 

mas não é elucidativo no sentido de conceituar efetivamente o termo propriedade.  

Nesse sentido, Luiz Edson Fachin (2011) explica que a conceituação da 

propriedade é um tema que ultrapassa a noção jurídica do direito positivo, pois ela não se 

reduz aos ditames legais, sendo importante a conjugação dos enfoques históricos, filosóficos, 

doutrinários e legais, pois o conceito de propriedade não existe de forma isolada de um 

sistema.   

Assim, seguir a definição legal de propriedade não é a maneira mais adequada 

para conceituá-la, pois este conceito é analítico e fragmentado, dispondo apenas sobre os 

atributos e faculdades reservados ao proprietário de um bem, não captando o que é a 

propriedade em si.  

É preciso interpretar a propriedade além da definição legal, pois esta, por ser 

analítica, compreende um conceito fragmentado, limitado. A fragmentação do conhecimento 

contribui para a formação de um saber reducionista e simplificador, que não compreende a 

complexidade dos fatores externos que compõem e influenciam o objeto estudado. Não há a 

visão do todo, das partes e da interligação entre ambos. Desta forma, o conhecimento 

produzido é incompleto, compartimentado e não aberto ao diálogo interdisciplinar.  

Ou seja, conforme Edgar Morin (2011), a abstração, disjunção e redução marcam 

a construção desse saber fragmentado e hiperespecializado, formando visões unidimensionais 

para uma realidade que é complexa. 

Portanto, a construção do conceito de propriedade também deve ser realizada à luz 

do paradigma da complexidade, que impede a imutabilidade e a fragmentação, possibilitando 

uma construção histórica e adequada a diferentes contextos.  
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 A conceito analítico não é a melhor forma de compreender a propriedade, pois 

este submete tal instituto a um só tipo de propriedade, impossibilitando que se estenda o seu 

conceito a outras manifestações proprietárias que podem surgir das diferentes relações sociais 

entre pessoas e coisas que vão se desenvolvendo ao longo do tempo. Afastar-se deste conceito 

permite compreender a propriedade como uma relação jurídica complexa, tornando o seu 

conceito menos limitado e mais maleável para englobar as transformações e necessidades que 

o contexto no qual está inserido demanda. Desta forma, é possível acompanhar a 

dinamicidade das relações sociais e as novas formas de apropriação sobre diferentes bens, 

incluindo-se os bens imateriais e intelectuais.  

A propriedade como uma relação jurídica complexa envolve o sujeito titular do 

bem, o proprietário e a coletividade, não reduzindo o direito de propriedade ao dever geral de 

abstenção, mas compreendendo uma pluralidade de direitos e deveres de ambos polos da 

relação. Não existe uma única relação jurídica unitária, mas relações jurídicas interligadas de 

conteúdos diversos (PENTEADO, 2012). 

Neste sentido, ao contrário da concepção legal, a concepção constitucional de 

propriedade, disposta no art. 5º, XXII, é mais abrangente, pois não delimita seus caracteres, 

apenas a tutela como um direito fundamental e preceitua a necessidade de se atender à função 

social. Desta forma, a propriedade constitucional engloba as noções de propriedade privada, 

pública, intelectual, empresarial, propriedade urbana e rural. 

Assim, é possível defender a tese de que a constituição apresenta um conteúdo 

mínimo de propriedade, sendo a própria evolução do contexto histórico, social e a experiência 

jurídica os fatores que irão delimitar os diversos modelos de propriedade, sua extensão e seus 

caracteres (FARIAS; ROSENVALD, 2015).  

Assim, por dispor de um conteúdo mínimo e abrangente, 

 

caberá às leis inferiores e aos intérpretes, estes frente a situações concretas, regular e 
definir o seu exercício, o seu conteúdo e seus limites, levando em conta cada 
particular situação proprietária. Essa delegação, convém frisar, não é aleatória. 
Primeiro, porque estará conectada à nova noção de propriedade como relação 
jurídica complexa e, segundo, porque deverá atender à função social, voltada para o 
chamado máximo social (LOUREIRO, 2002, p. 100).  

 

Pela leitura desse trecho, percebe-se que o conteúdo constitucional da propriedade 

também revela que esta está subordinada à função social. Esta noção começou a desenvolver-

se com o enfraquecimento da noção de propriedade absoluta e inviolável dos séculos XVIII e 

XIX, causado pelo avanço do capitalismo e o crescimento das desigualdades sociais, o que 
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gerou a necessidade de refletir acerca do absolutismo da propriedade e da postura não 

intervencionista do Estado.  

O fracasso na garantia da liberdade e da dignidade humana e a constante 

necessidade de se buscar uma maior igualdade material entre sujeitos, passaram a influenciar 

as constituições de diversos países e o Direito como um todo, culminando com a construção 

da noção de solidariedade também no direito privado.  

Assim, houve uma mudança na concepção da propriedade, influenciada pela 

necessidade de limitação da atividade econômica e rediscussão dos direitos individuais com 

base na ideia de função social. Esta noção está totalmente atrelada ao seu conceito, não é 

externa, mas pertence à própria concepção de propriedade.  

A função social estabelece a necessidade de compatibilidade de um interesse 

individual ao bem-estar social, ou seja, os direitos individuais somente serão satisfeitos na 

medida em que atendam os anseios sociais e não sejam contrários a eles (FARIAS; 

ROSENVALD, 2012).  

Ou seja, a propriedade, além de pressupor direitos ao proprietário, também impõe 

deveres a este e impede que a utilização da coisa seja feita em contradição ao interesse 

público. Desta forma, a função social é mais ampla do que as simples limitações do direito de 

propriedade encontradas no ordenamento jurídico. A função social não é limitação da 

propriedade, ela é princípio básico que compõe a própria noção de propriedade e implica na 

sua utilização ética e solidária, atendendo-se o interesse social, podendo-se citar, dentro deste, 

o fator ambiental. 

Pode-se dizer que a complexidade da dinâmica social atual gera reflexos no 

direito de propriedade e, assim, além da necessidade de se agregar a concepção da função 

social na propriedade, percebe-se que os conceitos e os caracteres que são tradicionalmente 

dirigidos à propriedade são insuficientes para englobar a pluralidade de formas de apropriação 

de bens e de seu aproveitamento econômico.  

Francisco Loureiro (2002) explica que a noção unitária da propriedade, que teve 

origens no Código Civil francês, contribuiu para o fortalecimento da propriedade como direito 

subjetivo. Entretanto, o contexto do século XX possibilitou uma flexibilização dessa noção 

unitária, especialmente pelo aparecimento de proprietários com diferentes características, 

diversos tipos de bens e variadas formas de uso.   

Assim, há uma impossibilidade de direcionar o conceito civilista a todas as formas 

atuais de propriedade. E, neste sentido, José Isaac Pilati (2009) explica que existem 

propriedades especiais, ou seja, formas que divergem do modelo tradicional de propriedade, 
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relativizando seus elementos, mas não rompendo totalmente com eles. As propriedades 

especiais podem possuir diferentes objetos, diferentes regimes jurídicos e atender não só ao 

interesse privado, mas ao público também. O autor cita como exemplo as propriedades 

intelectuais e empresárias, propriedades urbanas e rurais, propriedades especiais coletivas, 

como as de quilombolas e de comunidades tradicionais (PILATI, 2009).  

Como reflexos da ordem econômica e social na propriedade, percebe-se diversas 

formas de exteriorização da propriedade e suas múltiplas disciplinas jurídicas, o que contribui 

para uma noção mais flexível do conceito de propriedade.  

Um dos pontos de destaque é o fato de que a propriedade contemporânea está 

cada vez mais se afastando da relação entre proprietário e coisa corpórea, à relação de 

domínio direto sobre a coisa, ou seja, a propriedade se desmaterializa e transforma-se num 

direito, numa titularidade, muito mais fluida e maleável, de fácil circulação, estando atrelada 

também ao conhecimento e a informações. A economia de capital permite que se gere 

riquezas sobre títulos, ou seja, sobre o instrumento que simboliza e representa um bem e, 

desta forma, desvincula-se da materialidade deste. Os títulos passam a ter valor econômico 

que não necessariamente está atrelado ao valor material da coisa que ele representa e, muitas 

vezes, não há materialidade alguma nos bens apropriados.  

Tendo em vista a existência de novos modelos de apropriação de bens, questiona-

se se o regime atual da propriedade compreende a existência de uma pluralidade de 

propriedades autônomas ou se na verdade existe um desdobramento da noção de propriedade, 

ou seja, existe uma só propriedade ou é possível se falar em propriedades?  

Existem dois posicionamentos sobre essa questão: o que reconhece a existência de 

uma multiplicidade de propriedades e outro que entende que a flexibilização da noção de 

propriedade não suficiente para fragmentá-la em diferentes propriedades.  

Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald (2015) defendem a ideia de que 

existe uma pluralidade de propriedades, sendo inadequada a concepção de um direito de 

propriedade ordinário. Para os autores, “o vocábulo propriedades captura a pluralidade de 

manifestações do fenômeno jurídico, enquanto o termo propriedade é circunscrito à ideia 

física do bem de raiz” (2015, p. 222). 

A noção constitucional de propriedade, por estar ligada a um conteúdo mínimo ou 

essencial, possibilita uma flexibilização interpretativa, englobando diferentes formas de 

propriedade nesse conteúdo mínimo, conforme as experiências concretas vão se desenrolando 

na sociedade. O elemento comum às diversas formas de propriedade é a utilidade privada ou 
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econômica que o direito de propriedade possibilita ao seu titular (FARIAS; ROSENVALD, 

2015).  

Em sentido similar, Francisco Loureiro (2002) explica que existem diferentes 

regimes de propriedade que possuem mais diferenças do que similaridades entre si e com 

relação ao conceito tradicional de propriedade, demonstrando que este não é mais capaz de 

disciplinar todas as relações jurídicas que envolvem a apropriação de bens. Assim, “não há 

como ignorar que há hoje não um, mas vários institutos da propriedade, cada um deles regido 

por um complexo de normas singulares” (LOUREIRO, 2002, p. 61). 

Entretanto, reconhecer a existência de uma pluralidade de relações sociais que 

divergem do conceito tradicional de propriedade não leva imediatamente à conclusão de que 

existam diferentes propriedades, ou seja, que a noção de propriedade se fragmentou e deu 

origem a diversas outras propriedades autônomas. Essa noção, que é simplificadora, pode 

levar à ideia errônea de que essa fragmentação gera institutos jurídicos diferentes e que não 

possuem uma origem comum e nem guardam semelhanças entre si. A ideia de que existem 

diferentes propriedades autônomas simplifica toda a construção da concepção complexa que a 

propriedade contemporânea traz consigo. Isso porque o seu dinamismo e maleabilidade 

comporta a existência de relações jurídicas que diferem da relação civilista clássica, sem 

deixar de ser propriedade, ou seja, sem fragmentar a sua estrutura. 

Ou seja, adotar uma concepção complexa da propriedade é incompatível com essa 

fragmentação de propriedades que os autores buscam defender. Isso porque o paradigma 

complexo é um pensamento que busca a conexão entre o objeto, seu contexto e sua ligação 

com os demais objetos e saberes. Busca a articulação, a identidade e a diferença entre a parte 

e o todo, busca harmonizar contradições e compreender ambiguidades, “enquanto o 

pensamento simplificante separa esses diferentes aspectos, ou unifica-os por uma redução 

mutilante” (MORIN, 2005, p. 176). 

Nesse sentido, tem-se um segundo posicionamento, que é mais adequado à noção 

de complexidade da propriedade. Olindo Herculano de Menezes (2009) entende que as teorias 

que defendem a existência de propriedades são frutos do uso atécnico do conceito de 

propriedade, utilizando-o somente como sinônimo de domínio sobre a coisa corpórea. A 

compreensão de que a noção atual da propriedade rompeu com a antiga concepção 

individualista e liberal, e possibilitou a emergência de diversos regimes proprietários 

correlacionados a objetos que são cada vez mais complexos, é uma das justificativas para a 

teoria da existência de múltiplas propriedades. Entretanto, essa teoria só é concebível quando 
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utilizada para descrever a realidade jurídico-econômica, mas não é suficiente para eliminar o 

conceito unitário de propriedade. Neste sentido,  

 

a propriedade, como relação de pertença entre o titular e tudo o que for 
economicamente apreciável, é uma só e não pode ser eliminada como categoria 
conceitual. Por mais que se predique a diversificação, ela pressupõe, como um a 

priori lógico, uma ideia central de propriedade, a partir da qual os diferentes 
estatutos se referenciam. A especialidade supõe sempre a generalidade e, as 
propriedades especiais, por consequência, um direito comum de propriedade 
(MENEZES, 2009, p. 321-322). 

 

A consequência da existência de uma pluralidade de regimes proprietários não é a 

invalidação lógica da concepção genérica do instituto da propriedade. De fato, o autor entende 

que essa pluralidade pressupõe a concepção genérica da propriedade, que abarca dentro de si 

uma variedade de aspectos e caracteres, sem deixar de ser um instituto único. Sempre 

existiram propriedades consideradas especiais, que não se adequavam totalmente ao conceito 

civilista, mas isso não fez com que se desestruturasse a concepção geral de propriedade. 

Assim, “a variedade dos objetos não altera, quanto à essência, a natureza dos direitos neles 

exercidos” (MENEZES, 2009, p. 323).  

Luciano de Camargo Penteado (2012) também entende que, a fragmentação da 

propriedade contemporânea e a existência de vários regimes proprietários, não invalida a 

noção unitária do instituto. A noção de propriedade é una, o que modifica são a extensão e o 

número de poderes do proprietário, conforme a natureza do objeto.   

A ruptura da concepção tradicional civilista da propriedade que se observa 

atualmente, não necessariamente significa o desmembramento do conceito do instituto em 

diversas propriedades autônomas pois, conforme foi visto, a própria concepção de 

propriedade é difícil de ser objetivada e exteriorizada, devido principalmente às constantes 

mudanças em sua concepção conceitual e abrangência de conteúdo. A história mostra que são 

naturais as rupturas no conceito e que este é maleável conforme a conjuntura social, 

econômica, política e cultural.  

O conceito de propriedade, na perspectiva complexa a qual se defende neste 

trabalho, está apto a abarcar diferentes situações, sem desnaturar-se e sem desmembrar-se, 

pois a propriedade não se identifica necessariamente com o conceito civilista, a propriedade 

deve ser concebida como um direito complexo, dinâmico e não fragmentado, referindo-se à 

possibilidade de apropriação e utilização econômica de bens, que pode ser realizado de 

múltiplas formas.  
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A complexidade da noção contemporânea da propriedade possibilita uma maior 

flexibilidade na interpretação de certos institutos jurídicos e das novas formas de 

exteriorização da propriedade, sendo sempre importante a análise crítica das características 

desses frente à noção de propriedade privada, de forma a não desnaturar por completo a sua 

essência. Neste sentido, imprescindível é analisar a propriedade intelectual frente à noção de 

propriedade privada, considerando-se que o núcleo dela traz a ideia de apropriação e que esta 

não deve desvencilhar-se da função social.  

 

3.2 A propriedade intelectual 

 

As possibilidades criativas do intelecto humano são infinitas e traduzem-se por 

expressões que remetem às artes, à literatura, às ciências e às invenções. A atividade 

intelectiva e criativa é inerente à natureza humana. Por meio dela o ser humano constrói a si 

próprio e influencia na constituição dos demais, resultando numa rede de inter-relações e 

influências recíprocas, determinando e sendo determinada pelo contexto em que se vive. Este 

estimula não só as criações científicas como instrumento para satisfazer as necessidades 

sociais e econômicas, mas também é determinante na criação artística e construção da 

identidade cultural de um povo ou de uma época, por meio das expressões do espírito humano 

como indivíduo ou como integrante de uma comunidade social e cultural.  

As expressões do intelecto e da criatividade humana considerados em si mesmo, 

constituem-se em bens imateriais que possuem valor, seja ele jurídico, econômico ou moral, 

vinculado à personalidade de seu criador. São, portanto, elementos juridicamente relevantes, 

protegidos e disciplinados pelos direitos de propriedade intelectual. Assim,  

 

by “intellectual property” we mean ideas, inventions, discoveries, symbols, images, 
expressive works (verbal, visual, musical, theatrical), or in short any potentially 
valuable human product (broadly, “information”) that has an existence separable 
from a unique physical embodiment, whether or not the product has actually been 
“propertized,” that is, brought under a legal regime of property rights12 (LANDES; 
POSNER, 2003, p. 1).  

 

                                                             
12 Por “propriedade intelectual” nós nos referimos a ideias, invenções, descobertas, símbolos, imagens, trabalhos 
expressivos (verbal, visual, musical, teatral), ou em suma, qualquer produto humano potencialmente valioso 
(amplamente, “informação) que tem uma existência separada de um corpo unicamente físico, quer ou não o 
produto tenha sido “apropriado”, ou seja, trazido sob um regime legal de direitos de propriedade (tradução 
nossa). 
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A propriedade intelectual reflete a capacidade intelectiva e criativa que está 

presente em todo o desenvolvimento histórico, cultural e social do ser humano, assim como o 

valor econômico, social e moral que os bens intelectuais possuem em si mesmos. 

Conforme a Convenção que institui a Organização Mundial de Propriedade 

Intelectual (OMPI), de 1967, os bens imateriais que compõem a propriedade intelectual são as 

obras literárias, artísticas e científicas, as interpretações dos artistas intérpretes e as execuções 

dos artistas executantes, os fonogramas e as emissões de radiofusão, as invenções e 

descobertas científicas, os desenhos e modelos industriais, as marcas, firmas e denominações 

comerciais, a proteção contra a concorrência desleal e outros direitos que se relacionam à 

atividade intelectual nos âmbitos científico, industrial, literário e artístico (WIPO, 1967). 

Os bens referentes à propriedade intelectual são numerosos e de grande 

importância para o desenvolvimento da sociedade e, desta forma, a propriedade intelectual 

está diretamente relacionada não só a direitos, como os pessoais, patrimoniais e humanos, mas 

também a informações, a crescimento econômico, desenvolvimento da pesquisa e da 

tecnologia. Assim, lida com questões de poder e exerce grande influência na sociedade. A 

análise teórica deste instituto envolve não só o conhecimento das leis que o regulam, mas 

passa por considerações econômicas, políticas, filosóficas e éticas (DRAHOS, 2016).  

A proteção da propriedade intelectual, portanto, é de suma importância “posto que 

somente sentir-se-ão seguros e motivados os criadores se souberem que, por parte da 

legislação e do aparato estatal, terão protegidos os resultados de sua atividade criativa” 

(PIMENTA, 2005, p. 87).  

A propriedade intelectual é um gênero que engloba os direitos autorais e a 

propriedade industrial. Conforme Cássio Brant (2012), os direitos autorais estão relacionados 

ao domínio das artes, literatura e ciência, dizendo respeito ao direito que o autor, criador ou 

pesquisador tem de explorar economicamente o uso da sua obra.  

Já a propriedade industrial pode ser entendida como os direitos resultantes da 

aplicação da inteligência humana na esfera econômica e aplicação industrial, mediante 

concessão de privilégios e outorgando a seu titular a exclusividade de uso e exploração 

(MARTINS, 2006). 

A propriedade industrial tem uma importância fundamental nas atividades 

econômicas, sendo, inclusive, considerada como um dos fatores de produção dos empresários 

ou sociedades empresárias, estando vinculada à tecnologia (PIMENTA, 2017).  

Tanto os direitos de autor, quanto a propriedade industrial, visam a proteção e 

regulação de bens imateriais e, neste sentido, 
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a noção de que as expressões criativas devem ser protegidas fundamenta-se em 
julgamento ético de justiça. O elemento ético envolve a idéia de que o direito 
individual de propriedade sobre bens imateriais e intangíveis (expressões criativas) 
merecem tanta proteção quanto à que é conferida a bens tangíveis (FROTA, 1993, p. 
14).  

 

A propriedade intelectual deve compreender o equilíbrio de quatro elementos, 

quais sejam, o social, o econômico, o político e o pedagógico-cultural (BRANT, 2012). As 

obras intelectuais não podem ser vistas como um fim em si mesmas, mas sim como 

instrumentos de desenvolvimento e emancipação da coletividade, devendo a esta estar 

harmonizadas, não servindo apenas às classes detentoras de poder econômico e político, mas 

também aos menos favorecidos.  

Assim, a propriedade intelectual deve ter reflexos sociais, contribuindo para a 

melhoria das condições do ser humano (aspecto social), gerando riquezas (aspecto 

econômico) e alavancando o desenvolvimento a partir da sua devida estrutura e 

regulamentação jurídica (aspecto político), e por fim, constituindo-se em base para o 

conhecimento, aperfeiçoamento técnico e divulgação da cultura (aspecto pedagógico-cultural) 

(BRANT, 2012). 

O fato é que a propriedade intelectual vem sendo reconhecida desde os tempos 

mais remotos, mesmo com configuração diferente da atual. A propriedade intelectual, 

inicialmente, era vista como privilégio, concessões de direitos exclusivos como meio de 

premiar o autor ou de indicar favores, ambas realizadas pelos soberanos (FROTA, 1993).  

Paulatinamente, a noção de privilégio como benevolência dos soberanos foi dando 

lugar à concepção de propriedade que deveria ser assegurada por lei como um direito dos 

autores e inventores (HAMMES, 2000).  

O reconhecimento da importância da proteção dos bens intelectuais nos moldes 

jurídicos atuais remonta à Revolução Industrial, pois as mudanças socioculturais surgidas 

nesta época ocasionaram a reconstrução do direito de propriedade, que passou a abranger bens 

intangíveis que possuíam ou que poderiam produzir valor econômico.  

A necessidade de regulamentação e proteção dos bens imateriais é intensificada 

no contexto de expansão da economia e do mercado, marcado pela produção acelerada, 

concorrência acirrada, demanda por mão-de-obra especializada e aumento da necessidade de 

trabalho intelectual (DEL NERO, 2004). 

Neste sentido, é insuficiente que a proteção e a regulamentação da propriedade 

intelectual se dê apenas em âmbito nacional, pois o acesso às obras e invenções em geral é 
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mais amplo do que as fronteiras territoriais. Assim, os criadores, mesmo amparados por um 

ordenamento nacional adequado, podem ter seus direitos prejudicados pela cópia e exploração 

econômica indevida em locais onde a proteção da propriedade intelectual é fraca ou 

inadequada. A regulamentação da propriedade intelectual deve ter um caráter supranacional, 

possibilitando a existência de princípios e regras mínimas de proteção (PIMENTA, 2005).  

Entretanto, importante atentar-se para o fato de que 

 

em princípio não há como obrigar um Estado soberano a acatar e fazer respeitar o 
sistema de patentes. Do mesmo modo é inviável, em princípio, estabelecer-se um 
organismo supranacional destinado a zelar por tais questões. A solução encontrada 
foi, então, a elaboração de Convenções e Tratados Internacionais que, pretende-se, 
sejam acolhidos e respeitados pelos países signatários e possibilitem a adoção, pela 
legislação de cada um destes Estados, de regras comuns destinadas à proteção dos 
inventores e de suas criações (PIMENTA, 2005, p. 90). 

 

O marco histórico da regulamentação internacional da propriedade intelectual é a 

Convenção de Paris de 1883, que trata sobre as patentes, a proteção da concorrência desleal e 

a padronização das regras relativas à propriedade industrial. Pode-se citar também a 

Convenção da União de Berna, de 1886, que trata sobre direito autoral e o Acordo de Madri, 

de 1891, sobre o registro internacional de marcas. Em 1967 foi criada a Organização Mundial 

da Propriedade Intelectual, que tem como objetivo o desenvolvimento de um sistema 

internacional de propriedade intelectual equilibrado e efetivo, possibilitando que a inovação 

tecnológica e as criações artísticas sejam utilizadas em benefício da coletividade.  

A propriedade intelectual começou a ganhar cada vez mais destaque como tema 

de comércio internacional, razão pela qual desenvolveu-se um grande interesse em buscar 

normas homogêneas quanto à sua regulamentação para uma maior proteção jurídica, visando 

evitar as violações dos direitos abrangidos pela propriedade intelectual. 

Assim, a propriedade intelectual entrou na pauta de discussão internacional sobre 

o comércio, culminando na elaboração do marco regulatório internacional mais importante, o 

acordo TRIPS, Trade Related Aspects of Intellectual Property, ou Acordo sobre os Direitos 

de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio, de 1994, que foi elaborado durante as 

negociações da Rodada do Uruguai do GATT (Acordo Geral de Tarifas e Comércio) que 

iniciaram e 1986 e culminaram com a criação da Organização Mundial do Comércio (OMC) 

em 1994. 

Neste sentido,  
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a Rodada do Uruguai do GATT, como um todo, e, mais especificamente, o acordo 
referente à propriedade intelectual (TRIPS), funciona como um primeiro passo para 
a instituição de princípios genéricos sobre propriedade intelectual e sobre a inclusão 
desses princípios nas legislações dos países signatários. Trata-se, portanto, de uma 
tentativa internacional e institucionalizada para que o sistema de propriedade 
intelectual, como um todo, e de patentes, em particular, torne-se homogêneo, 
uniforme no nível internacional, garantindo, expressamente, a construção mundial 
de “Sistemas Fortes de Proteção à Propriedade Intelectual”. (DEL NERO, 2004, p. 
125).  

  

O TRIPS tem em sua base alguns princípios fundamentais, que são a proteção 

mínima de todos os ramos da tecnologia; a cláusula da nação mais favorecida, que consiste no 

dever de um determinado país outorgar aos demais países membros da OMC todas as 

vantagens concedidas aos seus nacionais no que concerne à propriedade intelectual; a adoção 

de sanções comerciais que impulsionem uma proteção mais efetiva à propriedade intelectual, 

além de mecanismos para solução de controvérsias (BERGEL, 2006). 

Em âmbito nacional, a legislação sobre propriedade intelectual também sofreu 

modificações ao longo do tempo sendo que, atualmente, segue os parâmetros impostos pela 

OMC e o TRIPS. No Brasil, a propriedade intelectual possui proteção constitucional, sendo 

considerada como direito fundamental, elencado no art. 5º da Constituição de 1988 (BRASIL, 

1988), e imprescindível ao desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Em âmbito 

infraconstitucional, a propriedade intelectual é disciplinada pela Lei nº 9.279, de 1996, que 

trata da Propriedade Industrial; Lei nº 9.456 de 1997, sobre os cultivares; Lei nº 9.610 de 

1998, que disciplina os Direitos Autorais; Lei nº 9.609, de 1998, que versa sobre os 

Programas de Computador e a Lei nº 11.484 de 2007, que trata sobre Topografia de Circuitos 

Integrados. 

Salvador Darío Bergel (2006) tece críticas relativas ao sistema de propriedade 

intelectual atual, principalmente ao acordo TRIPS e seus princípios básicos. O referido autor 

entende que o processo de harmonização e homogeneização da propriedade intelectual, 

promovida pelos países industrializados, especialmente os EUA, em realidade representa uma 

tentativa de impor ao restante do mundo as suas próprias regras, já que essa tendência de 

harmonização não leva em conta as diferenças existentes entre os países signatários do 

acordo, tanto a nível econômico quanto a nível de desenvolvimento tecnológico.  

O autor explica que os países em desenvolvimento ainda possuem um baixo 

acesso à tecnologia e pouco incentivo à produção nacional, sendo que a atual regulamentação 

dos direitos de propriedade intelectual dificultaria o desenvolvimento tecnológico desses 

países. Assim, entende que a propriedade intelectual pode passar a ser uma barreira a favor 
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das grandes empresas que dominam o setor, desacelerando a inovação e produção tecnológica 

(BERGEL, 2006).  

A existência de desigualdades econômicas e sociais entre os países desperta a 

percepção de efeitos negativos no sistema de propriedade intelectual, fazendo com que surja a 

ideia de que o sistema de proteção aos bens imateriais é, em si, excludente e possibilita a 

criação de verdadeiros monopólios de exploração de tecnologia, dificultando o acesso à 

informação e ao conhecimento, sendo, muitas vezes, obstáculo ao desenvolvimento de 

sociedades mais pobres. Entretanto, a análise deste posicionamento, que está intrinsecamente 

ligada à propriedade industrial, deve ser feita com cautela, pois é necessário sopesar esta 

realidade à existência de muitos benefícios econômicos e sociais proporcionados pela 

propriedade industrial, que são considerados, inclusive, os objetivos e os fundamentos de seus 

institutos. Tal questão será aprofundada no tópico dedicado às patentes, especialmente no 

tocante à acessibilidade de informações.  

Percebe-se que a propriedade intelectual é um instituto jurídico complexo que visa 

proteger bens intelectuais que, por suas características peculiares como intangibilidade e não-

rivalidade, não são suscetíveis às mesmas regras e fundamentos jurídicos e filosóficos 

tradicionais que regulam a propriedade e o direito de apropriação de bens. Essa situação gera 

muitas perguntas, já que “why should one person have the exclusive right to possess and use 

something which all people could possess and use concurrently? 13” (HETTINGER, 1989, p. 

35). 

Essa pergunta, além de suscitar questionamentos e críticas de cunho ético, moral e 

social, ou seja, critica a propriedade intelectual quanto aos seus fundamentos, também 

envolve a dúvida se ela pode ou não ser considerada como propriedade, envolvendo 

investigações acerca de sua natureza jurídica. Esta dúvida é causada principalmente pelo fato 

de que a regulação da propriedade intelectual é bastante dinâmica e atende a uma 

multiplicidade de situações jurídicas peculiares, além de estar ligada à proteção de bens 

imateriais, que foge completamente à lógica da proteção dos bens corpóreos.  

Desta forma, necessário é analisar a propriedade intelectual frente à propriedade, 

de forma a desenvolver um posicionamento acerca da sua natureza jurídica, buscando aferir se 

esta pode ser considerada como propriedade e assim verificar se a propriedade intelectual 

significa a apropriação ou privatização de um bem imaterial.  

 

                                                             
13 Por que uma pessoa deveria ter o direito exclusivo de possuir e usar algo que todas as pessoas podem possuir e 
usar ao mesmo tempo? (tradução nossa).  
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3.3 Propriedade intelectual e propriedade privada 

 

Viu-se, nos tópicos anteriores, que a concepção de propriedade atualmente 

adquire um caráter mais complexo, englobando novas relações jurídicas que escapam aos 

limites impostos pela definição civilista. Com a crescente valorização de bens imateriais, tem-

se a propriedade intelectual como um instituto de grande influência econômica e social, tendo 

como característica a internacionalização e a existência de inúmeros dispositivos legais que o 

regulamentam e tutelam. A especificidade das características e da tutela jurídica da 

propriedade intelectual faz com que a identificação de sua natureza jurídica seja objeto de 

dúvidas e discussões. 

A dificuldade em estabelecer a natureza jurídica da propriedade intelectual advém 

da sua peculiaridade como instituto jurídico, pois está intrinsecamente ligada à personalidade 

do criador, pois reconhece a sua titularidade e garante proteção moral, e também aos direitos 

patrimoniais advindos da criação, o bem intelectual, gerando direitos de exclusividade de 

exploração do bem intelectual, excluindo a possibilidade de exploração por terceiros sem a 

sua anuência. Ademais, a imaterialidade dos bens intelectuais também é outra questão 

controversa quanto à classificação da propriedade intelectual como propriedade. 

O primeiro passo para a análise da questão, é realizar um estudo comparativo 

entre as características da propriedade e da propriedade intelectual, para averiguar quais os 

pontos de semelhança e quais os de diferença, para então buscar a construção de um 

posicionamento.  

A propriedade, tradicionalmente, se refere à apropriação de bens materiais, 

corpóreos, enquanto a propriedade intelectual está vinculada a bens imateriais e intangíveis. 

Portanto, a dinâmica da relação entre o detentor da propriedade intelectual e o objeto 

protegido é diferente da relação entre proprietário e bem corpóreo. 

Os bens incorpóreos protegidos pela propriedade intelectual possuem 

características distintas dos bens corpóreos. Denis Barbosa (2003) explica que os bens 

imateriais protegidos pela propriedade intelectual possuem a característica de estarem 

vinculados a uma atividade econômica de exploração ou de reprodução de uma obra, invento 

ou marca e possibilitam “(...) de início um direito de oportunidade – o de explorar o mercado 

propiciado pela criação imaterial. A exclusividade legal apenas apropria este mercado novo, 

localizado, em benefício do criador”. (BARBOSA, 2003, p. 39).  

Sérgio Branco (2011) explica que a propriedade recai sobre um bem determinado 

e que a propriedade intelectual incide sobre um bem, em que pese determinado, é imaterial e 
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não-rival. Essa característica singular refere-se ao fato de que os bens advindos da criação e 

intelecto humano podem ser utilizados por mais de uma pessoa ao mesmo tempo e com 

finalidades diversas, o que não ocorre com os bens materiais e tangíveis. 

Os bens imateriais (inventos, obras literárias, artísticas etc.) podem ser 

reproduzidos indefinidamente e, assim, não possuem intrinsecamente a escassez necessária 

para serem considerados bens econômicos, sendo fundamental a criação de uma escassez 

artificial para munir tais bens imateriais de economicidade, através de uma exclusividade de 

direito (BARBOSA, 2003).  

Pelo fato de existir uma falha de mercado, “Market failure”, que consiste na 

impossibilidade do mercado, por si só, regular os preços dos bens intelectuais imateriais pela 

facilidade de reprodução, é necessária a intervenção do Estado para suprir tal falha, o que é 

feito por meio das legislações de proteção à propriedade intelectual. (BRANCO, 2011).  

Denis Barbosa (2003) explica que as formas de suprir a falha de mercado são 

diversas, mas que podem ser resumidas na mitigação da livre concorrência, através da 

garantia do direito de exclusividade ao detentor do bem intelectual, o que se caracteriza pela 

outorga de um monopólio legal.  

O monopólio consiste na “situação fática ou jurídica em que só um agente 

econômico (ou uma aliança entre eles) possa explorar um certo mercado ou segmento desse” 

(BARBOSA, 2003, p. 31). Neste sentido, o direito de exclusividade permite que o detentor do 

bem intelectual seja o único a explorá-lo, o que aproxima o direito exercido pelo à noção de 

monopólio, afastando-o das características do exercício das faculdades da propriedade. Cabe 

salientar que tal monopólio é legal e não econômico, ou seja, é propiciado pela lei, 

reconhecendo ao criador do bem imaterial o benefício de exploração.  

Além da imaterialidade, a perpetuidade também é uma questão de interessante 

análise pois a propriedade em geral tende a ser perpétua, ou seja, os direitos de propriedade 

podem ser transmitidos indefinidamente enquanto o bem existir. Tal característica não é 

estendida à propriedade intelectual pois os direitos sobre os bens intelectuais são temporários, 

como exemplo, a patente tem duração de 15 ou 20 anos, os desenhos industriais têm prazo 

máximo de 25 anos. (BRANCO, 2011). É claro que existem certas exceções a essa não 

perpetuidade, como exemplo os direitos morais do autor e a proteção das marcas, que pode ser 

renovada indefinidamente. 

Então, quando exaurido o prazo de proteção legal, o bem imaterial cai em 

domínio público. Este fato faz com que os bens intelectuais não possam mais ser apropriados 

por nenhum sujeito, o que representa mais uma diferença entre a propriedade intelectual e a 
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propriedade em geral, pois esta diz respeito a bens que pertencem ou podem pertencer a 

alguém, são sempre suscetíveis de apropriação. (BRANCO, 2011). Enquanto a propriedade 

intelectual, em determinado momento, não será mais suscetível de apropriação e poderá ser 

explorada, principalmente quando se diz respeito à propriedade industrial, por qualquer 

pessoa.  

Outro ponto interessante abordado por Sérgio Branco (2011), diz respeito ao fato 

de que a propriedade corpórea pertence ou pode pertencer a um sujeito, ao Estado ou a uma 

pluralidade de pessoas. As coisas, como bem corpóreos, possuem a potencialidade de vir a 

serem apropriadas por alguém, mesmo que não o seja no presente, mesmo que seja res 

nullius. Entretanto, a propriedade intelectual nem sempre possui essa potencialidade de 

pertencer a um sujeito já que, quando ultrapassado o período de proteção, o bem intelectual 

entra em domínio público, não podendo ser apropriado por mais ninguém. “A obra em 

domínio público não é – nem pode ser – propriedade de ninguém” (BRANCO, 2011, p. 23). 

Ademais, a propriedade intelectual tem uma forte conexão com a personalidade 

do autor ou criador do bem, o que faz com que a questão da transmissibilidade seja diferente 

do regime comum de propriedade. 

A transmissão da propriedade corpórea implica no fim da relação jurídica entre o 

proprietário anterior e a coisa, que passa a ser da titularidade do adquirente. No tocante à 

propriedade intelectual, especialmente o direito de autor, a transmissão em regra é feita 

somente quanto aos direitos patrimoniais, os direitos morais e o reconhecimento da autoria 

não podem ser transferidos, havendo um vínculo absoluto entre autor e obra (BRANCO, 

2011). 

Percebe-se que esta análise comparativa entre as características da propriedade e 

da propriedade intelectual evidenciam muitas diferenças e afastam a propriedade intelectual 

da concepção da propriedade civilista. 

Desta forma, alguns doutrinadores, principalmente os mais clássicos, que se atêm 

à concepção tradicional de propriedade, são contrários à identificação da natureza jurídica da 

propriedade intelectual como propriedade.  

Para Orlando Gomes (2012), o direito de propriedade só pode ter como objeto 

bens corpóreos, que possuam valor econômico e que possam ser individualizados e 

determinados. Assim, ele se apresenta contrário à possibilidade de reconhecimento da 

propriedade sobre bens imateriais, explicando que 

 



67 

 

o fenômeno da propriedade incorpórea explica-se como reflexo do valor 
psicológico da ideia de propriedade, mas embora esses direitos novos tenham 
semelhança com o de propriedade, porque também são exclusivos e absolutos, com 
ela não se confundem. A assimilação é tecnicamente falsa. Poderiam enquadrar-se, 
contudo, numa categoria à parte, que, alhures, denominamos quase-propriedade 
(GOMES, 2012, p. 106).   

 

Existe uma desintegração da propriedade, com a existência de diferentes 

categorias de proprietários e diferentes direitos. Entretanto, o autor defende que esses novos 

direitos não possuem natureza do direito de propriedade, em sentido clássico e, por isso, 

podem ser denominadas como quase-propriedade (GOMES, 1953).  

Em entendimento similar, Aderbal Freire (1947), ao fazer uma análise das teorias 

sobre a natureza jurídica da propriedade intelectual, aponta que as teorias que negam o caráter 

de propriedade aos direitos intelectuais invocam argumentos tais como: a incompatibilidade 

da propriedade com bens incorpóreos; a impossibilidade de existir direitos sobre a ideia (bem 

imaterial) do autor ou inventor, bem como o direito do proprietário sobre a obra ou invento 

materializado; o fato de a propriedade ser perpétua e não limitada; e a impossibilidade de 

aplicar todas as normas de direito real à propriedade intelectual.  

Percebe-se que tais críticas estão vinculadas estritamente à visão clássica da 

propriedade civilista e apresentam pontos de vista mais estáticos sobre a questão da 

corporeidade do objeto do direito de propriedade e das características da exclusividade e da 

perpetuidade da propriedade. Entretanto, tais noções se aproximam do conceito analítico, 

fragmentado e estático de propriedade, o qual já foi criticado neste trabalho. Ao se conceber 

uma concepção mais complexa da propriedade, é possível adotar-se um pensamento menos 

rígido quanto à apreciação da natureza jurídica da propriedade. 

Entretanto, é necessário pontuar que as repercussões econômicas da 

imaterialidade dos bens vinculados à propriedade intelectual levam alguns autores a defender 

que a propriedade intelectual não é de fato uma propriedade, mas um monopólio ou um 

direito de exclusividade. Denis Borges Barbosa (2003) explica que os bens incorpóreos não 

são passíveis de uma apropriação de fato e, assim, a forma de garantir a apropriação pelo seu 

detentor é uma restrição de direitos, que é proporcionada pela lei e garante uma exclusividade 

de exploração. Neste sentido, “um direito intelectual não é um direito de utilização de bens. 

Consiste essencialmente na resultante da exclusão de terceiros de atividades relativas a bens 

intelectuais. É por isso um direito de exclusivo e não um direito de propriedade” 

(ASCENSÃO, 2010, p. 1304).   
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Segundo Alin Speriusi-Vlad (2014), o criador de uma obra não possui um direito 

natural sobre a sua criação intelectual, pois esta não pode ser naturalmente apropriada por um 

sujeito, devido à sua imaterialidade. As obras intelectuais têm como destinatários a sociedade, 

que deve se beneficiar pelos conhecimentos produzidos, assim, o destino certo dessas obras é 

o domínio público. Assim, o direito de propriedade é inadequado para referir-se à propriedade 

intelectual, haja vista que esta é temporária e não perpétua. Portanto, mais adequado falar-se 

em monopólio temporário (SPERIUSI-VLAD, 2014).  

Em sentido similar, 

 

a qualificação dos direitos intelectuais como propriedade derivou da necessidade 
histórica de dar outro nome aos antigos privilégios e persistiu graças à ambivalência 
da noção de propriedade. Mas nenhuma regra específica da propriedade lhes é 
aplicável. Os bens intelectuais não são susceptíveis de apropriação exclusiva, porque 
não são raros. É a lei que os rarifica artificialmente, mediante a proibição dirigida a 
todos os outros. Entram assim na categoria dos direitos de exclusivo, que são 
caracterizados por não ter por conteúdo a atribuição positiva de faculdades, mas 
apenas a vantagem derivada da abstenção imposta aos outros do exercício de uma 
atividade (ASCENSÃO, 2007, p. 1283). 

 

Os bens intelectuais, por natureza, tendem a se expandir pela sociedade, não 

podendo ser aprisionados, as ideias são de uso livre pela sociedade. Contudo, a utilização 

econômica desses bens pode ser concedida a alguns, o que representa uma limitação da 

liberdade dos demais sujeitos da sociedade, por isso o direito de exclusivo é temporário, para 

conciliar os interesses do titular da obra e o interesse geral. Portanto, o direito advindo da 

propriedade intelectual não é propriedade, pois não é positivo, é um direito negativo, de 

proibição de uso alheio por tempo determinado (ASCENSÃO, 2007).  

Cabe salientar que a crítica exposta por José de Oliveira Ascensão, ao explicar 

que o direito de propriedade intelectual é negativo e não positivo como o direito de 

propriedade, apresenta uma confusão entre direito e faculdade. Ao falar do direito negativo da 

propriedade intelectual, ele explica que este consiste na proibição de uso alheio por tempo 

indeterminado. Ora, mas o direito de propriedade engloba esse direito negativo de excluir os 

demais sujeitos do uso do bem e, na verdade, de acordo com o Código Civil, este é, de fato, o 

direito garantido pela propriedade, pois ao proprietário é garantido o direito de reaver a coisa 

das mãos de quem a injustamente a detenha. O que o autor denomina como direitos positivos 

da propriedade, que são o uso, o gozo e a disposição, são, na verdade, faculdades do direito de 

propriedade, conforme o próprio Código Civil reconhece.  

A faculdade é uma forma de exercer um direito subjetivo, expressando-se como 

um poder de atuação para o alcance de um propósito específico. “A faculdade é colocada 
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como sinônimo de poder, o poder criado pelo direito subjetivo e contido no direito subjetivo 

em virtude da proteção de um interesse” (NAVES, 2014 p. 42). Neste sentido, o direito 

subjetivo à propriedade compreende o direito de reaver a coisa, apresentando, por 

correspondência o dever, da coletividade, de respeito. Em contrapartida, apresenta as 

faculdades de usar, gozar e dispor, ou seja, quanto a essas, não há um dever correspondente 

para a coletividade, já que são faculdades e não direitos. Desta forma, o critério de direito 

negativo e positivo para afastar a propriedade intelectual da propriedade carece de 

fundamento jurídico, devendo ser refutado. Ademais, a propriedade intelectual, além de 

garantir um direito subjetivo idêntico ao da propriedade, ainda é compatível com as 

faculdades de gozo e disposição, já que o detentor da propriedade intelectual pode explorá-la 

economicamente e pode negociar os seus direitos por meio de licenças ou cessões.     

Desta forma, inegável é a existência de um direito de excluir terceiros para o 

detentor da propriedade intelectual, mas este fato não é suficiente para reduzir a sua natureza 

jurídica a esse direito de exclusividade. Existem alguns pontos que aproximam a propriedade 

intelectual e a propriedade e devem ser levados em conta também.  

Olindo Herculano de Menezes (2009), seguindo a concepção da complexidade da 

propriedade, nega que esta seja somente corpórea, tendo como objeto bens tangíveis, sendo 

que qualquer titularidade patrimonial ou direitos obrigacionais de caráter econômico 

constituem-se em formas de propriedade. Para o autor, “propriedade é uma relação de 

pertinência entre a coisa e a pessoa, que ocorre em todas as situações jurídicas patrimoniais, 

seja de dimensão tangível, seja de dimensão imaterial ou incorpórea” (MENEZES, 2009, p. 

307). 

Assim, é possível contestar o entendimento de que os bens imateriais não podem 

ser naturalmente apropriados. A apropriação refere-se ao vínculo entre o bem e o sujeito 

titular do direito (PENTEADO, 2012). Pode ser considerada uma ação que visa tornar próprio 

um bem, bem como a destinação de algo a um uso definido, assim 

 

 l’objectif de ce type de possession est précisément de rendre propre quelque chose, 
c’est-à-dire de l’adapter à soi et, ainsi, de transformer cette chose en un support de 
l’expression de soi. L’appropriation est ainsi à la fois une saisie de l’objet et une 
dynamique d’action sur le monde matériel et social dans une intention de 
construction du sujet14 (SERFATY-GARZON, 2003, p. 2). 

                                                             
14 O objetivo deste tipo de posse é precisamente de tornar próprio uma certa coisa, ou seja, de apropriá-la a si e, 
assim, de transformar a coisa em um suporte da expressão de si. A apropriação é, portanto, tanto a apreensão do 
objeto quanto uma dinâmica de ação sobre o mundo material e social em uma intenção de construção do sujeito 
(tradução nossa).  
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A apropriação tem um vínculo com o surgimento do direito de propriedade e, 

apesar de usualmente estar vinculada aos bens corpóreos, não está limitada a esses, já que os 

direitos de propriedade podem surgir de bens imateriais, por meio da criação. A criação ou 

invenção apresentam um acréscimo à realidade e é assim um modo de aquisição da 

propriedade (PENTEADO, 2012).  

Lysander Spooner (1855) trata da diferenciação entre riqueza e propriedade e a 

relação desses dois elementos, construindo o direito de apropriação. A riqueza é qualquer 

coisa valiosa ou que está disponível para o homem, algo que tenha existência por si próprio ou 

que possa ser criada, contribuindo para o bem-estar humano e sua felicidade, que é a maior 

riqueza, independente se pode ser perceptível pelos sentidos ou pelo intelecto. Ou seja, a 

riqueza pode ser intangível e referir-se a ideias e sentimentos, sensações, desde que 

contribuam para a construção da felicidade (SPOONER, 1855).  Já a propriedade refere-se à 

riqueza que é possuída, que tem um dono, sendo que o direito de propriedade é o direito de 

domínio e de controle exclusivo de um bem exercido em contraposição a todos os outros 

homens. Esse direito pode ser exercido tanto sobre bens tangíveis quanto para intangíveis e, 

sendo assim, o homem é o proprietário das suas ideias.  

Mas como esse direito de propriedade sobre bens intelectuais é adquirido? Tom 

G. Palmer (1990) interpreta a concepção de Spooner no sentido de que a propriedade está 

fundamentada nos atos de possuir e de criar, ou seja, é possível tornar-se proprietário 

possuindo um objeto material sem dono ou criando uma obra de arte, por exemplo.  

Quanto aos bens intelectuais, Spooner (1855) explica que, se as ideias forem 

consideradas como riqueza produzida pelo trabalho da mente de um sujeito, a propriedade 

pertence a quem criou a ideia, por ser fruto de seu trabalho.   

Os bens intelectuais são passíveis de apropriação, sendo que esta ideia não é 

totalmente incompatível com o seu caráter de imaterialidade, pois por meio da sua criação, 

nasce a titularidade e, consequentemente, a propriedade sobre o bem imaterial. 

Outro ponto de interessante discussão é o entendimento, preconizado pelos 

autores que defendem a natureza jurídica monopolística da propriedade intelectual, de que os 

bens intelectuais “querem” ser livres, ou seja, sua natureza é de ser de livre acesso à sociedade 

e, assim, a criação intelectual não corresponde a um direito de propriedade, mas um direito de 

exclusividade temporária, pois a sociedade tem interesse na divulgação desses bens, sendo o 

seu destino o domínio público. Essa afirmação está correta, no sentido em que os bens 

intelectuais realmente são não-rivais, podendo ser acessados, sem prejuízo, por várias pessoas 
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ao mesmo tempo, além de que tem como destino a sociedade, que possui um interesse 

inegável em acessar tais bens.  

Entretanto, é interessante notar que, conforme Patrícia Del Nero (2008) explica, a 

propriedade intelectual tem como objetivo a proteção e o “aprisionamento” dos bens 

intelectuais, mesmo que as ideias em si não sejam passíveis de serem aprisionadas 

naturalmente. A possibilidade de apropriação das ideias advém da sua exteriorização ou 

fixação em um meio material, enquanto internalizadas no intelecto humano, as ideias não são 

passíveis de apropriação, mas quando exteriorizadas, estão vinculadas a um meio físico e 

assim podem ser protegidas por meio da propriedade intelectual.  

Assim, “na medida em que as concepções criativas imaginadas pelo homem 

passam a ser viabilizadas, possuindo forma e existência no mundo social, seu resultado final, 

por seu turno, torna-se passível de apropriação e conseqüentemente (sic) de comercialização” 

(DEL NERO, 2008, p. 28). 

Ademais, a conclusão de que, pelo fato de haver um interesse da sociedade na 

divulgação dos bens, o direito advindo da propriedade intelectual é simplesmente um direito 

de exclusividade é uma afirmação incorreta, pois deixa de lado alguns detalhes importantes. 

De fato, os direitos derivados da propriedade intelectual são direitos de exclusividade de 

exploração. Contudo, esses direitos de exclusividade referem-se somente ao aspecto 

patrimonial da propriedade intelectual e, na verdade, os direitos de exclusividade surgem, por 

determinação legal, somente após a criação de um bem intelectual. Admitir que os direitos de 

propriedade intelectual são simplesmente um direito de exclusividade não leva em 

consideração o fato de que a criação que faz nascer os bens intelectuais, criando um vínculo 

entre obra e autor, que é expresso por uma titularidade.  

Neste sentido, 

 

cumpre salientar que o arcabouço normativo só se impõe, ou é construído, em 
virtude da possibilidade de apropriação e atribuição, reconhecimento de titularidade 
dessas idéias (sic), soluções criativas e/ou inventivas devidamente fixadas e 
atribuídas aos seus respectivos titulares (DEL NERO, 2008, p. 27). 

 

Assim, o direito de monopólio deriva do regulamento jurídico da propriedade 

intelectual, que difere do regime da propriedade civilista, mas não necessariamente é 

determinante na delimitação de sua natureza jurídica.  

 A questão da propriedade intelectual é intricada pois ela diz respeito não só à 

vinculação entre autor e obra, a noção de trabalho intelectual e surgimento da titularidade e 



72 

 

direitos morais, mas também ao valor da obra em si e a forma de explorá-la. Mas uma coisa 

não exclui a outra, não se pode tratar a propriedade intelectual somente em seu aspecto 

econômico, que corresponde à exploração do bem imaterial, mas deve levar em conta também 

a vinculação pessoal entre o autor e a obra, entre criador e inventor, levando-se em 

consideração que os criadores exteriorizam sua personalidade na obra e a partir desta 

desenvolvem sua própria personalidade, constituindo uma relação complexa. 

A identidade do autor está na obra, o reconhecimento de autoria, tanto no direito 

de autor, quanto na propriedade industrial, não será apagado, mesmo exaurindo-se os direitos 

patrimoniais, e é por causa dessa vinculação, desse reconhecimento da titularidade, que é 

possível se falar em propriedade. Conforme Perla Serfaty-Garzon (2003) a propriedade pode 

possuir caráter além do jurídico, podendo ser de ordem moral, psicológica e afetiva, 

especialmente no que tange à apropriação de bens que são uma verdadeira expressão do ser, 

da personalidade do sujeito.  

Não há que se falar, assim, que a propriedade intelectual é apenas um monopólio, 

pois há que se levar em conta a questão da titularidade dos bens intelectuais, que envolve o 

direito de ser identificado como autor e criador da obra, ou seja, quem se apropriou 

primeiramente, por meio da criação, do bem intelectual, mesmo após este cair em domínio 

público.  

É interessante lembrar que as formas de apropriação foram alterando-se ao longo 

do tempo, assim como a própria concepção da propriedade, suscetível de adequar-se às 

demandas sociais, políticas e econômicas de um determinado contexto. “É a sofisticação das 

manifestações criativas e inventivas que dá margem à apropriação privada” (DEL NERO, 

2008, p. 29). Dessa forma, 

  

os bens passíveis de apropriação são também intelectuais, ou seja, são formas ou 
categorias que estão em voga, no atual estágio capitalista. No entanto, é o direito, 
por intermédio de suas normas, que introduz essa possibilidade de apropriação, ora 
acompanhando as demandas sociopolíticas; ora estabelecendo parâmetros do que 
pode ou não ser objeto de apropriação, assegurando e estabelecendo procedimentos 
normativos próprios (DEL NERO, 2008, p. 29).  

 

Percebe-se, portanto, que a propriedade intelectual possui aspectos que a 

distanciam da concepção de propriedade e outros que a aproximam.  

A denominação propriedade para a propriedade intelectual, em que pese 

demonstre um indício de intenção de sua classificação como tal em suas origens históricas, 

não é capaz de englobar toda a complexidade, especificidade e fluidez do instituto, que possui 
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características singulares que o afastam dos caracteres jurídicos da propriedade. Elementos 

como a imaterialidade do bem, a identificação com o criador, a vinculação pessoal e os efeitos 

patrimoniais da regulamentação da propriedade intelectual, são essenciais à propriedade 

intelectual, ao mesmo tempo em que são os elementos que mais se afastam da concepção de 

propriedade em geral. 

Por outro lado, a propriedade intelectual permite que o seu detentor exerça as 

faculdades próprias do direito de propriedade, como por exemplo a fruição, consistente na 

exploração econômica, e a disposição, pela possibilidade de licenciamento e cessão de 

direitos. Ademais, o direito implícito na propriedade é o de excluir os demais sujeitos da 

utilização do bem apropriado, direito que também é característico da propriedade intelectual. 

Outra questão a ser considerada é o fato de que a propriedade intelectual cria um vínculo entre 

autor e bem intelectual, seja ele pessoal ou patrimonial. Tal vínculo reflete noções de 

pertinência, de controle, de domínio e de poder, gerando reflexos para as demais pessoas na 

sociedade, especialmente pelo fato da exclusão do livre uso do bem de forma temporária. 

Assim, tais características aproximam ambos institutos. 

Reconhecendo-se as semelhanças e diferenças entre os institutos, resta clara a 

dificuldade de se determinar, de forma conclusiva, sobre a natureza jurídica da propriedade 

intelectual. E, não necessariamente alcançar um consenso sobre a questão é uma imposição, 

uma necessidade, pois o constante diálogo entre diferentes posicionamentos contribuem para 

a construção do conhecimento.  

O paradigma da complexidade da propriedade é um ponto de partida para a 

compreensão da propriedade intelectual, mesmo que não necessariamente seja adequado para 

delimitar taxativamente a sua natureza jurídica. Compreendendo o instituto da propriedade 

sob o viés da complexidade, reconhece-se a sua dinamicidade e fluidez, admite-se que ela é 

apta a abarcar diferentes situações sem desnaturar-se, englobando diferentes relações jurídicas 

que envolvem pessoas e bens, direitos e deveres, e relações econômicas e de poder.  

A interpretação da propriedade como instituto jurídico não deve estar atrelada 

somente às definições legais. A interpretação é legitimada pelas concepções legais, sociais, 

culturais, históricas e filosóficas, ou seja, ela pode e deve ir além da letra da lei. Desta forma, 

é possível construir juridicamente a concepção de que a propriedade intelectual se insere na 

concepção de propriedade.  

Assim, compreendendo que a propriedade intelectual cria um vínculo entre autor e 

bem intelectual, seja ele pessoal ou patrimonial, imprescindível é indagar quais os reflexos 

dessa relação no tocante à acessibilidade à informação. Tal questionamento será abordado 
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tendo como foco somente o direito das patentes, realizando-se uma análise desse instituto 

jurídico e se o vínculo criado entre titular e bem intelectual implica numa privatização desse 

bem, ou seja, da informação.   

 

3.4 Propriedade industrial e o instituto das patentes: considerações jurídicas 

 

A propriedade industrial é um dos ramos da propriedade intelectual que, 

diferentemente do direito autoral que está ligado às artes, literatura e estética, está vinculada 

às ciências e à técnica, englobando criações e inventos que possuem utilidade, aplicação 

industrial e valor econômico.  

 A Convenção da União de Paris, de 1883, é o marco regulatório da propriedade 

industrial, tendo como objetivo o estabelecimento de princípios para a regulação da 

propriedade industrial. Conforme dispõe o art. 1º da Convenção, a propriedade industrial 

envolve as patentes de invenção, os modelos de utilidade, desenhos industriais, marcas, nome 

comercial, indicações geográficas e normas de repressão à concorrência desleal (BRASIL, 

1994). 

Por estar ligada a criações que possuem aplicação não só industrial, mas 

envolvendo também o comércio, os setores de serviços, agrícola e de manufaturados, a noção 

de propriedade industrial está frequentemente ligada a desenvolvimento econômico, ao 

progresso científico e às inovações tecnológicas. Assim, na atual sociedade globalizada, cuja 

base é a economia de capital, a sua proteção e regulamentação desperta interesse a nível 

internacional.  

Um dos institutos de maior importância na propriedade industrial, especialmente 

no tocante às inovações tecnológicas e ao desenvolvimento econômico, é o direito das 

patentes.  Estas consistem numa concessão efetuada por ato administrativo do Estado à uma 

pessoa (natural ou jurídica) que cria um modelo de utilidade ou uma invenção, para explorá-

los economicamente por tempo determinado.  

A finalidade da patente é garantir uma proteção aos inventos, que representam 

uma inovação tecnológica, e aos modelos de utilidade, que apresentam melhorias funcionais à 

objetos e utensílios já existentes. Por meio dessa proteção, que garante o direito de 

exclusividade de exploração econômica, tem-se em contrapartida a necessidade de divulgação 

do objeto patenteado, que gera publicidade, auxiliando no progresso das pesquisas e 

incentivando outras pessoas a fazerem o mesmo.  
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A regulamentação das patentes se dá tanto a nível nacional quanto internacional. 

Além da Convenção da União de Paris, de 1883, pode-se citar o Tratado de Cooperação em 

matéria de Patentes (PCT – Patent Cooperation Treaty), de 1970, que busca tornar mais 

eficiente e econômico o pedido de patente em diferentes países.  

As patentes estão subordinadas ao princípio da territorialidade, ou seja, ela será 

válida somente dentro dos limites do Estado em que a concedeu e, assim, quem deseja uma 

proteção mais ampla de seu invento ou modelo de utilidade, deve depositar tantos pedidos 

quantos forem os países nos quais deseja proteção e explorar o invento com exclusividade. 

Com vistas a facilitar o procedimento, o PCT, gerenciado pela OMPI, estabelece um 

procedimento simplificado para a concessão de patentes nos países signatários, no qual o 

requerente pode realizar um único depósito de pedido internacional que poderá ser processado 

em diversos escritórios de patentes em diversos países.  

Em sentido similar ao PCT, tem-se o Patent Law Treaty, de 2000, que também 

tem o objetivo de harmonizar e agilizar os procedimentos formais com relação aos pedidos de 

patentes.  

No âmbito da OMC, cita-se o TRIPS, que estabelece regras de proteção mínima 

aos direitos de propriedade intelectual em geral. Quanto às patentes, o acordo estabelece 

normas sobre a matéria patenteável, os direitos conferidos a partir da sua concessão, assim 

como as exceções a esses direitos, as condições para os requerentes de patente, as hipóteses de 

uso da patente sem autorização do titular, as normas de processo, vigência e nulidade ou 

caducidade.  

No Brasil, as patentes estão reguladas na Lei de Propriedade Industrial, Lei nº 

9.279/96, que dispõe sobre os direitos e obrigações relativos a todos os institutos vinculados à 

propriedade intelectual, reconhecendo a sua importância para o interesse social e o 

desenvolvimento tecnológico do País. A gestão da propriedade industrial no Brasil é feita pelo 

Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), criado em 1970, que tem como 

competência a concessão e garantia dos direitos de propriedade industrial, realizando a 

concessão de patentes, registros de marcas, desenhos industriais e outros bens industriais, bem 

como e averbações de contratos de transferência de tecnologia.  

Segundo o art. 6º da Lei, será assegurado o direito de obter patente ao autor de 

invenção ou modelo de utilidade. A invenção é considerada como a criação de algo totalmente 

novo, até então inexistente, apresentando-se como solução de um problema técnico, de ordem 

prática (LOBO, 1997). Difere-se da descoberta, pois esta refere-se apenas à revelação de algo 
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previamente existente na natureza, enquanto a invenção pressupõe uma aplicação técnica de 

um conhecimento para a satisfação de alguma necessidade prática.  

Neste sentido, importante salientar a diferença entre os atos de descobrir e 

inventar: 

 

O descobridor usa seu intelecto para analisar a natureza e constatar nela a existência 
de algo até então desconhecido. O inventor, de modo similar, também emprega sua 
capacidade intelectual na análise da natureza, mas visa produzir, com sua 
inteligência, algo ainda inexistente e que possa solucionar um determinado 
problema. Reside nesta observação uma das grandes diferenças entre os conceitos 
ora tratados. A invenção encontra-se fora da percepção humana por inexistir, ao 
menos da forma como agora apresentada, na natureza. Já a descoberta é algo que 
estava fora da percepção humana simplesmente por não ter sido constatada, até 
então, sua existência, em estado completo, na ordem natural (PIMENTA, 2005, p. 
92). 

 

A propriedade industrial visa uma aplicabilidade industrial do bem intelectual 

protegido e somente é adequada à proteção de inventos. Isso porque os inventos são passíveis 

de serem reproduzidos industrialmente, ao representar uma solução prática, e antes 

inexistente, de um problema ou uma necessidade social. Por outro lado, a descoberta nem 

sempre será passível de reprodução industrial, por se tratar de algo previamente existente 

(PIMENTA, 2005). 

As patentes também protegem o modelo de utilidade, que consiste em um objeto 

de uso prático que, envolvendo um ato inventivo, apresentem uma nova forma ou 

característica que melhore a funcionalidade tanto em seu uso, quanto na sua fabricação, sendo 

imprescindível a sua aplicação industrial (REQUIÃO, 2011).  

Denis Borges Barbosa (2003) entende que as patentes de modelos de utilidade são 

restritas a aperfeiçoamentos ou melhoras em ferramentas, peças ou equipamentos que 

garantam uma maior eficácia ou comodidade na utilização da coisa, protegendo a criatividade 

dos engenheiros, dos pequenos inventores ou artesãos.  

Os modelos de utilidade são, em suma, criações de forma, e, por conseguinte, a 

patente visa proteger essa nova forma desenvolvida, não uma ideia abstrata.  Cabe salientar 

que, assim como a invenção, os modelos de utilidade visam uma finalidade útil.  

A patenteabilidade de tais objetos depende da observância de certos requisitos que 

são a novidade, a atividade inventiva e a aplicação industrial.  

O requisito da novidade diz respeito à originalidade ou desconhecimento do 

público a respeito do objeto anteriormente ao pedido da patente. A novidade engloba aquilo 

que não está compreendido pelo estado da técnica, que representa o conjunto de 
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conhecimentos acessíveis à comunidade e divulgados por diversos meios de comunicação. 

Assim, se o objeto encontra-se acessível à comunidade de alguma forma, ele está no estado da 

técnica e não cumpre o requisito da novidade, sendo este, portanto, um conceito negativo, de 

exclusão (COELHO, 2012b). 

A atividade inventiva é, além de um requisito, um atributo da invenção, pois esta 

não pode ser óbvia, decorrente de simples aplicação dos conhecimentos gerais já difundidos 

no meio acadêmico, ou no estado da técnica. A atividade inventiva consiste na modificação 

do estado da técnica através do emprego de métodos criativos. A Lei de Propriedade 

Industrial brasileira define: 

 

Art. 13. A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no 
assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica. 
Art. 14. O modelo de utilidade é dotado de ato inventivo sempre que, para um 
técnico no assunto, não decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica. 
(BRASIL,1996). 

 
 

O terceiro requisito, aplicação industrial consiste na possibilidade de utilização e 

produção do invento ou do modelo de utilidade pela indústria. Fábio Ulhoa Coelho entende 

que: 

 

o que pretende a lei, ao eleger a industriabilidade como condição de 
patenteabilidade, é afastar a concessão de patentes a invenções que ainda não podem 
ser fabricadas, em razão do estágio evolutivo do estado da técnica, ou que são 
desvestidas de qualquer utilidade para o homem. (COELHO, 2012b, p. 241) 

 
 

Portanto, é necessário que haja uma solução técnica, passível de aplicação ou 

reprodução em qualquer tipo de indústria. 

O desimpedimento também é de extrema importância para a concessão de 

patentes, pois estas não podem dizer respeito a matérias expressamente vedadas pela 

legislação. O art. 18 estabelece o que não pode ser patenteado pela legislação brasileira, 

englobando aquilo que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, ordem e saúde 

pública; produtos resultantes de transformação do núcleo atômicos e todo ou partes de seres 

vivos, exceto microrganismos transgênicos (BRASIL, 1996).  

 A obtenção da patente se dá por meio de um processo que, no Brasil, se 

desenvolve perante o INPI. O inventor deposita o pedido de patente, com uma descrição clara 

e detalhada da invenção ou modelo de utilidade, a qual passará por um exame formal pelo 

INPI. O pedido de patente é mantido em sigilo até a sua publicação que ocorre no prazo de 18 
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meses da data de depósito. Após a publicação, a qual conferirá publicidade ao invento ou 

modelo de utilidade, o depositante deve requerer o exame do pedido, podendo apresentar 

novos documentos e informações que possam auxiliar ou esclarecê-lo. Após o exame, a 

patente será concedida ou não, e terá validade somente no país que outorgou a concessão, 

havendo, portanto, uma limitação territorial. A patente tem duração limitada, que é de 20 anos 

contados do depósito, no caso de patente de invenção e de 15 anos, no caso de modelo de 

utilidade. 

 A concessão da patente permite ao titular impedir que terceiro utilize, 

reproduza ou coloque à venda o bem patenteado sem o seu consentimento, havendo, portanto, 

um direito de exclusividade de exploração econômica. Desta forma, a concessão da patente 

possui uma dupla finalidade, que é a remuneração ou recompensa pelo trabalho do inventor, 

garantindo o direito de exclusividade na exploração, e o incentivo ao desenvolvimento 

científico por meio da divulgação da invenção, que dá ampla publicidade e acesso.  

As patentes, inclusive, constituem-se em insumos empresariais de grande 

relevância pois, através da sua internalização, instaura-se de um poder monopolístico, 

permitindo ao empresário um maior espaço para fixação de preços e atuação no mercado 

(PIMENTA, 2017). 

Neste sentido, Patrícia Del Nero (2004) entende que a patente, ao criar o 

monopólio de exploração pelo seu titular, torna-se um instrumento para transformação dos 

avanços científicos e tecnológicos em bens econômicos passíveis de transações comerciais, 

além de ser um meio de divulgação do conhecimento científico, fomentando a criação de 

novas invenções. 

Segundo esta lógica, o direito das patentes exerce uma importante função social 

na medida em que regulamenta, protege e incentiva a atividade intelectiva e criativa do ser 

humano, o que contribui para a melhoria de vida, no geral, do ser humano. 

Entretanto, os direitos de exclusividade das patentes muitas vezes são vistos como 

instrumentos de exclusão social, econômica e tecnológica, aumentando a dependência de 

países em desenvolvimento com relação a países desenvolvidos, ou seja, argumenta-se que há 

um desequilíbrio entre o interesse público e o privado. Neste âmbito, a patente é um dos 

institutos da propriedade intelectual mais criticados atualmente, especialmente quando se 

refere às patentes biotecnológicas. Este debate é de importante enfrentamento, especialmente 

no que tange à análise se as patentes implicam ou não em privatização do bem intelectual, o 

que será feito no próximo tópico.  
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3.4.1 Patentes, economia e acesso à informação 

 

A Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96) confere às patentes o caráter de 

propriedade. Tal afirmativa decorre do texto do artigo 6º, que garante aos autores de 

invenções ou modelos de utilidade o direito de obter a patente, sendo que esta lhes garante a 

propriedade.  

Em que pese a clareza do texto legal, conforme foi visto, a classificação da 

propriedade intelectual como propriedade ainda é objeto de discussões, não havendo um 

posicionamento definido. Assim, o alcance da expressão propriedade na Lei não é totalmente 

delimitado e incontroverso. 

A relação que se estabelece no direito das patentes é complexa, especialmente 

pelo fato de que elas lidam com um bem que possui características peculiares, qual seja, a 

informação. As patentes são concedidas para inventos ou modelos de utilidade que sejam 

novos, que possuam ato inventivo e aplicação industrial, estando ligadas à inovação. Esta 

acrescenta ao mundo um conhecimento ou uma técnica nova, podendo ser encarada como um 

conjunto de informações, ou seja, a invenção produz informações.  

A informação é um elemento estrutural das patentes, configurando-se no bem 

intelectual a ser protegido, pois a invenção ou modelo de utilidade nada mais são do que 

produtos de arranjos e rearranjos de informações e conhecimentos estruturados de diferentes 

formas.  

No atual contexto de economia capitalista globalizada, a informação passa a ser 

uma mercadoria de valor econômico alto, garantindo um expressivo poder econômico e 

político para os seus detentores e, neste âmbito, as patentes possuem um importante papel no 

que tange à apropriação da informação, pois criam uma escassez artificial desses bens, 

possibilitando a sua exploração econômica exclusiva.  

A relação que se estabelece no direito de patentes está baseada na garantia de um 

direito de exploração econômica exclusiva e temporária em contrapartida da divulgação das 

informações detalhadas do invento ou modelo de utilidade. Isso quer dizer que há, ao mesmo 

tempo, restrição à exploração econômica do bem e acessibilidade a este. Tal fato é 

aparentemente contraditório, razão pela qual é necessário entender a dinâmica das patentes e a 

relação de propriedade entre o bem, o seu titular e a sociedade, para averiguar se as patentes 

realmente restringem o acesso ao bem, havendo uma privatização da informação, ou se na 

verdade as patentes contribuem para um melhor acesso àquela pela sociedade.  
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As patentes, especialmente as de invenção, estão sempre ligadas à inovação e à 

tecnologia, sendo um fator de grande interesse das empresas que fomentam o 

desenvolvimento tecnológico e científico. A informação também é crucial neste âmbito, razão 

pela qual a análise sobre a questão das patentes e a acessibilidade ou privatização da 

informação envolve necessariamente a dinâmica do mercado e do setor tecnológico a que se 

refere, sendo imprescindível abordar os impactos econômicos das patentes.  

 

3.4.1.1 Breves considerações acerca dos impactos econômicos das patentes  

 

As patentes frequentemente são vistas como instrumento para o desenvolvimento, 

agindo como um incentivo a novas invenções, fomentando a tecnologia. Neste sentido, “the 

standard rationale of patent law is that it is an efficient method of enabling the benefits of 

research and development to be internalized, thus promoting innovation and technological 

progress15” (LANDES; POSNER, 2003, p. 294). 

Existem três impactos principais das patentes na economia: incentivo à inovação; 

acesso ao conhecimento pela divulgação do invento; e a facilitação de transferência de 

tecnologia, por meio de contratos de cessão ou licença.  

François Lévêque e Yann Ménière (2006) realizam um estudo teórico mais 

detalhado sobre os impactos das patentes na economia. O primeiro ponto é o incentivo à 

inovação. Embora se questione sobre a falta de estudos empíricos que comprovem este efeito, 

os dados que existem atualmente permitem afirmar que as patentes desempenham um 

importante papel em pesquisa e desenvolvimento, sendo que o nível de incentivo que a 

patente proporciona depende do setor tecnológico ao qual está vinculada, sendo que o impacto 

delas é mais expressivo nos setores farmacêutico e químico.  

A patente oferece uma possibilidade de retorno do investimento financeiro feito 

para o objeto patenteado, pois o direito de exploração restrito ao titular da patente ou àqueles 

que obtiveram a licença, permite uma exclusividade no mercado. E isso é interessante para o 

núcleo empresarial, pois oferece um incentivo a mais para que empresas financiem atividades 

de pesquisa e desenvolvimento.  

O que permite o incentivo à inovação é o próprio regime jurídico das patentes, 

pois uma das etapas do processo de concessão envolve a publicação do objeto patenteado, seja 

                                                             

15 O fundamento padrão do direito das patentes é que elas são um método eficiente para permitir que os 
benefícios das pesquisas e desenvolvimento sejam internalizados, assim promovendo inovação e progresso 
tecnológico (tradução nossa).  
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invenção, seja modelo de utilidade, ofertando publicidade para a sociedade, especialmente a 

comunidade científica. Diferentemente do segredo industrial, a patente divulga o 

conhecimento, possibilitando que novos pesquisadores acessem o material e que 

posteriormente possam realizar novas invenções. Assim, chega-se ao segundo ponto de 

impacto econômico das patentes, o acesso ao conhecimento pela divulgação do invento. 

A publicidade necessária para a concessão de patentes permite um aumento da 

informação tecnológica acessível à comunidade. Considerando-se que as normas demandam 

que a divulgação do invento deve ser precisa e detalhada, há a expetativa de que aquela seja 

eficiente e possibilite os demais cientistas e inventores utilizem a informação para realizar 

investimentos em pesquisa e desenvolvimento, que podem ser menos custosos 

financeiramente (LÉVÊQUE; MÉNIÈRE, 2006).   

Considerando que a informação é um bem não-rival e que, quando divulgada, 

pode ser acessada sem limite ou custo, a publicização da informação pelos detentores pode 

não ser interessante caso não haja um sistema de proteção que garanta também um retorno 

financeiro. Assim, “according to this perspective, patents can be seen as a contract between 

the innovator and the society, where the exclusivity conferred by the patent is the price paid to 

have the innovator disclose her innovation16” (LÉVÊQUE; MÉNIÈRE, 2006, p. 36).  

O terceiro impacto econômico é a questão da transferência de tecnologia, já que as 

patentes podem ser utilizadas como mecanismos propiciadores dessas transferências, 

possibilitando a divulgação das inovações e incentivando o investimento em inovação. Em 

suma, 

 

facilitating technology transfers is a major economic function of the patent system. 
As any property rights, patents can be exchanged. They also provide the legal 
framework for trading technologies via licensing contracts. The resulting transfers 
allow a wider diffusion of innovations. They also generate additional revenues to 
licensors, which in turn increases the value of patents, and therefore the incentives to 
innovate17 (LÉVÊQUE; MÉNIÈRE, 2006, p. 36). 

 

                                                             

16 De acordo com essa perspectiva, as patentes podem ser vistas como um contrato entre o inventor e a 
sociedade, onde a exclusividade conferida pela patente é o preço pago para que o inventor divulgue sua inovação 
(tradução nossa).  
17 Facilitar a transferência de tecnologia é a mais importante função econômica do sistema de patentes. Assim 
como qualquer direito de propriedade, as patentes podem ser negociadas. Elas também oferecem uma estrutura 
legal para o comércio de tecnologias por meio de contratos de licença. As transferências resultantes permitem 
uma maior difusão de inovações. Elas também geram rendimentos adicionais aos licenciadores, que por sua vez 
aumentam o valor das patentes, e assim os incentivos à inovação (tradução nossa).  
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Em suma, de uma perspectiva econômica, as patentes facilitam o comércio e 

fornecem incentivos à pesquisa e desenvolvimento. Por representarem um conjunto de 

informações, que são bens que tem valor econômico, social e político, as patentes auxiliam na 

preservação do interesse social na divulgação do conhecimento. No campo da inovação, a 

divulgação de informações aumenta o conhecimento difundido no estado da técnica, 

possibilitando a construção de novos conhecimentos e de novas invenções. 

Assim, a proteção dos inventos por meio de patentes é fundamental para garantir 

benefícios para a sociedade, pois sem a opção de proteção patentária, os inventores 

investiriam mais recursos para manter um segredo industrial. Assim, a atividade inventiva 

seguiria uma tendência não de buscar melhores inventos, mas de buscar formas mais 

eficientes de garantir que o segredo do invento permaneça guardado, ou seja, haveria uma 

mudança de foco, saindo da busca pela inovação pela busca da proteção privada, diminuindo, 

por consequência, a publicidade e o acesso público (LANDES; POSNER, 2003).  

Entretanto, a valorização econômica das patentes e a sua importante função social 

não significa que ela é imune a custos sociais. O impacto dos direitos de exclusividade de 

exploração pode gerar situações em que somente as empresas que realizaram investimentos 

em pesquisa e desenvolvimento possam apropriar dos resultados da invenção, gerando uma 

corrida pelo patenteamento (LÉVÊQUE; MÉNIÈRE, 2004). 

Há também que se atentar para o fato de que existem alguns abusos e excessos no 

patenteamento que podem criar embaraços para a inovação e limitar o desenvolvimento 

tecnológico (NAVES; QUAGLIA, 2015).  

Neste âmbito, muito se questiona sobre se de fato as patentes estimulam a 

inovação e se elas restringem ou não a liberdade de pesquisa. Posicionamentos que 

contradizem as vantagens das patentes sobre uma perspectiva econômica são numerosos e 

levantam pertinentes questões como a insuficiência de dados empíricos que corroborem a 

afirmação, a diferença econômica, social e política entre países, e o impacto da atribuição de 

monopólios legais sobre conhecimentos vinculados a recursos essenciais à população, como 

medicamentos. Neste sentido, a análise das vantagens econômicas 

 
merece atenta consideração porque na maior parte dos casos a regra geral exclui 
especificidades de cada economia, especialmente a estrutura tecnológica e 
econômica capazes de permitir ou impedir que setores produtivos possam participar 
expressivamente dos eventuais benefícios que derivem da proteção industrial por 
patentes. A situação ideal de concorrência entre economias parece estar na base das 
formulações usadas para justificar maior proteção às patentes, situação que, por não 
se realizar, torna o argumento frágil e passível de ser contestado (PRONER, 2007, p. 
31). 
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As patentes lidam com setores tecnológicos lucrativos que envolvem subsídios 

financeiros, matérias-primas, facilidades tecnológicas, qualificação de pessoal, sendo que tais 

recursos encontram-se de diferentes formas em diferentes países. A diferenciação entre países 

faz com que o sistema de patentes, homogeneizado pela OMC por meio do TRIPS, cause um 

desequilíbrio entre os países mais desenvolvidos e os menos desenvolvidos, no sentido em 

que os primeiros possuem uma expectativa de lucros financeiros pelo direito exclusivo de 

exploração econômica da patente, enquanto os segundos muitas vezes se veem dependentes 

de conhecimento e tecnologias que não são capazes de produzir, podendo gerar um 

empobrecimento ainda maior (IACOMINI, 2009).  

Outro ponto em que a afirmação de que as patentes geram um incentivo à 

inovação deve ser analisada com cautela está no que tange aos investidores de pequeno porte, 

que não possuem um capital financeiro alto.  

A inovação tecnológica necessita de investimentos em pesquisa e 

desenvolvimento, sendo que o desenvolvimento de produtos passa por diversas fases, e 

processos baseados em tentativa e erro, fatores esses que podem gerar altos custos a depender 

da área tecnológica, o que implica em grandes dispêndios financeiros (PRONER, 2007).  

A inovação, portanto, necessita de um grande capital econômico inicial, não 

podendo se aplicar de plano aos pequenos inventores, que nem sempre possuem capital 

necessário para realizar grandes invenções. As condições estruturais para a inovação 

dependem de capital, de prévio investimento financeiro e, caso este seja faltante, a função da 

patente como instrumento de estímulo pode ser inócua (PRONER, 2007).  

Outro ponto levantado é o fato de que a inovação baseia-se em conhecimentos que 

não são necessariamente protegidos por patentes. Assim,  

 

[...] afirmar de manera incondicionada y universal, que sin incentivos económicos 
no habría innovación científica y tecnológica es palmariamente falso. En primer 
lugar, porque la mayor parte de los inventos que solicitan patentes hacen uso de 
innovaciones científicas que no habían recibido el beneficio de las patentes y que se 
han generado fuera de la empresa que reclama los beneficios económicos. Una 
buena parte de esos inventos son una consecuencia de investigaciones básicas 
previas que se generaron con recursos públicos, en universidades y centros de 
investigación financiados con el dinero de los contribuyentes o, como en el caso de 
la agricultura, mediante prácticas de cultivo ancestrales y milenarias de los pueblos 
del tercer mundo18 (BERTOMEU, 2011, p. 186).  

                                                             

18 [...] afirmar de maneira incondicionada e universal, que sem incentivos econômicos não haveria inovação 
científica e tecnológica é notoriamente falso. Em primeiro lugar, porque a maior parte dos inventos que solicitam 
patentes fazem uso de inovações científicas que não haviam recebido o benefício das patentes que foram gerados 
fora da empresa que reclama os benefícios econômicos. Uma boa parte desses inventos são uma consequência de 
pesquisas básicas prévias que foram geradas com recursos públicos, em universidades e centros de pesquisa 
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Os críticos das patentes também explicam que os direitos garantidos pelo instituto 

apenas beneficiam os atores que estão bem posicionados no mercado, que possuem 

infraestrutura e capital adequado para arcar com os custos do patenteamento, fazendo com 

que o sistema de propriedade intelectual seja excludente em si (OBSERVATORIO 

SUDAMERICANO DE PATENTES, 2014).  

Entretanto, as críticas sobre as patentes sob essa perspectiva econômica apontam 

problemas que estão muito mais ligados à dinâmica de mercado, tanto em âmbito nacional 

quanto internacional, do que à propriedade industrial em si, em que pese a importância que o 

contexto possui na concepção e no desenvolvimento do instituto jurídico. Os custos sociais 

que são discutidos estão vinculados a problemas estruturais dos diferentes países, que 

envolvem desigualdades sociais, econômicas e tecnológicas. Estão, portanto, fora do escopo 

da propriedade industrial como instituto jurídico, demandando, na verdade, soluções por meio 

de políticas públicas e medidas econômicas, não necessariamente jurídicas.  

A análise econômica das patentes permite a visualização de diferentes 

posicionamentos antagônicos e a concepção de que as patentes atuam como instrumento para 

a inovação, incentivando os indivíduos a produzirem novas informações que devem 

necessariamente ser difundidas para a sociedade, beneficiando-a, não está isento de 

questionamento, considerando-se que 

 
this proviso may not be satisfied or only partially satisfied because holders of 
intellectual property are given powers to restrict access to the information. This 
prevents optimal use being made of it. So the very protection which encourages 
production at the same time thwarts the object of the exercise, namely, the diffusion 
of knowledge. The rules which stimulate the creation of information do not 
necessarily help its diffusion. [...] The basic justificatory argument suggests that 
intellectual property rights have an important role to play in allocating resources to 
the production of information. But it also suggests that they have to be designed in a 
way that strikes a balance between the public and private interest. The basic form of 
economic argument does not assign intellectual property rights an absolute status19 
(DRAHOS, 2016, p. 145). 

 

                                                                                                                                                                                              

financiados com dinheiro dos contribuintes ou, como no caso da agricultura, mediante práticas de cultivo 
ancestrais e milenares dos povos do terceiro mundo (tradução nossa). 
19 Essa condição pode não ser satisfeita ou apenas parcialmente satisfeita pois aos titulares da propriedade 
intelectual são dados direitos de restringir o acesso à informação. Isso impede o uso ótimo que pode ser feito da 
informação. Então a mesma proteção que estimula a produção ao mesmo tempo frustra o objeto do exercício, ou 
seja, a divulgação de conhecimento. As regras que estimulam a criação de informação não necessariamente 
ajudam na sua difusão. [...] O argumento básico de justificação sugere que os direitos de propriedade intelectual 
têm um importante papel na alocação de recursos para a produção de informação. Mas também sugere que esses 
recursos têm que ser projetados de forma que atinja um equilíbrio entre interesse público e privado. A forma 
básica do argumento econômico não atribui ao direito de propriedade intelectual um status absoluto (tradução 
nossa). 
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Este trecho traz consigo, principalmente, a dúvida se a patente garante uma 

acessibilidade à informação ou se restringe o acesso a esta. E este questionamento é pertinente 

pois as patentes lidam com dois tipos de interesse: o privado e o público, sendo a informação 

o objeto desse interesse. Ao mesmo tempo em que a informação é um bem essencial para a 

sociedade, existem custos na sua criação, razão pela qual seus detentores tem o interesse de 

restringi-los ao máximo. As patentes visam manter um equilíbrio entre esses dois interesses, 

mas, conforme visto, a própria dinâmica econômica nem sempre possibilita que tal 

harmonização de interesses ocorra. 

Neste âmbito, necessário é voltar ao questionamento se o direito de exclusividade 

da exploração econômica em contrapartida da divulgação da informação implica ou não em 

uma verdadeira apropriação do titular da patente sobre a informação constante no bem 

intelectual. Ou seja, a dinâmica das patentes implica em uma privatização da informação ou 

não? Tal questionamento será enfrentado no tópico seguinte.  

 

3.4.1.2 O impacto das patentes na informação: acessibilidade ou privatização? 

 

A acessibilidade ou restrição da informação no direito de patentes é um tema um 

tanto quanto controverso. Muitos autores defendem que as patentes podem significar a 

apropriação de conhecimento, restringindo o acesso à informação e privatizando recursos. 

Um desses autores é Ugo Mattei (2011), que explica que a dinâmica natural da 

sociedade é compartilhar os conhecimentos, reconhecendo que este é um produto construído 

histórica e socialmente. Entretanto, nem sempre o compartilhamento é interessante 

economicamente, fazendo com que se criem instrumentos de inibição de compartilhamento, 

favorecendo o privado em vez do comum. A propriedade intelectual é um desses instrumentos 

e, neste sentido,  

 

do mesmo modo, os muitos cultores-propagadores da propriedade intelectual, 
reunidos junto aos departamentos ricamente financiados pelas corporações 
latifundistas intelectuais, dirão que a propriedade intelectual "estimula a inovação e 
a criatividade", utilizando exatamente a mesma retórica que os fisiocratas (século 
XVIII) usavam para celebrar as delimitações, ou seja, que sem propriedade privada 
não há incentivo ao cultivo e ao trabalho. Não é essa a sede para se deter sobre a 
discutibilidade histórica dessas afirmações diante do uso comum da terra. Ao 
contrário, aqui é preciso enfatizar o resultado completamente contrafactual dessas 
afirmações no caso de recursos como o conhecimento que não são escassos, mas 
têm, vice-versa, natureza coletiva e relacional. Privatizar a informação limita, de 
fato, a sua difusão, e limitar a sua difusão só pode tornar mais difícil sua posterior 
inovação (MATTEI, 2011). 
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Para o autor, a propriedade intelectual é um instrumento de apropriação e restrição 

da informação. Seguindo posicionamento similar, José de Oliveira Ascensão entende que a 

informação não é passível de ser aprisionada, ela tem um caráter expansivo, de ser difundido à 

sociedade. Entretanto, a utilização econômica da informação pode ser restrita, o que ocorre no 

caso das patentes. Segundo o autor, o direito de exclusividade das patentes cria um 

constrangimento social, limitando a liberdade das pessoas ao acesso à informação, razão pela 

qual esse direito de exclusividade deve ser restrito em termos temporais. 

Priscila Maria Dias Guimarães Cesar (2011) faz uma análise sobre as patentes e 

explica que há uma transferência de conhecimento do domínio público para o domínio 

privado, havendo a construção de um verdadeiro mercado sobre a informação. Ademais, as 

patentes influenciam na liberdade em lidar com a informação e com o conhecimento, 

prejudicando até mesmo o andamento de pesquisas, que podem ser suspensas pela existência 

de patentes sobre a informação a qual se quer utilizar. 

Portanto, para esses autores, no tocante à questão das patentes e a informação, o 

interesse privado acaba preponderando sobre o público, pois mesmo que haja a necessidade 

de divulgar a informação patenteada, o direito garantido por este instituto gera uma situação 

de verdadeiro poder, especialmente na exclusão de outros sujeitos do uso da informação e a 

proteção contra o uso indevido, proibindo, portanto, a cópia da informação, havendo uma 

verdadeira restrição.  

Entretanto, não se pode afirmar que sempre o interesse privado vai ser 

preponderante, pois as patentes possuem alguns mecanismos que permitem que a função 

social desta seja observada, visando evitar eventuais abusos de direito e garantir interesses 

sociais, como é o caso das licenças compulsórias20.   

No ramo da biotecnologia, a qual diz respeito ao patenteamento de seres vivos e 

compostos biológicos no geral, há a alegação de que a informação passa a ser objeto de 

apropriação jurídica por meio da propriedade intelectual. Adriana Corrêa e Anderson dos 

Santos (2008) defendem que na biotecnologia a apropriação da informação em si é essencial e 

a propriedade intelectual é o instrumento para tal. Neste sentido,  

 

la consecuencia de eso ha sido que de un principio de “recompensa” a invenciones 
constatadas y divulgadas, se ha pasado a la concesión pública de monopolios 
privados ex ante, una concesión que no apunta a recompensar a los inventores, sino 

                                                             
20 A licença compulsória consiste numa autorização estatal para terceiros explorarem um objeto protegido por 
uma patente sem a autorização de seu titular, conforme motivos devidamente elencados em lei ou tratados 
internacionais. No Brasil, as hipóteses são a utilização abusiva da patente, caso de emergência nacional e de 
interesse público (BRASIL, 1996).  
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a estimular “la exploración” en régimen exclusivo y excluyente de descubrimientos 
científicos básicos públicos, lo que abre la puerta a la apropiación privada del 
conocimiento científico común y no ya, meramente, a la de sus posibles aplicaciones 
industriales21 (BERTOMEU, 2011, p. 182). 

 

 Ademais, alguns autores também apontam que a corrida pelo patenteamento que 

se instalou, principalmente no setor biotecnológico e farmacêutico, gera um efeito negativo na 

acessibilidade ao conhecimento, a chamada tragédia dos anticomuns. Esta refere-se a uma 

situação na qual existem múltiplos proprietários que possuem o direito de excluir outros na 

utilização de um recurso escasso, gerando a sua subutilização. A tragédia dos anticomuns é 

percebida na propriedade intelectual quando são concedidas muitas patentes amplas sobre 

informações relativas a pesquisas científicas, geralmente em estágios mais iniciais, gerando 

um bloqueio no progresso científico, pois existem muitos direitos de exclusividade no uso das 

informações, impedindo o desenvolvimento de pesquisas ou tornando-as excessivamente 

onerosas, pelo pagamento de licenças para a utilização da informação (MARSHALL, 2012). 

Assim,  

 

los “comunes” tecnológicos dimanantes del conocimiento científico están ahora 
fragmentados y apropiados en exclusiva por empresas privadas, cosa que entorpece 
la investigación y la convierte en rehén de las grandes corporaciones que poseen las 
reservas en exclusiva de gran parte de la información22 (BERTOMEU, 2011, p. 
181).  

  

Afirma-se que, neste caso, o mecanismo das patentes, em realidade, cria uma 

restrição ao acesso à informação, mesmo com a obediência ao princípio da divulgação do 

invento ou modelo de utilidade. 

Neste âmbito, pertinente questionar se em todas as hipóteses de utilização da 

informação patenteada é necessário o pagamento das licenças, pois somente neste caso é 

possível se falar que existe um obstáculo para o desenvolvimento de pesquisas, em que pese 

tal “obstáculo” ser legítimo e estar respaldado pela lei. Desta forma, estes posicionamentos 

que afirmam que as patentes podem prejudicar pesquisas por restringir o acesso à informação 

são questionáveis. É necessário atentar-se para o fato de que o sistema de patentes possui 

                                                             

21 A consequência disso tem sido que de um princípio de “recompensa” a invenções constatadas e divulgadas, se 
há passado à concessão pública de monopólios privados ex ante, uma concessão que não aponta a recompensar 
os inventores, senão a estimular “a exploração” em regime exclusivo e excludente de descobrimentos científicos 
básicos públicos, o que abre a porta para a apropriação privada do conhecimento científico comum e não já 
meramente, a de suas possíveis aplicações industriais (tradução nossa). 
22 Os “comuns” tecnológicos decorrentes do conhecimento científico estão agora fragmentados e apropriados 
com exclusividade por empresas privadas, coisa que entorpece a pesquisa científica e a converte em refém das 
grandes corporações que possuem as reservas de exclusividade em grande parte da informação (tradução nossa).  
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algumas normas de exceção e limitação dos direitos de exclusividade garantidos ao seu titular, 

que funcionam como ponto de equilíbrio ao direito de exploração econômica exclusiva 

garantido pela patente. 

O artigo 30 do TRIPS estabelece que os países membros podem estabelecer 

exceções aos direitos de exclusividade garantidos pelas patentes, desde que tais exceções não 

conflitem com a exploração normal da patente e nem prejudiquem de forma desarrazoada os 

interesses legítimos do titular da patente (BRASIL, 1994). 

As exceções e limitações aos direitos garantidos pelas patentes devem ser 

estabelecidas pela legislação interna de cada país, e dizem respeito a hipóteses em que pode 

haver o uso da invenção ou modelo de utilidade sem que haja a violação da patente ou que 

haja necessidade de pagamento de licenças.  

A OMPI, em 2010, realizou estudos acerca dessa matéria, verificando a legislação 

interna de seus países membros e chegou a uma lista das hipóteses principais e mais comuns 

de exceções e limitações aos direitos das patentes.  

O estudo apresenta 34 hipóteses de exceções e limitações que não são comuns a 

todos os países. As hipóteses mais populares e de maior relevância são as exceções de uso 

experimental ou educacional; atos com objetivos não lucrativos ou não comerciais, 

exploração autorizada pelo governo, uso de material biológico para cultivar novas variedades, 

usos indiretos para produzir processos a fim de obter novos produtos, dentre outras.  

No Brasil, a Lei de Propriedade Industrial estabelece, no art. 43, as hipóteses de 

exceção, ou seja, casos nos quais não há violação aos direitos da patente, quais sejam: 

 

I - aos atos praticados por terceiros não autorizados, em caráter privado e sem 
finalidade comercial, desde que não acarretem prejuízo ao interesse econômico do 
titular da patente; 
II - aos atos praticados por terceiros não autorizados, com finalidade experimental, 
relacionados a estudos ou pesquisas científicas ou tecnológicas; 
III - à preparação de medicamento de acordo com prescrição médica para casos 
individuais, executada por profissional habilitado, bem como ao medicamento assim 
preparado; 
IV - a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que tiver 
sido colocado no mercado interno diretamente pelo titular da patente ou com seu 
consentimento;  
V - a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, sem 
finalidade econômica, o produto patenteado como fonte inicial de variação ou 
propagação para obter outros produtos; e 
VI - a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, 
ponham em circulação ou comercializem um produto patenteado que haja sido 
introduzido licitamente no comércio pelo detentor da patente ou por detentor de 
licença, desde que o produto patenteado não seja utilizado para multiplicação ou 
propagação comercial da matéria viva em causa. 
VII - aos atos praticados por terceiros não autorizados, relacionados à invenção 
protegida por patente, destinados exclusivamente à produção de informações, dados 
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e resultados de testes, visando à obtenção do registro de comercialização, no Brasil 
ou em outro país, para a exploração e comercialização do produto objeto da patente, 
após a expiração dos prazos estipulados no art. 40 (BRASIL, 1996).   

 

Essas hipóteses referem-se a atos que não prejudicarão o direito de exclusividade 

garantido pela patente, ou seja, não há prejuízo à fruição econômica da patente. As exceções 

ou limitações são essenciais para a manutenção do objetivo do direito das patentes, que é a 

recompensa pelo trabalho realizado e o incentivo à inovação, garantindo a função social desta. 

Lionel Bently (2010) aponta três razões para a existência de limitações aos 

direitos de patentes. A primeira delas é a garantia do custo benefício das patentes, ou seja, que 

elas continuem a gerar um incentivo à inovação e às pesquisas por meio do acesso a 

informação, sendo a hipótese mais usual a exceção para uso acadêmico e educacional. A 

segunda é a facilitação do funcionamento do direito das patentes, cujo melhor exemplo é a 

exceção para uso experimental, possibilitando a verificação da efetividade do invento. E, por 

fim, a conciliação dos conflitos entre o monopólio da patente e outros valores sociais, citando-

se como exemplo as licenças compulsórias para o atendimento de interesses como saúde 

humana. 

Assim, as exceções buscam equilibrar interesses e garantir os objetivos das 

patentes. “Uma das tarefas das listas de limitações aos direitos de exclusiva é exatamente 

precisar o seu uso funcional: a das patentes, de promoção da inovação tecnológica, ou pelo 

menos, da geração de novas técnicas, é incompatível com a proibição de pesquisas e teses 

com o uso da patente” (BARBOSA, 2009, p. 31). 

Portanto, reconhecendo-se que a pesquisa acadêmica, a utilização experimental e 

o uso com fins não comerciais não constituem em violação das patentes e não implicam em 

pagamento de licenças, não há que se falar em restrição ao acesso da informação veiculada 

pela patente. A restrição que se percebe é puramente econômica, consistente no uso para fins 

mercadológicos, não acadêmicos.  

Com o estudo dessas exceções e limitações, é questionável aceitar os 

posicionamentos que afirmam que as patentes apropriam o conhecimento. Por meio da análise 

de textos e argumentos neste sentido, o que se constata é a utilização não criteriosa das 

expressões apropriação e privatização no direito das patentes, sem um aprofundamento sobre 

a natureza dessa relação. Tampouco há explicação sobre o porquê existe tal apropriação, em 

que grau e sobre o que ela incide. O fato de que as patentes podem possuir impactos 

negativos, principalmente em países não desenvolvidos, não justifica a atribuição dessa 

característica ao instituto em si.  
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A lógica da patente, em abstrato, não possibilita uma restrição da informação. A 

verificação se há ou não ocorrência de restrição de fato, depende de estudos empíricos em 

setores de tecnologia e contextos econômicos e sociais determinados. Sem estes, não é 

possível afirmar que a patente causa a privatização de informação, o respaldo empírico e 

contextualizado é essencial.  

Entretanto, o fato é que as patentes, ao criar uma escassez artificial da informação, 

por meio de uma exclusividade estabelecida juridicamente, mercantilizam um bem que não 

era naturalmente passível de pertencer ao mercado. Em outras palavras, as ideias são 

acessadas de forma ampla e irrestrita, o que facilita o seu compartilhamento e impede que se 

obtenha lucros sobre ela. Mas, com a limitação ao uso da informação por meio de patente, há 

uma restrição que retira a informação do domínio público, mercantilizando-a e possibilitando 

a geração de lucro sobre ela. Neste sentido, é possível falar em privatização?  

Segundo Peter Drahos (2016), a propriedade, especialmente sobre bens 

intangíveis é uma verdadeira fonte de poder, principalmente poder econômico. O poder, neste 

caso, está relacionado à concepção de controle, especialmente no que tange ao acesso e ao uso 

da informação. Para este autor, os bens intangíveis, como a informação, têm valor de mercado 

em si próprios ou podem constituir-se como verdadeiras portas de entrada para o acesso a 

outros bens tangíveis derivados desses, como os próprios produtos da invenção, que são 

valiosos, citando-se como exemplo os medicamentos. Assim, considerando-se que a 

sociedade depende da informação como capital, o direito de exclusividade sobre a informação 

cria uma relação de poder e de dependência, sendo que o primeiro está concentrado nas mãos 

de uma pequena parcela da população. 

A informação em si é um bem intangível que não pode ser fisicamente apropriado. 

Entretanto, “a patente ‘constrói’ juridicamente as fronteiras dessa informação e permite algum 

grau de apropriabilidade da mesma, isto é, algum grau de exclusão de concorrentes do 

emprego comercial e competitivo das informações-chave reivindicadas nas patentes” 

(TEBECHRANI NETO, 2010, p. 91). 

Importante salientar que a concepção de exclusividade é inerente à propriedade, 

sendo essencial à sua formação. Neste sentido,  

 

ao estabelecer a titularidade da propriedade, o direito demarca os espaços 
específicos, assinalando quais sujeitos podem – ou não – deter a coisa: o bem. Na 
medida em que esse fenômeno se desenvolve, os demais sujeitos estão excluídos 
desse mesmo direito, dessa mesma titularidade. Sendo assim, é da essência do 
direito de propriedade a exclusividade ao titular e a exclusão para todos os demais 
com relação ao mesmo bem (DEL NERO, 2008, p. 35). 
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Pode-se falar, assim, que a exclusividade gerada pelas patentes possibilita o 

controle do detentor da patente sobre a informação veiculada nesta, garantindo a sua proteção 

contra o uso indevido.  

Contudo, considerar que há uma privatização do bem intelectual protegido, ou da 

informação de forma mais ampla, por meio da patente, não necessariamente implica em 

impactos negativos no acesso à informação, pois o controle que há sobre a informação, a 

privatização de seu uso comercial não gera a privatização da informação em si. Afirmar que a 

patente privatiza diz respeito somente à mercantilização e ao uso para fins econômicos, pois a 

informação que estava no domínio público passa a pertencer ao domínio privado do seu 

titular, possibilitando que este controle o uso econômico do bem patenteado, sem interferir no 

acesso de terceiros a esse bem ou às informações veiculadas por ele, ou seja, não há prejuízo 

no acesso.  

Denis Borges Barbosa (2009) explica que o direito de exclusivo é uma 

apropriação privada do uso, da fruição e da possibilidade de transferir a terceiros. É uma 

apropriação do uso comercial do bem intelectual, não necessariamente do bem em si, mas do 

uso econômico que se pode fazer da informação. Esta não está restrita, mas sim uso 

econômico e as vantagens que podem advir dele.  

Assim, somente é possível afirmar que há uma privatização da informação no 

sentindo em que ela se torna um bem na economia, um bem de valor econômico e a 

privatização não é necessariamente ligada à restrição do acesso à informação, mas do uso que 

se pode fazer dessa informação.  

De plano, não se pode afirmar que essa privatização afeta negativamente algum 

setor da economia ou do conhecimento, pois não há restrição do acesso à informação. 

Entretanto, a falta de impactos negativos no acesso à informação pressupõe que o sistema de 

patentes esteja funcionando de forma íntegra e correta.  

Tal situação nem sempre é visível em todos os setores da economia, da tecnologia 

e do conhecimento. A biotecnologia, por exemplo, traz consigo complexidades e 

peculiaridades que desafiam o próprio direito das patentes, de forma que a questão do acesso 

e restrição da informação é um pouco mais intricada, demandando um estudo mais pontual e 

aprofundado. Mas isso é uma peculiaridade do setor, não do direito das patentes como um 

todo. Este, em si, não possibilita uma restrição do acesso ao conhecimento, e em verdade 

estimula a inovação e difunde o conhecimento. Assim, necessário é analisar a questão das 
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patentes biotecnológicas e sua relação com a privatização de informação e de recursos 

biológicos e genéticos, tema do próximo capítulo.  
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4 PROPRIEDADE INTELECTUAL E BIOTECNOLOGIA: as patentes privatizam os 

recursos biológicos?  

 

A evolução da técnica e da ciência para a tecnologia proporcionou o 

desenvolvimento de um conhecimento aplicado e instrumental, que possibilita a interferência 

e manipulação da natureza, transformando-a segundo as necessidades e desejos do ser 

humano. Este, mesmo sendo reconhecidamente um elemento constituinte da biodiversidade, 

também desenvolveu a capacidade de dominar, manipular e transformar a natureza, que não é 

considerada mais como misteriosa, grandiosa ou indomável, mas um objeto que pode ser 

explorado cientificamente e economicamente.  

Esse processo de dominação e manipulação da natureza desenvolveu-se 

paulatinamente por meio do acúmulo de conhecimentos e técnicas, até o advento da moderna 

biotecnologia, que atualmente é, inclusive, capaz de estudar, manipular e transformar o 

elemento que possibilita e determina a vida na sua singularidade e diversidade, qual seja, o 

patrimônio genético das espécies. 

A atividade intelectual, criativa e inventiva do ser humano é ilimitada e, na 

atualidade, o desenvolvimento dessa atividade  

 

se traduz na criação da vida ou de formas vivas em ambiente controlado e artificial 
ou “engenheirado”. As possibilidades da criatividade e da inventividade do homem 
já deram margem à criação laboratorial de plantas, sementes e até mesmo animais, 
bem como da própria reprodução da vida humana por métodos terapêuticos 
assistidos (DEL NERO, 2008, p. 57). 

 

Assim, grande é o interesse que se tem nas propriedades químicas, biológicas e 

genéticas dos elementos da biodiversidade para a aplicação na indústria farmacêutica, 

alimentícia, de cosméticos, agricultura, que culminam na busca pela proteção dos direitos de 

propriedade por meio de patentes de invenção. Assim, faz-se necessária a exploração das 

florestas e ecossistemas em busca de novas espécies e novas propriedades, através, também, 

da coleta de informações dos conhecimentos tradicionais associados ao patrimônio genético, 

auxiliando no progresso da ciência da biotecnologia.  

O termo biotecnologia origina-se das palavras gregas: “bio”, que significa vida, 

“tecno”, que se refere à arte ou ciência e “logia”, que significa estudar. Conforme Vijay 

Himanshu (2012), o termo biotecnologia foi criado por um cientista agrário húngaro e referia-

se à tecnologia que aplica determinadas técnicas para conceber produtos com a ajuda de 

organismos vivos. Entretanto, a primeira definição oficial do termo foi elaborado pelo U.S. 
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Office of the Technology and Assessment, que explica a biotecnologia como o conjunto de 

técnicas que utilizam organismos vivos ou partes destes para produzir ou modificar produtos, 

para aperfeiçoar plantas ou animais ou para desenvolver microrganismos destinados a 

aplicações específicas. 

A Federação Europeia de Biotecnologia declara que: 

 

A biotecnologia é a reunião das diversas ciências naturais e a engenharia para 
obtenção de organismos, células ou partes de células e similares moleculares para 
produtos e serviços. A biotecnologia do meio ambiente é a aplicação desses 
processos para a proteção e restauração do meio ambiente (GRISOLÍA, 2002, p. 16) 

 

A biotecnologia é um ramo da ciência que utiliza conhecimentos 

interdisciplinares, tendo, como consequência, ampla aplicação principalmente nos setores 

ligados à medicina, à farmácia, à indústria de cosméticos, à indústria alimentícia, à 

agricultura, à pecuária e ao meio ambiente. 

Em que pese haver registros da utilização e manipulação de organismos vivos 

desde tempos mais remotos da história humana, considera-se que a evolução da biotecnologia 

foi marcada por cinco períodos principais, conforme explica Santiago Grisolía (2002). O 

primeiro período iniciou-se no séc. XIX, no qual houve o estudo e a manipulação de 

microrganismos para aplicação no processo de fermentação de alimentos. O segundo período, 

correspondente à década de 1940 foi marcado pelos estudos e produção de antibióticos, além 

da produção de variados tipos de vitaminas. A década de 50 marca o terceiro período, em que 

houve grandes avanços no estudo e compreensão do metabolismo dos seres vivos, que 

contribuiu também para o desenvolvimento da compreensão da genética molecular nos anos 

60, o que marcou o quarto período. O quinto período inicia-se na década de 70, em que se 

observa o avanço exponencial nos estudos sobre a biotecnologia e a sua aplicação, como por 

exemplo o mapeamento e sequenciamento do DNA. 

O estudo da biotecnologia abrange, em suma, a fermentação, a cultura de tecidos 

e, mais modernamente, a genética molecular (DEL NERO, 2004). Na fermentação, tem-se a 

manipulação de genes para a obtenção de enzimas que produzem álcool, antibióticos, metano, 

etc. A cultura de tecidos, em geral, diz respeito ao estudo e manipulação de células vegetais, 

que possuem propriedades totipotentes, que significa a capacidade de regenerar o vegetal 

inteiro. A genética molecular diz respeito ao estudo das células vivas, seu metabolismo e 

reações químicas em geral, como exemplo tem-se as pesquisas com DNA recombinante e a de 
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terapia gênica humana, que consiste na utilização de células vivas para tratar ou prevenir 

doenças (GRISOLÍA, 2002).  

 A aplicação prática da biotecnologia pode se dar tanto no tocante aos seus 

resultados e produtos, quanto aos processos e métodos. Os produtos biotecnológicos 

abrangem novos materiais vivos ou organismos, tais como os microrganismos, consistentes 

em fungos, bactérias, partes de organismos, como linhagens celulares e substâncias advindas 

dessas matérias, como enzimas. Já os processos que podem ser aplicados, consistem na 

fermentação, métodos de isolamento, purificação, conversão, que podem ser utilizados para 

obter substâncias novas.  

Há, portanto, uma larga aplicação industrial da biotecnologia, colocando-a como 

bem de grande valor econômico, gerando a mercantilização dos resultados das pesquisas em 

biotecnologia, agregando valor econômico a esta e submetendo-a às leis de mercado 

(BERGEL, 2006). 

Dessa forma, a biotecnologia 

 

trata-se de uma modalidade tecnológica capaz de traduzir os anseios de seus 
idealizadores no que se refere à prevenção, ao combate das doenças, novos produtos 
e processos capazes de inovar consideravelmente o meio de produção, alterando 
substancialmente o ambiente industrial. Inicialmente era apenas um sonho, uma 
possibilidade, uma forma “futurista” de engenho concebido pelo intelecto humano. 
Entretanto, na atualidade, deflagra-se como uma realização concreta, cujos efeitos e 
impactos afetam inúmeros setores industriais e a vida das pessoas: a práxis social. 
[...] O século XXI traz consigo a aceleração da tecnologia, a aceleração dos embates 
cotidianos e, sobretudo, a aceleração imposta por meio da biotecnologia em diversos 
cenários: do laboratório, da indústria e do consumo, de um modo geral, bem como 
do meio ambiente (DEL NERO, 2008, p. 66). 

 

A biotecnologia possui uma dialética intrínseca, respondendo e criando novas 

necessidades simultaneamente. Ao desenvolver-se uma inovação, novas necessidades e 

anseios surgem e, a partir destes, são criadas novas invenções, fazendo com que a dinâmica da 

biotecnologia seja baseada em um processo de retroalimentação (MOSER, 2004).  

Importante atentar-se, também, para o fato de que a biotecnologia se caracteriza 

pela multidisciplinariedade e ampla aplicação em diversos setores de produção, constituindo-

se em um gênero de atividades que engloba a pesquisa científica e o desenvolvimento de 

tecnologias para variados mercados (BARBOSA; DAL POZ, 2009). Por possuir um caráter 

multidisciplinar, a biotecnologia abrange um complexo sistema que depende, além de vastos 

investimentos, de uma interação constante entre diversos agentes, tais como universidades, 

instituições públicas ou privadas, além da indústria que fará a exploração econômica. 
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O complexo sistema que envolve as pesquisas biotecnológicas, interessante 

observar, não se restringe aos laboratórios, aos centros de pesquisas em universidades e 

empresas, mas também envolve pesquisas de campo, com o objetivo de investigar a 

biodiversidade, especialmente dos países megadiversos como o Brasil, na busca de novos 

compostos. 

 Portanto, o desenvolvimento da biotecnologia também envolve a bioprospecção, 

que constitui-se em atividades de investigação que envolvem a exploração de elementos da 

biodiversidade na busca pela descoberta, coleta e análise de compostos biológicos e genéticos 

com potencial valor econômico, podendo, para tanto, utilizar-se de conhecimentos 

tradicionais das comunidades locais (SANT’ANA, 2004).  

Essas atividades são bastante comuns nas empresas farmacêuticas, que buscam, na 

biodiversidade, princípios ativos que podem se transformar em novos medicamentos, 

objetivando uma produção menos custosa, mais eficaz e inovadora (VARELLA, 1998). 

  As atividades de bioprospecção muitas vezes são demoradas, custosas e não 

possuem garantia de eficácia, ou seja, faz-se as pesquisas com os elementos da biodiversidade 

mas não há previsão se tais compostos realmente poderão se transformar em produtos ou 

processos relevantes em biotecnologia. Nesta perspectiva, a estratégia utilizada pelos 

pesquisadores e exploradores é a etnobioprospecção, que envolve um contato mais direto com 

as comunidades tradicionais, detentoras de conhecimentos com relação à biodiversidade 

localizada em seu território, o que pode facilitar a busca por compostos de potencial 

biotecnológico. 

Assim,  

 

buscando-se a eficiência da atividade de bioprospecção, o conhecimento tradicional 
é de grande valia, por isso utiliza-se frequentemente a etnobotânica, na qual analisa-
se o uso de determinada planta por culturas indígenas e pela medicina tradicional. 
Isso porque se uma planta é utilizada, ela provavelmente possui alguma eficácia e 
consequentemente pode existir algum princípio ativo útil (BRITO; BIZAWU, 2016, 
p. 117).  

 

Portanto, não só universidades, laboratórios, e empresas estão envolvidas nas 

pesquisas sobre biotecnologia, mas entram em cena também outros atores, como as 

comunidades tradicionais e instituições públicas e privadas ligadas a esses grupos, além do 

interesse Estatal sobre o seu território e patrimônio genético, que elevam a complexidade de 

interesses envolvidos que devem ser devidamente protegidos.  
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Assim, as implicações e impactos da biotecnologia são amplos, envolvendo 

interesses de diversos atores e gerando questões que perpassam pela ética, pelo direito, pela 

economia, pela política e o pela proteção do meio ambiente. Christine Deane, ao analisar a 

percepção social da biotecnologia através da opinião pública, constata que: 

 

a biotecnologia é vista como um importante instrumento, encerrando grandes 
possibilidades de melhorar as condições de vida ao aumentar os recursos 
alimentícios mundiais e erradicar as doenças, mas, ao mesmo tempo, é considerada 
potencialmente perigosa para os seres humanos e o meio ambiente, prestando-se à 
prática de abusos. (DEANE, 2002, p. 280)  

 

Esta visão, oriunda do senso comum, não deixa de refletir uma situação real que 

culmina em várias questões éticas. Dentre elas, o papel que o ser humano está 

desempenhando na evolução natural e quais os limites para este, tendo em vista, 

principalmente, as pesquisas referentes à manipulação de material genético humano e ainda a 

preocupação acerca dos riscos que os processos e produtos advindos da biotecnologia, 

especialmente os organismos geneticamente modificados, poderiam produzir ao meio 

ambiente e ao próprio ser humano (SAN EPIFANIO, 2005). 

A biotecnologia traz consigo muitos benefícios, que podem ser observados com a 

sua inserção na dinâmica social e econômica como um todo, mas não menos relevante é a 

insegurança gerada por ela, vinculada aos inevitáveis riscos que a manipulação da vida pode 

acarretar. Neste âmbito, o direito não pode se furtar à regulamentação da biotecnologia, o que 

demanda uma constante atualização de instrumentos jurídicos devido ao alto nível de mutação 

dessa ciência, que a cada dia traz novas questões que devem ser amplamente discutidas, com 

participação de órgãos governamentais, não governamentais, setor empresarial, científico e a 

sociedade civil.  

Cabe ao direito tutelar e proteger a biodiversidade, o patrimônio genético, a saúde 

e a dignidade humana, por meio de mecanismos que busquem evitar ou minimizar potenciais 

riscos à sociedade e ao meio ambiente, exigindo, por conseguinte, a transparência nas 

pesquisas, desde os passos iniciais que envolvem, em muitos casos, o acesso ao patrimônio 

genético de diferentes países, até o desenvolvimento de produtos e processos de potencial 

aplicação industrial, não se olvidando da necessária fiscalização da disseminação dos 

produtos e processos biotecnológicos na sociedade.  

Portanto, deve-se aliar os princípios da publicidade, precaução e o da liberdade 

científica, de modo a buscar um equilíbrio entre avanços científicos benéficos e minimização 

de riscos e prejuízos. Neste sentido, 
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a atuação humana com precaução só faz sentido como escolha social de uma 
sociedade que é informada dos possíveis riscos, tomando medidas para minimizá-
los, mas que, ainda assim, tem a opção de aceitar alguns deles. Dito de outra forma, 
o princípio da precaução ganha coerência aplicativa em sua interação com o 
princípio do desenvolvimento sustentável, pois exige a tomada de atitudes que 
possibilitem a detecção e a redução dos riscos a um patamar aceitável, mas a um 
custo socioeconômico tolerável (NAVES; REIS, 2016, p. 186).  

 

Percebe-se que a biotecnologia é uma realidade que já está profundamente 

arraigada na sociedade e no cotidiano, sendo essencial para responder às mais diversas 

necessidades do mundo contemporâneo, contribuindo com a sua própria manutenção, e, por 

outro lado, a biotecnologia oferece riscos à sociedade, que deve participar efetivamente na 

análise e na escolha de quais riscos são toleráveis ou não, demandando também a devida 

fiscalização por meio dos órgãos públicos.  

Segundo Edgar Morin (2007b), a ciência tem avançado muito e hoje é 

onipresente, causando interações em todos os âmbitos da vida. Entretanto, ela está 

intrinsecamente ligada à técnica, ao pensamento objetivador, analítico e fragmentado, gerando 

poderes (e consequências) que muitas vezes é incapaz de controlar.  

O autor critica o fato de que a ciência é indiferente a qualquer valoração ética que 

é estranha ao conhecimento científico e objetivo, criando um processo de verdadeira cegueira 

às implicações ético-sociais do conhecimento científico e da técnica. Desta forma, a ciência 

necessita da interferência de juízos de valor, ela não pode estar alheia ao debate ético da 

sociedade, este deve interferir em sua atividade. O bom uso das ciências, que implica na 

prevenção da sua utilização arriscada e perigosa, depende da construção de uma consciência 

ética e comunitária, envolvendo cientistas, políticos, cidadãos, que por sua vez, dependem do 

contexto e dos processos políticos, econômicos, sociais e culturais.  

Assim, a influência da biotecnologia na vida dos seres humanos é uma realidade a 

qual não é possível se furtar, e muito menos voltar atrás. É um processo evolutivo e 

progressivo, que necessita, por conseguinte, de uma valoração ético-social.  

Em resumo, quanto à biotecnologia, pode-se afirmar que  

 

essencialmente, o objeto central da biotecnologia é a alteração da natureza, no que se 
refere aos mais variados organismos (vegetais e animais), bem como aos 
microorganismos (sic) que envolvem a fauna e a flora. Quer dizer, os objetos 
centrais da biotecnologia são a biodiversidade e a vida, incluindo a humana, e sua 
conseqüente (sic) alteração, dominação e apropriação privada, garantida – formal e 
materialmente – por intermédio do delineamento dos marcos jurídicos regulatórios 
construídos e institucionalizados no plano interno dos Estados e no plano 
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internacional, por meio de disposições genéticas postas por intermédio de Tratados e 
de Convenções Internacionais (DEL NERO, 2008, p. 59-60).  

 

O valor econômico das inovações biotecnológicas, considerando-se também os 

custos das investigações científicas, pesquisas e aplicação industrial, faz com que haja a 

necessidade de uma proteção adequada dessas inovações, especialmente para garantir a 

compensação dos investimentos financeiros realizados nas fases de pesquisa e 

desenvolvimento, e garantir um relevante retorno econômico e lucrativo. Neste âmbito, 

considerando que os processos e produtos biotecnológicos constituem-se em inovações 

tecnológicas, ou seja, são bens passíveis de reprodução industrial, um dos meios para a 

proteção das invenções biotecnológicas é pelo sistema de propriedade intelectual, mais 

especificamente as patentes, que, conforme visto, garantem uma proteção contra a utilização 

indevida ou não consentida do invento, possibilitando a sua exploração econômica exclusiva 

por prazo determinado.   

Neste aspecto, Patrícia Del Nero (2008), no trecho citado logo acima, apresenta 

um posicionamento que instiga muitas dúvidas, qual seja, o caso de que o advento da 

biotecnologia apresenta também a possibilidade de apropriação privada dos recursos 

biológicos, por meio da sua regulamentação jurídica.  

Por conseguinte, tendo em vista essa questão, o presente capítulo tem como foco a 

análise das patentes biotecnológicas, em sua importância e influência, desdobramentos e 

consequências, buscando-se verificar se as patentes biotecnológicas possibilitam a 

privatização do próprio recurso biológico ao qual estão vinculadas.  

 

4.1 Patentes biotecnológicas: breve histórico e regulamentação jurídica em nível 

internacional 

 

Conforme visto, o progresso da biotecnologia possibilitou a instalação e 

consolidação de um setor de desenvolvimento e inovação tecnológica de expressivo potencial 

e valor econômico. As pesquisas em biotecnologia proporcionam diversas inovações em 

diferentes setores da ciência e setores econômicos que visam satisfazer as necessidades da 

sociedade. Frequentemente, tais inovações biotecnológicas configuram-se em verdadeiras 

invenções, podendo ser protegidas pelo sistema de patentes.  

Assim, a biotecnologia está intrinsecamente ligada ao sistema de propriedade 

intelectual, sendo um assunto de intensos debates e preocupações nas legislações nacionais e 
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internacionais, especialmente por envolver variados atores e complexos interesses que 

englobam a economia, o direito, a ética e a moral. Neste sentido,  

 

a propriedade intelectual quando analisada no campo da biotecnologia, em especial a 
proteção pelo instrumento patenteário, sustenta discussões em todo o mundo 
envolvendo a humanidade, independente de raça, sexo, religião, entendimento 
doutrinário ou político, pois a ideia de patentear seres vivos confronta-se 
diretamente com a questão ética, socioeconômica e até mesmo, cultural, diante dos 
limites da invenção e da inovação que são ultrapassados. (IACOMINI, 2009, p. 13). 

 

A tutela das patentes biotecnológicas envolve uma vasta regulamentação 

internacional que não está isenta a críticas, polêmicas e contradições, pois a peculiaridade dos 

produtos ou processos patenteáveis, por referirem-se a organismos vivos, influencia e, em 

alguns casos, dificulta, na interpretação dos requisitos para a concessão de uma patente, 

especialmente no que tange à interpretação do que pode ser considerado matéria patenteável. 

Este fato gera diversas discussões e entendimentos que se modificam constantemente, o que 

demanda uma necessidade de revisão e interpretação periódica das regras aplicáveis às 

patentes biotecnológicas. 

Ademais, a demanda pela proteção mais forte das patentes biotecnológicas, 

especialmente no tocante à uma maior abrangência territorial da proteção patentária, também 

é um fator relevante na tentativa de criar sistemas internacionais de regulamentação as 

patentes, ou tratados e acordos entre países para uma maior cooperação, aliadas também a 

uma busca de maior homogeneização das regras aplicáveis às patentes biotecnológicas.  

Em linhas gerais, a matéria patenteável relativa à biotecnologia consiste em 

produtos ou processos que envolvem organismos vivos e seus elementos, podendo haver 

patentes sobre os microrganismos em sua totalidade ou sobre seus materiais biológicos, DNA, 

proteínas e enzimas. Estes materiais devem preencher os requisitos de novidade, atividade 

inventiva e aplicação industrial. No que concerne à matéria patenteável relativa à 

biotecnologia, existem diversos tratados e resoluções que limitam ou negam a possibilidade 

de certos produtos ou processos serem patenteados, especialmente aqueles contrários à moral 

e à ordem pública.  

A biotecnologia não é uma ciência recente, pelo contrário, a utilização de 

organismos vivos em diversos processos produtivos tem uma origem remota. Entretanto, à 

medida em que o conhecimento científico e as possibilidades de aplicação da biotecnologia 

foram avançando, cresceram os interesses na proteção dos inventos biotecnológicos, na busca 

pela exploração exclusiva, sendo uma preocupação mais recente. Estima-se que as primeiras 
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patentes biotecnológicas concedidas foram as de Louis Pasteur, que estavam ligadas a 

melhoramentos nos processos de fermentação, no século XIX (CHAMAS, 2009).  

A partir daí, iniciou-se um processo de busca para o patenteamento de 

biotecnologia, acelerado pelo desenvolvimento da genômica e do PGH, em especial, que 

geram uma verdadeira corrida por patentes. Porém, a concessão destas nem sempre é pacífica, 

havendo muitos casos em que se judicializou a questão, tornando a jurisprudência uma 

importante fonte de interpretação e de estudo das patentes biotecnológicas, podendo citar os 

Estados Unidos e a Alemanha como países que enfrentaram esse tipo de questão no 

Judiciário. 

Neste âmbito, a decisão mais paradigmática no tocante às patentes 

biotecnológicas foi a decisão proferida pela Suprema Corte dos Estados Unidos, em 1980, no 

caso Diamond vs. Chakrabarty, constituindo-se em um importante precedente para a 

concessão de patentes biotecnológicas e para a sua interpretação. O processo discutiu a 

patenteabilidade da bactéria Pseudomonas genus, que foi modificada geneticamente e possuía 

a propriedade de degradar hidrocarbonetos, sendo bastante útil na recuperação das águas em 

casos de derramamento de petróleo. Na época, o Escritório de patentes norte-americano 

(USPTO) não concedeu o pedido de patente, entendendo que o microrganismo utilizado era 

produto da natureza. Em recurso à Suprema Corte dos Estados Unidos, esta posicionou-se a 

favor do entendimento de que a invenção era patenteável, pois o microrganismo estava 

totalmente diferente da bactéria encontrada na natureza e suficientemente modificado para 

descaracterizá-lo como produto da natureza, preenchendo, portanto, o requisito da novidade. 

(MILKOV, 2013).  

Nesta decisão, foi proferida, pelo juiz Warren Burger, a famosa frase: “Anything 

under the sun that is made by man is eligible for patenting23” (UNITED STATES, 1980). 

Frase esta que influenciou, por muito tempo, uma prática mais liberal de concessão de 

patentes biotecnológicas, influenciando outros escritórios de patentes ao redor do mundo. 

Analisando-se a jurisprudência norte-americana, percebe-se que patentes 

biotecnológicas relacionadas a processos ou produtos envolvendo microrganismos, plantas, 

animais e material genético humano foram concedidas sob o argumento de que os organismos 

ou matérias vivas que foram manipulados através das técnicas de biotecnologia e que 

resultaram em novas propriedades físicas ou químicas podem ser patenteadas. Seguindo essa 

diretiva, em 1988, o USPTO concedeu a primeira patente de animal do mundo, na qual foi 

                                                             
23 Tudo abaixo do sol que é feito pelo homem é elegível para ser patenteável (tradução nossa). 
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desenvolvido um tipo de rato que possuía a predisposição para desenvolver certos tipos de 

câncer, sendo útil para as pesquisas nesta área. (CHAMAS, 2009).  

 

A partir daí, as patentes biotecnológicas relacionadas a processos ou produtos 
envolvendo microrganismos, plantas, animais e material genético humano foram 
concedidas sob o argumento de que são matérias patenteáveis os organismos ou 
matérias que, manipulados através das técnicas de biotecnologia, passaram a ter 
novas propriedades físicas ou químicas (COSTA; BRITO, 2016, p. 207).    

 

Esse é o posicionamento habitual dos Estados Unidos, mas não se pode afirmar, 

atualmente, que ele ainda possui força total, tendo em vista, principalmente, decisões recentes 

da Suprema Corte sobre o patenteamento de sequências genéticas humanas, que alteraram de 

forma relevante o posicionamento jurisprudencial no país. Cabe apontar que tal assunto será 

abordado com maior vagar no próximo capítulo, que tratará especificamente do 

patenteamento do material genético humano.  

O posicionamento norte-americano influenciou o desenvolvimento e 

sistematização das patentes biotecnológicas em âmbito internacional, representando o início 

de um “crescimento vertiginoso dos pedidos de patente na área de engenharia genética ao 

nível mundial, seguindo aliás uma tendência geral de endurecimento e padronização dos 

mecanismos de proteção de direitos sobre a propriedade intelectual” (ALBAGLI, 1998, p. 9). 

Tais mecanismos de proteção da propriedade intelectual em tema de biotecnologia 

são vastos, englobando uma gama de tratados, acordos, diretivas e resoluções para tratar do 

tema, envolvendo outras temáticas que não somente a propriedade intelectual, mas também o 

meio ambiente e a dignidade humana. Tais tratados também influenciam na formulação e 

reformulação do direito interno dos países, incluindo-se o Brasil.  

A regulamentação das patentes biotecnológicas abrange instituições internacionais 

como a OMPI e a OMC, diversos tratados como o TRIPS e o Tratado de Budapeste, e outros 

tratados regionais como a Convenção Europeia de Patentes, em 1973, aplicada à União 

Europeia, o ASEAN (Association of the East Asian Nation), Associação da Nação da Asiática 

Oriental e a Cooperação Econômica da Ásia (Asia pacific Economic Co-operation), aplicadas 

aos países asiáticos. Também é importante destacar a Cooperação Trilateral, fundada em 

1983, que tem como membros os escritórios de patentes da União Europeia (European Patent 

Office – EPO), dos Estados Unidos (United States Patent and Trademark Office – USPTO) e 

do Japão (Japan Patent Office – JPO), que tem como objetivo harmonizar as atividades de 

cada um dos escritórios e a disseminação de informações (BARBOSA; DAL POZ, 2009).  
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Cabe salientar que a regulamentação das patentes biotecnológicas também 

abrange as preocupações acerca do desenvolvimento tecnológico e a preservação do meio 

ambiente e, nesse contexto, tem-se relevantes tratados como a Convenção sobre Diversidade 

Biológica, de 1992, que trata da proteção e gestão da biodiversidade e os protocolos derivados 

desta, sendo o Protocolo de Cartagena, de 2001, que trata da biossegurança e o Protocolo de 

Nagoya, de 2010, que regulamenta a questão do acesso ao patrimônio genético entre países.   

A reafirmação do direito soberano dos Estados sobre a biodiversidade encontrada 

em seu território feita pela CDB, delegou aos Estados a necessidade de cooperação para a 

conservação da biodiversidade, sendo esta considerada uma preocupação comum da 

humanidade. Assim, determinou que a cada Estado incumbe a criação de leis que garantam o 

acesso ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional associado, mas que em 

contrapartida haja a repartição justa e equitativa de benefícios e transferência de tecnologia.  

A OMPI é uma organização internacional cujo objetivo é fomentar o uso e a 

proteção da propriedade intelectual como um todo, tendo sob sua tutela e gestão, diversos 

tratados internacionais em matéria de propriedade intelectual. No tocante às patentes, os 

principais tratados são a Convenção da União de Paris, o Tratado de Budapeste, o Tratado de 

Cooperação em Matéria de Patente e o Tratado sobre Direito de Patente.  

Dentre esses Tratados, somente o Tratado de Budapeste, de 1977, é específico 

sobre as patentes biotecnológicas. O objetivo do tratado é regulamentar um dos 

procedimentos essenciais ao pedido de patente, qual seja, a descrição detalhada do invento 

para divulgação. Esta tarefa pode se tornar complexa quando se trata de invenções 

biotecnológicas, especialmente no que tange à descrição de microrganismos. Este tratado, 

portanto, soluciona este problema através da permissão de depósito dos microrganismos em 

qualquer depósito internacional reconhecido, o que será considerado como preenchimento do 

requisito de descrição detalhada da invenção (WIPO, 2017). 

Em que pese a relevância da OMPI na gestão das patentes, atualmente, a OMC 

desempenha um importante papel neste âmbito. A OMC é uma das organizações 

internacionais de maior influência no planeta, pois avoca para si deliberações e discussões que 

envolvem as relações internacionais e o comércio, institucionalizando multilateralmente a 

totalidade de relações, transações e fluxo de bens comerciáveis no mundo (DEL NERO, 

2008). A adoção do Acordo TRIPS auxiliou no crescimento da importância da OMC na 

gestão da propriedade intelectual,  

 



104 

 

isso porque o acordo TRIPS trouxe para o contexto da OMC uma matéria que deve 
ser tratada de forma subsidiária em relação à organização principal de proteção e 
regulamentação da Propriedade Intelectual, a OMPI [...]. Contudo, a maneira como a 
OMC se organizou, em termos de seus órgãos internos e amarração de tratados, 
levou a uma maior eficiência para trabalhar temas que, até então, ficavam dentro de 
uma perspectiva de soft law, não sendo trabalhada por uma organização 
internacional com maior capacidade de enforcement e compliance (NAVES; 
QUAGLIA, 2015, p. 118).   

 

Assim, de grande influência é o Acordo TRIPS, mencionado anteriormente, sendo 

impossível se falar de patentes biotecnológicas sem se proceder à uma análise das suas 

disposições, já que este Acordo constitui-se em um dos mais importantes instrumentos 

jurídicos acerca da propriedade intelectual.  

Os preceitos contidos no TRIPS aplicáveis às patentes biotecnológicas são regras 

de proteção mínima e assim necessitam de complementação que deve ser feita no âmbito 

interno de cada país, por meio de leis, resoluções, decisões judiciais ou pela prática reiterada 

nos escritórios de patentes. 

Pelo fato de o TRIPS se constituir em um acordo que visa garantir uma proteção 

mínima à propriedade intelectual, as suas disposições quanto ao patenteamento da 

biotecnologia possuem um caráter mais geral, deixando à discricionariedade de cada Estado o 

estabelecimento de regras mais específicas a este respeito  

Há que se reconhecer que o TRIPS não somente constitui-se em um documento 

legal, mas também é um importante instrumento interpretativo na concessão de patentes. 

Então, quando este prevê a impossibilidade de se patentear invenções que são contra a moral e 

a ordem pública, o TRIPS dá uma expressiva abertura para que os países possam elencar 

hipóteses que se amoldem a esses critérios, que são imprecisos e possibilitam ampla 

discricionariedade.  

Em suma,  

 

o objetivo do TRIPS é estabelecer normas de proteção intelectual no âmbito da 
OMC e minimizar a disparidade entre seus membros, podendo os países recepcionar 
o acordo da maneira que melhor os aprouver. Ocorre que, não se sabe ao certo se o 
patenteamento de sequências de DNA isolados estão abrangidas na parte comum 
aplicada aos membros da OMC, ficando a questão a mercê da oportunidade e 
conveniência considerada pelo legislador pátrio. Certo é que o tema está longe de ser 
estritamente jurídico. Com a confluência de forças econômicas, o problema das 
patentes biotecnológicas, em qualquer lugar do mundo, é hoje uma questão de 
política internacional e não apenas uma questão jurídica (NAVES; QUAGLIA, 
2015, p. 131).  

 

A regulamentação da biotecnologia não está adstrita simplesmente à aplicação e 

interpretação das regras atinentes ao direito das patentes, mas também abrange outros 
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objetivos mais amplos. Para Vijay Himanshu (2012), a proteção das patentes biotecnológicas 

em nível internacional está fundada no esforço comunitário para proteger o comércio, a 

transferência de tecnologia e os investimentos em pesquisa e experimentação, tendo em vista 

o valor das invenções biotecnológicas, sua utilidade e aplicação.  

É natural que o patenteamento da biotecnologia gere algumas controvérsias, pois, 

além de se constituir em um ramo da ciência que se serve de conhecimentos interdisciplinares, 

utiliza como matéria-prima seres vivos, que possuem como principal característica a 

mutabilidade, modificando a si próprios e transformando o ambiente à sua volta. O 

importante, então, é sempre se atualizar a respeito de novas tecnologias que se baseiam na 

biotecnologia, analisando-se de forma rigorosa os requisitos das patentes, para que estas não 

sejam concedidas de forma indevida. 

A complexidade do patenteamento da biotecnologia advém, também, da 

dificuldade em verificar a existência ou não dos requisitos das patentes em suas 

reivindicações. O estabelecimento do que pode ser considerado como matéria patenteável, 

novidade, atividade inventiva e aplicação industrial em termos de biotecnologia é controversa 

e varia conforme as regulamentações internas dos países, a prática dos escritórios de patentes 

e decisões jurisprudenciais, não sendo possível perceber um entendimento uniforme.  

Neste âmbito, o TRIPS estabelece alguns dispositivos que auxiliam na 

interpretação dos requisitos das patentes, porém, estes configuram apenas em uma 

regulamentação mínima, deixando uma margem de liberdade para cada país legislar e 

regulamentar a questão. 

A cláusula 27 do TRIPS estabelece o que pode ser considerado como matéria 

patenteável: 

 

Matéria Patenteável 
1. Sem prejuízo do disposto nos parágrafos 2 e 3 abaixo, qualquer invenção, de 
produto ou de processo, em todos os setores tecnológicos, será patenteável, desde 
que seja nova, envolva um passo inventivo e seja passível de aplicação industrial. 
Sem prejuízo do disposto no parágrafo 4 do Artigo 65, no parágrafo 8 do Artigo 70 e 
no parágrafo 3 deste Artigo, as patentes serão disponíveis e os direitos patentários 
serão usufruíveis sem discriminação quanto ao local de invenção, quanto a seu setor 
tecnológico e quanto ao fato de os bens serem importados ou produzidos localmente. 
2. Os Membros podem considerar como não patenteáveis invenções cuja exploração 
em seu território seja necessário evitar para proteger a ordem pública ou a 
moralidade, inclusive para proteger a vida ou a saúde humana, animal ou vegetal ou 
para evitar sérios prejuízos ao meio ambiente, desde que esta determinação não seja 
feita apenas por que a exploração é proibida por sua legislação. 
3. Os Membros também podem considerar como não patenteáveis: 
a) métodos diagnósticos, terapêuticos e cirúrgicos para o tratamento de seres 
humanos ou de animais; 
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b) plantas e animais, exceto microorganismos (sic) e processos essencialmente 
biológicos para a produção de plantas ou animais, excetuando-se os processos não-
biológicos e microbiológicos. Não obstante, os Membros concederão proteção a 
variedades vegetais, seja por meio de patentes, seja por meio de um sistema sui 
generis eficaz, seja por uma combinação de ambos. O disposto neste subparágrafo 
será revisto quatro anos após a entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC. 
(BRASIL, 1994). 

 

Assim, as patentes podem ser concedidas a quaisquer invenções em qualquer área 

da tecnologia, não importando se são produtos ou processos, contanto que tais invenções 

sejam novas, envolvam ato inventivo e que tenham aplicação industrial. Portanto, a concepção 

de matéria patenteável no TRIPS é ampla, não havendo restrição do patenteamento de matéria 

viva, ou seja, de biotecnologia em geral.  

Em que pese a abrangência da matéria patenteável no TRIPS, este também 

estabelece hipóteses em que é possível excluir a patenteabilidade, em casos os quais seja 

necessário para proteger a ordem pública ou moralidade, incluídas a proteção da vida humana, 

animal ou plantas, ou para evitar sérios prejuízos ao meio ambiente. Também podem ser 

excluídos da patenteabilidade os métodos terapêuticos, cirúrgicos ou de diagnóstico para 

tratamento de seres humanos e animais, bem como plantas e animais que não sejam 

microrganismos.  

Além disso, os processos essencialmente biológicos para a produção de plantas ou 

animais também podem ser excluídos da patenteabilidade, proibição que não se estende aos 

processos não-biológicos ou microbiológicos.  

As disposições contidas no TRIPS suscitam discussões que dificultam a sua 

aplicação pura, simples e de forma imediata, dependendo de regulação interna em cada país. 

Uma das questões que suscitam maiores polêmicas é a exclusão da patenteabilidade de 

animais e plantas, exceto microrganismos. A definição de microrganismo depende 

essencialmente de interpretação e, no caso da União Europeia, Estados Unidos e Japão, a 

prática é o tratamento de forma imprecisa do significado do termo, sendo possível abranger 

bactérias, vírus e células animais ou vegetais (HIMANSHU, 2012).  

Outro ponto é a não patenteabilidade de processos essencialmente biológicos, 

expressão que não possui um significado claro, podendo significar aqueles processos que 

consistem inteiramente na aplicação de fenômenos naturais, como a seleção ou cruzamento de 

dados. Por último, a exclusão da patenteabilidade de invenções que afetem a moralidade e a 

ordem pública é um preceito subjetivo, na medida em que estes valores só podem ser 

analisados tendo em vista o contexto geográfico, histórico, social e cultural, já que refletem 
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comportamentos que são vistos como certos ou errados, estabelecidos através dos valores que 

estão profundamente enraizados em uma determinada sociedade (HIMANSHU, 2012).  

Assim, em que pese a influência do TRIPS, a delimitação do que é patenteável em 

biotecnologia depende da análise e interpretação da regulamentação, da prática e da 

jurisprudência dos países.  

Citando como exemplo os Estados Unidos, tem-se que o seu posicionamento para 

a concessão de patentes biotecnológicas é mais liberal, havendo uma concepção menos 

distinta entre o que é uma descoberta, não patenteável, e o que é uma invenção patenteável, 

posicionamento este que é fortemente criticado.  

 Vladmir Magalhães (2011) explica que a própria Constituição dos Estados 

Unidos, quando trata da propriedade industrial, utilizou de maneira errônea a expressão 

descoberta, quando na verdade deveria referir-se à invenção, contudo, o uso dessas duas 

expressões como sinônimas, no século XIX, era comum. O problema surge quando o USPTO, 

ao interpretar a Constituição, não levou em consideração o seu contexto histórico e entendeu 

que a lei americana autoriza a concessão de patentes para aquele que inventa ou descobre.  

Assim, a gama de possibilidades de patenteamento em biotecnologia nos EUA é 

ampla. Em sua perspectiva, a matéria patenteável pode se referir a qualquer invenção de 

processos, máquinas, manufaturas ou compostos de matéria que sejam novos e úteis. A lei 

americana, no entanto, não estabelece nenhuma regra específica acerca do patenteamento de 

biotecnologia que envolve a vida. A construção desse entendimento foi feita paulatinamente 

por meio da jurisprudência, que foi sedimentando o entendimento de que é possível conceder 

patentes a inventos relacionados a processos ou produtos envolvendo microrganismos, 

plantas, animais e material genético humano, sob o argumento de que os organismos ou 

matérias vivas que foram manipulados através das técnicas de biotecnologia e que resultaram 

em novas propriedades físicas ou químicas.  

No tocante ao requisito da novidade, a legislação estabelece que é considerada 

nova a invenção que é desconhecida, ou seja, não foi utilizada por terceiros ou descrita em 

alguma publicação nacional ou no estrangeiro. Esse requisito se torna um pouco obscuro 

quando se analisa as patentes biotecnológicas, já que a linha divisória entre o que pode ser 

considerado uma invenção humana e o que é, de fato, produto da natureza ou processo 

natural. A prática norte-americana é no sentido de que os produtos da natureza podem se 

converter em invenções patenteáveis somente se a intervenção humana foi capaz de 

incorporar ao produto alguma característica ou propriedade nova, acarretando algum 

melhoramento no produto que o torne diferente do que é encontrado na natureza. 
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(HIMANSHU, 2012). Assim, podem ser patenteados animais e plantas transgênicas, 

microrganismos modificados e sequências purificadas e isoladas de DNA.  

A aplicação industrial é outro requisito utilizado para a concessão de patentes, 

entretanto, na prática norte-americana tem-se o afastamento desse requisito para englobar a 

utilidade do invento, aferida quando a invenção produz um resultado útil, concreto e prático. 

(BARBOSA; DAL POZ, 2009). A jurisprudência norte-americana vem entendendo que a 

invenção tem que ser útil de forma prática e trazer benefícios à sociedade para ser patenteável, 

sendo que a mera produção de algo com destinação apenas para pesquisas científicas não 

entra neste conceito. (HIMANSHU, 2012). Essa concepção também é utilizada nas patentes 

biotecnológicas, que não precisam ter aplicação industrial se for demonstrada a sua utilidade 

prática, específica e que possa ser aferida no momento em que o pedido de patente é realizado 

e não posteriormente.  

Por outro lado, tem-se um posicionamento menos liberal e amplo nos países 

pertencentes à União Europeia, devido ao fato de que a distinção entre invenção é descoberta 

é um pouco mais clara, sendo defeso o patenteamento de descobertas. A Diretiva 98/44/EC de 

1998 é o mais importante documento que trata de patentes biotecnológicas na Europa e 

estabelece que são patenteáveis invenções constitutivas de matéria biológica ou de processos 

que permitam a produção, tratamento ou utilização de matéria biológica, sendo necessária que 

essa invenção seja nova, que implique em ato inventivo e que tenha aplicação industrial. 

Neste âmbito, a biotecnologia pode ser patenteável, sendo interessante observar que a 

Diretiva, no art. 3.2, possibilita que matérias biológicas também podem ser patenteadas se, 

por meio de técnicas, foram isoladas de seu ambiente natural ou produzidas de forma 

diferente do seu estado natural. (UNION EUROPÉENE, 1998).  

Não são patenteáveis as variedades vegetais, raças de animais e processos 

essencialmente biológicos, ou seja, que consistam integralmente em fenômenos naturais. 

Entretanto, os processos microbiológicos, que utilizam, produzam ou transformem matéria 

microbiológica, são patenteáveis (UNION EUROPÉENE, 1998).  

Em consonância com o TRIPS, que estabelece que os países podem restringir a 

patenteabilidade de invenções que são contrárias à ordem pública, à moral e bons costumes, a 

Diretiva veda, expressamente, o patenteamento de: 

 

a) les procédés de clonage des êtres humains; 
b) les procédés de modification de l'identité génétique germinale de l'être humain; 
c) les utilisations d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales; 
d) les procédés de modification de l'identité génétique des animaux de nature à 
provoquer chez eux des souffrances sans utilité médicale substantielle pour l'homme 
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pu l'animal, ainsi que les animaux issus de tels procédés24 (UNION EUROPÉENE, 
1998).  

 

Tais restrições constituem-se em lista exemplificativa, sendo utilizadas como um 

guia para o intérprete delimitar o que é contrário aos bons costumes. Essa disposição 

evidencia uma preocupação ética por parte dos países europeus, no tocante ao patenteamento 

de biotecnologia, preocupação que não é percebida quanto à prática do patenteamento nos 

EUA.  

Portanto, a regulamentação internacional das patentes biotecnológicas está longe 

de alcançar um nível de homogeneidade e pacificidade, sendo que, quanto mais se desenvolve 

esse ramo da ciência, mais complexos se tornam os seus desdobramentos, principalmente no 

que diz respeito à proteção do meio ambiente, a dignidade da pessoa humana, quando se trata 

da biotecnologia aplicada à genética, e à bioética.  

Imprescindível é manter a abertura da discussão acerca destes assuntos, prezando 

pela adoção de medidas que viabilizem um desenvolvimento biotecnológico compatível com 

os anseios e necessidades sociais e que viabilizem o progresso coletivo, buscando diminuir a 

proteção de interesses financeiros individuais. Além disso, a proteção da biotecnologia por 

meio das patentes deve visar o intercâmbio de tecnologia e informações de modo a permitir 

um desenvolvimento equilibrado entre países e diminuir a dependência tecnológica dos países 

em desenvolvimento, como o Brasil.  

 

4.1.1 As patentes biotecnológicas na perspectiva brasileira 

 

A biotecnologia representa um dos setores mais promissores da economia em 

nível mundial, tendo o potencial de modificar a vida humana em vários sentidos, como na 

saúde e na alimentação e o Brasil, sendo um país que possui uma das maiores reservas 

biológicas do mundo, tem um grande potencial para desenvolver esse setor tecnológico.  

O Brasil nem sempre acompanhou o desenvolvimento da biotecnologia no 

mundo, sendo que sua contribuição mais significativa iniciou-se na década de 1990, com o 

Projeto Genoma Humano, do qual o Brasil fez parte (TOLEDO, 2007).  

                                                             

24 a) Os processos de clonagem de seres humanos; 
b) Os processos de modificação da identidade genética germinal do ser humano; 
c) As utilizações de embriões humanos para fins industriais ou comerciais; 
d) Os processos de modificação da identidade genética dos animais que lhes possam causar sofrimentos sem 
utilidade médica substancial para o Homem ou para o animal, bem como os animais obtidos por esses processos 
(tradução nossa). 
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Neste sentido, o Decreto que instituiu a Política de Desenvolvimento da 

Biotecnologia, Decreto nº6.041/07, é um importante instrumento de reconhecimento da 

importância da biotecnologia: 

 

outro diferencial competitivo do Brasil para o desenvolvimento da biotecnologia é 
sua notável biodiversidade. São cerca de 200 mil espécies de plantas, animais e 
microrganismos já registrados e estima-se que este número possa chegar a um 
milhão e oitocentas mil espécies. É praticamente um quinto de toda a biodiversidade 
mundial distribuída em seis biomas (Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, 
Pantanal e Pampa), além da Zona Costeira e Marinha. Considerada a diversidade 
genética e bioquímica presente neste patrimônio natural, depara-se com um universo 
de oportunidades para a inovação biotecnológica. Além disso, a distribuição regional 
diferenciada desta biodiversidade cria oportunidades para um desenvolvimento 
econômico que valoriza as especificidades locais, capaz de estruturar arranjos 
produtivos sustentáveis baseados em aplicações biotecnológicas. (BRASIL, 2007). 

 

Entretanto, o desenvolvimento da biotecnologia não depende somente da 

existência de matéria-prima abundante, mas também de incentivo financeiro, políticas 

públicas que fomentem tanto a pesquisa científica nas universidades, quanto à criação de 

novas tecnologias, além de uma legislação que permita o desenvolvimento sustentável. 

Principalmente no que se refere à propriedade intelectual, mais especificamente à patente, já 

que esta é um instituto estimulador da criação tecnológica.  

Consoante a isso, o objetivo primordial do Decreto é estabelecer um ambiente 

adequado para o desenvolvimento de produtos e processos biotecnológicos inovadores, 

estimulando a estrutura produtiva nacional, e buscando uma maior eficiência das empresas 

brasileiras na capacidade de inovação, absorção de tecnologias e geração de negócios. 

Cumpre destacar que essa Política de Desenvolvimento da Biotecnologia coloca como um de 

seus objetivos a observância das questões éticas, de biossegurança, voltadas à saúde humana e 

ao meio ambiente, além do respeito às comunidades indígenas, a promoção da inclusão social, 

a divulgação de informações e a repartição dos benefícios e resultados com a sociedade.  

A legislação foi considerada essencial para alcançar tal objetivo, sendo que o 

Decreto estabeleceu como uma de suas diretrizes, o aprimoramento daquela, reconhecendo-se 

a necessidade de se utilizar estrategicamente a propriedade intelectual, de forma a garantir 

uma maior competitividade do setor da biotecnologia no país, facilitando a entrada de 

produtos e processos biotecnológicos no mercado nacional e a exportação destes ao mercado 

internacional, revertendo os seus resultados em prol do desenvolvimento nacional.  

Assim, um dos objetivos específicos do Decreto é aumentar o número de patentes 

biotecnológicas de titularidade de inventores brasileiros em âmbito nacional e internacional, 
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deixando claro a pretensão do Brasil em se tornar cada vez menos dependente da tecnologia 

estrangeira e de desenvolver economicamente este setor. 

Neste âmbito, a proteção do patrimônio genético brasileiro é de suma importância. 

A ordem jurídica brasileira confere proteção constitucional ao patrimônio genético, em seu 

artigo 225, §1º, II, incumbindo ao poder público “preservar a diversidade e a integridade do 

patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de 

material genético; ” (BRASIL, 1988).  

Um dos aspectos de importância para a proteção do patrimônio genético é a 

regulação sobre o acesso que, no Brasil, trilhou um longo e difícil caminho até a edição da 

Medida Provisória nº 2.186-16/2001, que teve a sua duração postergada por mais de uma 

década, e sua nova abordagem jurídica através da Lei nº 13.123/2015, regulamentada pelo 

Decreto nº 8.772/2016. 

A nova Lei de Acesso aos Recursos Genéticos originou-se com a tramitação do 

Projeto de Lei nº 7.735/2014, que envolveu o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da 

Ciência e da Tecnologia e o Ministério da Indústria e Comércio Exterior e o Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A proposta visava a simplificação das regras para 

acesso, pesquisa e exploração do patrimônio genético relativo à biodiversidade brasileira e aos 

conhecimentos tradicionais, o que foi bem aceito pelos setores empresariais e de pesquisa 

tecnológica. Neste sentido,  

 

a proposta do novo marco regulatório brasileiro visa atender a tais desafios e propõe: 
simplificar e desburocratizar a bioprospecção; assegurar os direitos das comunidades 
tradicionais; regular a repartição de benefícios. Ou seja, de um lado, temos a 
proposta do desenvolvimento da bioindústria; e de outro, a necessidade de 
conservação da biodiversidade (MEDEIROS; ALBUQUERQUE, 2015, p. 208).  

 

O marco regulatório do patrimônio genético, apesar de bastante criticado pelos 

setores acadêmicos, universitários e as comunidades tradicionais, tem como objetivo 

desburocratizar o acesso ao patrimônio genético brasileiro, com vistas a potencializar a 

bioprospecção, exploração sustentável e auxiliar no desenvolvimento de pesquisas e 

aplicações práticas da biotecnologia, além de garantir maior fiscalização dessas práticas e 

estabelecimento de regras mais claras para a repartição de benefícios entre os usuários do 

patrimônio genético e os seus fornecedores, como as comunidades tradicionais, por exemplo.  

Neste âmbito, cabe salientar que o Brasil, como país megadiverso, ainda possui 

uma biodiversidade que ainda não foi descoberta e explorada, e que necessita de ser mapeada 

e cadastrada em banco de dados, já que a informação é essencial para qualquer projeto que 
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visa a proteção da integridade e da diversidade do patrimônio genético e do conhecimento 

tradicional associado.   

Ademais, conforme dito, para haver uma exploração e utilização sustentável do 

patrimônio genético brasileiro e o consequente desenvolvimento da biotecnologia, é 

necessária uma proteção adequada da propriedade intelectual, por meio de aprimoramento da 

legislação. Contudo, as leis de propriedade intelectual brasileiras não passaram por muitas 

modificações, mesmo após a regulamentação do acesso aos recursos genéticos.  

Atualmente, a regulamentação da propriedade intelectual está prevista na 

Constituição de 1988 e disciplinada pela Lei nº 9.279, de 1996, que trata da Propriedade 

Industrial; Lei nº 9.456, de 1997, sobre os cultivares; Lei nº 9.610, de 1998, que disciplina os 

Direitos Autorais; Lei nº 9.609, de 1998, que versa sobre os Programas de Computador e a 

Lei nº 11.484, de 2007, que trata sobre Topografia de Circuitos Integrados. Observa-se que as 

atuais leis sobre a propriedade intelectual foram promulgadas após o ano de 1994, segundo a 

necessidade de adequar o direito interno às diretrizes previstas no acordo TRIPS.  

O sistema de patentes brasileiro tem seu fundamento na Constituição de 1988, que 

no artigo 5º, XXIX estabelece que à lei caberá a proteção dos inventos e o direito ao 

privilégio temporário de sua exploração. Denis Barbosa (2003) explica que a Constituição 

protege o invento, pressupondo a existência de seus requisitos de novidade, atividade 

inventiva e aplicação industrial, reconhecendo o seu papel de contribuição para o 

desenvolvimento econômico e, dessa forma, protege os inventos provenientes dos mais 

variados campos tecnológicos, não se opondo a nenhum deles. “Assim, é na Lei 9.279/96, e 

não na esfera constitucional, que se vai discutir a possibilidade e a conveniência de patentear 

cada setor da tecnologia, obedecido sempre o balanceamento constitucional de interesses.” 

(BARBOSA, 2003, p. 114).  

A Lei nº 9.279/96 regula a proteção das patentes, estabelecendo os requisitos 

desta e o processo para a sua obtenção. No tocante às patentes biotecnológicas, a legislação 

foi influenciada pelos dispositivos contidos no acordo TRIPS e apresenta uma visão mais 

restrita com relação a essa matéria.  

São patenteáveis no Brasil as invenções que preencham os requisitos de novidade, 

atividade inventiva e aplicação industrial. Neste sentido, o artigo 10 da Lei nº 9.279/96 

enumera o que não é considerado invenção, ou seja, não é considerado uma criação técnica 

inovadora para satisfazer exigências práticas, e por isso está expressamente excluído da 

proteção das patentes. Dispõe o artigo 10: 
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Não se considera invenção nem modelo de utilidade: 
I - descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos; 
II - concepções puramente abstratas; 
III - esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, 
educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização; 
IV - as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação 
estética; 
V - programas de computador em si; 
VI - apresentação de informações; 
VII - regras de jogo; 
VIII - técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos 
ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; e 
IX - o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na 
natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de 
qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais. (BRASIL, 1996).  

 

Denis Barbosa (2003) entende que esse artigo exclui da patenteabilidade as 

criações industriais abstratas. No tocante à biotecnologia, são relevantes os incisos I, VIII e 

IX. O inciso I estabelece que não é considerado como invenção a descoberta, pois esta não 

abrange um ato criativo, sendo apenas uma revelação de algo previamente existente na 

natureza e que até então era desconhecido. O patenteamento de descobertas é vedado de 

forma universal, pelo fato de que o sistema de patentes visa promover a solução de problemas 

práticos, técnicos, incentivando o progresso, não objetiva recompensar a atividade científica 

pura (BARBOSA, 2003). 

Neste sentido, o inciso IX estabelece que não é considerado como invenção o todo 

ou parte de seres vivos, materiais biológicos encontrados na natureza ou isolados, incluindo o 

genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural, sendo tratados como meras 

descobertas, já que não há uma intervenção humana capaz de alterar a estrutura desses 

materiais. (DEL NERO, 2004).  

Em 2015, foi adotada pelo INPI a Resolução 144, que institui diretrizes de exame 

de patentes em biotecnologia e, no tocante ao artigo 10, estabelece alguns parâmetros sobre o 

que não pode ser patenteável: 

 

Conforme o entendimento adotado por esse Instituto, do ponto de vista técnico, os 
termos e expressões utilizados nesse inciso são interpretados da seguinte forma:  
· o “todo” (de seres vivos naturais) refere-se a plantas, animais, 
microrganismos e qualquer ser vivo;  
· “parte de seres vivos naturais” refere-se a qualquer porção dos seres vivos, 
como órgãos, tecidos e células;  
· “materiais biológicos encontrados na natureza” englobam o todo ou parte de 
seres vivos naturais, além de extratos, lipídeos, carboidratos, proteínas, DNA, RNA, 
encontrados na natureza ou ainda que dela isolados, e partes ou fragmentos dos 
mesmos, assim como, qualquer substância produzida a partir de sistemas biológicos, 
por exemplo hormônios e outras moléculas secretadas, vírus ou príons. Vale 
salientar que moléculas sintéticas idênticas ou indistinguíveis de suas contrapartes 
naturais também estão enquadradas nessa definição;  
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· por “isolados da natureza” entende-se toda e qualquer matéria extraída e 
submetida a um processo de isolamento ou purificação, i.e. que retira do contexto 
natural;  
· “genoma” é o conjunto de informações genéticas de uma célula, organismo 
ou vírus;  
· “germoplasma” é o conjunto de material hereditário de uma amostra 
representativa de indivíduos de uma mesma espécie;  
· “processo biológico natural” é qualquer processo biológico que ocorra 
espontaneamente na natureza e nos quais a intervenção humana não afeta o resultado 
final; [...] (INPI, 2015, p. 18). 

 

Em matéria de biotecnologia, especificamente nessas áreas citadas acima, a 

Resolução do INPI somente entende que a invenção é patenteável se a intervenção humana 

técnica desempenha um papel importante no resultado ou quando sua influência é decisiva. 

Ou seja, se o resultado não pode ser alcançado sem a intervenção humana, tal produto ou 

processo é considerado como invenção (INPI, 2015).  

Prosseguindo, o artigo 18 da Lei estabelece que, mesmo havendo invenção com os 

seus requisitos legais, não será passível de patenteamento: 

 

Art. 18. Não são patenteáveis: 
I - o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde 
públicas; 
II - as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, 
bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e os respectivos 
processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do 
núcleo atômico; e 
III - o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos (sic) transgênicos 
que atendam aos três requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e 
aplicação industrial - previstos no art. 8º e que não sejam mera descoberta. 
Parágrafo único. Para os fins desta Lei, microorganismos (sic) transgênicos são 
organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem, 
mediante intervenção humana direta em sua composição genética, uma característica 
normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais (BRASIL, 1996). 

 

Esse artigo possui muitas implicações, e logo no primeiro inciso tem-se um 

critério carregado de subjetividade, qual seja, a vedação do patenteamento do que é contrário 

à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas. A redação deste inciso 

reproduz parcialmente o conteúdo de um dos artigos do TRIPS, que estabelece que os 

membros do acordo podem excluir da patenteabilidade as invenções que atentem contra a 

moralidade e a ordem pública (BRASIL, 1994). Entretanto, na redação deste artigo, há a 

previsão de que a exclusão desse tipo de invenção também engloba a proteção da vida 

humana, das formas de vida animal e vegetal, além da proteção à saúde e a prevenção de 

prejuízos ao meio ambiente, e, portanto, há o estabelecimento de exemplos de justificativas 

para se obstar o patenteamento de invenção.  
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Neste âmbito, a Lei brasileira não estabeleceu nenhum parâmetro ou justificativa 

do que pode ser considerado como contrário à moral, aos bons costumes e à ordem pública, ao 

contrário da legislação europeia que, conforme explicitado acima, estabeleceu algumas 

hipóteses não taxativas neste sentido, na Diretiva 44/98. A falta de parâmetro dificulta a 

interpretação deste inciso e a determinação de seu alcance, já que estes são conceitos dotados 

de um significado valorativo e, consequentemente, possuem alto grau de subjetividade, 

modificando-se constantemente no contexto histórico, social e cultural.  

Entretanto, o cenário de insegurança alterou-se recentemente, já que a Resolução 

144 do INPI, de 2015, estabeleceu alguns parâmetros não exaustivos sobre o que não pode ser 

considerado invenção patenteável no inciso I, do art. 18, quais sejam: 

 

(a)  processos de clonagem do ser humano;  
(b)  processos de modificação do genoma humano que ocasionem a modificação da 
identidade genética de células germinativas humanas; e  
(c)  processos envolvendo animais que ocasionem sofrimento aos mesmos sem que 
nenhum benefício médico substancial para o ser humano ou animal resulte de tais 
processos.  
Em reivindicações com a redação “Processo para clonagem de células de 
mamífero”, entende-se que o termo “mamífero” inclui seres humanos. Assim, tal 
reivindicação poderia ser prejudicial à moral, ordem e à saúde públicas, e, portanto, 
violaria o art. 18 (I) da LPI. Nesse caso, a exclusão dos mamíferos humanos do 
escopo de proteção seria uma limitação negativa (disclaimer) aceitável, mesmo se os 
seres humanos não estiverem excluídos no relatório descritivo original (INPI, 2015, 
p. 24). 

 

Tais diretrizes representam uma importante fonte interpretativa para os pedidos de 

patentes, pois o texto puro da lei oferecia uma dificuldade ao exame daqueles, pois 

transformava um processo que é predominantemente objetivo (análise dos pressupostos 

legais, requisitos das patentes) em um processo com grande caráter subjetivo. Isso é 

prejudicial na medida em que “haveria a possibilidade de, em sociedades que se reconhecem 

plurais, traçar-se uma métrica para bons costumes?” (NAVES; SÁ, 2009, p. 69).  

Não necessariamente a Resolução do INPI será suficiente para superar a questão 

da identificação do que é contrário à moral, à ordem pública e aos bons costumes, pois ela 

constitui-se apenas em uma diretiva, um parâmetro interpretativo. E como tal, deve ser revisto 

e reconstruído conforme as necessidades e o contexto histórico e social vão se modificando, o 

que transforma, consequentemente, a forma de interpretação. Por isso é necessário sempre 

estar aberto ao debate, incluindo as reflexões éticas e a valoração social da biotecnologia e 

dos avanços científicos.  
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Outro ponto de interesse nas patentes biotecnológicas no Brasil é a análise da 

previsão do inciso III do art. 18, o qual estabelece que não é passível de patenteamento o todo 

ou parte de seres vivos, exceto microrganismos transgênicos que atendam aos três requisitos 

de patenteabilidade que são a novidade, a atividade inventiva e a aplicação industrial, e desde 

que não sejam meras descobertas. Na Resolução 144, de 2015, o INPI estabelece que: 

 

o termo genérico “microrganismo” é empregado para bactérias, arqueas, fungos, 
algas unicelulares não classificadas no Reino Plantae e protozoários. Dessa forma, 
dentre o todo ou parte dos seres vivos, naturais ou transgênicos, a LPI permite 
apenas o patenteamento de microrganismos transgênicos (INPI, 2015, p. 26).   

 

Portanto, somente os microrganismos transgênicos são passíveis de 

patenteamento, sendo definidos como organismos que expressem uma característica não 

alcançável pela espécie em condições naturais, excetuando o todo ou parte de plantas e 

animais, sendo imprescindível a intervenção humana.  

Assim, essa definição abrange microrganismos que são obtidos por meio de 

técnicas que possibilitem a alteração da composição genética do ser vivo, alteração esta que 

não é alcançável em condições naturais pela espécie, ou seja, a intervenção humana é 

essencial para a alteração e deve estar bastante clara no pedido da patente. Neste sentido, 

importante verificar que somente são patenteáveis as reivindicações de microrganismos, ou 

seja, caso haja reivindicações de partes de seres vivos, como plantas e animais, mesmo que 

transgênicos, não são passíveis de patenteamento (INPI, 2015).  

Percebe-se, assim, uma limitação no patenteamento de biotecnologia no Brasil, 

atentando-se para o fato de a Lei nº 9.279/96 possuir poucas referências à biotecnologia e os 

dispositivos relacionados a esta possuem uma redação vaga e imprecisa. Cláudia Inês Chamas 

(2004) entende que a Lei brasileira possui patamares mais reduzidos de proteção 

biotecnológica em comparação com os Estados Unidos, Japão e Europa, por ser altamente 

restritiva. O Brasil possui dispositivos consonantes aos estabelecidos pelo TRIPS como 

patamar mínimo de proteção da propriedade intelectual e, assim, não se percebe uma proteção 

mais detalhada e uniforme sobre a propriedade intelectual no tocante à biotecnologia.  

Países como os Estados Unidos e os pertencentes à União Europeia possuem 

amplo escopo de regras jurídicas e de diretrizes interpretativas, como regulamentos e decisões 

judiciais a respeito das patentes biotecnológicas. Nestes países, há um trabalho para adequar o 

ordenamento jurídico às necessidades e à evolução da biotecnologia, o que não ocorre de 

forma satisfatória no Brasil.  
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As consequências disso são várias, podendo citar o êxodo de pesquisadores 

brasileiros para outros países onde as condições de patenteamento das pesquisas são mais 

favoráveis, a diminuição de incentivos para a realização de pesquisas no país, diminuindo o 

fluxo e transferência de tecnologia. Atenta-se também para o fato de que a situação corrente 

do Brasil, propicia também práticas de biopirataria, ou seja, a apropriação indevida de 

recursos biológicos ou conhecimento tradicional para serem patenteados em outros países, 

gerando um direito de exclusividade sobre um bem que foi acessado de forma ilegal.  

Portanto, a complexidade dos problemas demanda uma solução articulada entre 

diversos setores, envolvendo o governo, a iniciativa pública, a privada e a não governamental, 

assim como uma melhor adequação da regulamentação, especialmente no que tange à 

compatibilização entre a Lei de Propriedade Industrial e a recente Lei de Acesso aos Recursos 

genéticos.   

 

4.2 A patenteabilidade da biotecnologia: desafios e incertezas  

 

A proteção patentária da biotecnologia ainda gera polêmicas e possui pontos 

obscuros. As patentes, na sua concepção originária, eram destinadas a invenções que 

envolviam máquinas ou outros aparatos técnicos, porém, com a biotecnologia, esse ramo do 

direito tem que enfrentar um novo tipo de conhecimento, de aplicação prática, que não 

abrange substâncias ou materiais inanimados, muito pelo contrário, abrange substâncias 

biológicas, seres vivos, que se modificam e possuem um ciclo vital. Este fato dificulta a 

aferição dos requisitos da patenteabilidade, razão pela qual é necessário que as legislações ou 

as interpretações judiciais se amoldem a esse novo conhecimento, devendo estar sempre em 

aberto, o diálogo acerca desse tema. 

Neste sentido, abordando os desdobramentos das patentes biotecnológicas, 

Cláudia Inês Chamas atenta para o fato de que: 

  

a proteção patentária da biotecnologia trouxe desafios inéditos para o sistema de 
propriedade industrial: aumento da quantidade de pedidos processados, dificuldades 
para se manter padrões de qualidade no exame de patentes, sobreposição de quadros 
reivindicatórios, patentes com requisitos de novidade, atividade inventiva ou 
utilidade sem comprovação satisfatória, incapacidade para monitorar a evolução das 
tecnologias a partir da análise da informação patentária, disputas milionárias por 
fatias de monopólios, aumento da dependência das patentes, entre vários outros. 
(2009, p. 75). 

 



118 

 

Neste contexto de incertezas e desafios, imprescindível é a análise das questões 

mais controversas no tocante às patentes biotecnológicas, que dizem respeito, 

preponderantemente, aos requisitos de patenteabilidade desses produtos e processos, além da 

difícil determinação, neste ramo de conhecimento, do que pode ser considerado invento 

(patenteável) e o que pode ser considerado como descoberta (não patenteável).  

Conforme foi visto, a regulamentação jurídica da patente é clara em estabelecer 

que ela somente será concedida a inventos que possuam os requisitos de novidade, atividade 

inventiva e aplicabilidade industrial. Entretanto, em matéria de biotecnologia, a visualização 

desses elementos muitas vezes é obscura e, estabelecer o que é realmente um invento 

patenteável, torna-se tarefa complexa, demandando um constante debate, enriquecido pelas 

interpretações judiciais de casos concretos. Neste sentido, 

 

a matéria das biotecnologias é um domínio complexo um grande número de 
produtos e processos biológicos ou microbiológicos podem ser encontrados no meio 
ambiente natural. De fato, a matéria das biotecnologias é derivada da natureza, o que 
poderia dar ensejo a um questionamento da “noção” de invenção neste domínio  
(LOUREIRO, 1999, p. 25). 

 

Pierre-Louis Renard (2010), em estudo detalhado acerca da distinção entre 

invenção e descoberta, explica que a diferença entre esses dois vocábulos, tanto 

semanticamente quanto legalmente, no direito da propriedade intelectual, sempre teve limites 

tênues, especialmente pelo fato de serem vocábulos que estão intrinsecamente ligados. A 

noção de novidade é comum a ambas concepções, estando presente na base tanto do conceito 

de descoberta, quanto no de invenção, no sentido em que esta é a ação de criar qualquer coisa 

nova e aquela indica uma ação de descobrir, encontrar e fazer conhecer algo previamente 

desconhecido.  

Explica o autor (RENARD, 2010), que nos tempos mais antigos, quando surgiram 

as primeiras regulamentações da propriedade intelectual e o aumento da percepção da 

necessidade de proteger inventos, a diferenciação de ambas concepções era quase 

imperceptível, mas ao longo do tempo as concepções foram se dissociando, especialmente 

pelo fato da necessidade de se proteger economicamente aqueles produtos que tinham 

aplicação industrial e utilidade. A noção de descoberta passou a se vincular mais à ciência, e a 

noção de invenção, à técnica, ou ao que é passível de aplicação industrial.  

É possível conceituar invenção como uma produção intelectual que apresenta uma 

novidade, tendo sido obtida por meio da engenhosidade humana, sendo imprescindível a 

aplicação industrial (SÁ; NAVES, 2015). É uma criação do espírito humano, a qual tem uma 
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utilidade industrial, ou seja, a invenção possui um elemento objetivo, que é o aumento da 

utilidade existente anteriormente à sua criação, por meio da satisfação de alguma necessidade, 

e um elemento subjetivo, que é a atividade criativa do ser humano (MAGALHÃES, 2011). 

Para se configurar uma invenção patenteável, o bem intelectual há que manifestar 

um contributo humano criativo para a sociedade, por meio da satisfação de uma necessidade.  

“Onde não há atividade criativa, não pode haver direito de exclusividade, pois não há 

atividade inventiva e a patente é, nos termos das leis nacionais e acordos internacionais, 

aplicável somente às invenções” (MAGALHÃES, 2011, p. 125). 

A invenção difere-se da descoberta, pois esta refere-se apenas à revelação de algo 

previamente existente na natureza e que era desconhecido. Na descoberta não há componente 

criativo em si, pois os fenômenos e elementos que compõem a natureza existem 

independentemente da atuação humana, que passa a ter conhecimento deles apenas após 

descobri-los, sem haver uma interferência em sua dinâmica ou estrutura.  

Assim, a descoberta se refere a revelação de causas, fenômenos e propriedades 

que já existem na natureza, enquanto a invenção é a aplicação prática e técnica deste 

conhecimento para a satisfação das necessidades sociais (HIMANSHU, 2012). Não podem ser 

consideradas como invenções, matérias previamente existentes na natureza ou fenômenos 

naturais, mas estes podem se constituir em instrumentos viabilizadores de uma invenção, 

sendo que esta, necessariamente, deverá conter o ato inventivo e a novidade, de forma a 

deixar clara a presença da engenhosidade humana. 

Interessante observar que 

 

existe uma estreita e dialética relação entre ambas. As descobertas permitem à 
ciência evoluir e consequentemente também às invenções que dela resultam e que 
vão constituir a tecnologia. A tecnologia, por sua vez, cria instrumentos que nos 
permitem conhecer melhor os fenômenos naturais fazendo novas descobertas 
(MAGALHÃES, 2011, p. 133).  

 

Por estarem estreitamente vinculados, é difícil determinar quando uma descoberta 

se transforma em invenção patenteável. Tal situação é ainda mais grave quando se diz respeito 

à biotecnologia e seus critérios para delimitar quando a atividade empregada pelo homem foi 

suficientemente inovadora para possibilitar a concessão da patente. Nestes casos, a 

interpretação e avaliação das atividades dos pesquisadores é essencial, havendo uma 

infinidade de normas, resoluções e decisões judiciais que visam esclarecer essas diferenças 

para manter a integridade do instituto das patentes.  
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Vladmir Garcia Magalhães (2011) chama atenção para o fato de que o 

desenvolvimento da biotecnologia contribui para a desconstrução da distinção entre 

descoberta e invenção, sendo que, em muitos casos, há uma completa confusão entre os dois 

elementos, deturpando os objetivos da patente.  

Neste sentido,  

 

muitos dos produtos biotecnológicos têm função meramente decorativa, isto é, são 
objetos dedicados à vedação do setor à entrada de outros concorrentes. Muitas das 
invenções são apenas maneiras diferentes de configurar um determinado material. 
Assim, vários produtos que assumem a natureza de invenção não passam de mera 
cópia de objetos existentes na natureza, quando não são obtidos diretamente do meio 
ambiente, sendo essa descoberta normalmente considerada invenção para os efeitos 
de concessão dos títulos de propriedade intelectual (TOLEDO, 2012, p. 325). 

 

Assim, Salvador Darío Bergel (2006) alerta para o fato de que a proteção de 

patentes biotecnológicas, poderia acabar desnaturalizando os requisitos da patenteabilidade, 

devido ao fato de ainda não ser clara a distinção entre inovação (patenteável) e descoberta 

(não patenteável) no âmbito da biotecnologia.  

Além disso, continua Bergel (2006), as patentes biotecnológicas demandam uma 

forte proteção, e assim, poder-se-ia conceder patentes a descobertas sobre genes, plantas, 

microrganismos ou materiais em seu estado natural, ou seja, patentes amplas que podem 

chegar a exceder o que foi reivindicado pelo pedido de concessão de patente. Fato este 

totalmente contrário aos interesses sociais e viabilizador de monopólios prejudiciais ao 

desenvolvimento equilibrado da tecnologia. 

Em artigo mais recente, Salvador Darío Bergel (2014) continua apresentando 

preocupações no tocante às patentes biotecnológicas, pois está crescendo o número de 

requerimentos de patentes nos quais se busca uma proteção patentária a “inventos” que são 

apenas uma aplicação de um princípio ou uma lei natural sem uma verdadeira contribuição 

inventiva, o que é altamente criticável por ser prejudicial às pesquisas científicas, pois há a 

criação de impedimentos legais ao seu desenvolvimento.  

A breve análise desses posicionamentos deixa evidente que ainda há muitas 

dúvidas e controvérsias no tocante ao patenteamento de biotecnologia, e que o debate acerca 

da matéria patenteável e a distinção entre invenção e descoberta ainda está longe de ser 

superado, abrindo um cenário de dificuldades e incertezas, que pode culminar em problemas 

na qualidade das patentes, afetando o seu próprio fundamento e razão de ser.  

Neste âmbito, Graham Dutfield (2004) aponta para o fato de que há um processo 

de decadência da qualidade das patentes concedidas pelos escritórios em todo mundo, não só 
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pelo fato de o volume de pedidos de patentes ter aumentado de forma expressiva, mas 

também em razão de que, em alguns ordenamentos jurídicos, as normas para determinar o que 

é um invento biotecnológico estão sendo relativizadas, especialmente nos EUA, conforme 

visto.  

 

Então, o problema causado pelas normas sobre patentes, que permitem que 
substâncias naturais descobertas sejam protegidas, consistem no aumento do número 
de patentes sendo concedidas para “invenções” que carecem de passo inventivo e de 
inovação e são essencialmente reformulações do conhecimento existente, com 
reivindicações que cobrem produtos que diferem minimamente, se é que diferem, 
daqueles que já existem (DUTIFIELD, 2004, p. 71-72).  

 

O autor apresenta a preocupação de que, não distinguindo de forma clara a 

descoberta e a invenção biotecnológica, o sistema de patentes pode se tornar um verdadeiro 

sistema de quase-registro de informações, o que denota a incompatibilidade das patentes com 

o instituto da descoberta (DUTFIELD, 2004).  

Nesse âmbito, a confusão entre descoberta e invenção pode gerar um excesso de 

patenteamento de processos e resultados intermediários das pesquisas, ou seja, sem que exista 

verdadeiramente um invento. Assim, é possível que haja muitos detentores de patentes sobre 

conhecimentos intermediários, gerando uma situação de bloqueio mútuo, dificultando o 

acesso e intercâmbio de conhecimentos entre pesquisadores (CÉSAR, 2011).  

Este cenário deturpa o fundamento da patente, pois esta possui um claro objetivo, 

que se constitui não só na recompensa econômica destinada ao inventor, mas também no 

incentivo ao desenvolvimento da tecnologia, o que só pode ser alcançado caso haja a 

concessão de exclusividade somente a inventos e não a descobertas. 

Em sentido similar, Salvador Darío Bergel (2014) explica que a diferenciação 

entre invenção e descoberta com o consequente patenteamento somente da primeira é o que 

de fato garante o equilíbrio de interesses público e privado no direito das patentes. Entretanto, 

quando tal diferença não é respeitada, as patentes não mais funcionam como vetor de 

propagação de conhecimento, mas como barreiras à sua liberdade de disseminação.  

O autor explica que as mudanças ocorridas no sistema de patentes, principalmente 

com a flexibilização do conceito de invenção, com relação à biotecnologia influenciaram o 

ramo das pesquisas científicas. Há uma forte competição econômica neste setor, culminando 

em uma verdadeira corrida pelo patenteamento de biotecnologia. Assim, para acelerar o 

processo de aquisição de patentes, busca-se o patenteamento de invenções em estágios 

iniciais, os quais nem sempre há uma aplicabilidade industrial bem definida. Essas patentes, 
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apesar de terem potencial técnico, são apenas estratégias para que se aproprie a tecnologia, 

havendo um verdadeiro patenteamento de conhecimento e não de soluções técnicas, o que 

pode trazer prejuízos às pesquisas. Isso porque em muitas pesquisas, são necessárias a 

utilização de diferentes invenções patenteadas e, a depender da abrangência dessa patente 

(especialmente se for descoberta, um conhecimento científico com pouca aplicabilidade 

prática) e a forma como a pesquisa está caminhando, é necessário obter licenças, o que 

encarece e dificulta as pesquisas (BERGEL, 2014).  

Há que frisar, neste ponto, que a necessidade de se obter licenças diz respeito 

somente àquelas pesquisas que visam uma destinação econômica, pois, conforme já exposto, 

existe a exceção para o uso experimental, uso acadêmico do bem patenteado, no qual não há a 

necessidade de se obter licenças, pois não há um objetivo de lucro nessas pesquisas. Assim, o 

patenteamento de conhecimento científico com pouca ou nenhuma aplicabilidade industrial é 

prejudicial para as pesquisas que tem como destinação a aplicabilidade prática dos resultados, 

visando auferir ganhos econômicos. Importante destacar que o patenteamento desses estágios 

iniciais de pesquisa não necessariamente é prejudicial no âmbito da pesquisa acadêmica, mas 

para a indústria tecnológica em geral, os efeitos são adversos e desfavoráveis, podendo causar 

impactos financeiros negativos e atrasos em pesquisa. Portanto, a função social da patente é 

violada neste caso, havendo uma inobservância dos objetivos do instituto.  

Neste sentido, 

 

a patenteabilidade antecipada quando apenas os primeiros passos do processo de 
pesquisa foram dados somente pode satisfazer critérios comerciais de reserva 
estratégica de mercado ou criação de um conjunto de patentes para propósitos 
puramente comerciais, o que é muito negativo para a pesquisa científica em geral 
(BERGEL, 2014, p. 417). 

 

Patrícia Maria Dias Guimarães César (2011) explica que a indústria 

biotecnológica possui uma dinâmica peculiar e uma estrutura mais fragmentada, tanto no 

tocante aos investimentos, à infraestrutura e ao conhecimento gerado. Assim, pelo fato de o 

conhecimento gerado pela indústria ser fragmentado, a titularidade desse conhecimento 

também é fragmentada, o que contribui para a ocorrência de um patenteamento extremo, ou 

seja, muitas patentes para “pequenas invenções”. Neste setor, existem diversas tecnologias 

que estão correlacionadas e muitas vezes são dependentes para a execução de uma invenção, e 

nem sempre os titulares dessas tecnologias são os mesmos.  

A multiplicidade de patentes e titulares, além de gerar assimetria de informações, 

dificulta as negociações de licenciamento ou transferência de tecnologia, podendo inviabilizar 



123 

 

o desenvolvimento de novos produtos e processos. “Seriam patentes detendo a inovação e, 

portanto, o desvirtuamento extremo de sua função” (CÉSAR, 2011, p. 127).  

Neste contexto é importante salientar, conforme foi visto no capítulo anterior, no 

qual questionou-se os posicionamentos que afirmam que as patentes podem restringir o acesso 

a informação, que é necessária a realização de estudos empíricos para verificar, em concreto, 

a existência de prejuízo nas pesquisas pelo numeroso patenteamento de biotecnologia. Isso 

porque as afirmações, em abstrato, sobre os prejuízos que o patenteamento de biotecnologia 

pode trazer às pesquisas constituem-se conjecturas que alertam para os potenciais efeitos 

negativos da prática, sem que se possa afirmar definitivamente sobre a existência desse 

prejuízo. Contudo, o patenteamento de descobertas realmente traz prejuízos não só à ciência e 

às pesquisas, mas ao sistema de propriedade intelectual como um todo e, em que pese a 

dificuldade em se estabelecer o que de fato é uma invenção e uma descoberta, a proteção 

patentária de descoberta deve ser refutada em todas as hipóteses. 

Assim, as discussões acerca das patentes biotecnológicas devem atentar-se para os 

objetivos do sistema de patentes, sendo relevante a observância das seguintes considerações: 

 

o sistema de patentes precisa ser minuciosamente equacionado de maneira a lidar 
com os benefícios do titular da patente e da sociedade. De um lado, deverá ser capaz 
de garantir a segurança da exploração exclusiva da invenção pelo titular da patente 
como incentivo aos constantes investimentos em pesquisa e desenvolvimento de 
novas invenções; de outro deverá ser arquitetado de maneira a evitar que o direito de 
exclusividade: (i) impeça, de forma não razoável, o acesso à informação e ao 
conhecimento; (ii) recaia sobre matérias que não adicionam novos conhecimentos ao 
domínio público; (iii) proteja invenções que são triviais, extraídas, de forma lógica, 
do conhecimento público, o que configuraria um “monopólio” indevido; (iv) viole 
valores morais e de ordem pública; (v) infrinja a ética profissional ou a bioética; (vi) 
cause prejuízos à saúde pública, à saúde e vida dos seres humanos, animais e 
vegetais e ao meio ambiente; (vii) destrua a biodiversidade; e (viii) seja exercido de 
forma abusiva; (ix) obste novas pesquisas e experimentos (AFONSO, 2013, p. 344). 

 

As peculiaridades da biotecnologia geram desafios e incertezas para o direito das 

patentes, fundamentado num contexto no qual o limite entre o que é produto do engenho 

humano e o que é, de fato, um produto natural não está bem definido, criando uma 

instabilidade no próprio sistema de patentes e no setor de pesquisas científicas no geral.  

A diferenciação do que é invenção e descoberta, quando muito, é objeto de 

diretrizes e resoluções governamentais ou dos escritórios de patentes, a exemplo da Resolução 

do INPI, que visam estabelecer parâmetros objetivos e técnicos sobre o que pode ou não ser 

patenteado. A escolha por esses critérios objetivos segue uma lógica de atendimento de 

interesses preponderantes, principalmente os ligados à indústria biotecnológica, que nem 



124 

 

sempre entenderá ser conveniente a existência de uma distinção clara e suficiente entre os 

conceitos. A confusão, as ambiguidades e as incertezas podem ser economicamente benéficas 

a essas indústrias, pois garantirão os benefícios da proteção jurídica sem que haja um trabalho 

suficiente para justificá-la.  

Percebe-se, então, que os critérios técnicos e científicos, por si só, são 

insuficientes para construir a noção de invento e separá-la da noção de descoberta. 

Primeiramente, essa insuficiência está ligada ao fato de que o conhecimento técnico e 

científico é muitas vezes excludente, no sentido em que a sua linguagem não é acessível a 

todos, fazendo com que se criem dificuldades e embaraços interpretativos para juristas e 

teóricos das demais ciências humanas, que são atores interessados na elucidação dessa 

questão. Ademais, é necessário reconhecer que os destinatários da biotecnologia, a sociedade 

civil, também são atores relevantes na construção da legitimidade do patenteamento da 

biotecnologia. 

Relembrando o entendimento de Edgar Morin (2007b), a valoração ética é 

necessária também nas discussões científicas. Portanto, se se compreende que há uma 

insuficiência de critérios técnico-científicos para elucidar uma questão, necessário é inserir 

uma discussão ética e, neste caso especificamente, uma discussão bioética, a qual reconhece a 

autonomia da sociedade para realizar suas escolhas. 

A bioética está relacionada ao estudo ético das práticas dos profissionais de 

diversas áreas, podendo-se citar as ciências biológicas e da saúde, avaliando os impactos 

sobre os seres humanos, as demais espécies, o ecossistema e as suas interações. É, assim, “a 

Ética em todas as suas implicações com a vida, de forma a garantir sua continuidade e 

construir parâmetros de dignidade” (NAVES; REIS, 2016, p. 24).  

Desta forma, a discussão da biotecnologia não pode se furtar ao debate bioético, 

pois está intrinsecamente ligada à vida. A bioética está aberta ao diálogo democrático e este 

vai construindo, reflexivamente, um saber transdisciplinar sobre as indagações e polêmicas 

que envolvem “a vida em todas as suas manifestações, tanto da perspectiva singular quanto 

sistêmica” (NAVES; REIS, 2016, p. 27).  

Através de uma lente bioética, é possível construir um posicionamento que, em 

que pese não científico, tem o potencial de auxiliar na elucidação sobre a distinção entre 

descoberta e o que é invenção, não no tocante à sua acepção técnica, mas no sentido de 

determinar o que a sociedade entende que, eticamente, pode ser considerado como invenção 

ou descoberta. A sociedade deve estabelecer a ética no uso de seres vivos, quais os limites, até 
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onde é possível fazer alterações e até que ponto é possível identificar um organismo 

modificado como algo natural, algo vivo. 

A determinação do limite entre o que é artificial (invento) e o que é natural 

(descoberta) não deve ser objeto apenas de conjecturas científicas e técnicas, pois essa 

questão engloba a compreensão do que é a vida e esta não se reduz a termos biológicos, 

químicos e físicos, ela engloba noções culturais, histórias e éticas. Portanto, a bioética é 

também um importante instrumento a ser utilizado para a discussão acerca dos limites do 

patenteamento, pois reconhece e legitima a valoração social da biotecnologia.     

Neste âmbito, os questionamentos acerca da privatização da vida pelo direito das 

patentes é uma questão que também deve ser discutida à luz da bioética. Essa indagação 

torna-se cada vez mais visível e urgente, devendo ser analisada e discutida, principalmente no 

que tange à relação entre a detenção de uma patente biotecnológica e o recurso biológico ou 

genético em si. Assim, interessante é verificar a existência ou não de uma privatização do 

recurso biológico, bem tangível, causada pela concessão de uma patente biotecnológica, 

sendo necessário levar em consideração a titularidade da biodiversidade e a noção de bem de 

uso comum do povo.   

 

4.3 Patentes biotecnológicas e biodiversidade: há uma verdadeira privatização dos 

recursos biológicos tangíveis?  

 

Os recursos genéticos e biológicos em geral são a matéria prima essencial para a 

indústria biotecnológica. Esses recursos são elementos constitutivos da biodiversidade, sendo 

os componentes que possuem valor econômico e de uso para o ser humano. Neste contexto, a 

discussão sobre o questionamento acerca das patentes biotecnológicas e a privatização dos 

recursos biológicos e genéticos pressupõe uma análise do regime de propriedade e titularidade 

sobre esses recursos, ou seja, sobre a biodiversidade em geral, sendo as normas de direito 

internacional essenciais neste aspecto.  

A construção de um arcabouço jurídico internacional de proteção da 

biodiversidade e, neste âmbito, a determinação de sua titularidade, não foi e ainda não está 

isenta a debates que contrapõem visões, objetivos e interesses conflitantes. Hoje, o mais 

importante documento acerca da proteção da biodiversidade é a Convenção sobre Diversidade 

Biológica, tratado adotado durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, em 1992, que trouxe importantes diretrizes a serem seguidas pelos países e 
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algumas rupturas com relação às visões de mundo sobre a biodiversidade, especialmente no 

tocante à sua titularidade, gestão e utilização.  

O reconhecimento da gravidade dos problemas ambientais e sua característica de 

serem transnacionais, levou à necessidade de se discutir soluções em âmbito internacional e 

buscar o fomento da cooperação entre países e a iniciativa privada, como a comunidade 

científica, a sociedade civil e o setor industrial. Um dos aspectos que, à época das discussões 

anteriores à assinatura da CDB, era de grande relevância dizia respeito à situação jurídica da 

biodiversidade, tendo em vista a necessidade de sua conservação. André de Paiva Toledo 

explica que: 

o confronto doutrinário [...] caracterizou-se por ser uma batalha em torno da questão 
da soberania nacional sobre os recursos naturais. De um lado, as nações 
industrializadas, nas quais se inserem todas as forças políticas governamentais e não 
governamentais, continuavam a defender a tese de que determinados ecossistemas 
faziam parte do patrimônio comum da humanidade e que os Estados seriam meros 
depositários de tais bens; do outro lado, as nações pobres do Sul não aceitavam essa 
constatação, defendendo que, da mesma forma com que o Norte pôde 
independentemente traçar sua linha de desenvolvimento socioeconômico, elas 
também tinham o direito de, soberanamente, administrar as riquezas localizadas no 
interior de suas fronteiras (2012, p. 171).   

 

O argumento do Patrimônio Comum da Humanidade, sob o persuasivo viés 

humanitário, de preservação ambiental e preocupação com os interesses das próximas 

gerações, encobria o verdadeiro interesse de acesso irrestrito à biodiversidade de países em 

desenvolvimento que não possuíam recursos para explorá-la de forma eficiente. Esse interesse 

é bastante visível com relação aos países megadiversos, como o Brasil, cuja riqueza biológica 

e genética possui uma grande utilidade para o setor biotecnológico e a internacionalização da 

biodiversidade, portanto, garantiria um livre acesso à indústria e laboratórios, satisfazendo 

suas pretensões mercadológicas e econômicas.  

Entretanto, conforme explica André de Paiva Toledo (2012), a concepção de 

patrimônio comum da humanidade é equivocada e incompatível com as normas de Direito 

Internacional. A soberania nacional é o fator caracterizante do poder político de um Estado 

perante a comunidade internacional e essa soberania se exerce dentro de seu território e frente 

aos demais Estados. Assim, não é possível visualizar, dentro do Direito Internacional a 

possibilidade de a soberania nacional ser nula ou simplesmente desconsiderada quanto aos 

recursos naturais, que é um dos elementos integrantes do território nacional.  

Os países em desenvolvimento, portanto, se organizaram de forma a combater a 

concepção de Patrimônio Comum da Humanidade, pugnando pela observância das normas de 

Direito Internacional, defendendo a bandeira da soberania sobre os recursos naturais e 
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biológicos encontrados em seu território e que estes deveriam ser utilizados de forma 

sustentável, de modo a contribuir para o desenvolvimento dos países e para a preservação da 

biodiversidade, com o necessário apoio e cooperação dos países desenvolvidos. Buscou-se a 

desvinculação da dependência econômica com o Norte, através da devida aplicação das 

normas do Direito Internacional.  

A CDB representou uma vitória para a perspectiva “sulista”, pois, ao reafirmar os 

direitos soberanos dos Estados sobre seu território, deu fim às infundadas discussões sobre a 

necessidade de internacionalização da biodiversidade como Patrimônio Comum da 

Humanidade, entendimento completamente incompatível com os fundamentos de direito 

internacional.  

Assim, não há dúvidas de que a biodiversidade pertencente a um território é 

propriedade dos Estados soberanos, seu titular. No artigo 3º, a CDB reafirma as noções 

primordiais do Direito Internacional, salientando a soberania dos Estados sobre seus recursos 

naturais, estabelecendo que eles têm o direito soberano de explorar os seus próprios recursos 

biológicos e genéticos, havendo a necessidade de se observar as políticas ambientais 

estabelecidas em âmbito nacional.  

A soberania dos Estados, portanto, incide não somente sobre cada indivíduo de 

cada espécie localizado em seu território, mas abrange também os componentes intrínsecos de 

cada ser vivo, ou seja, os genomas, as propriedades químicas, biológicas, substâncias naturais, 

proteínas, enzimas, enfim, todos os componentes biológicos e genéticos da biodiversidade. 

Neste âmbito, os produtos derivados dos organismos vivos e dos componentes intrínsecos, 

mesmo que gerados por combinações e misturas realizadas artificialmente, estão também sob 

a soberania dos Estados, ou seja, os organismos que foram modificados por qualquer técnica 

de biotecnologia e engenharia genética são também parte da biodiversidade do país 

(TOLEDO, 2012).   

Assim, pacificado o entendimento da soberania dos Estados sobre a 

biodiversidade, os regimes de propriedade, as formas de acesso e utilização dos recursos 

biológicos, assim como a propriedade intelectual são estabelecidos por normas internas dos 

países soberanos.  

No Brasil, a Constituição da República estabelece, no artigo 225, que o meio 

ambiente é um bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Em 

consonância com esse dispositivo, a Lei nº 13.123/2015 também frisa a natureza de bem de 

uso comum do povo do patrimônio genético nacional.  
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O meio ambiente, incluindo-se a biodiversidade e o patrimônio genético, como 

bem de uso comum e essencial à qualidade de vida não corresponde nem à noção de bem 

privado, pertencente a uma pessoa natural ou jurídica de caráter privado, e nem à noção de 

bem público, pertencente a uma pessoa jurídica de direito público, pois é um bem ligado aos 

interesses metaindividuais, sendo, portanto, um bem difuso (FIORILLO, 2013).  

Por possuir natureza jurídica difusa, o meio ambiente é um bem indivisível e 

transindividual, pertencente a todos, sendo obrigação tanto do Estado quanto da sociedade 

civil a sua conservação e proteção (COSTA; RESENDE, 2011).  

 

O art. 225 estabelece, por via de consequência, a existência de uma norma 
constitucional vinculada ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, assim como 
reafirma que todos, e não tão somente as pessoas naturais, as pessoas jurídicas de 
direito privado ou mesmo as pessoas jurídicas de direito público interno, são 
titulares desse direito, não se reportando, por conseguinte, a uma pessoa 
individualmente concebida, mas sim a uma coletividade de pessoas indefinidas, no 
sentido de destacar uma posição para além da visão individual, demarcando critério 
nitidamente transindividual, em que não se pretende determinar, de forma rigorosa, 
seus titulares. O povo, portanto, é quem exerce a titularidade do bem ambiental 
dentro de um critério, adaptado à visão da existência de um “bem que não está na 
disponibilidade particular de ninguém, nem de pessoa privada nem de pessoa 
pública”. O bem ambiental criado pela Constituição Federal de 1988 é, pois, um 
bem de uso comum, a saber, um bem que pode ser desfrutado por toda e qualquer 
pessoa dentro dos limites constitucionais (FIORILLO, 2013, p. 167). 

 

Neste sentido, pode-se entender que a biodiversidade e o patrimônio genético 

nacionais são de titularidade de todos, sem exceção, podendo ser utilizada de forma 

compatível com os preceitos constitucionais e infraconstitucionais, atentando-se, 

especificamente, para a necessidade de observância do desenvolvimento sustentável e os 

interesses das gerações futuras.  

Entretanto, mesmo reconhecendo a titularidade difusa do meio ambiente em geral, 

pela constituição e do patrimônio genético, conforme a Lei nº 13.123/2015, o regime de 

propriedade, as formas de uso e de acesso em geral são definidas por leis infraconstitucionais, 

não podendo se afirmar de antemão que há um regime de acesso ilimitado e não 

regulamentado de seus elementos constitutivos.  

A titularidade difusa do meio ambiente não é óbice à apropriação e à utilização 

privada de seus elementos que, quando individualizados, podem ser objetos de apropriação. 

“As possibilidades de utilização e apropriação de objetos pelo sujeito de direito privado são 

imensas, e o sistema está a expandir o universo dos objetos de direito. Uma das últimas 

fronteiras é o homem e mesmo este, pelo menos em parte, termina por não escapar” (SILVA, 

2002, p. 218).  
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Complexa é a questão da apropriação, pública ou privada, dos elementos 

constitutivos do meio ambiente, envolvendo não só aspectos legais e jurídicos no geral, mas 

também muitas implicações e questionamentos éticos, econômicos, sociais e culturais. 

Importante salientar, portanto, que não é objeto da presente dissertação discorrer sobre a 

regulamentação da propriedade e titularidade dos elementos constitutivos do bem ambiental, 

mas apenas analisar a correlação entre os direitos de propriedade intelectual, especificamente 

as patentes, e os recursos biológicos. Neste âmbito, considerando-se a titularidade difusa da 

biodiversidade, necessário analisar a relação das patentes biotecnológicas com a 

biodiversidade e especificamente os recursos biológicos e genéticos, questionando se as 

patentes implicam em privatização desses recursos em si mesmos.  

As patentes, como propriedade intelectual, protegem o bem intelectual, intangível, 

que constitui a invenção. Viu-se, no capítulo anterior, que as patentes possibilitam uma 

privatização da informação, o bem intangível veiculado na invenção, no sentido de torná-la 

um bem escasso para o mercado, mercantilizando-a, e possibilitando o exercício de um 

controle sobre ela, constante no uso exclusivo, para fins econômicos, e a determinação dos 

moldes como esse uso se dará, assim como quem poderá fazê-lo. Importante reforçar que essa 

privatização, contudo, não implica necessariamente em restrição de acesso à informação.  

Neste âmbito, há que se lembrar que a informação veiculada na invenção está 

diretamente relacionada a um substrato material, tangível que, no caso das patentes 

biotecnológicas são os recursos biológicos e genéticos. Sendo assim, alguns autores entendem 

que as patentes possibilitam uma apropriação privada, ou privatização, do recurso biológico 

em si. Passa-se, então, à análise desses posicionamentos: 

Camena Guneratne (2012) explica que as patentes têm como objeto um bem 

intelectual, fruto de processos cognitivos e criativos do ser humano, e entende que o objeto 

que é realmente protegido por esse instituto jurídico não é a ideia por si mesma, mas o uso e o 

valor que pode ser derivado dessa ideia. Ou seja, o bem intelectual é intangível, mas o objeto 

de proteção é a manifestação tangível desse bem. “intellectual property thus draws an analogy 

between intangible assets and corporeal property in order to provide the former with the 

protection given to the latter25” (GUNERATNE, 2012, p. 58).  

Assim, as patentes biotecnológicas, como propriedade intelectual sobre recursos 

biológicos, representam um controle monopolístico sobre esses recursos, criando uma 

escassez artificial sobre bens que são de acesso livre e de titularidade da coletividade. Essa 

                                                             
25A propriedade intelectual estabelece assim uma analogia entre os bens intangíveis e a propriedade corpórea, a 
fim de proporcionar aos primeiros a proteção concedida a estes últimos (tradução nossa).   
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escassez criada pode transformar esses recursos em fontes de riqueza para quem os controla, 

causando uma alocação de riqueza social para quem detém esses recursos, ao possuir o poder 

de ditar a forma como ele será usado por outros (GUNERATNE, 2012).  

Em entendimento similar, Marie-Angèle Hermitte (2004) entende que o 

patenteamento permite um controle sobre o recurso biológico em si. Explica a autora que, 

“quando objetos biológicos têm seus elementos patenteados, são protegidos por uma 

exclusividade total. Daí em diante, os concorrentes não podem ter acesso ao recurso para criar 

novos produtos” (HERMITTE, 2004, p. 27). A restrição de acesso ao recurso não é total, pois 

há uma isenção para a realização de pesquisa, não havendo um prejuízo grande para a área de 

pesquisa acadêmica, entretanto, no caso dos agricultores, pode haver prejuízo na utilização de 

sementes patenteadas sem que haja violação de patentes.  

Vandana Shiva entende que as patentes permitem a conversão do conhecimento 

em propriedade e a indústria biotecnológica permite o controle sobre mercados e recursos 

biológicos. Sendo assim,    

 

enquanto a biodiversidade e os sistemas de conhecimento indígenas satisfazem as 
necessidades de milhões de pessoas, novos sistemas de patentes e de direitos de 
propriedade intelectual ameaçam apropriar-se destes recursos e processos de 
conhecimento vitais do Terceiro Mundo e convertê-los em monopólio vantajoso 
para empresas do Norte. As patentes estão, por isso, no centro do novo colonialismo 
(SHIVA, 2005, p. 320).   

 

As patentes, para a autora (SHIVA, 2005), são verdadeiros instrumentos de 

subjugação dos países menos desenvolvidos e ricos em biodiversidade, comparando-as à 

instrumentos de um novo colonialismo. Ou seja, ao realizar essa analogia, o que a autora quer 

dizer é que as patentes viabilizam um “saque” da biodiversidade desses países, que vai ser 

apropriada pelas indústrias biotecnológicas. Tal posicionamento é um tanto quanto 

desmesurado, pois cria um alarde sobre uma prática legal e legítima, qual seja, o 

patenteamento de biotecnologia. Ademais, cria a sensação de que as patentes nessa área 

possuem apenas um viés desfavorável e ameaçador aos países megadiversos quando, em 

verdade, o desenvolvimento da biotecnologia tem muitas aplicações benéficas para a 

sociedade e é um instrumento que impulsiona o desenvolvimento econômico e, como tal, deve 

ser fomentado por esses países para auxiliar no seu desenvolvimento econômico e social.  

Não se deixa de reconhecer que as patentes biotecnológicas possuem problemas, 

principalmente quanto ao acesso ao patrimônio genético e aos conhecimentos tradicionais, 

que nem sempre são feitas conforme as normas de acesso, nem mesmo acompanhada de 
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repartição de benefícios e transferência de tecnologia. Entretanto, essa crítica não está 

direcionada às patentes como instituto jurídico, mas sim aos desdobramentos que podem 

ocorrer no processo, no qual a obtenção de uma patente é a finalidade. Assim, por tratar-se de 

situações específicas, a crítica não pode ser estendida a todos os casos de patenteamento de 

biotecnologia, ela deve ser pontual, específica ao seu contexto.  

Retomando a questão das patentes e privatização, a pura e simples afirmação de 

que há apropriação dos recursos biológicos em si pela concessão de uma patente 

biotecnológica é um argumento que precisa ser analisado mais detidamente.  

Em primeiro lugar, percebe-se que tal argumento não leva em consideração a 

distinção entre descoberta e invenção para realizar a crítica ao sistema de patentes. E, em que 

pese a dificuldade de se estabelecer a diferença entre ambos, a invenção torna as patentes 

legítimas, a descoberta, por outro lado, pode significar uma proteção indevida e uma 

“apropriação” errônea, contrária ao instituto das patentes. Isso porque quando há invenção, 

não há que se falar em apropriação da biodiversidade, pois não existe um elemento natural a 

ser protegido pela patente, – que de fato não protege o bem tangível, mas o bem intelectual, as 

informações constantes no invento –  existe um elemento artificial que foi suficientemente 

modificado a ponto de se diferenciar do elemento da natureza, sendo, portanto, uma criação 

humana.  

Neste sentido, André de Paiva Toledo (2012), considera que as patentes 

biotecnológicas podem, em determinados casos, representar a privatização de um recurso 

público. Primeiramente, o autor aponta que quando os produtos biotecnológicos, que utilizam 

ou são baseados em recursos biogenéticos, produzem resultados que se distinguem de forma 

relevante dos elementos naturais, ou seja, quando são realmente uma invenção, as patentes 

são legítimas, não implicando em apropriação ou internacionalização da biodiversidade. Ou 

seja, a biodiversidade é utilizada apenas como meio para a obtenção de invenções, o bem 

intelectual patenteado não se constitui em uma descoberta.  

Entretanto, quando os recursos biogenéticos se tornam a finalidade da atividade 

biotecnológica, ou seja, quando não existem alterações substanciais nos recursos, 

constituindo-se em descoberta, é possível se falar que estes podem ser apropriados em si pela 

concessão de uma patente biotecnológica (TOLEDO, 2012).  

As patentes podem se referir a qualquer elemento intrínseco à biodiversidade e, 

assim, “os direitos exclusivos do titular são exercidos sobre materiais que detêm a essência 

protegida e, dessa forma, qualquer atividade que inclua tais elementos, como produção, 

depósito, distribuição, comércio, etc. ficam diretamente comprometidos” (TOLEDO, 2012, p. 
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327). Ao se reconhecer que a propriedade intelectual é um mecanismo de apropriação dos 

recursos biológicos, é necessária a observância de normas internacionais e nacionais sobre 

acesso a esses recursos, para impedir a apropriação indevida e consequente violação da 

soberania dos Estados. 

O autor também apresenta alguns entendimentos com relação ao patenteamento de 

biotecnologia e a soberania dos países, explicando que, em alguns casos, a atribuição de 

propriedade intelectual sobre a biodiversidade implica em uma internacionalização do 

recurso, com a incidência de mais de uma soberania sobre um elemento biológico, o que é 

incompatível com as normas de Direito Internacional (TOLEDO, 2012). Ao discorrer sobre 

práticas de acesso indevido à biodiversidade dos países, ele explica 

 

no caso da apropriação da biodiversidade, a propriedade intelectual, por ser 
garantida pela soberania do Estado nacional concedente, implica, teoricamente 
impossível, a dupla incidência de soberanias sobre o mesmo objeto, uma vez que a 
soberania nacional do Estado de origem não desaparece com o acesso ilícito. A 
única forma de transferência da propriedade sobre um objeto da biodiversidade 
nacional, que deverá ser protegida pelo ordenamento jurídico do Estado destinatário, 
é prevista pela Convenção sobre Diversidade Biológica, quando dispõe acerca da 
celebração de contratos de acesso, através dos quais o Estado de origem transmite a 
propriedade material de um determinado bem a um outro sujeito. É juridicamente 
impossível que um contrato de acesso à biodiversidade possa transferir a 
propriedade intelectual do bem fornecido porque tal atitude implicaria a 
transferência imediata da propriedade material de todos os exemplares naturais nos 
quais fosse fisicamente perceptível aquela ideia. Evidentemente que o propósito de 
acesso não é esse (TOLEDO, 2012, p. 295).  

 

Assim, se há a instituição de propriedade intelectual sobre a biodiversidade, pode 

haver a internacionalização do recurso, com a incidência de mais de uma soberania sobre este, 

o que não é compatível com o Direito Internacional. Entretanto, a tendência atual é a 

flexibilização do sistema internacional de patentes que possibilita o patenteamento de 

produtos e processos que são novidade sem invenção, ou seja, de meras descobertas, o que 

ocasiona uma verdadeira apropriação de elementos da diversidade biológica em si (TOLEDO, 

2012).  

A concessão de patentes sobre meras descobertas, que causa a flexibilização 

prejudicial ao instituto da patente, é o ponto central a ser criticado, pois se há uma invenção, 

não se pode falar sobre ilegitimidade das patentes nem de apropriação da biodiversidade, pois 

a invenção é artificial, um produto humano, que não deve ser equiparado ao um recurso 

biogenético natural. Portanto, as críticas quanto à apropriação da biodiversidade só têm a 

razão de ser quando delimitada no âmbito das patentes que são concedidas a descobertas, ou 

quando o liame entre a descoberta e a invenção é tênue.  



133 

 

No entanto, mesmo que delimitado o âmbito em que essas críticas têm 

legitimidade, elas ainda podem ser questionadas.  

A propriedade intelectual visa a proteção do espírito criativo do ser humano, um 

bem intangível. E, as patentes especificamente, protegem inventos que consistem em soluções 

novas e inventivas para problemas práticos do dia-a-dia. O objeto de proteção da patente não 

é o invento materializado, mas as ideias e informações necessárias para a execução desse 

invento, garantindo o direito de exploração econômica exclusiva ao inventor. A patente, como 

propriedade intelectual, protege e garante o controle do uso do bem intangível, não o tangível.  

A propriedade intelectual não diz respeito a um controle fático e físico sobre 

ideias, mas protege o direito de exclusividade de exploração do titular do bem intelectual, que 

é artificialmente tornado escasso por força de lei (BOUCKAERT, 1990). Assim, 

 

the so-called intellectual property rights impose on third persons the obligation to 
refrain from the use of ideas [...]. These obligations do not have any relationship 
with a physical control over something, as is the case with real rights on corporeal 
goods. They are merely intended to create an artificial scarcity to the advantage of 
the author and of the persons to whom he alienates his monopoly26 (BOUCKAERT, 
1990, p. 16). 

 

Portanto, os direitos de propriedade intelectual não garantem o controle físico 

sobre um bem corpóreo, mas o direito de utilizar com exclusividade o bem intangível. É 

evidente que as ideias e a criatividade humanas, para serem protegidas, necessitam de um 

substrato material para que haja a sua exteriorização e assim serem passíveis de se atribuir 

titularidade e serem protegidas legalmente.  

Entretanto, a proteção intelectual não garante a propriedade do bem físico que 

exterioriza a ideia, a exemplo de um autor que cria um livro e possui o direito autoral sobre a 

obra, mas o livro impresso que contém a obra (bem tangível) pode ser de propriedade de 

diversas pessoas. Assim o é também no direito das patentes, no qual o inventor não tem o 

direito de propriedade sobre a invenção já exteriorizada materialmente, mas apenas o direito 

de exploração exclusiva da comercialização e o controle sobre o uso econômico que se faz 

dela, ou seja, o direito é sobre a invenção como conjunto de informações, bem intangível. 

                                                             
26 Os então chamados direitos de propriedade intelectual impõem a terceiros a obrigação de abster-se do uso de 
ideias [...]. Essas obrigações não possuem nenhuma relação com o controle físico sobre algo, como é no caso de 
direitos reais sobre bens corpóreos. Eles apenas se destinam a criar uma escassez artificial em benefício do autor 
e das pessoas a quem aliena seu monopólio (tradução nossa).  
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Assim, afirmar-se que há uma apropriação da biodiversidade por meio de patentes 

pode ser uma afirmação um tanto quanto errônea, se se analisa a questão de uma forma lógica 

e sob o viés estrito das normas de propriedade intelectual. 

Neste âmbito, a crítica de Salvador Darío Bergel (2006) é mais pertinente, já que 

o autor entende que os monopólios garantidos pelas patentes biotecnológicas, além de 

abranger frequentemente inventos questionáveis, permitem a apropriação da informação 

genética de animais, plantas e microrganismos. Ou seja, ele não fala em apropriação do bem 

tangível, mas apropriação da informação, o bem intangível, o que aproxima tal entendimento 

à lógica da propriedade intelectual. Entretanto, tal posicionamento não prospera, pois não há 

que se falar que, com a concessão de uma patente, há uma apropriação, no sentido de exclusão 

do acesso a terceiros à informação, assunto já discutido no capítulo anterior.  

Entretanto, há que se reconhecer que, quando se trata de patentes, a diferenciação 

entre o bem intelectual que é o objeto de proteção da patente e o substrato material é um tanto 

quanto obscura, principalmente quando se leva em consideração que muitas invenções 

biotecnológicas não podem ser simplesmente descritas, mas devem ser depositadas em 

depósitos de patentes. Ou seja, deposita-se o bem tangível, o ser vivo ou a substância 

biológica ou genética, que é o invento materializado com fins de proteger o bem intangível, 

que é a invenção.  

Mas a correlação que se faz entre concessão de uma patente sobre um organismo 

vivo, substância biológica ou sequência genética e a apropriação em si do recurso biológico 

deve ser explicada de maneira mais clara. Por exemplo, se existe uma invenção sobre um 

composto químico de uma flor, e o detentor da patente é uma empresa farmacêutica, não é 

possível atribuir direito de propriedade a essa empresa sobre a flor em si, por causa da 

patente, muito menos afirmar que a patente possibilita a propriedade sobre todos os 

exemplares da mesma flor que possuem tal composto químico necessário para produzir a 

invenção. O detentor da patente não se apropria da flor que contém o composto químico 

patenteado e tampouco pode ditar o uso que se faz dessa flor, apenas pode controlar o uso 

comercial que se faz do composto químico patenteado.  

De fato, a relação que se estabelece nas patentes biotecnológicas não configura 

um direito de propriedade, em sua acepção jurídica usual, sobre o elemento da biodiversidade 

vinculado à invenção. Considerando-se a titularidade difusa do patrimônio genético, que é 

bem de uso comum, as patentes realmente podem dizer respeito a uma privatização de 

recursos biológicos, mas apenas no sentido em que, por meio das patentes, uma invenção, um 

bem intelectual, vinculados a um recurso biológico são mercantilizados, colocados no 
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mercado e estão sob o direito exclusivo de apenas um detentor. Assim, a privatização a que se 

refere as patentes biotecnológicas só pode dizer respeito ao fato de que há um controle, pelo 

detentor da patente, da comercialização e de qualquer forma de uso com viés econômico do 

recurso biológico que integra a invenção patenteada, mas não há apropriação corpórea deste 

nos moldes jurídicos.  

Contudo, negar a situação de apropriação do recurso em si não quer dizer que, por 

não haver uma verdadeira atribuição de titularidade sobre o recurso tangível, não há impactos 

ou prejuízos causados pela privatização, entendida como controle do uso comercial desse 

recurso. O que se depreende dos posicionamentos analisados, é que os vocábulos apropriação 

e privatização são utilizados como uma forma de exteriorizar uma carga negativa que é 

atribuída ao sistema internacional das patentes biotecnológicas como um todo, que apresenta 

problemas especialmente para os países menos desenvolvidos e megadiversos.  

Mesmo que a CDB tenha reafirmado os direitos soberanos dos Estados sobre a 

sua biodiversidade, o acesso à diversidade biológica, ao patrimônio genético e aos 

conhecimentos tradicionais são feitos, frequentemente, de forma ilegal, burlando leis 

nacionais e tratados internacionais. E, neste contexto, os direitos de propriedade intelectual 

podem servir como legitimadores desse acesso indevido, ao atribuir uma titularidade legítima 

a uma invenção vinculada a um exemplar da biodiversidade acessado de forma ilegal, 

caracterizando a biopirataria.  

A biopirataria consiste no acesso de amostras de diversidade biológica sem o 

consentimento ou autorização do país de origem com fins de explorar o seu potencial genético 

e biológico em outra localidade. A biopirataria é impulsionada pela busca de material 

genético que estão localizados principalmente nas zonas tropicais, onde encontram-se vários 

países subdesenvolvidos e em desenvolvimento que não possuem tecnologia suficiente para 

explorá-los, capacidade detida pelos países desenvolvidos, geralmente pobres em 

biodiversidade, em comparação com as zonas tropicais. Segundo André de Paiva Toledo, “o 

instrumento substancial da biopirataria baseou-se na ganância internacional pelo máximo de 

germoplasma tropical e de conhecimento tradicional associado” (2012, p. 368), sendo que, 

aliada a essa ganância, há também a negativa em compartilhar as informações biotecnológicas 

e a tecnologia necessária para explorar a biodiversidade, observado o fato de que a 

transferência de tecnologia e repartição de benefícios nem sempre ocorrem. 

Este panorama de acesso irregular e desigualdade internacional é abordado de 

forma sucinta por Vandana Shiva: 
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[...] as patentes baseadas na biopirataria não só negam as inovações acumuladas 
coletivas e a criatividade das sociedades do Terceiro Mundo, como se transformam 
num instrumento de enclausuramento dos bens comuns intelectuais e biológicos que 
tornam possível a sobrevivência. Se a biopirataria não for desafiada e impedida, as 
sociedades do Terceiro Mundo terão de comprar, a custos elevados, as suas 
sementes e os seus medicamentos aos concessionários globais da biotecnologia e da 
indústria farmacêutica, o que as empurrará ainda mais para o endividamento e para a 
pobreza (2005, p. 323-324).  

 

Desta forma, a biodiversidade, que pode ser utilizada racionalmente como 

elemento propiciador de desenvolvimento sustentável para os países que possuem soberania 

sobre ela, com a biopirataria se transforma em instrumento de dominação e dependência 

econômica, o que demanda a busca por medidas que atenuem essa prática danosa. 

A CDB reconhece a importância da biodiversidade como elemento propiciador do 

desenvolvimento sustentável para os países menos desenvolvidos. O preâmbulo da CDB 

estabelece alguns critérios a serem observados e tem como núcleo a preservação da 

biodiversidade como matéria de preocupação de todos os integrantes da comunidade 

internacional, prezando pela mútua cooperação internacional. O conteúdo do preâmbulo se 

desdobra em assuntos como a política, prevenção de danos e utilização da diversidade 

biológica como instrumento de desenvolvimento econômico e social.  

O artigo 1º da CDB estabelece os objetivos que devem ser buscados e alcançados 

pelos Estados-parte, consistentes na conservação da diversidade biológica e sua utilização 

sustentável, com a repartição justa e equitativa dos benefícios advindos de sua utilização, 

sendo imprescindível a observância de regras de acesso adequado a esses recursos, prezando 

pela transferência de tecnologia entre os países. Esses objetivos mostram que a CDB visa 

estabelecer um fluxo contínuo de informações, tecnologia e recursos genéticos para garantir 

acesso igualitário pelos diversos países. Entretanto, a concretização desses objetivos ainda 

está longe de ser alcançada, especialmente pela existência de interesses opostos entre países 

ricos em biodiversidade e os países que possuem aparato tecnológico avançado, que contribui 

para a perpetuação de práticas prejudiciais como a biopirataria e a ausência de transferência 

de tecnologia para os países mais pobres economicamente e ricos em diversidade biológica. 

A complexidade das patentes biotecnológicas não se resume somente a esses 

conflitos de direito internacional que envolvem economia, desenvolvimento e 

sustentabilidade, mas envolve questões práticas sobre a determinação de quando uma 

inovação biotecnológica é realmente uma invenção, levando-se em consideração que o 

patenteamento de descoberta desvirtua totalmente o sistema de patentes e gerando impactos 

negativos para o setor de pesquisa. Há que se reconhecer que a ética perpassa por todas essas 
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situações e ainda levanta questionamentos acerca da moralidade existente no patenteamento 

de inventos que envolvem seres vivos, considerando também, aspectos de biossegurança, de 

saúde e de dignidade da pessoa humana. 

Considerando-se que a privatização possibilitada pelas patentes diz respeito à 

mercantilização do bem intelectual, não permitindo a sua entrada para o domínio público onde 

há livre acesso e livre uso e trazendo-o para o domínio privado, que possibilita a geração de 

lucros, inegavelmente há a suscitação de questionamento éticos sobre a utilização 

mercadológica de recursos que são de titularidade difusa, ou seja, de todos.  

Mesmo que legalmente possível, cabe à sociedade determinar sobre a legitimidade 

ou não das patentes biotecnológicas e seus limites. Por tratar-se primordialmente sobre a vida, 

o debate científico e jurídico quanto as patentes biotecnológicas não pode se furtar às 

reflexões éticas. 

Assim, a análise da questão da privatização dos recursos biológicos, tem uma 

correlação mais próxima com o viés ético e com a verificação da adequação do sistema de 

patentes biotecnológicas e as desigualdades criadas pelo capitalismo, do que com uma análise 

realmente técnica e jurídica, no sentido de verificar se há realmente a apropriação dos 

recursos biológicos tangíveis, nos moldes jurídicos do direito de propriedade sobre bens 

corpóreos.  

Portanto, verificar se há a privatização dos recursos biológicos e, de forma mais 

ampla, da vida, é uma tarefa que depende preponderantemente de uma discussão ética e não 

simplesmente jurídica e econômica, já que sustentar a imposição do conceito de privatização 

em si para as patentes não é completamente adequado, mas a análise do controle e o poder 

que as patentes proporcionam é uma questão relevante e perpassa, inevitavelmente, pela ética.  

Há que se observar que, para os propósitos da presente dissertação, a discussão 

ética envolvendo a privatização da vida será analisada somente no tocante ao patrimônio 

genético humano que, em que pese ser elemento da biodiversidade, guarda em si questões 

mais complexas que envolvem noções de patrimônio comum da humanidade, identidade, 

consentimento, saúde e, por fim, dignidade da pessoa humana.  
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5 PATENTES E PATRIMÔNIO GENÉTICO HUMANO: uma análise jurídica e 

bioética a partir da perspectiva da complexidade e autonomia do ser humano  

 

O capítulo anterior tratou sobre as patentes biotecnológicas e o questionamento se 

elas implicam em privatização da vida. Viu-se que as patentes não possibilitam uma 

apropriação do recurso genético em si, elas apenas possibilitam uma exploração econômica 

exclusiva da informação, elemento intangível, presente no recurso genético. Assim, não há 

como se falar da existência de uma privatização propriamente dita. Entretanto, a privatização 

pode ser encarada como um controle econômico sobre ativos intangíveis, possibilitando a 

geração de lucros e, quando esses ativos estão relacionados a seres vivos, invariavelmente 

suscitam-se questionamentos éticos. 

A discussão acerca da possibilidade de privatização do patrimônio da espécie será 

feita somente no tocante às patentes sobre o genoma humano. Conforme visto no primeiro 

capítulo, o patrimônio genético humano faz parte da biodiversidade, sendo comparável a 

qualquer outra espécie, por isso é também uma matéria de relevância ambiental. Entretanto, 

em que pese a genética humana ser similar à de outras espécies, a condição humana não é 

comparável a nenhuma outra. O ser humano é complexo, não pode ser encarado apenas na sua 

constituição biológica, pois ele também é um ser cultural, dotado de razão e sentimentos 

(MORIN, 2007a). Neste âmbito, a discussão sobre o patenteamento do material genético 

humano tem implicações éticas mais específicas e complexas do que as patentes 

biotecnológicas no geral.  

O Projeto Genoma Humano abriu imensas possibilidades de conhecimento e 

desenvolvimento de técnicas de intervenção genética no ser humano para prolongar a vida, 

garantir mais saúde e proporcionar melhor qualidade de vida. Entretanto, o risco está 

constantemente presente nessas atividades.  

 

Daí porque tamanho progresso biotecnológico vem causando reações de 
perplexidade, não só científica, mas, também e principalmente ética, no seio da 
comunidade científica e da mídia, de modo a provocar reflexões sobre o estágio 
atual de progresso científico e, paradoxalmente, a grande exclusão no acesso aos 
bens propiciados por ele. Por outra parte, encontramo-nos na fronteira de graves 
responsabilidades morais, determinadas pelo processo de intervenção cada vez mais 
agressivo na biosfera, acelerando o seu processo de deterioração e do próprio 
homem, ao interferir na sua identidade genética. [...] As perplexidades éticas 
provocadas pela inovações tecnológicas se referem ao fato de que elas podem não só 
beneficiar a humanidade mas também ser utilizadas contra o próprio ser humano 
(DRUMOND, 2007, p. 218).   
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As preocupações sobre os impactos da biotecnologia, principalmente a aplicada à 

genética humana, além das desigualdades de acesso às tecnologias, gera uma valoração social 

pouco positiva, fazendo com que se encare a possibilidade de patenteamento de invenções 

sobre o genoma humano como algo ruim, o que não deveria ser feito.  

As patentes biotecnológicas são frequentemente vistas como instrumentos de 

apropriação da vida e, quando aplicadas ao genoma humano, a rejeição a elas torna-se mais 

evidente por remeter à comercialização do ser humano, o que representaria uma violação à 

dignidade humana. Entretanto, há que se lembrar que o desenvolvimento da biotecnologia traz 

muitos benefícios, sendo necessária a continuação das pesquisas, não só para descobrir e 

produzir novos inventos, mas como forma de aperfeiçoar métodos e técnicas para melhor 

aplicação prática, reduzindo riscos e impactos. E o desenvolvimento de técnicas com 

aplicação na área da saúde são importantes ferramentas para melhorar a qualidade de vida das 

pessoas, garantindo uma vida mais digna.  

E, neste âmbito, importante ressaltar que as patentes possibilitam o acesso à 

informação e são um incentivo econômico para as pesquisas. Assim, a restrição do 

patenteamento pode não ser a melhor saída, visto que o mercado precisa reaver os 

investimentos financeiros destinados ao financiamento de pesquisas, além do fato de que não 

haverá abandono do objetivo de obter lucros sobre os resultados das pesquisas. Se há a 

impossibilidade de patenteamento, as empresas e laboratórios buscarão outras formas de 

proteger economicamente os inventos, sendo o segredo industrial uma importante ferramenta 

para tal. Entretanto, o segredo industrial não possui uma função social como a da patente, pois 

ele, apesar de não dar uma proteção jurídica tão eficaz quanto a das patentes, não requer a 

divulgação do invento, muito pelo contrário, ele protege o invento ao possibilitar que este seja 

mantido em segredo. Ou seja, o segredo industrial priva a sociedade do acesso à informação, 

o que pode ser muito mais prejudicial do que a proteção pelas patentes. Neste sentido,  

 

if gene patenting is restricted, then logically one way for entities to protect their 
investments is to keep scientific advances confidential. This may create a risk that 
biotechnology and pharmaceutical companies may shift to a model of trade secrets, 
for which there are no time limits or statutory limitations after which an invention 
becomes open to exploitation by others. Such a situation would detract from the 
scientific community’s ability to compile an extensive shared knowledge base to 
facilitate the development of follow-on inventions. Without the free exchange of 
published scientific findings, researchers may also unknowingly build on knowledge 
that constitutes less than the total accumulation of current scientific understanding, 
or even duplicate research efforts. Prohibiting the patenting of human genetic 
material could therefore undermine the current information-sharing paradigm that 
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operates within the area of biotechnology under the Patents Act27 (CONSTAND, 
2013, p. 23). 

 

Assim, existem basicamente dois pontos de vista a serem considerados no tocante 

ao patenteamento, pois ele pode ser visto como uma ameaça ao respeito à dignidade humana 

ou como um promissor instrumento para o desenvolvimento de tecnologias que possibilitarão 

uma qualidade de vida melhor para as presentes e futuras gerações.  

Desta forma, as discussões éticas sobre o patenteamento do genoma humano 

devem, necessariamente, levar em consideração a dignidade humana, mas sob a perspectiva 

da complexidade da condição humana e, principalmente, da autonomia privada. 

Este capítulo tem o objetivo de analisar a regulamentação jurídica das patentes 

sobre o genoma humano, realizando o necessário debate sobre a diferenciação entre 

descoberta e invenção, e enfrentar a discussão ética a respeito do patenteamento.   

 

5.1 A patenteabilidade do genoma humano: um enfoque jurídico 

 

O advento das pesquisas tecnológicas vinculadas à genética e o grande aumento 

da sua área de aplicação, geraram diversos benefícios à sociedade, como o desenvolvimento 

de diagnósticos e terapias para diversas doenças. Outras aplicações como a clonagem, ao 

contrário, suscitam divergências acerca da sua utilização, tendo em vista principalmente a 

aceitação social e ética de sua prática.  

Segundo Sheila Mclean (2000), os avanços da genética geram implicações 

significativas no âmbito legal, social e ético, questões que possuem um alcance e uma 

dimensão única, necessitando de respostas sofisticadas e fundamentadas. Neste sentido, 

Romeo Casabona (2002a) explica que o advento das pesquisas genéticas suscitou a 

construção de uma estrutura jurídica acerca deste tema, concretizada pelas legislações internas 

de cada país e a jurisprudência, assim como a contribuição de declarações sem força jurídica 

                                                             
27 Se o patenteamento é restrito, então, logicamente, uma forma das entidades protegerem seus investimentos é 
manter confidencial os avanços científicos. Isso pode criar o risco de as companhias biotecnológicas e 
farmacêuticas mudarem para um modelo de segredo industrial, o qual não possui limitação temporal ou 
limitações legais, após os quais uma invenção se torna aberta à exploração por outros. Tal situação poderia 
prejudicar a habilidade da comunidade científica de compilar um amplo conhecimento compartilhado, que é a 
base para facilitar o desenvolvimento de novas invenções. Sem o livre intercâmbio de descobertas científicas 
publicadas, pesquisadores podem, inconscientemente, construir sobre conhecimentos que constituem menos do 
que a acumulação total de compreensão científica atual ou duplicar os esforços de pesquisa. Proibir o 
patenteamento do material genético humano poderia enfraquecer o atual paradigma de compartilhamento de 
informação que funciona, na área de biotecnologia, sob as leis de patentes. (tradução nossa). 
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que dão diretrizes e sugestões, buscando a proteção do genoma humano e preservação da 

espécie humana.  

As pesquisas genéticas possuem diversos desdobramentos jurídicos, tais como a 

contraposição entre privacidade e dados genéticos, a possibilidade de intervenção no genoma 

humano, a discussão da biodiversidade e biossegurança, além da proteção das patentes 

biotecnológicas aplicadas à genética. Estas basicamente dizem respeito às sequências de DNA 

isolado, aos procedimentos de terapia gênica, produtos farmacêuticos, dentre outros tipos de 

patentes de produto e processo.  

Nesse sentido, Romeo Casabona (2002a) aponta alguns problemas do ponto de 

vista jurídico no patenteamento do genoma humano, quais sejam: os critérios para classificar 

as sequências de DNA como descoberta ou invenção, tendo em vista a incompatibilidade da 

natureza das patentes com as meras descobertas; como verificar a função das sequências de 

DNA, se elas têm ou não aplicação industrial; e, além disso, a implicação ética acerca da 

possibilidade de apropriação ou comercialização do corpo humano e suas partes.  

Existem diferentes tipos de patentes sobre genes, citando-se como exemplo as 

invenções que envolvem diagnósticos, composições de matéria e usos funcionais. A primeira 

diz respeito à identificação de genes que estão relacionados a doenças, sendo um tipo de 

patente bastante criticado por ter o potencial de criar mercados exclusivos para os detentores 

da patente e impedindo que outros laboratórios possam competir e desenvolver métodos 

melhores por meio da utilização do gene patenteado. A segunda forma de patente é a que 

cobre composições físicas, ou seja, os genes por si mesmo, podendo incluir outros materiais e 

compostos químicos. Essa patente envolve o DNA isolado, o que é altamente questionável, 

por poder implicar em descoberta e não possuir ato inventivo. O terceiro tipo de patente é a 

baseada no descobrimento das funções que os genes possuem no desenvolvimento de 

doenças, em funções celulares ou corporais. Estão relacionadas à indústria farmacêutica e 

implicam, frequentemente, no patenteamento de substâncias relacionadas à função do gene, 

não este em si (PARMAR; AHMED, 2014).    

Neste âmbito, surge a indagação a respeito de como se deve abordar o 

patenteamento do material genético humano, tendo em vista que a dúvida entre o que é 

considerado invenção ou descoberta, muito comum quando se trata das patentes 

biotecnológicas no geral, se torna mais complexa com relação à genética. Isso porque as 

patentes genéticas envolvem práticas que podem originar requisições de patentes que se 

constituem em produtos ou processos que se encontram no limiar entre a invenção e a 

descoberta, já que muitas vezes abrangem carreiras de informação que dificultam a distinção.  
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Além disso, não existem critérios bem claros para delimitar quando a atividade 

empregada pelo homem foi suficientemente inovadora para possibilitar a concessão da 

patente. Quando se trata do isolamento e purificação do DNA, há que se aferir se o produto 

resultante pode ser considerado como produto da natureza ou não, e isto depende de 

interpretação técnica, que frequentemente é divergente entre os diferentes países.  

Ademais, importante levar em consideração que, caso essas invenções não 

possuam aplicação industrial, ou pelo menos uma utilidade prática, veda-se o patenteamento 

do material genético humano, sendo imprescindível delimitar com clareza a possibilidade de 

aplicação industrial do invento objeto do requerimento da patente.   

Muito se questiona acerca do argumento de que o ato de descobrimento e 

posterior isolamento do gene o torna uma entidade nova, que só é passível de existência por 

meio da intervenção humana e, assim, deve ser patenteado. Isso porque as atividades de 

isolamento de genes e outras substâncias são rotineiras e comuns na prática das pesquisas 

genéticas (SPINELLA, 2012).  

Com relação à patenteabilidade das invenções relacionadas ao material genético 

humano, o TRIPS é silente, fazendo com que os membros do acordo não estejam obrigados a 

conceder patentes a invenções relacionadas ao DNA. A cláusula 27(3)(b) do TRIPS tampouco 

se referiu às sequências de DNA como uma exceção à patenteabilidade, o que dá aos 

Membros uma margem de discricionariedade quanto a essa matéria, já que cabe a cada um 

deles, em âmbito interno, definir os critérios para a patenteabilidade do DNA ou a sua 

eventual exclusão como matéria patenteável (MILKOV, 2013). Essa discricionariedade é 

importante, possibilitando que cada membro do acordo determine, conforme seu ordenamento 

interno e suas concepções de moral, ordem pública e ética, se permite ou não o patenteamento 

do material genético humano, havendo respeito à soberania de cada Estado.  

Maria Helena Diniz (2001) entende que o ser humano, o seu material genético e 

os processos biológicos não podem ser patenteados, pelo fato de não se caracterizarem como 

invenção por serem produtos da natureza. A autora entende que as pesquisas que envolvem o 

DNA humano, sua sequência ou suas funções não são patenteáveis por não haver atividade 

inventiva no isolamento ou sequenciamento de um gene, pois estes apenas apresentam um 

novo conhecimento, sem provocar alterações na substância. Por outro lado, seria possível 

caracterizar como invenção o referido material genético se este sintetizar uma nova proteína, 

pois presentes estariam os requisitos de patenteamento (NAVES; SÁ, 2009). 

Muitas são as hipóteses e posicionamentos acerca do que pode ou não ser 

patenteado em matéria de genética humana, desta forma, as decisões dos escritórios de 
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patentes ou até mesmo as judiciais, são importantes fontes de interpretação, auxiliando na 

determinação do que pode ser considerado como patenteável ou como mera descoberta. 

Entretanto, a pluralidade de posicionamentos demonstra que, além de ser tênue a linha entre o 

que pode ser considerado como invenção e o que é, de fato, descoberta, a difícil visualização 

abstrata dessa diferença é causada pela insuficiência de esclarecimentos técnicos quanto à 

questão, pois o debate quanto à prática da pesquisa acadêmica é pouco explorado, fazendo 

com que se estabeleçam juridicamente hipóteses de invenções patenteáveis que são 

questionáveis e dúbias.  

Além do aspecto técnico, as pesquisas genéticas e a possibilidade de 

patenteamento de seus resultados também envolvem interesses econômicos, além da 

confrontação entre diferentes concepções culturais e sociais (ROMEO CASABONA, 2002a).  

Desta forma, conforme já explicitado, a discussão acerca da diferença entre 

invenção e descoberta também deve envolver o critério ético, englobando a valoração social. 

E, no tocante ao genoma humano, a necessidade de um debate bioético se torna ainda mais 

evidente por suscitar questões principiológicas e valorativas que envolvem a dignidade. Por 

mais semelhante que seja o genoma humano em relação aos demais seres vivos, ele é dotado 

de um valor diferenciado, a percepção social sobre a utilização do patrimônio genético 

humano não é a mesma que a da utilização do DNA de um microrganismo por exemplo, razão 

pela qual a sua proteção jurídica é também mais específica e envolve outros fatores além do 

ambiental. 

Antes de adentrar nas questões éticas suscitadas pelo patenteamento do genoma 

humano, imperioso analisá-lo sob o enfoque jurídico. Para tanto, interessante verificar o 

posicionamento de diferentes países quanto a essa temática, tendo-se optado pelas 

perspectivas norte-americana, europeia e brasileira.   

 

5.1.1 Perspectiva norte-americana 

 

Os Estados Unidos é um dos países pioneiros no desenvolvimento tecnológico, 

em especial no setor da biotecnologia, devido principalmente ao fato de incentivar as 

pesquisas e a criação de novas invenções. A concessão de patentes é um dos instrumentos 

utilizados para impulsionar desenvolvimento tecnológico e, por isso, a prática norte-

americana na concessão de patentes é bastante liberal e, no setor da biotecnologia, a matéria 

patenteável engloba animais, plantas, microrganismos modificados, DNA, incluindo material 

genético humano.  
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A cultura da propriedade intelectual está bem enraizada na estrutura jurídica 

norte-americana, que preza pela sua devida proteção. A Constituição dos Estados Unidos 

prevê que o Congresso tem o poder de promover o progresso da ciência e das artes, 

assegurando aos autores e inventores o direito exclusivo à suas respectivas obras e invenções 

(UNITED STATES, 1787). 

No tocante à propriedade industrial, o USPTO é a instituição federal responsável 

pela concessão de patentes e o registro de marcas, instituída pelo US Patent Act. Este, no art. 

101, estabelece que as patentes são concedidas para aqueles que inventam ou descobrem algo 

novo dentre processos úteis, máquinas, compostos materiais, ou seja, que criem alguma 

invenção que seja nova e que tenha uma utilidade prática. Percebe-se que este artigo não 

estabelece nada específico acerca da possibilidade de patentear matérias vivas e nem mesmo 

há na legislação norte-americana nenhuma outra norma acerca do que pode ser considerado 

matéria patenteável no tocante à biotecnologia.  

Por consequência, a interpretação judicial torna-se imprescindível neste quesito, 

sendo que as decisões têm sido no sentido de englobar seres vivos como matérias 

patenteáveis, já que a lei norte-americana não proíbe expressamente o patenteamento destes. 

(HIMANSHU, 2012). 

Conforme visto, a decisão do processo Diamond vs. Chakrabarty em 1980 é 

histórica, constituindo-se em um importante precedente para a concepção jurídica das patentes 

biotecnológicas e para a sua interpretação. Esta decisão impulsionou a prática norte-

americana para a concessão de patentes, abrangendo qualquer tipo de ser vivo, qualquer 

produto da natureza, desde que a intervenção humana seja suficiente para modificar ou 

incorporar uma característica existente. Para caracterizar-se como invenção, bastava ser 

diferente do recurso encontrado na natureza.  

A aplicação industrial é outro requisito utilizado para a concessão de patentes, 

entretanto, na prática norte-americana, tem-se o afastamento desse requisito para englobar a 

utilidade do invento, aferida quando a invenção produz um resultado útil, concreto e prático. 

(BARBOSA; DAL POZ, 2009). 

Em 2001, o USPTO divulgou uma resolução que auxilia na interpretação do 

requisito utilidade das patentes, dispondo que esta deve estar bem estabelecida na 

reivindicação da invenção, no sentido de ser possível que uma pessoa com habilidades 

ordinárias imediatamente identificasse o porquê da invenção ser útil. Assim, por exemplo, 

patentes relacionadas ao isolamento de DNA, às sequências de genes, à codificação de 
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proteínas podem ser utilizadas no desenvolvimento de produtos farmacêuticos e a sua 

utilidade é, portanto, indiscutível. (HIMANSHU, 2012). 

Assim, patentes biotecnológicas relacionadas a processos ou produtos envolvendo 

microrganismos, plantas, animais e material genético humano foram concedidas sob o 

argumento de que os organismos ou matérias vivas que foram manipulados através das 

técnicas de biotecnologia e que resultaram em novas propriedades físicas ou químicas podem 

ser patenteadas.  

Seguindo esse posicionamento, o patenteamento de material genético humano 

torna-se plenamente possível, o que suscitou um debate jurisprudencial relevante. Em 1985, 

no caso Hybritech Inc vs. Monoclonal Antibodies Inc., discutiu-se uma invenção que consistia 

em um processo para se determinar a presença e a quantidade de antígenos (substâncias 

estranhas ao organismo, como os vírus) na urina ou no sangue de um paciente, para que se 

possa aplicar certos anticorpos chamados monoclonais e utilizar de suas propriedades para 

obter uma análise extremamente rápida e precisa do antígeno presente no corpo. (UNITED 

STATES, 1985). Neste caso foram analisados diversos artigos relacionados ao uso de 

anticorpos monoclonais para se determinar se a invenção era óbvia ou não, de acordo com o 

estado da técnica. Chegou-se à conclusão de que o conteúdo divulgado no estado da técnica 

deve descrever técnicas previsíveis que permitam que haja uma expectativa de sucesso 

razoável ao se tentar desenvolver a invenção, para que esta seja considerada óbvia. Se não 

existe nenhum material revelando métodos científicos de como se pode chegar ao resultado da 

invenção em discussão, não há que se falar em obviedade, sendo possível o patenteamento. 

Pode-se citar também os casos In re Bell, de 1993 e Amgen Inc., de 1991. No 

primeiro, foi considerada válida uma patente sobre um método de isolamento de genes 

humanos que utilizava nucleotídeos e sequências de aminoácidos, entendendo-se que mesmo 

havendo um grande número de aminoácidos no genoma humano, a patente se restringiu a 

algumas sequências específicas e assim não poderia ser considerada como óbvia. Já a 

discussão no caso Amgen Inc., se vinculou mais especificamente ao requisito do ato inventivo 

da patente, no tocante à não obviedade, sendo que o Judiciário entendeu ser válida a patente 

sobre uma sequência de DNA humano que codificava a proteína erythropoietin, relacionada à 

produção de glóbulos vermelhos. (HIMANSHU, 2012). 

Entretanto, o posicionamento sobre o patenteamento de biotecnologia nos Estados 

Unidos começou a ficar um pouco mais restrito, processo que iniciou-se com o precedente 

criado no caso Mayo vs. Prometheus. A Suprema Corte dos Estados Unidos vinha sustentando 

três exceções de patenteabilidade, que são as ideias abstratas, as leis da natureza e os 



146 

 

fenômenos físicos, já que estes podem ser considerados como os instrumentos básicos para as 

pesquisas e os trabalhos científicos. (DUJOWICH; ISAAC, 2013). 

Ao apreciar o entendimento jurisprudencial que exclui da patenteabilidade as 

descobertas de fenômenos naturais, os processos mentais e os conceitos abstratos, a Suprema 

Corte considerou que a interpretação dessa exclusão não pode ser tão ampla sob risco de 

impedir o patenteamento de qualquer invenção. Isso porque em qualquer invenção se utiliza, 

em certo grau, de alguma lei da natureza ou de ideias abstratas e a simples aplicação destas 

não pode impedir o patenteamento, e caso forem aplicadas para uma finalidade inovadora, 

podem ser patenteadas. O caso Mayo vs. Prometheus versa exatamente sobre essa linha tênue, 

em que se deve determinar se o processo contido nas patentes foi capaz de transformar essas 

leis da natureza em uma invenção patenteável ou não.   

Prometheus Laboratories Inc. (Prometheus) possuía duas patentes sobre a 

utilização de uma substância chamada thiopurine para o tratamento de doenças autoimunes. 

Essa substância é ingerida pelos pacientes e metabolizada pelo organismo, porém, é difícil 

para os médicos determinar se a dose administrada é muito alta, podendo causar efeitos 

colaterais graves, ou muito baixa, sendo ineficaz. Foi então desenvolvido um método para 

determinar de forma precisa se a dose de thiopurine é muito alta ou muito baixa, através da 

análise dos níveis metabólicos do paciente. O pedido das patentes envolvia três etapas: a 

primeira consiste em instruções aos médicos sobre a administração e introdução da substância 

nos pacientes; a segunda diz respeito à determinação dos níveis metabólicos presentes no 

sangue do paciente; e a terceira descreve as concentrações que servem como base para 

determinar se a dose é perigosa ou ineficaz, indicando se é necessário aumentar ou diminuir a 

dosagem. (UNITED STATES, 2012).  

Mayo Collaborative Services (Mayo) desenvolveu e divulgou o seu próprio teste 

de diagnóstico baseado nas patentes pertencentes a Prometheus e esta ajuizou um processo 

sob a alegação de violação de patente. Em primeira instância, foi decidido que as patentes 

diziam respeito a matérias não patenteáveis, já que lidavam com leis da natureza (MILKOV, 

2013). Entretanto, em apelação, essa decisão foi revertida, entendendo que as invenções em 

questão poderiam ser patenteadas pelo fato de passarem pelo teste “máquina-ou-

transformação” (machine-or-transformation test), já que a patente envolvia a transformação 

do corpo e do sangue do paciente. 

Máquina-ou-transformação consiste em um teste que foi largamente utilizado pela 

jurisprudência americana na interpretação do art. 101 do US Patent Act, entendendo que uma 

invenção relativa a um processo somente é patenteável se está relacionada a uma determinada 
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máquina ou aparato, ou se transforma um determinado objeto em algo ou substância diferente. 

(LICKS; SUKDUANG, 2012). Entretanto, em 2008, na decisão do caso Bilski vs. Kappos foi 

rejeitado o uso do referido teste como o único instrumento para a determinação da 

patenteabilidade de invenções que envolvem processos ou métodos (DUJOWICH; ISAAC, 

2013). Este novo posicionamento foi determinante na decisão da Suprema Corte no caso 

Mayo vs. Prometheus. 

A Suprema Corte considerou que as três etapas do processo patenteado pela 

Prometheus são apenas manifestações de leis da natureza e, mesmo que necessitem da ação 

humana para desencadear o processo, a relação entre os níveis de metabolismo e a dose alta 

ou baixa da substância thiopurine é uma lei natural previamente existente, cujo conteúdo foi 

descrito pela invenção. Não houve, de fato, uma modificação, o acréscimo de propriedades 

suficientes para tornar essa lei da natureza patenteável. Na decisão entendeu-se que “a patent, 

for example, could not simply recite a law of nature and then add the instruction ‘apply the 

law28’” (UNITED STATES, 2012, p. 9).  

A Suprema Corte considerou que as etapas do processo patenteado não eram em 

si mesmas leis da natureza, mas tampouco as modificavam de forma substancial. O primeiro 

passo, ao determinar a administração de uma dose da substância thiopurine, se dirige a 

destinatários muito específicos, quais sejam, os médicos que utilizam tais substâncias para 

tratar pacientes com doenças autoimunes. A Suprema Corte entendeu que isto era uma forma 

de limitar o uso de uma lei da natureza a um ambiente específico, o que não afasta a proibição 

de patenteabilidade. O segundo passo apenas informa ao médico para determinar os níveis 

metabólicos do sangue do paciente, utilizando-se de qualquer processo ou método para isso. 

Esses métodos já são bastantes conhecidos no estado da arte, são rotineiros e convencionais e, 

portanto, essa etapa do processo patenteado resulta-se óbvia. O terceiro passo simplesmente 

aponta as leis da natureza que são relevantes no caso, para que os médicos possam utilizá-las 

no tratamento do paciente, apenas auxiliando-os. Entendeu-se, por consequência, que a 

combinação dessas etapas não passa de um manual de instruções aos médicos e a combinação 

de etapas não acrescenta nada de específico às leis da natureza, pois estas já estavam 

presentes nas etapas consideradas separadamente. (UNITED STATES, 2012).   

Por fim, a Suprema Corte também demonstrou preocupação com relação aos 

desdobramentos que o possível patenteamento de leis da natureza poderia causar, já que este 

poderia ser amplo o bastante para inibir futuras pesquisas na área. Principalmente quando 

                                                             
28 Uma patente, por exemplo, não poderia simplesmente descrever uma lei da natureza e daí adicionar a instrução 
“aplique a lei” (tradução nossa).  
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essas patentes se referem a diagnósticos, descrevendo como pacientes respondem a doenças 

ou tratamento, pois poderiam inibir o acesso de cientistas ou médicos a importantes 

informações. (MILKOV, 2013). Desta forma, as patentes concedidas a Prometheus foram 

anuladas e Mayo não respondeu por violação de patentes. 

Essa decisão realizou uma importante distinção entre o que pode ou não ser 

patenteado, tendo em vista a exceção do patenteamento das leis da natureza, podendo ser 

considerada como um paradigma, representando uma mudança do posicionamento que se 

perpetuou durante muitos anos e que teve início com a prolação da decisão no caso Diamond 

vs. Chakrabarty, em 1980.  

A frase “Anything under the sun that is made by man is eligible for patenting29” 

(UNITED STATES, 1980) deixou de ser aplicada nesse caso, o que representa um avanço, 

pois a concepção de patenteamento veiculada nesta frase é muito ampla e pode levar ao 

patenteamento de meras descobertas. Mesmo que tal decisão tenha sido importante para o 

reconhecimento da possibilidade de se patentear seres vivos, ela revela um posicionamento 

excessivamente liberal para a concessão de patentes, o que pode ameaçar o seu próprio 

fundamento e razão de ser.  

Observa-se que, sob influência dessa concepção liberal, a Suprema Corte, em 

alguns casos posteriores ao Diamond vs. Chakrabarty que envolviam biotecnologia, nem 

mesmo procedia à análise de todos os requisitos necessários para se caracterizar um método 

ou produto como invento. Isso foi perceptível no caso Hybritech vs. Monoclonal Antibodies, 

abordado brevemente acima, no qual somente foi analisada a questão da presença ou não do 

ato inventivo, ou não-obviedade, não se cogitando se o processo se constituía em uma matéria 

patenteável ou não, se era resultado exclusivamente da engenhosidade humana ou era apenas 

um produto da natureza.  

Se analisarmos de forma objetiva ambos os casos, é possível perceber uma 

semelhança de conteúdo dos métodos discutidos nesse caso e em Prometheus. Enquanto em 

Hybritech vs. Monoclonal Antibodies analisou-se a patenteabilidade de um método para se 

determinar a presença e a quantidade de antígenos presentes no sangue de um paciente, 

importante para o diagnóstico de várias doenças, em Prometheus procedeu-se à análise de 

uma patente sobre um método que envolvia a descrição de etapas para um tratamento mais 

eficaz das doenças autoimunes, utilizando da substância thiopurine. Ambos métodos 

descrevem leis da natureza, que ocorrem independentemente da atuação humana, não 

                                                             
29 Qualquer coisa abaixo do sol que é feito pelo homem é elegível para ser patenteável (tradução nossa). 
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possuindo nada de inventivo que justificasse a concessão de uma patente. Entretanto, o 

primeiro foi considerado como invenção pelo Judiciário e o segundo não, o que demonstra 

uma mudança radical e benéfica de posicionamento. Benéfica no sentido de que 

impossibilitou a concessão de uma patente que possuía um objeto muito amplo, qual seja, 

uma lei da natureza que, além de não se constituir em invenção, deve ser de livre acesso a 

todos, possibilitando que avanços científicos e verdadeiros inventos sejam feitos. Assim, ao 

não negligenciar os requisitos necessários à concessão de patentes, essa decisão da Suprema 

Corte reconheceu, mesmo que não expressamente, que nem tudo abaixo do sol que é feito 

pelo homem pode ser patenteado, pois há que passar pelo crivo dos requisitos necessários à 

caracterização de um invento.  

O enrijecimento da análise dos requisitos para a concessão das patentes, 

especialmente a matéria patenteável que foi analisada neste presente caso, constitui-se num 

importante precedente que, sob influência menos liberal, abre a possibilidade de uma 

interpretação mais criteriosa dos requisitos necessários para a concessão das patentes. Assim, 

diminui-se o risco de se patentear métodos ou produtos que não se caracterizam como 

invenção, o que descaracteriza todo o sistema de patentes e enfraquece o seu propósito.  

Tal posicionamento foi fundamental em um processo jurídico que envolvia o 

patenteamento de material genético humano, o caso Myriad vs. AMP, de 2013, o qual trouxe 

um impacto muito grande no patenteamento do genoma humano, razão pela qual ele será 

abordado com maior profundidade, no tópico seguinte. 

 

5.1.1.1 Caso Myriad vs. AMP 

 

O PGH impulsionou muitas pesquisas relacionadas ao genoma humano e, neste 

contexto, em 1990, uma equipe de cientistas da University of California Berkeley localizou o 

primeiro gene associado ao risco de desenvolvimento de câncer de mama e de ovário, o 

chamado gene BRCA1, na região do cromossomo 17. A partir daí, impulsionou-se uma 

corrida para o isolamento desse gene, mobilizando setores acadêmicos e de biotecnologia em 

diversos países. Em 1994, a o laboratório Myriad Genetics Inc. anunciou a realização do 

isolamento do gene BRCA1 e, em 1995, foi anunciado o isolamento do gene BRCA2, ligado 

ao cromossomo 13. Após o isolamento e sequenciamento dos genes, o laboratório Myriad 

requereu inúmeras patentes relacionadas de diferentes produtos e processos relacionados aos 

genes, sendo concedidas, ao todo, nove patentes (COSTA; BRITO, 2016). 
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A partir desse isolamento e sequenciamento dos genes, foi possível o 

desenvolvimento de testes para detecções de mutações nesses genes, sendo possível 

determinar e informar às pacientes se elas possuíam ou não o risco de desenvolver câncer 

(COSTA; BRITO, 2016). 

Estes testes constituem-se em diagnósticos genômicos que são desenvolvidos em 

estágios pré-sintomáticos e levam em consideração não os sintomas externos do paciente, mas 

suas informações genéticas. Esses testes fazem parte da denominada medicina personalizada, 

um mercado novo e promissor que envolve, de forma geral, a elaboração de medicamentos e 

tratamentos individuais para pacientes (RINEHART, 2015).  

As patentes concedidas à Myriad proporcionaram uma relevante vantagem 

econômica para o desenvolvimento dos diagnósticos genômicos, sendo a pioneira na difusão 

do teste para o câncer de mama, já que, por meio dos direitos de exploração exclusiva 

garantidos pelas patentes, os outros laboratórios foram proibidos de desenvolver seus próprios 

testes de diagnóstico, já que envolviam a invenção patenteada. Interessante notar que os testes 

desenvolvidos pela Myriad a partir dos genes BRCA1 e BRCA2 e a análise do resultado 

custavam em média US$ 3.340,00 (três mil trezentos e quarenta dólares) por pessoa, 

possibilitando ao laboratório auferir um lucro de U$ 400 milhões de dólares, o que 

representava 80% dos lucros da companhia (RINEHART, 2015).  

Tendo em vista esse cenário, muitos questionamentos acerca da legitimidade 

dessas patentes começaram a surgir. Neste sentido,  

 

percebe-se que as patentes concedidas à Myriad cumprem os parâmetros até então 
adotados pelos Estados Unidos. Entretanto, tal legalidade não impediu o 
levantamento de preocupações acerca do impacto dessas patentes, incluindo o alto 
custo dos testes genéticos e a consequente diminuição na acessibilidade a estes, a 
impossibilidade de se conseguir uma segunda opinião a respeito do resultado do 
teste e, ademais, o impacto negativo nas pesquisas genéticas, na medida em que as 
patentes podem impedir que tais pesquisas sejam feitas sem licença do seu detentor 
ou que elas sejam feitas mediante pagamento (COSTA; BRITO, 2016, p. 207-208).  

 

Esse contexto contribuiu para uma insatisfação, especialmente no setor 

acadêmico, gerando movimentos a favor da invalidação das patentes em países como Canadá, 

Austrália, Nova Zelândia e na Europa, locais onde a Myriad também detinha patentes. 

Algumas sociedades de pesquisas genéticas protocolizaram oposição às patentes no EPO, 

alegando que as patentes não possuíam novidade nem atividade inventiva, a descrição da 

invenção era insuficiente, assim como faltava o requisito de aplicação industrial. Além disso, 

alertaram para os efeitos negativos causados pelo monopólio das patentes, tanto sobre a 
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atividade de pesquisa quanto sobre a saúde pública, já que os testes para diagnósticos são de 

grande importância na detecção de câncer de mama hereditário, não devendo ser oferecido 

somente por um laboratório, pois encarece os custos e exclui grande parte da população, que 

não pode arcar com essas despesas (PARADISE, 2004).   

Nos Estados Unidos, o conflito judicial iniciou-se em 2009, quando um grupo de 

interessados, incluindo a American Civil Liberties Union  e a Association for Molecular 

Pathology (AMP), ajuizou um processo pedindo a invalidação das patentes pertencentes à 

Myriad, sob a alegação de que elas infringiam o U.S. Patent Act.  

As patentes em questão, no total de três, referiam-se ao DNA isolado que codifica 

o BRCA1 e o BRCA2 respectivamente, e a terceira, que referia-se ao cDNA. Este,  

 

se refere ao complementary DNA, um fragmento de DNA criado sinteticamente que 
possui as mesmas informações para a codificação de proteínas que o DNA natural, 
mas não possui certos elementos encontrados no DNA. Este tem o formato de dupla 
hélice, que contém dois nucleotídeos, sendo que esses contêm as informações 
necessárias para criar as ligações de aminoácidos que são utilizados para construir as 
proteínas do corpo. Entretanto, alguns nucleotídeos não codificam aminoácidos, são 
conhecidos como íntrons, enquanto os que codificam são os éxons, sendo que o 
cDNA apenas possui na sua composição esses últimos (COSTA; BRITO, 2016, p. 
209).  

 

Em primeira instância, a Distrital Court deu razão aos autores, decidindo que as 

patentes, tanto a dos genes BRCA1 e BRCA2 quanto a do cDNA, eram inválidas pois 

referiam-se a produtos da natureza. A Corte questionou a existência de ato inventivo no 

simples processo de isolamento de DNA, prática recorrente no USPTO. Isso porque o 

isolamento implica em remover a sequência do corpo humano e, aquele que obtém uma 

patente sobre isso, em verdade está obtendo uma patente sobre uma sequência com a mesma 

composição química da que ocorre naturalmente no corpo. Assim, não há uma alteração 

fundamental no DNA extraído do corpo, a informação codificada por ele é a mesma. Quanto 

ao cDNA, a corte também entendeu que eles não são patenteáveis, pelos mesmos motivos 

(HAGAN, 2014).   

A Myriad recorreu da decisão e o Federal Circuit reverteu a decisão de primeira 

instância. Quanto às patentes dos genes isolados, houve dissidência entre os juízes. Os votos 

vencedores entenderam que era possível o seu patenteamento, pois consideraram que a 

patente não dizia respeito a um gene humano propriamente dito, pois o gene isolado difere do 

gene nativo devido ao fato de que o processo de extração produz mudanças em sua estrutura 

molecular, ainda que o código genético continue o mesmo. Ademais, entenderam que os 

produtos naturais purificados têm características diferentes dos produtos impuros encontrados 
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naturalmente, podendo apresentar utilidades novas e significativas, frutos diretos da atividade 

humana. O voto dissidente não concordou com o argumento apresentado pela Myriad, que 

afirma que o gene isolado não é idêntico a um gene humano, pois o processo de extração 

produz alterações na estrutura molecular do gene, pois é necessário romper as ligações 

químicas que sustentam o gene no corpo. Para este juiz, o foco é a genética e, mesmo com as 

alterações químicas, o gene isolado apresenta a mesma sequência genética do gene natural, 

codificando as mesmas proteínas e possuindo a mesma informação hereditária, sendo, 

portanto, não passível de proteção por patente. Quanto ao cDNA, os três juízes votaram a 

favor de considerá-lo como invenção, já que diferente da molécula encontrada em estado 

natural (BERGEL, 2014).   

O processo prosseguiu com a interposição de recurso, pela AMP à Suprema Corte, 

que proferiu sua decisão final no dia 13 de junho de 2013. O ponto central suscitado pelos 

autores e analisado pela Suprema Corte é o ato de isolamento do DNA, com o objetivo de 

verificar se esse ato é suficiente para ser caracterizado como invenção, fruto de uma ação 

humana, podendo ser assim patenteado.  

A decisão resgata o texto do U.S. Patent Act, esclarecendo que as patentes 

somente serão concedidas àqueles que inventarem um produto ou processo que seja novo, 

possua atividade inventiva e que seja útil. Relembra também os precedentes jurisprudenciais 

que consideram que as leis da natureza, as ideias abstratas e os fenômenos naturais não são 

patenteáveis. Seguindo o posicionamento proferido na decisão do caso Mayo vs. Prometheus, 

a Suprema Corte entendeu que as exceções de patenteamento têm sua razão de ser pelo fato 

de que elas são os instrumentos básicos do trabalho científico e técnico, sendo essenciais tais 

restrições pelo fato de que conceder patentes sobre leis da natureza, ideias abstratas ou 

fenômenos naturais geram o risco de bloquear o uso de tais instrumentos, inibindo futuras 

inovações que dependem do uso desses instrumentos (UNITED STATES, 2013).   

A decisão relembra a importância da manutenção dos objetivos e da razão de ser 

das patentes, que é a criação de incentivos para pesquisas e criações tecnológicas, evitando a 

concessão de patentes indevidas que podem gerar um bloqueio no fluxo de informações, 

criando impedimentos às pesquisas e dificultando o desenvolvimento de novas invenções. 

 Assim, a Suprema Corte considerou que a sequência genética isolada Myriad é 

um produto da natureza, pois idêntico à sequência de DNA encontrada na natureza. Assim, 

entendeu que não houve nenhuma alteração na informação codificada pelos genes BRCA1 e 

BRCA2, nem mesmo em sua estrutura e composição química, não havendo, portanto, ato 

inventivo.  
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In this case, [...], Myriad did not create anything. To be sure, it found an important 
and useful gene, but separating that gene from its surrounding genetic material is not 
an act of invention. Groundbreaking, innovative or even brilliant discovery does not 
by itself satisfy the §101 inquiry30 (UNITED STATES, 2013, p. 12).   

 

O processo de isolamento do gene, portanto, não foi passível de ser considerado 

como um ato inventivo, mas apenas uma descoberta que, apesar de ser importante e implicar 

em um grande esforço por parte dos pesquisadores, não é suficiente para a satisfação dos 

requisitos de patenteamento. A decisão também atenta para algumas falhas na descrição da 

patente feita pela própria Myriad que, em diversas ocasiões, refere-se ao objeto da patente 

como descoberta e não invenção, fato este que demonstra claramente a confusão existente 

quanto à matéria patenteável.  

Neste sentido,  

 

não há como conceber a atividade de sequenciamento e do isolamento de um 
fragmento de DNA, mesmo que trabalhosa, como um ato inventivo, visto que são 
apenas processos usuais que ocorrem nas pesquisas genéticas e, no caso em 
comento, essa atividade não possibilitou a alteração das informações e 
características presentes nos genes, inexistindo um produto que tenha aplicação 
prática para a solução de alguma necessidade humana (COSTA; BRITO, 2016, p. 
212).  

 

Por consequência, as patentes sobre os genes isolados BRCA1 e BRCA2 foram 

consideradas inválidas, sob o argumento de que são produtos da natureza e não invenções, 

pois “genes and the information they encode are not patente eligible under §101 simply 

because they have been isolated from the surrounding genetic material31” (UNITED STATES, 

2013, p. 18).  

Entretanto, quanto à terceira patente, que trata do cDNA, a Suprema Corte 

entendeu que esse elemento é sintético e diferente do encontrado na natureza, pois não possui 

o elemento íntron em sua molécula. A sequência de cDNA criada a partir do RNA mensageiro 

é diferente do DNA natural, pois possui somente os éxons e, mesmo que esses éxons sejam 

provenientes naturalmente do DNA, o cDNA resultante é claramente diferente. Assim, o 

cDNA não é um produto da natureza, é criado pela interferência humana que é decisiva para 

trazer-lhe características distintas do DNA natural. Considerou que houve a criação de algo 

novo e, portanto, patenteável (BERGEL, 2014). 

                                                             
30 Neste caso, [...], Myriad não criou nada. Para ser claro, ela encontrou um importante e útil gene, mas separar 
este gene de seu material genético circundante não é um ato de invenção. Descoberta pioneiras, novas ou até 
brilhantes não satisfazem o requisito do §101 por ela mesma. (tradução nossa).  
31 Genes e a informação que eles codificam não são suscetíveis de patentes sob o §101 simplesmente porque eles 
foram isolados do material genético que os circundam (tradução nossa).   
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Algumas críticas quanto a esta última parte da decisão são levantadas, 

especialmente pelo fato de que a existência de ato inventivo no processo de obtenção do 

cDNA é questionável. Sarah Elizabeth Hagan (2014) defende que a obtenção do cDNA não 

possui nenhuma qualidade inovadora, pois é obtido por meio de processos rotineiros e 

conhecidos. 

Salvador Darío Bergel (2014) também critica a decisão da Suprema Corte neste 

ponto, pois entende não ser convincente o argumento de que o cDNA é material patenteável 

por não poder ser encontrado na natureza, já que sustentar a posição de que uma modificação 

no mundo exterior é passível de patenteamento pode ser prejudicial ao sistema de patentes, 

por ser bastante abrangente. Neste sentido, “está claro que en el caso de la obtención del 

ADNc no existió ‘creación humana’ que justifique el pretender una patente de invención. Es 

necesario destacar que ni todo esfuerzo intelectual justifica una protección32” (BERGEL, 

2014, p. 26). 

O autor defende, também, que as patentes sobre genes humanos protegem 

“inventos” que são produtos intermediários, pois não possuem aplicação industrial direta, 

constituindo-se, de fato, em ferramentas de pesquisa para produtos que realmente são 

suscetíveis de aplicação industrial.  

Contudo, é imperioso reconhecer a importância da decisão da Suprema Corte e o 

seu papel no rompimento de um paradigma, qual seja, a concessão de patentes sobre DNA 

isolado como prática costumeira do USPTO. Em que pese a sua falha em analisar o cDNA de 

forma mais aprofundada e detalhada, a decisão contribui para esclarecer a noção de matéria 

patenteável no tocante à biotecnologia genética, restringindo a interpretação dos requisitos 

para a concessão de patentes, tornando-a mais difícil.  

É inegável que as patentes envolvendo o genoma humano são de extrema 

importância no sentido de que contribuem para o desenvolvimento de técnicas para o 

diagnóstico e tratamento de enfermidades graves, com o consequente melhoramento da 

qualidade de vida do ser humano. Entretanto, ao restringir a interpretação destes requisitos, 

em verdade, se está contribuindo para o esclarecimento do significado de cada um deles, ao 

criar mais critérios caracterizadores e no tocante à matéria patenteável, auxilia na atividade de 

superação do paradigma descoberta versus invenção.  

                                                             
32 Está claro que no caso da obtenção do cDNA não existiu “criação humana” que justifique a pretensão de uma 
patente de invenção. É necessário destacar que nem todo esforço intelectual justifica uma proteção (tradução 
nossa).   
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Nesse âmbito, ao se impossibilitar a concessão de patentes que versem apenas 

sobre descobertas ou informações afetas ao genoma humano, garante-se a preservação da 

finalidade do instituto da patente, que é conceder direito de exploração àquele que 

efetivamente realiza um invento, e impedindo que esta finalidade se deturpe por 

interpretações mais liberais de seus requisitos. 

Entretanto, a questão da análise superficial do cDNA é um exemplo que 

representa a falha que ainda se tem na determinação do que pode realmente ser considerado 

como invenção em matéria de patentes genéticas. Existem inúmeras leis, diretivas e 

resoluções que visam esclarecer os processos e produtos passíveis de patenteamento no setor 

da biotecnologia, mas pouco se discute acerca da real inovação do produto ou processo, a 

diferença que existe entre o invento patenteável e a matéria encontrada na natureza e, 

principalmente, sobre as técnicas utilizadas para alcançar determinado produto ou processo, se 

podem ser consideradas como ato inventivo ou não.  

Neste sentido, interessante a análise da seguinte conclusão sobre a decisão em 

comento: 

 

la Corte Suprema de los Estados Unidos tuvo una magnífica oportunidad de ofrecer 
al mundo una muestra de imparcialidad y de corrección em un tema muy gravitante 
no sólo en lo jurídico, sino también en lo social y fundamentalmente en lo ético. 
Lamentablemente la desperdició y optó por continuar una línea fundada en la 
protección de los intereses económicos comprometidos. Es que el derecho de 
patentes se orienta decididamente hacia metas inconcebibles hasta no hace mucho 
tempo33 (BERGEL, 2014, p. 26). 

 

O autor atenta para os interesses existentes por trás da decisão que, em que pese 

paradigmática, seguiu a tendência de preservar os interesses econômicos das grandes 

empresas e laboratórios de biotecnologia, deixando de lado a análise ética e social das 

patentes. Tal prática pode ser considerada como um indício de que o sistema de patentes atual 

não possui interesse em esclarecer de forma mais abrangente os requisitos das patentes em 

matéria genética, deixando a discussão de forma superficial e possibilitando que ocorram 

falhas no sistema de patentes pela concessão indevida da proteção a inventos, deturpando seus 

fundamentos.   

 

                                                             
33 A Suprema Corte dos Estados Unidos teve uma magnífica oportunidade de oferecer ao mundo uma amostra de 
imparcialidade e correção em um tema muito gravitante não só no jurídico, mas também no social e 
fundamentalmente no ético. Lamentavelmente a desperdiçou e optou por continuar uma linha fundada na 
proteção dos interesses econômicos comprometidos. É que o direito de patentes se orienta decididamente em 
direção a objetivos inconcebíveis há não muito tempo (tradução nossa). 
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5.1.2 Perspectiva europeia 

 

O sistema de patentes europeu é baseado em três fontes legais. A primeira é o 

European Patent Convention (EPC), que se constitui em um tratado multilateral vigente em 

38 países, sendo que o European Patent Office (EPO) é o escritório de patentes que utiliza 

como base essa legislação. A segunda fonte são as leis internas dos países que fazem parte da 

União Europeia. E, em terceiro lugar, pode-se citar a jurisprudência e a prática europeia na 

concessão de patentes, além dos esforços comunitários para a harmonização dos 

entendimentos no tocante ao patenteamento (MINSSEN, 2016). 

Em matéria de biotecnologia, a base para a análise é a Diretiva 98/44/EC que, em 

1998, harmonizou as leis sobre patentes biotecnológicas nos países membros, esclarecendo 

alguns pontos de controvérsia, especialmente os requisitos para a existência de uma invenção 

patenteável e a exposição de alguns aspectos éticos.  

A Diretiva estabelece que o direito de patentes deverá respeitar os princípios 

fundamentais vinculados à garantia da dignidade e integridade da pessoa humana. Neste 

sentido, a Diretiva estabelece que o corpo humano, considerando todas as suas fases de 

constituição e desenvolvimento, suas células, sequências de genes, parciais ou integrais, não 

são patenteáveis. Entretanto, essa proibição de patenteamento relaciona-se somente aos casos 

em que não há conformidade com os critérios de patenteabilidade, ou seja, reivindicações que 

incluam partes do corpo humano in natura, constituindo-se em descobertas. Os requisitos de 

patenteabilidade devem estar muito claros, especialmente a aplicação industrial, devendo 

haver uma expressa menção da utilidade e da função da invenção. Neste sentido,  

 

considérant, en conséquence, qu’il est nécessaire d’indiquer qu’une invention qui 
porte sur un élément isolé du corps humain ou autrement produit par un procédé 
technique, et qui est susceptible d’application industrielle, n’est pas exclue de la 
brevetabilité, même si la structure de cet élément est identique à celle d’un élément 
naturel, étant entendu que les droits conférés par le brevet ne s’étendent pas au corps 
humain et à ses éléments dans leur environnement naturel; 34 (UNION EUROPÉEN, 
1998, p. 3). 

 

Dessa forma, o patenteamento do genoma humano é possível, desde que 

proveniente de um processo técnico suscetível de aplicação natural, sendo importante 

                                                             
34 Considerando, consequentemente, que é necessário indicar que uma invenção que diga respeito a um elemento 
isolado do corpo humano ou produzido de outra forma por um processo técnico e que seja susceptível de 
aplicação industrial não é excluída da patenteabilidade, mesmo que a estrutura desse elemento seja idêntica à de 
um elemento natural, estando implícito que os direitos conferidos pela patente não abrangem o corpo humano, 
incluindo os seus elementos, no seu ambiente natural; (tradução nossa).  
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salientar que a Diretiva deixa expressamente claro que a patente que envolve genoma humano 

não confere direitos sobre o corpo humano em si nem aos seus elementos em estado natural.  

A Diretiva também considera patenteáveis os elementos isolados do corpo 

humano que tenham sido obtidos por processos de identificação, purificação e caracterização, 

pois tais processos só podem ser executados por seres humanos, não sendo capazes de serem 

realizados de forma natural.  

Neste sentido, o Escritório Europeu de Patentes (EPO) julgou um caso que 

envolvia uma patente de sequência de DNA relacionada a um processo de criação de uma 

proteína específica. Houve a contestação de que o processo de isolamento do DNA não 

constituía uma atividade inventiva. Entretanto, o EPO entendeu que a patente era mais do que 

uma descoberta, já que o isolamento da proteína de seu meio natural constitui-se em um 

processo inventivo. A decisão também entendeu que não havia impedimentos éticos no 

patenteamento do DNA humano, pois considerou que o DNA, quando extraído e isolado, não 

pode ser caracterizado como vida, mas como uma substância que carrega informações 

genéticas que podem ser utilizadas para diversos fins. Assim, a patente foi mantida 

(MILKOV, 2013).  

Outro aspecto relevante suscitado pela Diretiva é a necessidade de obter o 

consentimento informado e livre da pessoa na qual são realizadas as colheitas de amostra de 

material biológico ou genético para estudos e posterior desenvolvimento de invenção. 

A Diretiva exclui da possibilidade de patenteamento as invenções que sejam 

contrárias à ordem pública e aos bons costumes, princípios estritamente éticos. Assim, no 

artigo 6º, estabelece hipóteses, não exaustivas, que exemplificam o que pode considerar como 

violação a esses princípios éticos. São citados os processos de clonagem de seres humanos, de 

modificação da identidade genética germinal, utilização de embriões humanos para fins 

comerciais e processos de modificação genética em animais que possam lhes causar 

sofrimentos sem que haja uma utilidade médica substancial para o ser humano ou para o 

animal. 

Timo Minssen (2016) explica que tanto a legislação europeia quanto a prática do 

EPO preocupam-se fortemente com a aplicação industrial do invento, ou seja, deve-se 

demonstrar claramente que o invento, no caso o DNA isolado, deve ter uma função conhecida 

e útil. O autor também esclarece que a prática europeia atualmente é mais liberal do que a dos 

Estados Unidos, tendo em vista a decisão da Suprema Corte no caso Myriad vs. AMP. Isso 

porque não só o cDNA é considerado patenteável, mas o próprio DNA isolado também o é, já 

que o EPO não faz distinção entre o DNA genômico e o correspondente cDNA. 
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Percebe-se que, ainda que atualmente mais liberal, a perspectiva europeia, 

diferentemente da perspectiva norte americana, expõe expressamente os questionamentos 

éticos relacionados ao patenteamento do genoma humano, estabelecendo alguns parâmetros 

para o patenteamento do genoma humano sem que haja a violação de princípios morais e 

éticos. Não há apenas diretrizes estritamente técnicas e jurídicas, o que representa o 

reconhecimento de que o patenteamento de biotecnologia, em especial do material genético 

humano, é um tema que ultrapassa a discussão jurídica e técnica, e avança para preocupações 

éticas, sociais e econômicas. É evidente que a discussão ética que permeia o patenteamento do 

material genético humano não se esgota nos ditames presentes da Diretiva, entretanto, a 

exposição dessa preocupação é um importante instrumento para estimular o debate acerca 

dessa matéria, que deve ser amplo e contínuo.   

Entretanto, apesar da importância do reconhecimento da necessidade de uma 

abordagem ética no patenteamento do material genético humano, a questão sobre a 

delimitação do que é descoberta e invenção em matéria genética não é suficientemente 

abordada. As discussões técnicas sobre novidade, atividade inventiva e aplicabilidade 

industrial não são suficientes para se estabelecer parâmetros mais concretos a fim de 

solucionar essa questão, o que gera o risco do patenteamento indevido de descobertas.   

 

5.1.3 Perspectiva brasileira 

 

A principal fonte para a análise da patenteabilidade de material genético humano 

no Brasil é a Lei de Propriedade Industrial. Conforme foi visto, essa Lei é restritiva no tocante 

ao patenteamento de biotecnologia, estabelecendo alguns conceitos vagos e indeterminados 

que dificultam a interpretação. Entretanto, em 2015, o INPI estabeleceu a Resolução nº 144, 

instituindo diretrizes para o exame de pedidos na área de biotecnologia, e que representa um 

importante instrumento interpretativo das normas dispostas na Lei de Propriedade Industrial. 

A legislação brasileira veda expressamente o patenteamento de descobertas, 

assim, só é possível conceder uma patente que envolve material genético se houver uma 

invenção que apresente novidade, atividade inventiva e aplicabilidade industrial. Este último é 

um dos requisitos de patenteabilidade que mais traz dificuldades de aferição em matéria 

genética e biotecnológica em geral, sendo um tema tratado especificamente pela Resolução nº 

144 do INPI. Esta estabelece que, no caso de invenções que envolvam sequências biológicas, 

estas devem apresentar uma utilidade, que deve ser claramente indicada no relatório de 

patente. Assim não é necessária a apresentação de uma aplicação industrial específica, basta 
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que se demonstre que a sequência possui um uso prático, mesmo que a sua função biológica 

ainda seja desconhecida.  

Quanto às reivindicações, a Resolução explica que existem dois tipos básicos: as 

de produto, relacionadas a uma entidade física, e as de processo, vinculadas a uma atividade. 

Cita como exemplos de reivindicações de produto: ácidos nucleicos, peptídeos, proteínas, 

microrganismos, células, vetores, plantas, sementes, anticorpos, composições, dentre outros. 

No caso de processo, têm-se processos para produzir compostos, para selecionar sequências 

de ácidos nucleicos, para produzir microrganismos/plantas/animais, métodos de purificação e 

processos de extração e isolamento (INPI, 2015).  

Entretanto, cabe salientar que algumas das hipóteses de reivindicação de produtos 

e processos não podem ser consideradas como invenção, de acordo com o art. 10 da Lei nº 

9.279/96, destacando-se: “IX - o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos 

encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de 

qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais” (BRASIL, 1996). 

A Resolução do INPI traz uma maior clareza para a interpretação deste inciso em 

termos estritamente técnicos. Para a Resolução, o todo de seres vivos refere-se a plantas, 

animais, microrganismos e qualquer ser vivo na sua integralidade, enquanto parte refere-se a 

qualquer porção dos seres vivos como órgãos, tecidos e células.  

Já os materiais biológicos encontrados na natureza, referem-se ao todo ou parte de 

seres vivos, incluindo extratos, proteínas, carboidratos, DNA, RNA, lipídeos dentre outras 

substâncias que podem ser encontradas na natureza, mesmo que em partes ou fragmentos. 

Não se considera invenção ainda que essas substâncias estejam isoladas do meio em que 

naturalmente ocorrem, entendem isolamento como a extração de qualquer matéria do seu 

meio natural por meio de processos e isolamento e purificação.  

Cabe salientar que, quanto aos extratos, a Resolução permite o patenteamento de 

extratos diferenciados dos que ocorrem naturalmente, nos casos em que há o enriquecimento 

de um de seus componentes apresentando, na composição, características que não são 

alcançáveis pelas espécies e derivem diretamente de intervenção humana.  

Materiais biológicos também abrangem substâncias que são obtidas a partir de 

sistemas biológicos como hormônios e outras moléculas secretadas. E, no caso de moléculas 

sintéticas idênticas ou indistinguíveis das naturais, não há que se falar em invenção também. 

Assim, “a inclusão de uma limitação negativa (disclaimer) com o termo ‘não natural’ por si só 

não supera a objeção quanto ao art. 10 (IX) da LPI” (INPI, 2015, p. 19). 
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Quanto ao processo biológico natural, este refere-se a qualquer processo biológico 

que ocorre espontaneamente na natureza, sendo que a intervenção humana neste caso não 

afeta o resultado final. Entretanto,  

 

se a intervenção técnica desempenha um papel importante na determinação do 
resultado, ou se a sua influência é decisiva, o processo é considerado como 
invenção. Ou seja, os processos que contenham pelo menos uma etapa técnica que 
possua um impacto decisivo no resultado final, e que não possa ser realizada sem a 
intervenção humana, são considerados invenção (INPI, 2015, p. 22). 

 

As definições de materiais biológicos e processos biológicos naturais abrangem 

hipóteses que não há invenção, haja vista referirem-se a elementos e processos naturalmente 

encontrados na natureza, podendo constituir-se, inclusive, em meras descobertas. Interessante 

salientar que a opção do legislador, respaldada pela Resolução do INPI, foi a de considerar 

que os processos de isolamento não são suficientes para caracterizar uma intervenção humana 

determinante para constituir um ato inventivo e, em consequência, uma invenção.  

A Lei nº 9.279/96 também estabelece, no art. 18, hipóteses em que, mesmo que 

haja uma invenção, ela não é passível de patenteamento. A primeira exceção são as invenções 

consideradas como contrárias à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde 

públicas, constituindo-se em uma hipótese ampla que permite uma discricionariedade de 

análise pelo INPI em cada caso concreto. A Resolução estabelece algumas hipóteses 

exemplificativas que podem incidir no inciso em questão, citando-se processos de clonagem 

do ser humano e processos de alteração do genoma humano, que possam ocasionar 

modificações na identidade genética de células germinativas. 

Já no inciso III, há a proibição do patenteamento do todo ou parte dos seres vivos, 

exceto microrganismos transgênicos que não se constituam em mera descoberta. A Lei 

conceitua microrganismos transgênicos como organismos que, por meio de intervenção 

humana direta, expressam características que não são normalmente alcançáveis pela espécie 

em condições naturais. Ou seja, há alteração na composição genética do microrganismo. Cabe 

salientar que microrganismos englobam somente bactérias, fungos e algas unicelulares, não 

incluídas na classificação do reino das plantas e protozoários.  

A Resolução estabelece que, caso a invenção se refira a um microrganismo que 

abranja células animais e vegetais, ela não é passível de proteção, devido à vedação legal de 

patenteamento do todo ou parte de animais e plantas, mesmo que transgênicos. Percebe-se, 

portanto, que há uma grande restrição para o patenteamento de produtos relacionados à 
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biotecnologia e, neste âmbito, questiona-se se o material genético humano é passível de ser 

patenteado no ordenamento jurídico brasileiro.  

A Lei é silente quanto a essa possibilidade, entretanto, a Resolução do INPI, em 

que pese não afirmar claramente a possibilidade de patenteamento de material genético 

humano, estabelece hipóteses em que é possível enquadrar o genoma humano, tanto em 

invenções que envolvam produtos, quanto processos.  

As sequências de aminoácidos e nucleotídeos, que podem ser denominadas como 

genes, ácido nucleico, plasmídeos, vetores, sequência de DNA, sequência de RNA, 

oligonucleotídeos, cDNA, são passíveis de patenteamento conforme a Resolução do INPI, 

desde que presentes os requisitos de patenteamento. Essas sequências devem apresentar 

modificações que as diferenciem das sequências que ocorrem naturalmente, tendo sido 

introduzidas ou modificadas por ação humana direta. Assim, considerando-se que a Resolução 

não traz distinções com relação à proveniência dessas sequências, ou seja, não diferencia se 

essas sequências são derivadas de plantas, animais, microrganismos, é possível inferir que o 

material genético humano não foi excluído da possibilidade de patenteamento.  

Neste âmbito, a Resolução também trata da patenteabilidade do cDNA, seguindo 

posicionamento similar ao proferido pela Suprema Corte dos Estados Unidos no caso Myriad 

vs. AMP em 2013, entendendo que a molécula de cDNA não é idêntica a uma molécula 

natural.  

Outra hipótese que estabelece a possibilidade de patenteamento de material 

genético humano são os anticorpos quiméricos ou humanizados. Alguns métodos terapêuticos 

utilizam anticorpos monoclonais provenientes de outras espécies e, quando inseridos no 

sistema imune do ser humano, podem ser reconhecidos como proteínas estranhas e, para 

solucionar o problema, desenvolveu-se o mecanismo dos anticorpos quiméricos ou 

humanizados, o qual, basicamente, funde sequências genéticas de humanos com outra espécie 

para produzir o anticorpo híbrido.  

Por fim, a Resolução estabelece diretrizes com relação ao patenteamento de 

células tronco humanas. Estas células propriamente ditas não podem ser patenteadas, pois 

caem na vedação de patenteamento do todo ou parte de seres vivos. Entretanto, as 

composições contendo células tronco, assim como as aplicações e usos das mesmas podem 

ser patenteadas, desde que atendidos os requisitos de patenteabilidade e desde que não se 

refiram a métodos terapêuticos ou cirúrgicos (INPI, 2015).  
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Percebe-se que, na prática, o ordenamento jurídico brasileiro possibilita o 

patenteamento do genoma humano, em termos mais restritos do que os Estados Unidos e a 

União Europeia.  

Assim, por meio da análise de diferentes perspectivas no tocante às patentes sobre 

genoma humano, imprescindível realizar a seguinte reflexão: 

 

la invención no expresa un concepto indefinido que pueda aplicarse a “cualquier 
cosa bajo el sol” para justificar el otorgamiento de una patente. La sustancial 
diferencia entre un invento y un descubrimiento no puede pasarse por alto. Sólo un 
grave desconocimiento de derecho puede llevar a ampliar, sin justificativo alguno, el 
campo de lo patentable. Para ingresar em este campo debe existir una creación 
humana, una elaboración intelectual para solucionar con medios técnicos un 
problema técnico. Si bien las leyes de patentes por lo general no definen a la 
invención, ello no debe autorizar el ingreso a su territorio de cualquier producto de 
la actividad humana. La patente de invención es algo excepcional que en lo 
económico desafía al principio general de la libre concurrencia, y en el campo 
científico al libre uso del stock actual de conocimientos para el continuo progreso de 
la ciencia. Invento y descubrimiento (incluidas aquí leyes naturales o aportes de 
ciencia básica) se sitúan en terrenos encontrados. La creación técnica se enfrenta al 
conocimiento que al decir de Stiglitz es un bien público mundial35 (BERGEL, 2014, 
p. 25-26). 

 

Esta reflexão resgata o ponto de maior celeuma no patenteamento de 

biotecnologia, que é ainda mais evidente no campo genético humano, que é o estabelecimento 

do que realmente pode ser considerado invenção nesta matéria. Por mais que existam 

decisões, resoluções e diretivas a respeito dos critérios de patenteamento em biotecnologia, 

ainda há muita dúvida quanto à interpretação de um requerimento de patente biotecnológica. 

Ou seja, o problema do patenteamento do genoma humano tem um entrave técnico muito 

expressivo, qual seja, a determinação dos requisitos e parâmetros daquilo que pode ser 

considerado como invenção.  

Contudo, há que salientar que a determinação desses requisitos depende de uma 

escolha que é também ética, pois o patenteamento de uma descoberta, ou seja, um produto da 

natureza, não constitui em um impedimento apenas em termos legais, mas também em termos 

éticos, porque se concebe que esta prática viola os objetivos da patente e sua função social.  

                                                             
35 A invenção não expressa um conceito indefinido que pode aplicar-se a “qualquer coisa abaixo do sol” para 
justificar a concessão de uma patente. A substancial diferença entre um invento e uma descoberta não pode 
passar por alto. Somente um grave desconhecimento de direito pode levar a ampliar, sem justificativa alguma, o 
campo do patenteável. Para ingressar neste campo deve existir uma criação humana, uma elaboração intelectual 
para solucionar com meios técnicos um problema técnico. Se as leis de patentes no geral não definem a 
invenção, isso não deve autorizar o ingresso em seu território de qualquer produto da atividade humana. A 
patente de invenção é algo excepcional que no econômico desafia o princípio geral da livre concorrência, e no 
campo científico, ao livre uso do stock atual de conhecimentos para o contínuo progresso da ciência. Invento e 
descoberta (incluídas aqui leis naturais ou aportes de ciência básica) se situam em terrenos encontrados. A 
criação técnica enfrenta o conhecimento que nos dizeres de Stiglitz é um bem público mundial (tradução nossa).  
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Por conseguinte, a superação da diferença entre o invento e a descoberta deveria 

ser a prioridade na análise do patenteamento de material genético humano, pois este somente 

é legítimo quando a patente envolve a proteção de um verdadeiro invento baseado em 

material genético humano, não a uma descoberta. 

E o que se percebe, neste âmbito, é uma superficialidade na discussão e falta de 

estabelecimento de critérios mais definitivos e convincentes para se determinar o que é um 

invento, há o estabelecimento de regras técnicas, mas não há a exposição de justificativas do 

porquê algumas hipóteses são passíveis de patenteamento e outras não. E isso fica evidente 

pela existência de divergências de posicionamentos não só jurisprudenciais, mas de 

especialistas técnicos também. Ademais, a linguagem técnica utilizada pode ser considerada 

como um entrave à compreensão por pessoas de outras áreas do conhecimento, como os 

juristas, dificultando a compreensão. Desta forma, há a necessidade, conforme se explicitou 

no capítulo anterior, de o estabelecimento de critérios para a diferenciação entre descoberta e 

invenção ser também discutido socialmente, por meio de uma valoração ético-social do 

patenteamento.  

Enquanto não superada essa distinção, o contexto o qual se enfrenta é o da 

incerteza, o que permite o patenteamento de descobertas, ou seja, do material genético 

humano em si, razão pela qual é necessário assumir que a possibilidade desse patenteamento 

ilegítimo corresponde à realidade, e a ética não pode se furtar ao debate.  

 

5.2 Reflexões éticas sobre o patenteamento do genoma humano 

 

O problema inicial no tocante ao patenteamento do genoma humano e da 

biotecnologia no geral, consiste na dificuldade em se estabelecer, por meio de critérios 

técnicos e escolhas ético-sociais, o que é invenção neste âmbito, Percebe-se, neste caso, que o 

debate ultrapassa os limites da análise dos critérios de patenteamento. E passa a envolver 

indagações sobre o significado ético do genoma humano e perquirições acerca da dignidade 

da pessoa humana e autonomia privada.  

Neste sentido, há que se levantar o debate sobre a valoração ética, social e cultural 

do patrimônio genético humano. Liliana Spinella (2012) entende ser importante questionar os 

posicionamentos que consideram os genes humanos como qualquer outra molécula química, 

já que o conceito de gene é mais complexo do que o simples caráter molecular, envolvendo, 

predominantemente, informações.  
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En otras palabras, el genoma contiene los secretos de la especie humana, además de 
los del individuo y, por lo tanto, no es homologable a una simple molécula. Las 
secuencias de ADN no constituyen simplemente moléculas porque además 
representan información. Conocerla implica tener los elementos para futuros 
descubrimientos y, de este modo, se cuestiona acerca de la legitimidad de que esa 
información tan valiosa sea capturada a través de patentes36 (SPINELLA, 2012, p. 
303). 

 

Conforme visto, os seres humanos inegavelmente fazem parte da biodiversidade e 

seu patrimônio genético é elemento desta. Em termos biológicos, químicos e genéticos, o 

patrimônio genético humano não possui diferenças substanciais com relação ao patrimônio 

genético de outras espécies, tendo, inclusive, uma proporção pequena de diferenças com 

relação a espécies totalmente diferentes. Entretanto, conforme leciona Edgar Morin (2007a), o 

ser humano é um ente complexo, constituído pela trindade “indivíduo, sociedade e espécie”, 

que é inseparável. Assim, mesmo que se considere seu patrimônio genético como similar ao 

das demais espécies, ainda há que se reconhecer a singularidade do ser humano como 

indivíduo, como sujeito diferente das demais espécies, pois dotado de consciência, autonomia 

e cultura.  

E, neste contexto, o pensamento de Liliana Spinella se encaixa, ou seja, na 

indagação se o patrimônio genético humano pode ser realmente patenteado, tendo em vista 

que, ao mesmo tempo é tão próximo e tão singular com relação às demais espécies. Além 

disso, a autora suscita a ideia de que a exploração científica do patrimônio genético humano 

pode trazer benefícios para uma melhora na qualidade de vida das pessoas, principalmente no 

tocante a tratamentos de saúde, o que gera o questionamento se o direito de exclusividade 

desses tratamentos realmente é ético. Portanto, o patenteamento do genoma humano também 

deve ser analisado sob o enfoque da proteção da dignidade da pessoa humana.  

O avanço das pesquisas genéticas e os riscos que elas podem trazer à humanidade 

e ao meio ambiente, fizeram com que o patrimônio genético humano assumisse um status de 

preocupação internacional singular, mais específica e mais abrangente que o tratamento 

ambiental e de biossegurança destinado às demais espécies componentes da biodiversidade. 

Vários aspectos de proteção do genoma humano estão dispostos em diferentes declarações 

internacionais, podendo se citar como exemplo, a Declaração Universal sobre o Genoma 

                                                             
36 Em outras palavras, o genoma humano contém os segredos da espécie humana, ademais os do indivíduo e, 
portanto, não é homologável a uma simples molécula. As sequências de DNA não se constituem simplesmente 
em moléculas porque ademais representam informação. Conhecê-la implica em ter os elementos para futuros 
descobrimentos e, deste modo, se questiona acerca da legitimidade de que essa informação tão valiosa seja 
capturada através de patentes (tradução nossa).  
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Humano e os Direitos Humanos, de 1997, a Declaração de Bioética de Gijón, de 2000 e a 

Declaração Internacional sobre os Dados Genéticos Humanos, de 2003.  

Carlos Romeo Casabona (2002b) explica que essa preocupação internacional, 

materializadas nas declarações, fez com que surgissem alguns princípios e regras no tocante 

ao genoma humano. Primeiramente, surgiu a necessidade de respeitar o ser humano não só 

como pessoa, como sujeito, mas como um ser pertencente à espécie humana. Ou seja, não só a 

perspectiva individual e coletiva dos direitos humanos deve ser levada em conta, mas também 

o sentido do ser humano como espécie, como um grupo biológico natural, que pode se ver 

afetado pelas transformações que os conhecimentos genéticos podem causar. Neste âmbito, 

surge também a necessidade de reconhecer a responsabilidade das gerações atuais para com as 

futuras, tendo em vista que os impactos causados atualmente podem ser projetados para o 

futuro (ROMEO CASABONA, 2002b). 

Outro aspecto importante é a proteção da identidade do ser humano em seus 

aspectos pessoais, biológicos e genéticos. O autor explica que essa identidade múltipla 

abrange a ideia de que o ser humano é único e distinto dos demais seres vivos, razão pela qual 

devem ser também resguardadas a liberdade, a integridade e a intimidade em qualquer 

pesquisa e aplicação com relação ao genoma humano, seguindo, também os princípios da 

igualdade e não discriminação (ROMEO CASABONA, 2002b).  

O reconhecimento da diversidade biológica dos seres vivos e a inclusão da espécie 

humana nessa concepção, reconhecendo-a como merecedora de proteção. Entretanto, mesmo 

considerando a espécie humana como integrante da biodiversidade, o genoma humano é 

tratado de forma diferenciada, pois é considerado como patrimônio da humanidade, o que 

reflete a necessidade de uma proteção específica (ROMEO CASABONA, 2002b).  

Várias são as interpretações que podem ser dadas à expressão patrimônio comum 

da humanidade, sendo esta de imprescindível análise para a discussão desta dissertação, razão 

pela qual será tratada com mais vagar em tópico específico. Mas é possível citar como um dos 

desdobramentos desse status de patrimônio da humanidade, a adoção de um princípio de 

solidariedade e cooperação, no sentido em que os benefícios que os avanços científicos e 

tecnológicos proporcionam devem ser repartidos e acessados de forma equitativa. Essa 

participação nos benefícios deve ser feita “sin limitaciones basadas en diferencias culturales, 

geográficas o de recursos, lo que exige, entre otras medidas, la libre circulación del 

conocimiento científico37” (ROMEO CASABONA, 2002b, p. 294).  

                                                             
37 Sem limitações baseadas em diferenças culturais, geográficas ou de recursos, o que exige, entre outras 
medidas, a livre circulação de conhecimento científico (tradução nossa). 
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Reconhecendo, portanto, esse caráter complexo do patrimônio genético humano, 

as discussões éticas a respeito do seu patenteamento devem abordar alguns aspectos 

essenciais, levando em consideração não só os imperativos éticos e morais, mas também a 

visão social e cultural do patenteamento. 

Assim, a discussão ética do patenteamento do genoma humano que se propõe 

abrangerá, em primeiro lugar, o significado e as repercussões da consideração do genoma 

humano como patrimônio da humanidade. E, em segundo lugar, a dignidade da pessoa 

humana também deverá ser levada em conta, discutindo-se, especificamente a questão da 

mercantilização do ser humano, realizando-se a discussão sob a perspectiva da complexidade 

da condição humana, de Edgar Morin, e da autonomia privada.   

 

5.2.1 Genoma humano como patrimônio comum da humanidade 

 

Uma das questões de maior complexidade na análise ética e jurídica do 

patrimônio genético humano é a determinação de sua titularidade. O genoma humano 

pertence ao indivíduo singularmente ou pertence a todos? O genoma humano é realmente 

propriedade de alguém, ou é um elemento que evoca a identidade do ser humano como 

indivíduo ou espécie? 

Tais questionamentos são inevitáveis quando se trata dessa temática, entretanto, 

uma discussão realmente profunda e relevante sobre essas indagações ultrapassa o escopo da 

presente dissertação, razão pela qual somente um dos pontos será discutido, qual seja, a 

consideração do genoma humano como patrimônio comum da humanidade. 

Essa concepção, conforme visto no primeiro capítulo, surgiu oficialmente em 

1997, na Declaração Universal sobre o Genoma Humano e os Direitos Humanos da 

UNESCO, cujo primeiro artigo dispõe que: “O genoma humano constitui a base da unidade 

fundamental de todos os membros da família humana bem como de sua inerente dignidade e 

diversidade. Num sentido simbólico, é o patrimônio da humanidade” (UNESCO, 1997, p. 7). 

A noção de patrimônio comum da humanidade é fruto de uma construção do 

Direito Internacional, sendo direcionada a recursos específicos. Tradicionalmente, essa 

concepção 

 

repudiates the notion of State sovereignty over these resources in favour of 
allocating them equitably to all of humanity. It would not assign ownership rights 
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over them, but would rather allot rights of access and management and also rights of 
common regulation, to all states38 (GUNERATNE, 2012, p. 64) 

 

André de Paiva Toledo (2012) explica que a expressão Patrimônio Comum da 

Humanidade surgiu em 1967, na reunião da Primeira Comissão da Assembleia Geral das 

Nações Unidas, que debateu sobre o regime de acesso e gestão do fundo dos oceanos. Neste 

debate, suscitou-se a ideia de que os países não poderiam ficar reféns de uma concorrência 

desigual no acesso de certos bens internacionalizados. Entretanto, a noção de patrimônio 

comum da humanidade já era prevista, mesmo que não literalmente, em convenções 

internacionais mais antigas, como o Tratado da Antártica de 1959, as quais previam a ideia de 

propriedade comum, de exploração equitativa e atendimento aos interesses da humanidade. 

Este conceito, em teoria, tem como objetivo estabelecer um regime equitativo de 

acesso e utilização de bens que não estão sob a soberania de nenhum Estado. Desta forma, 

visa proteger os interesses dos países em desenvolvimento no aproveitamento desses recursos, 

pois ao declarar como patrimônio comum, estes países teriam direito de participar dos 

benefícios auferidos pela exploração dos recursos. Os conceitos vinculados à noção de 

patrimônio comum da humanidade são a exploração internacional das áreas comuns, a 

repartição dos benefícios auferidos pela exploração dos recursos e a especial consideração aos 

interesses dos países menos desenvolvidos (TOLEDO, 2012). 

Entretanto, essa ideia original não foi aceita pacificamente, havendo um embate 

conceitual bastante expressivo, que teve espaço durante a discussão do regime de exploração 

do alto-mar e da Área, e causado pelo conflito de interesses entre os Estados desenvolvidos e 

os em desenvolvimento. A questão central do debate era se os recursos considerados como 

patrimônio comum da humanidade seriam encarados como res communis ou res nullius39. Os 

países desenvolvidos com maior capacidade tecnológica para exploração defendem o regime 

de res nullius, ou seja, a livre exploração, enquanto os países menos desenvolvidos defendem 

a ideia de propriedade comum, que implica em livre acesso, mas com repartição de 

benefícios, como forma de diminuir as desigualdades históricas entres os países. 

                                                             
38 Repudia a noção de soberania do Estado sobre esses recursos em favor de alocá-los equitativamente a toda 
humanidade. Não atribuiria direitos de propriedade sobre eles, mas em vez disso, atribuiria direitos de acesso e 
gestão e também direitos de regulação comum, a todos os estados (tradução nossa).  
39 [...] “O conceito de res nullius implica que o seu objetivo pode ser livremente usado e apropriado por qualquer 
indivíduo de uma coletividade. Já no que diz respeito ao outro conceito, res communis, o objeto pertence a todo e 
não está apto a ser apropriado por ninguém. Dessa forma, tudo aquilo que advém de uma coisa comum pertence 
à coletividade como um todo” (TOLEDO, 2012, p. 43).   
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A concepção de res nullius, contudo, tem apenas uma pretensão de proteger 

interesses econômicos das grandes potências tecnológicas, não refletindo o sentido semântico 

que a expressão patrimônio comum da humanidade carrega em si. 

 

Patrimônio comum foi delimitado conceitualmente como algo ou área que deveria 
ser objeto de exploração diretamente por uma autoridade ou empresa internacional. 
A parte essencial da expressão patrimônio comum da humanidade é a palavra 
comum. Esse vocábulo está conectado à expressão da humanidade. É uma questão 
concernente à propriedade comum, isto é, do mundo inteiro sobre determinado 
objeto, que não poderá ser utilizado em benefício exclusivo por nenhuma nação ou 
empresa. [...] A ideia intrínseca ao princípio do patrimônio comum da humanidade é 
a de que certos interesses de toda a humanidade deveriam ser salvaguardados por 
estruturas normativas especiais (TOLEDO, 2012, p. 45). 

 

Oficialmente perante o Direito Internacional, a noção de patrimônio comum da 

humanidade é destinada a recursos pertencentes ao alto-mar, à Área, ao continente antártico e 

ao espaço. Neste âmbito, questiona-se como se deve encarar a declaração de que o genoma 

humano é patrimônio comum da humanidade em sentido simbólico, conforme a Declaração 

da UNESCO.  

 Caso se siga a noção de patrimônio comum da humanidade tradicionalmente 

estabelecida no Direito Internacional, o genoma humano deve ser considerado como interesse 

de toda humanidade e o acesso a ele deve ser garantido a todas as pessoas. Carlos Romeo 

Casabona (2002b) explica que, num primeiro momento, essa noção pode ser interpretada de 

forma que o genoma humano possa ser considerado um bem da espécie humana, incluindo-se 

as gerações futuras, que também seriam titulares desse bem. Esta situação implica na 

impossibilidade de sua apropriação privada individual ou coletiva, devendo se prezar pela sua 

integridade e intangibilidade, devendo ser utilizado somente para fins de interesse da 

humanidade, para garantir a integridade da espécie humana.  

Entretanto, a interpretação da consideração do patrimônio comum da humanidade 

deve ser cautelosa, de forma a não sacralizá-lo. Para Liliana Spinella (2015), a adoção da 

doutrina de patrimônio comum da humanidade não significa a proibição de exploração do 

recurso, desde que haja a liberdade de acesso dos demais a esse bem.  

Stephanie Constand (2013) aponta que existem posicionamentos que entendem 

que o genoma humano pode ser encarado como o elemento que constitui a essência do ser 

humano, ele não pode ser considerado como apenas uma parte do corpo, ele é uma entidade 

com poder de transformar os seres humanos. Assim, os genes possuem um valor de símbolo 

cultural e, por carregar a essência humana, não podem ser apropriados individualmente, não 

se pode haver controle econômico sobre o genoma humano.  
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Esses posicionamentos evidenciam uma opinião que eleva o genoma humano à 

condição de intocabilidade, como se ele fosse o único responsável pela composição do ser 

humano em sua singularidade e diversidade. Não se furtando ao reconhecimento da 

importância do genoma na constituição de um indivíduo e de uma espécie, é necessário 

relembrar que o ser humano é mais do que sua composição genética, ele é, além disso, 

indivíduo dotado de autonomia, ele é sociedade, cultura e biologia. A complexidade humana 

não pode ser reduzida ao seu código genético e, pensamentos reducionistas como o que se 

critica neste momento, são prejudiciais ao entendimento da situação em sua totalidade e ao 

atendimento de interesses da própria humanidade.  

Neste sentido, Carlos Romeo Casabona aponta que,  

 

a pesar de la relevancia que puede tener tal concepto en el futuro, si se logra un 
adecuado desarrollo y aplicación del mismo, es cierto que esta idea fue asumida 
demasiado rápidamente antes de haber profundizado previamente y de forma 
suficiente sobre su verdadero significado y alcance, sobre su contenido y, 
finalmente, sobre la adecuación misma e irrefutabilidade de la afirmación, pues tal 
discurso abocaría en su maximalización a la sacralización del patrimonio genético 
como último reducto, de tal forma que no admitiría excepciones de ningún tipo a su 
intangibilidad, lo que puede ser excessivo40 (ROMEO CASABONA, 2002b, p. 294). 

 

A noção de patrimônio comum da humanidade não deve ser utilizada como 

impossibilidade de utilização do genoma humano, mas traduz uma necessidade de maior 

cuidado e proteção, de forma a impedir usos perigosos, diminuir riscos, respeitando a 

dignidade da pessoa humana e preceitos éticos.  

Melissa L. Sturges (1999) entende que as características relacionadas à noção de 

patrimônio comum da humanidade, quais sejam, a impossibilidade de um país se apropriar do 

território ou recurso; responsabilidade de todos os Estados de gerir os recursos; obrigação de 

repartição de benefícios da exploração dos recursos; e o uso pacífico, devem ser aplicadas ao 

genoma humano, visto que a sua privatização pode gerar graves consequências éticas (a 

autora cita, principalmente, a restrição do acesso a informações, prejudicando as pesquisas, 

argumento que já foi analisado e criticado no segundo capítulo desta dissertação).  

A Declaração estabelece algumas características para o genoma humano, assim, 

“o documento cita a evolutividade e a extracomercialidade. É evolutivo, pois submetido a 

                                                             
40 Apesar da relevância que pode ter tal conceito no futuro, se se alcança um adequado desenvolvimento e 
aplicação do mesmo, é certo que esta ideia foi assumida demasiado rapidamente antes de haver aprofundado, 
previamente e de forma suficiente sobre seu verdadeiro significado e alcance, sobre seu conteúdo e, finalmente, 
sobre a adequação da mesma e irrefutabilidade da afirmação, pois tal discurso desembocaria em sua 
maximização, a sacralização do patrimônio genético como último reduto, de tal forma que não admitiria 
exceções de nenhum tipo a sua intangibilidade, o que pode ser excessivo (tradução nossa). 
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mutações e reputa-se res extra commercium, devendo ser proibida a sua transação financeira” 

(NAVES, 2010, p. 43).   

No sentido de defender a extracomercialidade, Melissa L. Sturges (1999) sustenta 

que o genoma humano é uma parte essencial da humanidade, pois além de conter as 

informações que moldam o indivíduo e a diversidade de indivíduos, ele é a manifestação da 

evolução da espécie. Assim, possibilitar que empresas privadas se apropriem do DNA 

humano pode ser comparado à apropriação de uma parte do corpo humano. Ademais, a 

empresa proprietária de um fragmento do DNA pode escolher o que será feito com ele, o que 

pode gerar implicações graves, como insegurança na utilização dos genes, discriminação 

genética, eugenia.  

O genoma humano é uma nova fronteira do conhecimento e, como tal, a sua 

regulação deve ser feita de forma cuidadosa e respeitando a ética. Para a autora, (STURGES, 

1999) a adoção da noção de patrimônio comum da humanidade aplicada ao genoma humano 

deve gerar uma responsabilidade de todos os Estados em regular a sua exploração e acesso, 

impossibilitando que ele fosse apropriado por algum país ou empresa privada de forma 

exclusiva, o acesso às sequências genéticas deve ser livre, o uso do genoma humano deve ser 

somente para fins pacíficos e os benefícios advindos da sua exploração devem ser repartidos 

equitativamente, estabelecendo, por fim, que todos tem a responsabilidade de garantir a 

proteção do genoma humano para as futuras gerações. 

Para Lilliana Spinella (2015), o genoma humano supõe a inclusão de todos os 

seres humanos no seu acesso e utilização para a satisfação de seu bem-estar individual. 

Assim, limita-se a apropriação do genoma humano a titulares individuais, não sendo 

compatível a noção de direitos exclusivos e excludentes sobre o genoma humano.  

Seguindo essa linha de pensamento, a autora (SPINELLA, 2012) explica que a 

expressão patrimônio comum implica não só que o genoma humano é uma herança a ser 

transmitida às futuras gerações, mas suscita a questão da humanidade como sujeito de direito 

nas questões vinculadas à genética, ou seja, a humanidade é a responsável pela gestão e 

proteção do genoma humano. É, assim, a titular dos direitos de terceira dimensão vinculados 

ao genoma humano.  

 

La Declaración de la UNESCO marcó un camino que siguieron las restantes en 
cuanto a la toma de postura respecto del genoma humano y la Humanidad. Este 
genoma brinda un fundamento a través del cual se manifiesta la dignidad propia de 
la Humanidad así como también su diversidad. En las Declaraciones se establecen 
límites a las investigaciones, a las condiciones de ejercicio de la actividad científica, 
a la discriminación genética. Si el genoma es patrimonio de la humanidad entonces 
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pertenece a todos los hombres quienes deberían beneficiarse de su explotación. [...] 
Una de sus implicancias es que no debería apropiarse en forma privada, sino 
beneficiar a cada uno de los seres humanos, sin olvidar a las generaciones futuras. 
En relación con ese postulado, la dignidad humana sirve como bandera de lucha de 
quienes sostienen el reparto equitativo de los beneficios producto del avance del 
conocimiento del genoma humano. Y ello abre un nuevo horizonte en la protección 
de ciertos bienes humanos básicos41 (SPINELLA, 2012, p. 324-325). 

 

Em que pese a construção lógica e filosófica deste posicionamento, existe em seu 

bojo um problema jurídico muito claro, consistente no fato de que a humanidade não é 

considerada como um dos sujeitos de direito internacional público, o que pode apresentar-se 

como um obstáculo à consideração da humanidade como sujeito de direito ou como titular de 

um bem. A pura afirmação, baseada em uma Declaração que não possui força normativa42, de 

que a humanidade é sujeito de direito é simplista e frágil, não possuindo suficiente respaldo 

jurídico. 

Ademais, por mais que a noção de patrimônio comum da humanidade traga em si 

essa noção de coisa comum, de inclusão, de compartilhamento, de proteção conjunta e acesso 

equitativo, esses caracteres são vistos apenas em teoria, pois na prática, a adoção desse 

posicionamento é um tanto quanto utópico.  

Ainda há a preponderância da influência econômica e tecnológica das grandes 

potências estatais, que possuem verdadeiramente a capacidade de explorar acadêmica e 

economicamente o genoma humano. E, conforme visto, a noção prática que essas nações 

possuem quanto à expressão patrimônio comum da humanidade é de que o recurso em 

questão é res nullius, ou seja, de livre acesso a todos, sem a necessidade de responsabilização. 

Portanto, resta a dúvida se, de fato, o sentido de patrimônio comum da humanidade realmente 

identifica-se com o conceito construído pela doutrina, pois na prática, os objetivos 

pretendidos por essa noção dificilmente serão concretizados. 

                                                             
41 A Declaração da Unesco marcou um caminho que se seguiram as restantes enquanto a tomada de postura a 
respeito do genoma humano e a Humanidade. Este genoma brinda um fundamento através do qual se manifesta a 
dignidade própria da Humanidade assim como também sua diversidade. Nas Declarações se estabelecem limites 
às investigações, às condições de exercício da atividade científica, à discriminação genética. Se o genoma é 
patrimônio da humanidade então pertence a todos os homens, que deveriam beneficiar-se de sua exploração. [...] 
Uma de suas implicações é que não deveria apropriar-se de forma privada, senão beneficiar cada um dos seres 
humanos, sem olvidar as gerações futuras. Em relação com esse postulado, a dignidade humana serve como 
bandeira de luta de quem sustenta a repartição equitativa dos benefícios produto do avanço do conhecimento do 
genoma humano. E isso abre um novo horizonte na proteção de certos bens humanos básicos (tradução nossa). 
42 A Declaração constitui-se em diretrizes que devem ser adotadas pelos países para buscar concretizar os 
princípios e objetivos definidos em seu texto. Entretanto, não há uma imperatividade normativa, na medida em 
que é possível depreender de seu texto que as diretrizes explícitas configuram apenas um compromisso moral 
assumido pelos Estados-Membros. Ademais, não existem instrumentos, tampouco medidas coativas que 
garantam a aplicação de seus termos, ou representem uma resposta jurídica à violação dos mesmos.  
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Bruno Torquato de Oliveira Naves (2010) aponta um outro problema com a noção 

de patrimônio comum da humanidade. Ele explica que o patrimônio da humanidade se 

identifica com a noção de interesses difusos. Entretanto, nem sempre esse discurso de 

interesse difuso possui validade, pois estão desvinculados de princípios jurídicos que 

possibilitam a sua normatividade e tutela jurisdicional. O discurso dos interesses difusos pode 

estar vinculado a meros fatos, ou seja, “sua proteção jurídica decorreria da relevância social. 

Assim, a coletividade elegeria eventos econômicos, políticos, culturais e sociais dignos de 

tutela, o que justificaria a coerção” (NAVES, 2010, p. 82).  

A validade dos interesses difusos só pode ocorrer se tais interesses estão 

vinculados ao sistema normativo, especialmente aos princípios constitucionais, pois a sua 

aplicabilidade é dependente de uma coerção que só é garantida pela normatividade. Essa 

normatividade afasta valores sociais, políticos ou qualquer outro valor metajurídico eleito pela 

sociedade.  

Assim, pode-se dizer que a noção de patrimônio comum da humanidade aplicada 

ao genoma humano não está devidamente respaldada em um sistema jurídico, ao contrário dos 

recursos do alto-mar, da Área e da Antártida, que possuem um conjunto de regras que 

auxiliam na aplicabilidade desse conceito na prática. Quanto ao genoma humano, faltam 

regras e princípios bem estabelecidos para garantir normatividade à concepção de patrimônio 

comum da humanidade. 

Essa situação fica ainda mais clara pelo fato de que na própria Declaração da 

UNESCO, a consideração do patrimônio genético humano como patrimônio da humanidade 

se dá em sentido simbólico. Ou seja, não há imperatividade na consideração do genoma 

humano como patrimônio da humanidade, pois apenas há um caráter interpretativo. 

A pouca normatividade existente no pretenso interesse difuso do genoma humano 

como patrimônio da humanidade, faz com que não seja possível determinar o regime jurídico 

internacional ao qual o genoma humano está submetido. A Declaração da UNESCO apenas 

dá direções de como deve ser tratado o genoma humano, especialmente em sentido ético. A 

noção de patrimônio comum da humanidade não encerra um ditame coercitivo, no sentido de 

impedir a exploração do genoma humano, sua utilização para fins comerciais e a proteção por 

meio de patentes, pois pode ser considerado apenas como um elemento interpretativo, 

buscando compatibilizar o uso do genoma humano com a dignidade da pessoa humana, o que 

leva essa noção a ser interpretada como um parâmetro ético à utilização do genoma humano.  

Nesse sentido, Salvador Darío Bergel (2004) explica que a consideração do 

genoma humano como patrimônio comum da humanidade constitui em imperativo ético, 
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tendo um sentido simbólico, pois não é possível considerar que o genoma humano é passível 

de ser objeto de uma apropriação coletiva.  

Portanto, a existência da noção de patrimônio comum da humanidade pouco 

interfere, em termos práticos, no patenteamento do genoma humano. Não é possível restringir 

ou proibir esse patenteamento com base em uma noção que possui pouca, ou nenhuma, 

normatividade.  Mas é possível, por meio dela, interpretar de forma mais ética as 

reivindicações das patentes, no sentido de se levar em conta as implicações do patenteamento, 

principalmente com relação à biossegurança. Salienta-se, também, conforme já foi abordado, 

que as patentes não possibilitam a apropriação do bem tangível, mas apenas diz respeito ao 

direito de exclusividade de exploração da informação contida no invento, razão pela qual a 

determinação do que é realmente invento é essencial neste caso.  

 

5.2.2 Patrimônio genético humano e dignidade: uma análise sob a perspectiva da 

complexidade e autonomia do ser humano 

 

Talvez uma das tarefas mais difíceis para um operador e estudioso do direito seja 

explicar o conceito de dignidade da pessoa humana e delimitar seu conteúdo. A concepção de 

dignidade é bastante fluida, razão pela qual verbalizar o seu conteúdo seja tão difícil, ele é 

muito mais intuitivo do que objetivo.  

Não existe uma definição expressa de dignidade da pessoa humana em nenhuma 

norma internacional, o que torna difícil a determinação do uso desse conceito de forma 

apriorística, o que faz com que o seu conteúdo e implicações sejam delimitados nos casos 

concretos, em situações específicas (SCHACHTER, 1983). 

Certo é que a dignidade da pessoa humana é uma concepção construída 

historicamente pelas diferentes gerações, sofrendo influências sociais e culturais ao longo do 

tempo. Assim, por mais que atualmente se considere a dignidade da pessoa humana como um 

atributo intrínseco do ser humano e conferidos à universalidade de indivíduos, não se pode 

afirmar que a dignidade é inerente ao ser humano como uma característica pura ou um direito 

natural e atemporal, como se uma ordem superior concedesse o título de digno a todo ser 

humano. Muito pelo contrário, a dignidade é histórica, cultural e mutável, desenvolvida 

diferentemente em cada grupo social e em diferentes contextos. 

 

Por isso, pode-se mesmo afirmar a universalidade da dignidade, mas não do seu 
conteúdo, pois o “digno” depende de aspectos sociais diversos, manifestados por 
religião, temporalidade, ideologia política e econômica. E, dentre os quais, 
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manifesta-se também uma dimensão ecológica, que considera o espaço de 
desenvolvimento da personalidade, com todos os riscos envolvidos (NAVES; REIS, 
2016, p. 180-181). 

 

A noção de dignidade vem sendo construída paulatinamente e atualmente ela é 

direcionada à universalidade de indivíduos humanos, sem nenhuma distinção de qualquer 

caráter, pois atribui-se dignidade pelo simples fato de ser pessoa. O atual sistema de direito 

internacional dos direitos humanos é o grande propagador da concepção da dignidade 

humana, especialmente na época do pós-Segunda Guerra Mundial, a qual tornou-se evidente a 

necessidade de proteção e de garantia de direitos à pessoa humana, após as barbáries que se 

perpetraram contra diversos povos e populações.  

Cita-se, como instrumento jurídico paradigmático neste âmbito, sem prejuízo do 

reconhecimento da existência e da importância de inúmeros outros instrumentos 

internacionais e nacionais – destacando-se as constituições democráticas como a do Brasil –, a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Em seu preâmbulo, a Declaração 

reconhece que a dignidade é inerente “a todos os membros da família humana” (UNIC, 2009) 

e constitui o fundamento da liberdade, da justiça e da paz.  

Roberto Andorno (2011) afirma que na ordem internacional, em que pese não 

haver uma conceituação expressa do termo dignidade, é possível apreender duas implicações 

de seu significado. A primeira é o adjetivo intrínseco, que também pode ser entendido como 

inerente, que traduz a ideia de que a dignidade é algo inseparável do indivíduo e da 

humanidade como um todo, é algo essencial do ser humano, não existe vida humana sem 

dignidade. A segunda diz respeito ao fato de que a dignidade é considerada como fundamento 

último dos direitos humanos, constituindo-se na finalidade essencial dos Estados 

Democráticos de Direito. Assim, os direitos humanos não são simples concessões de uma 

autoridade política e não podem ser arbitrariamente retirados, eles advêm da própria condição 

humana, que é digna (ANDORNO, 2011).  

Em síntese, no âmbito internacional, a dignidade da pessoa humana se refere ao 

valor intrínseco que todo indivíduo possui pela sua condição humana, independentemente de 

sexo, idade, saúde, condição econômica, nacionalidade, religião, o que demanda um respeito 

abrangente e sem restrições (ANDORNO, 2011).   

A construção do sentido da dignidade da pessoa humana, atualmente, possui 

grande influência do pensamento kantiano, no qual o ser humano tem valor em si mesmo, não 

pode ser mercantilizado, ou seja, o homem é um fim em si mesmo e não pode ser tratado 

como um meio para atingir interesses alheios. Assim, a dignidade pode ser encarada como 
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uma qualidade intrínseca do ser humano, o que exige o respeito pela sua vida, liberdade, 

integridade física e moral. Assim, a dignidade enseja a existência de direitos essenciais que 

visem impedir a coisificação do indivíduo, garantindo-lhe autonomia (CAMBI; PADILHA, 

2016).  

Roberto Andorno (2011) explica que existem duas noções para dignidade da 

pessoa humana, uma em sentido estrito, que é o valor intrínseco de cada indivíduo e uma 

segunda noção, na qual a dignidade é direcionada à toda humanidade, o que enseja que o 

conjunto dos seres humanos, a espécie humana, tem dignidade e merece ser protegida, 

gerando a necessidade de se preservar o meio ambiente e preservar a identidade genética da 

espécie humana.  

Luís Roberto Barroso (2015) explica que a dignidade da pessoa humana não deve 

ser encarada como um direito autônomo, mas é um princípio que atua como justificação moral 

e como fundamento jurídico-normativo dos direitos humanos, possuindo um importante papel 

na interpretação desses direitos essenciais, especialmente nos casos concretos.   

A dignidade da pessoa humana é uma importante noção para o biodireito e a 

bioética, especialmente no tocante ao direito biomédico, mas não perdendo a importância nas 

discussões da bioética ambiental. Como um princípio que fundamenta a existência dos demais 

direitos, a noção de dignidade humana é importante nas discussões que se desenvolvem frente 

ao risco das pesquisas genéticas, alterações do genoma humano, clonagem e os perigos que o 

desenvolvimento da biotecnologia como um todo suscita (ANDORNO, 2011). Neste âmbito, 

as discussões acerca do patenteamento do genoma humano necessariamente devem passar por 

uma análise focada na dignidade da pessoa humana. 

Assim, percebe-se que a dignidade da pessoa humana ganha cada vez mais 

importância nas discussões que envolvem direitos e garantias fundamentais e, em que pese a 

dificuldade de se estabelecer o sentido e o alcance desse termo, 

 

nas últimas décadas, a dignidade humana tornou-se um dos maiores exemplos de 
consenso ético do mundo ocidental, sendo mencionada em incontáveis documentos 
internacionais, em constituições nacionais, leis e decisões judiciais. No plano 
abstrato, poucas ideias se equiparam a ela na capacidade de encantar o espírito e 
ganhar adesão unânime. Contudo, em termos práticos, a dignidade, como conceito 
jurídico, frequentemente funciona como um mero espelho, no qual cada um projeta 
os seus próprios valores (BARROSO; MELLO, 2015, p. 2). 

 

Luís Roberto Barroso e Humberto de Mello apontam para uma característica da 

noção de dignidade da pessoa humana que é ao mesmo tempo constitutiva, mas também 

representa a sua maior fraqueza, que é a sua indefinição jurídica e o fato de que ela pode ser 
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encarada como um princípio o qual pode englobar distintos valores. Neste sentido, a noção 

generalista e onicompreensiva da dignidade é um ponto débil pois “torna mucho más difícil, 

sino imposible, la tarea de definirla con precisión. Esto genera a menudo la crítica de que 

estaríamos ante una noción puramente retórica y vacía de contenido43” (ANDORNO, 2011, p. 

1).  

José de Oliveira Ascensão (2012) explica que a noção de dignidade está sendo tão 

universalizada que seu sentido está sendo desgastado, muitas vezes sendo utilizados em 

afirmações vazias, sem conteúdo normativo e puramente teórico. Ruth Macklin (2003) 

defende que a vagueza do significado da dignidade da pessoa humana está na dificuldade de 

se estabelecer quando a dignidade é violada, haja vista a existência de diversos discursos e 

aplicações contraditórias do termo em diferentes casos concretos, tornando-se, assim, um 

mero slogan, um conceito retórico e supérfluo. 

Entretanto, Roberto Andorno (2011) entende que existe sim uma vagueza de 

conteúdo e que a dignidade pode ser utilizada em argumentos puramente retóricos, como se a 

dignidade, por si só, pudesse resolver os dilemas éticos e bioéticos da sociedade. Entretanto, 

tal utilização não criteriosa não esvazia a importância da dignidade como fundamento dos 

direitos humanos e como princípio interpretativo.  

Neste sentido, Luís Roberto Barroso e Humberto de Mello fazem uma interessante 

reflexão,  

 

ainda resta a imputação de que a dignidade é um slogan vago, que pode ser 
manipulado pelo autoritarismo e pelo paternalismo. Assim como acontece com 
qualquer outro conceito marcadamente abstrato [...] existem riscos envolvidos na 
construção do significado da dignidade humana. Qualquer ideia complexa, de fato, 
está sujeita ao abuso e a má utilização: a democracia pode ser manipulada por 
populistas, o federalismo pode se degenerar em hegemonia do governo central e o 
controle judicial de constitucionalidade pode ser contaminado pela política. [...] 
Assim sendo, a dignidade humana, não menos do que inúmeros outros conceitos 
cruciais, precisa de boa teoria, debate público, consenso sobreposto e juízes 
prudentes. O trabalho a ser feito consiste em encontrar um conteúdo mínimo para a 
dignidade humana, que possa garantir a sua utilização como um conceito 
significativo e consequentemente, compatível com o livre arbítrio, com a 
democracia e com os valores seculares (laicos) (2015, p. 10). 

  

Assim, ao analisar o patenteamento do genoma humano sob a luz da dignidade da 

pessoa humana, deve-se levar em conta também essa fragilidade em sua concepção, 

buscando-se a não utilização vaga e retórica de seu conceito.  

                                                             
43 Torna muito mais difícil, senão impossível, a tarefa de defini-la com precisão. Isso gera frequentemente a 
crítica de que estaríamos diante de uma noção puramente retórica e vazia de conteúdo (tradução nossa). 
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As críticas relacionadas ao patenteamento do genoma humano, em seu viés ético, 

concentram-se na alegação de que o patenteamento ameaça a dignidade humana ao permitir a 

mercantilização do ser humano, violando o princípio de não comercialização do corpo 

humano.  

Essa argumentação só pode ser justificada pela adoção de uma perspectiva de que 

o genoma humano e seus compostos são partes essenciais da constituição do ser humano. E o 

são, de fato, notando-se, em decorrência disso, uma crescente percepção do DNA como uma 

entidade essencial na constituição humana, sendo o elemento que identifica o ser humano 

como tal e, conforme Jonathan Kahn (2003), o DNA passou a exercer as funções sociais e 

culturais da própria alma. Assim, ao compreender o genoma humano como elemento 

essencial da humanidade de um indivíduo, os genes passam a ter importância legal, política e 

cultural, sendo de grande interesse a sua tutela e proteção, assim como podem ser utilizados 

como bases e fundamentos para requerer e ter acesso à direitos (KAHN, 2003).   

Salvador Darío Bergel (1997) defende que o patenteamento do genoma humano, 

em termos éticos, está em contradição com a ordem pública, caindo na exceção prevista pelo 

TRIPS. Isso porque desrespeita a dignidade do ser humano ao implicar a comercialidade do 

corpo humano. Para o autor, a inviolabilidade da pessoa implica que o corpo humano e suas 

partes, incluindo os genes, não podem ser objeto de comércio. Os genes humanos são um 

material biológico muito especial, pois contêm toda a informação genética de uma pessoa, 

razão pela qual garantir direitos de exclusividade sobre essa informação é indevido, ainda 

mais considerando-se que os conhecimentos sobre o corpo humano não deveriam ser tomados 

como invenções patenteáveis, pois são apenas meras descobertas.  

Em outro artigo, o autor (BERGEL, 2000) defende que o princípio bioético de 

não-comercialização do corpo humano e suas partes gera como corolário restrições ao direito 

de propriedade industrial, impedindo o patenteamento do genoma humano. Este, apesar de 

não constituir o ser humano como tal, é de grande importância e suscita indagações e, para 

explicá-las, o autor recorreu à um trecho elaborado pelo Comitê Consultivo Francês a respeito 

da Diretiva Europeia 98/44/CE, que diz: 

 

cependant le gène humain porte inscrits dans sa séquence des déterminants 
élémentaires fondamentaux de l'être humain; son rapport au corps humain est, 
de ce fait, d'une toute autre signification que pour d'autres molécules; 
décrypter l'information que porte le gène, c'est ouvrir la compréhension du 
vivant et si ce vivant est humain, cette compréhension est fondamentale pour 
les êtres humains que nous sommes. Comment imaginer, si l'on décidait de traiter 
le gène comme un produit banal, que cette conception ne s'étendrait pas à une 
cellule, à un organe ou à des transactions concernant la reproduction ? Le CCNE 
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persiste donc à penser que ce qui serait dit du gène, à propos de la propriété 
intellectuelle, pourrait si l'on n'y prend garde fragiliser la règle qui met le corps 
humain hors commerce et qu'il faut éviter d'en arriver là44 (CCNE, 2000, p. 3). 

 

Assim, o problema ético do patenteamento do genoma humano está relacionado 

também às incertezas que ele pode gerar para o futuro, devido à ameaça de instrumentalizar o 

ser humano, desintegrando suas partes conforme as necessidades do mercado. Há que haver 

uma limitação desse patenteamento com vistas a essa preocupação, de forma a evitar a 

banalização do corpo humano (BERGEL, 2000).  

Pablo Baquero (2008), ao demonstrar alguns argumentos contrários ao 

patenteamento do genoma humano, explica que, no âmbito ético, o patenteamento gera uma 

reação instintiva de desconforto, pois imaginar que um elemento do corpo humano pode ser 

comercializado, garantindo um direito de monopólio de comercialização a alguém, é 

contraditório à noção de que o genoma é patrimônio comum da humanidade. Para o autor, 

deve-se desvincular totalmente do ser humano conceitos tecnicizantes e patrimonialistas, pois 

o ser humano deve ser protegido em sua dimensão existencial, advindo daí a noção de 

dignidade.  

No entanto, o autor faz a importante distinção entre descoberta e invenção neste 

caso, defendendo que se há uma clara diferença entre o gene patenteado e o gene no estado 

natural, além da existência de outros requisitos das patentes, é possível haver o 

patenteamento. Entretanto, a diferenciação entre gene no estado natural e o gene isolado 

passível de patenteamento é difícil na prática, o que pode ocasionar resultados indesejáveis 

(BAQUERO, 2008). 

Para Pascale Marion (2000), o patenteamento do genoma humano suscita 

questionamentos éticos mais complexos do que o patenteamento da biotecnologia no geral. O 

autor explica que aproximar os seres humanos a outras espécies de seres vivos que são 

desprovidas de inteligência e sentimento é generalista e reducionista. Assim, o status especial 

do ser humano faz com que seja contrário à dignidade humana considerar o homem como 

mercadoria ou a utilização de seus elementos corporais como meio de produção de bens 

comerciais.  

                                                             
44 Em que pese o gene humano portar em sua sequência elementos determinantes e fundamentais do ser 
humano; sua relação com o corpo humano possui, portanto, um significado diferente do que para outras 
moléculas; decifrar a informação contida num gene é abrir a compreensão do ser vivo e em se tratando de 
um ser humano, esta compreensão é fundamental para os seres humanos que somos. Como imaginar que a 
abordagem de um gene como um produto banal não se estenderá a uma célula, um órgão ou a questões relativas 
à reprodução? A CCNE persiste em defender que o que se diga a respeito do gene em relação à propriedade 
intelectual, poderia – se não se tomar cuidado – vulnerabilizar a regra que coloca o ser humano fora do comércio, 
estágio ao qual não se quer chegar (tradução nossa). 
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Em sentido similar, Stephanie Constand (2013), ao apresentar um dos argumentos 

éticos contrários ao patenteamento do genoma humano, explica que esta prática pode 

enfraquecer a dignidade da pessoa humana pois pode significar a mercantilização da vida 

humana. As patentes pressupõem uma valoração econômica do bem patenteado e, seguindo 

essa lógica, patentear o genoma humano possibilita a atribuição de valor econômico aos 

indivíduos e, isso implica em violação da dignidade humana. Em suas palavras, “in effect, this 

conception of humans as constituting vendible parts of commercial value may violate the 

essence of what it means to be human45” (CONSTAND, 2013, p. 12).  

Liliana Spinella (2015) também entende que o patenteamento do genoma humano 

fere a dignidade humana, mas não sob o fundamento de que há a comercialização do corpo 

humano, mas que o genoma humano é o patrimônio da humanidade e deveria ser respeitado 

como tal. A autora destaca a importância das declarações internacionais que reconhecem a 

necessidade do respeito à dignidade humana, aos direitos humanos e às liberdades individuais, 

colocando a humanidade como merecedora dos benefícios alcançados com o avanço da 

engenharia genética, da biomedicina e das pesquisas sobre o genoma humano. Desta forma, a 

dignidade como valor incondicionado e que fundamenta os direitos humanos constitui em 

limite à apropriação ilegítima do patrimônio comum, onde apenas um sujeito privado obtém 

proveito.  

Assim, a dignidade humana, para a autora, está ligada não só ao valor intrínseco 

do ser humano, mas ao bem-estar deste, sendo fundamento para a proteção de direitos 

humanos básicos e garantia de acesso a bens essenciais. Neste âmbito, as pesquisas sobre o 

genoma humano e os benefícios auferidos por ela deveriam ser repartidos equitativamente 

para a humanidade, já que a noção de patrimônio comum da humanidade, em consonância 

com a dignidade, protege os interesses de todos os indivíduos em seu conjunto, não podendo 

haver benefícios exclusivos e nem exclusão de parcelas da população àqueles (SPINELLA, 

2015).  

Outro posicionamento, que corrobora os expostos acima, é o de Maria Helena 

Diniz (2001), que também é contrária ao patenteamento do genoma humano, pois este 

constitui-se de informações que devem ser de livre acesso, não podendo ser patenteadas e nem 

comercializadas, sob pena de violar a dignidade humana. A autora defende que,  

 

                                                             
45 De fato, essa concepção de humanos como constituídos de partes com valor comercial negociáveis pode violar 
a essência do que significa ser homem (tradução nossa).  
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[...] patentear matéria viva equivaleria a conceder apropriação dos mecanismos vitais 
da espécie humana e da capacidade regenerativa do ser vivo. A engenharia genética, 
ao permitir a interferência nos processos biológicos e a alteração da composição 
genética dos seres vivos, não converte o geneticista em inventor, mas num simples 
descobridor e manipulador da natureza. Os organismos vivos não são invenções 
humana (sic), mas produtos da natureza, e a biotecnologia somente copia e efetua a 
recombinação das “peças” soltas desse instrumento que é a vida. Deveras, as 
seqüências (sic) de ADN, que é produto da seleção natural atuando sobre mutações e 
recombinações, constituem patrimônio de todos. Como admitir o patenteamento 
irrestrito de seqüências (sic) de ADN? Como plagiar o que já está escrito no livro da 
vida, para reclamar direito de propriedade intelectual sobre o que não se inventou, 
mas se descobriu? A vida é um produto divino que não pode ser apropriado por 
ninguém, nem tratada como mercancia. Patentear genes humanos seria o mesmo que 
patentear a vida humana (DINIZ, 2001, p. 444-445).   

 

Por trás desse discurso que desperta um olhar mais emotivo para questão, 

comparando o patenteamento com a apropriação da vida humana, que é divinizada, existe um 

problema real que não foi claramente explicitado pela autora neste trecho, que é a 

diferenciação entre descoberta e invenção. Neste trecho, está claro que a autora é contrária ao 

patenteamento de descobertas, pois os exemplos descritos não se constituem em invenção, 

mas em material genético in natura. Neste caso, o patenteamento é indevido, não só por 

impropriedade ética, mas por ser flagrantemente ilegal, na medida em que o que seria 

patenteado não é propriamente invenção, por não satisfazer os requisitos de novidade, 

atividade inventiva e aplicação industrial. Assim, a autora é contra o patenteamento das 

sequências genéticas em si, ou seja, quando não há ato inventivo, explicando que o 

patenteamento é possível nos casos em que a reivindicação se refira ao uso que se faz de uma 

sequência genética, não ela em si mesma.   

De fato, o que todos esses posicionamentos expostos acima deixam claro é que 

ainda há muita dificuldade na determinação do que é descoberta e o que é invenção, o que 

pode gerar uma confusão no momento de estabelecer o que pode ser patenteado. Necessário 

levar em consideração que as patentes não dão direito de propriedade a um bem tangível, elas 

apenas garantem uma exclusividade de exploração econômica de um bem intangível, de uma 

invenção. Assim, quando se afirma que o patenteamento do genoma humano fere a dignidade 

da pessoa humana pois permite uma mercantilização do corpo humano, há que se questionar 

sobre a legitimidade desse posicionamento, não só porque as patentes não concedem direito 

de propriedade sobre um bem tangível, mas também pelo fato de que as patentes não 

deveriam recair sobre o material genético humano em si, mas sobre algo inventado, algo que 

seja diferente do que ocorre na natureza.  

Há que se atentar para o fato de que o patenteamento legítimo somente diz 

respeito à invenção, não a descobertas, ou seja, o bem patenteado deve ser diferente do que é 
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encontrado na natureza. Seguindo esta linha de pensamento, indaga-se se uma verdadeira 

invenção pode ser identificada como patrimônio genético humano pois, pela lógica, a 

invenção deve ser algo diferente do que ocorre na natureza. As patentes, assim, não deveriam 

incidir sobre o patrimônio genético humano em si, mas poderiam incidir sobre produtos e 

processos que utilizam esse material, mas desde que sejam diferentes ou artificiais.  

Neste âmbito, pertinente é questionar se a diferença que existe numa invenção que 

está ligada ao patrimônio genético humano ou se o grau de interferência humana nestes 

elementos é suficiente para descaracterizá-los como humano e enquadrá-los como algo fora 

da natureza, algo artificial. Este questionamento é ainda mais difícil de ser enfrentado do que 

a determinação do que é descoberta e invenção, pois este embate pode ser resolvido em 

termos técnicos, enquanto o primeiro suscita indagações sobre a própria natureza humana, o 

que é muito mais subjetivo e complexo de se discutir, não sendo objeto da presente 

dissertação. 

Entretanto, como não é possível determinar quais invenções dizem respeito a 

elementos artificiais e quais ainda carregam um elemento humano em sua composição e nem 

quando uma patente realmente protege uma invenção e não uma descoberta, prudente é 

considerar que algumas patentes podem implicar em patenteamento do genoma humano em 

si, razão pela qual reconhece-se que os posicionamentos que defendem a violação da 

dignidade da pessoa humana pelas patentes são pertinentes. 

Todos eles possuem uma argumentação similar, que é a consideração que o 

patenteamento do genoma humano implica em mercantilização de uma parte do corpo do ser 

humano, possibilitando a atribuição de valor econômico ao ser humano. Entretanto, é possível 

questionar se o DNA humano, em que pese ser essencial para a constituição do ser, pode ser 

considerado como o próprio ser humano.  

Os genes carregam as informações para a constituição de um ser humano, ele é a 

essência da singularidade de um indivíduo, o que o identifica. Assim, 

 

cada indivíduo é único em sua composição genética. Herdado dos seus 
antepassados, o sequenciamento genético de uma pessoa o identifica como ser único 
ao mesmo tempo em que demonstra o seu pertencimento a determinada família e 
grupo étnico. Isso porque a combinação dos genes configura uma individualidade, 
mas traz também genes comuns a outras pessoas do seu grupo de origem 
(NASCIMENTO, 2014, p.7). 

 

O reconhecimento da importância da genética na constituição de um indivíduo 

não implica em considerar que ela é o único fator determinante na composição de um 
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indivíduo. Reduzir a complexidade humana ao seu conjunto genético, identificando o genoma 

humano como a própria vida se aproxima de um pensamento reducionista.  

Jonathan Kahn (2003) explica que, na concepção científica, o DNA, como 

elemento constitutivo de todas as formas de vida não pode ser identificado, por si só, como 

vida. Assim, é inadequado elevar o DNA a um nível de significância espiritual, isso 

representa um posicionamento reducionista.  

Em sentido similar, Christian Gugerel (2002) apresenta a tradução de um trecho 

de uma sentença do EPO, referente a um caso no qual questionava uma patente de genes 

humanos, a qual faz importantes considerações acerca do reducionismo do ser humano à sua 

constituição genética: 

 

por último, a alegação de que a vida humana será patenteada é infundada. Vale a 
pena assinalar que o DNA não é “vida”, mas uma substância química que traz 
informação genética e pode ser utilizada como um intermediário na produção de 
proteínas que talvez sejam úteis do ponto de vista terapêutico. A concessão da 
patente sobre um gene humano não tem nada a ver com a concessão de uma patente 
sobre a vida humana. Inclusive na hipótese de serem clonados todos os genes do 
genoma humano (e possivelmente serão patenteados), seria impossível reconstruir 
um ser humano a partir de seus genes (GUGERELL, 2002, p. 271).  

 

Assim, não há como considerar que o ser humano se reduz às suas características 

genéticas. O genoma humano carrega todas as informações necessárias para a constituição de 

um organismo, mas essas informações não são suficientes para constituir o indivíduo em toda 

sua complexidade. Não é possível equiparar o material genético humano a um indivíduo 

constituído, ele faz parte do indivíduo, mas não constitui o indivíduo em si.  

Conforme foi exposto no primeiro capítulo, Edgar Morin (2007b) discorre sobre a 

complexidade da condição humana, considerando que o ser humano é um ser 100% biológico 

e 100% cultura, elementos que não se apresentam como uma dicotomia do ser, mas como uma 

constituição complexa, interdependente e indissociável. Um indivíduo não pode ser reduzido 

a uma de suas características, pois o conjunto complexo e orgânico delas é que possibilita a 

existência do ser humano, cuja condição é composta pela tríade indivíduo-sociedade-espécie. 

Em resumo,  

 

[...] as três instâncias indivíduo-sociedade-espécie formam uma tríade inseparável. O 
indivíduo, mesmo na sua autonomia, é 100% biológico e 100% cultural. Apresenta-
se como o ponto de um holograma que contém o todo (da espécie, da sociedade) 
mesmo sendo irredutivelmente singular. Carrega a herança genética e, ao mesmo 
tempo, o imprinting e a norma de uma cultura (MORIN, 2007b. p. 19).   
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Sob a luz da teoria da complexidade da condição humana de Edgar Morin, o 

elemento genético não pode ser considerado como o mais importante, muito menos como o 

elemento determinante na constituição do ser humano. Todos os elementos formadores de um 

ser humano são necessários para constituí-lo como tal, não podendo ser separados e, assim, 

impossível reduzir a condição humana a apenas um de seus elementos constituintes.  

O pensamento de Edgar Morin (2011) não comporta reducionismos, não se pode 

tomar o todo pela parte, a complexidade implica em eliminação da simplicidade, ela 

pressupõe um pensamento integrador, multidimensional, não fragmentado, não redutor, 

englobando em si, também, ambiguidades e contradições. E, neste âmbito, “(...) la 

complejidad es uma categoria para poder pensar nuestra condición humana46” (OSORIO 

GARCÍA, 2012, p. 75).  

Desta forma, a dignidade é o valor intrínseco da pessoa humana, considerada em 

toda sua complexidade, sendo impróprio considerar que o patenteamento de uma sequência 

genética implica em mercantilização do ser humano como um todo. 

Além disso, a condição humana também pressupõe autonomia, que é tanto um 

componente constituinte da dignidade, como ao mesmo tempo é o elemento que possibilita a 

construção e reconstrução da própria concepção do que é dignidade humana, pressupondo um 

poder de escolha sobre o que pode ou não ser considerado como digno.  

Segundo Luís Roberto Barroso e Humberto Laport de Mello (2015), a autonomia 

é o elemento ético da dignidade humana. Refere-se à capacidade do sujeito em 

autodeterminar-se, definindo as regras que irão reger suas condutas e os diferentes aspectos da 

sua vida. É a qualidade de uma vontade livre, permitindo aos indivíduos buscar, do modo que 

acharem mais adequado, o seu bem-estar.  

A autonomia é um dos princípios da bioética, que pode ser entendido como o 

“reconhecimento de que a pessoa possui capacidade para se autogovernar. Assim, de modo 

livre e sem influências externas, preceitua-se o respeito pela capacidade de decisão e ação do 

ser humano” (SÁ; NAVES, 2015, p. 36).  

A autonomia privada47 é um conceito histórico constituído pela interação entre 

autonomia crítica e autonomia de ação, sendo que 

 

                                                             
46 A complexidade é uma categoria para poder pensar nossa condição humana (tradução nossa). 
47 Escolheu-se utilizar a denominação autonomia privada em detrimento da expressão autonomia da vontade pois 
esta possui uma conotação mais subjetiva e psicológica, enquanto a autonomia privada enfatiza “o poder da 
vontade no Direito de um modo objetivo, concreto e real” (SÁ; NAVES, 2015, p. 105).  
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A autonomia crítica é o poder do homem de se compreender e compreender o 
mundo à sua volta, ou seja, é o poder de avaliar a si e o mundo, estabelecendo 
relações a partir de seus pré-conceitos. A autonomia de ação é o poder de estabelecer 
dado comportamento, portanto, determinada pela compreensão de mundo, isto é, 
pela autonomia crítica (NAVES, 2014, p. 95). 

 

Assim, a autonomia privada permite ao ser humano agir conforme sua 

compreensão de mundo, podendo realizar as escolhas que achar pertinentes, desde que se 

oriente pela conformidade ao Direito. Como capacidade de autodeterminar-se, o ser humano 

tem a autonomia de escolher as ações praticadas e assumir os riscos que essas ações podem 

causar.  

É certo que a conduta humana no âmbito da tecnociência pode gerar resultados 

imprevisíveis, isso porque não se tem um domínio completo sobre os impactos que o saber 

produzido pela pesquisa e a aplicação prática desses pode alcançar. Entretanto, os seres 

humanos têm a autonomia de compreender e escolher praticar certas ações, desde que 

assumam a responsabilidade, sendo que esta deve partir de um sujeito consciente (NAVES; 

BRITO, 2012).  

Nesta perspectiva, pertinente é a citação de Umberto Eco: 

 

o progresso material do mundo acicatou minha sensibilidade moral, ampliou minha 
responsabilidade, aumentou minhas possibilidades, dramatizou minha impotência. 
Ao fazer-me mais difícil ser moral, faz com que eu, mais responsável que meus 
antepassados e mais consciente, seja mais imoral que eles, e minha moralidade 
consiste precisamente na consciência de minha incapacidade (apud NAVES; 
BRITO, 2012, p. 11). 

 

A autonomia no atual contexto histórico possibilita uma infinidade de escolhas, 

comportamentos e ações e, à medida em que as possibilidades de autodeterminação 

aumentam, o senso de responsabilidade deve ser igualmente majorado.  

Assim, “será na aurora da liberdade que o pressuposto da ética e a radical 

imprevisibilidade do comportamento humano tecer-se-ão na responsabilidade, que clama, na 

invisibilidade do espetáculo, por calma, prudência e equilíbrio” (NAVES; BRITO, 2012, p. 

11). 

A dignidade, portanto, pressupõe essa liberdade de autodeterminação e possibilita 

que o ser humano tenha o poder de escolha nos diversos âmbitos de sua vida. A dignidade do 

ser humano, nesta perspectiva, é emancipadora. Assim, o ser humano como indivíduo, como 

sociedade ou como espécie, tem a autonomia de escolher a forma como vai desenvolver a 

vida e as relações da sociedade. Neste aspecto, a dignidade possibilita que o ser humano 

escolha sobre a legitimidade e possibilidade de se patentear o genoma humano.  
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A dignidade, por pressupor a autonomia, não deveria, a priori, ser um obstáculo 

ao patenteamento do genoma humano, sob o argumento de que isso representa a 

mercantilização do homem. A não instrumentalização do ser humano e a impossibilidade de 

sua comercialização são concepções construídas historicamente e, assim sendo, podem ser 

reconstruídas e modificadas pela própria autonomia dos seres humanos. Assim, os limites do 

que significa comercialização do ser humano não estão pré-definidos, pode-se escolher 

entender que a comercialização de um ser humano por completo significa atribuir-lhe valor 

econômico, incompatível com a dignidade e, ao mesmo tempo, entender que o patenteamento 

do genoma humano, mesmo incidindo sobre uma parte estrutural do ser humano, não 

corresponde a uma mercantilização de um indivíduo, sendo compatível com a dignidade da 

pessoa humana. Portanto, cabe ao ser humano, em sua autonomia, estabelecer o que é digno. 

E o patenteamento pode representar uma dessas escolhas, desde que o ser humano, como 

indivíduo-sociedade-espécie, assuma a responsabilidade pelos riscos e impactos que tal 

prática pode ocasionar. 

A dignidade não deve ser encarada como argumento de autoridade para se definir, 

de forma conclusiva, sobre a proibição do patenteamento do genoma humano. Neste sentido,  

 

debe mencionarse también que en no pocas ocasiones se recurre a la dignidad 
humana como un argumento definitivo, sin profundizar más em el contenido de los 
intereses o bienes em conflicto, en cómo puede verse afectada em concreto la 
dignidad humana y cuál es su consecuencia jurídica. Se convierte entonces em un 
argumento de autoridad, pero vacío y opuesto al diálogo. Como ha denunciado en 
esta dirección Arthur Kaufmann, la dignidad humana tiene valor en el discurso 
internacional cuando se quiere designar con ella un consenso existente, pero no es 
un argumento idóneo para construir un consenso inexistente, pues es “demasiado 
abstracta y general, además, de contenido cambiante”48. Sólo si el mandato de 
respeto de la dignidad humana, concluye, se concreta y se positiviza es posible 
argumentar materialmente con él49 (ROMEO CASABONA, 2002b, p. 297). 

 

A autonomia dos sujeitos pressupõe a necessidade de um constante debate ético, 

jurídico, econômico e social para estabelecer historicamente o que é mais adequado à 

sociedade, o que mais corresponde aos seus anseios e necessidades. 

                                                             
48KAUFMANN A. Filosofía del Derecho. Santa Fe de Bogotá: Publicaciones Universidad Externado de 
Colombia, 1999, p. 552.   
49 Deve mencionar-se, também que em não poucas ocasiões se recorre à dignidade humana como um argumento 
definitivo, sem aprofundar más no conteúdo dos interesses ou bens em conflito, em como pode ver-se afetada em 
concreto a dignidade humana e qual é sua consequência jurídica. Se converte, então, em um argumento de 
autoridade, mas vazio e oposto ao diálogo. Como há denunciado nessa direção Arthur Kaufmann, a dignidade 
humana tem valor no discurso internacional quando se quer designar com ela um consenso existente, mas não é 
um argumento idôneo para construir um consenso inexistente, pois é “demasiado abstrato e geral, ademais, de 
conteúdo cambiante”. Somente se o mandado de respeito à dignidade humana, conclui, se concretiza e se 
positiviza, é possível argumentar materialmente com ele (tradução nossa).   
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Assim, o ser humano tem a autonomia de sopesar prós e contras e estabelecer as 

condutas e posicionamentos que entender mais adequados. A dignidade, assim, deve ser vista 

como um elemento viabilizador das escolhas e, ao mesmo, tempo um parâmetro ético para 

essas mesmas escolhas. 

Neste sentido, apresenta-se o posicionamento, com o qual se compactua, de Ana 

Paula Myszczuk e Jussara Maria Leal de Meirelles (2008), que é menos restritivo quanto ao 

patenteamento e a dignidade. Inicialmente, as autoras apresentam preocupações no atual 

âmbito da evolução da tecnologia genética, no qual existe, em muitos casos, desrespeito à 

pessoa humana, sendo possível identificar um processo de reificação do ser humano. Isso 

porque, em diversas situações, o ser humano está sendo identificado pelos seus genes e a 

informação contida nestes, o que pode ferir a dignidade. O respeito pela dignidade da pessoa 

humana implica em impedir que o ser humano seja tratado como objeto ao invés de pessoa e 

ser encarado como meio de obtenção de vantagens econômicas. As autoras, no entanto, não 

entendem que a dignidade deve ser encarada como uma proibição ao patenteamento, pois ela 

deve ser utilizada como parâmetro limitador das atividades de pesquisas e, consequentemente, 

pode legitimar ou limitar o patenteamento. Este deve estar em consonância não só com os 

requisitos das patentes, ou seja, tem que ser necessariamente uma invenção, e o seu conteúdo 

deve promover o bem-estar da humanidade, servindo a interesses que proporcionem uma vida 

digna aos seres humanos.  

É inegável as incertezas e as inseguranças que o desenvolvimento da 

biotecnologia genética traz e, neste sentido, 

  

correm ao mesmo tempo as possibilidades de degradação da humanidade, de 
destruição da humanidade, de aperfeiçoamento da humanidade. Somos tributários da 
incerteza ética e corremos sempre o risco de erros e ilusões. Essa imensa incerteza 
ética não decorre somente da incerteza do futuro, mas também do fato que a 
ecologia da ação50 pode desviar o sentido ético dos nossos atos. Decorre, enfim, de 
uma contradição totalmente nova entre a ética de salvaguarda e a ética de 
aperfeiçoamento do humano. É absolutamente ético querer incondicionalmente 
salvaguardar a natureza do homo sapiens? Ou não seria ético querer melhorar essa 
natureza, inclusive por meios biológicos? (MORIN, 2007b, p. 77-78).  

 

Essa reflexão deixa claro que está nas mãos do ser humano a escolha do caminho 

ético a se seguir. Portanto, a dignidade sob a perspectiva da autonomia privada não é um 

elemento, por si só, limitador da possibilidade do patenteamento do genoma humano, mas 

                                                             
50 Ecologia da ação é uma expressão utilizada por Edgar Morin para se referir ao fato de que as ações humanas, 
quando praticadas, entram em um processo de múltiplas interações, que podem desviá-la de sua finalidade, ou 
seja, as ações humanas têm a potencialidade de escaparem à intenção do seu causador.  
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deve ser encarado como um instrumento de diálogo para o estabelecimento de condutas que 

estejam em consonância com os interesses e necessidades da humanidade, com o que esta 

compreende ser uma vida boa.  

Neste âmbito, interessante também pensar sobre a dignidade da espécie e a 

necessidade de preservação do ser humano, de buscar a saúde e uma vida saudável e com 

qualidade ambiental para as gerações presentes e futuras. Isso pode dar ensejo à consideração 

de que as pesquisas sobre o genoma humano e a necessidade de incentivo econômico são 

fatores que justificam o patenteamento do material genético humano sem implicar em 

violação da dignidade. E a adoção dessa concepção pressupõe autonomia, debate e assunção 

da responsabilidade pelos riscos.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A biodiversidade está ligada à noção de vida. Engloba todos os seres vivos de 

todas as espécies, incluindo a espécie humana. O patrimônio genético humano é um elemento 

constitutivo da biodiversidade como qualquer outro, sendo, portanto, integrante do meio 

ambiente. Sob o ponto de vista genético, a espécie humana não é diferente de nenhuma outra, 

pois é constituída dos mesmos átomos e moléculas. A genética aproxima a humanidade dos 

demais seres vivos.  

No entanto, as reflexões acerca do patrimônio genético em si e sua utilização para 

fins de pesquisa sempre evocam questões mais complexas, sobre a natureza humana, sobre 

dignidade, autonomia e também sobre a relação do homem, o meio ambiente e a ciência. E 

estas questões, por sua vez, demandam uma abordagem jurídica, ou seja, a discussão de como 

o Direito deve tutelar as situações que envolvem o patrimônio genético humano, discussão 

esta que não pode fugir à ética. 

O paradigma da complexidade, nos moldes da teoria de Edgar Morin, permite que 

o ser humano se autocompreenda como um integrante do meio ambiente, não como um ser 

superior, que está fora da natureza e é capaz de manipulá-la. Pelo contrário, é possível 

perceber que o ser humano pertence a uma espécie componente da biodiversidade, 

participando ativa e passivamente de seus processos e interações, modificando o meio 

ambiente e transformando-se por influência dele. 

No entanto, ao mesmo tempo em que é um integrante da natureza, a 

autocompreensão do ser humano ultrapassa os limites da biodiversidade, pois a natureza 

humana é mais complexa e não se encerra em termos biológicos e genéticos.  

Assim, reconhece-se que o patrimônio genético humano é similar ao das demais 

espécies e, ao mesmo tempo, possui um valor diferente, pois está atrelado à natureza humana, 

que envolve não só elementos biológicos, mas elementos culturais. O ser humano é indivíduo, 

sociedade e espécie.  

Desta forma, tratar o patrimônio genético implica em duas situações. Em primeiro 

lugar, por ser um elemento da biodiversidade, sem nenhum caractere especial sob a 

perspectiva biológica e genética, o genoma humano não pode ser considerado como intocável 

e divinizado. O ser humano é uma espécie como qualquer outra e seu patrimônio genético traz 

informações que devem ser objeto de estudo, pesquisas, e pode ser encarado como um 

recurso. Em segundo lugar, mesmo com a equiparação genética do ser humano, a utilização 

de seu patrimônio genético deve ser balizada pela dignidade da pessoa humana e sua 
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autonomia. Ou seja, as pesquisas devem estar em conformidade com os padrões éticos 

vigentes na sociedade, sendo encaradas como instrumentos para a garantia de uma melhor 

qualidade de vida e para a busca da preservação da espécie humana como elemento da 

biodiversidade.  

As pesquisas genéticas demandam, por consequência, por uma regulamentação 

jurídica que garanta o reconhecimento e uma proteção suficiente e, neste âmbito, tem-se a 

patente como instituto jurídico adequado a realizar essa tutela. Assim como existem 

questionamentos acerca do uso e aplicações do genoma humano nas pesquisas, o seu 

patenteamento suscita indagações acerca da possibilidade da mercantilização do ser humano e 

privatização do patrimônio da espécie.  

A patente garante a proteção jurídica do invento e, ao mesmo tempo em que 

permite que o seu detentor explore economicamente o seu invento de forma exclusiva, 

proibindo a utilização por terceiros sem a sua anuência, ela demanda, em contrapartida, a 

divulgação completa do invento, garantindo um acesso à informação e contribuindo para o 

estímulo à inovação. A publicidade garantida pela patente materializa a sua função social e 

garante um equilíbrio na preservação do interesse privado e do público.  

As patentes criam uma escassez artificial da informação, ao possibilitar o controle 

do uso econômico por um detentor, mercantilizando-a. Entretanto, afirmar que as patentes 

possibilitam uma privatização do conhecimento é questionável, já que a informação veiculada 

na patente não fica sob o domínio exclusivo de seu detentor, pois ela é publicada. Em termos 

ideais, a patente não gera a restrição da informação, ela gera a restrição da utilização da 

informação, do bem intelectual protegido, para fins econômicos sem a anuência de seu 

detentor. Para fins acadêmicos, a utilização da informação é possível sem a necessidade de se 

pedir autorização ou pagar licenças.  

Não é adequado se falar em privatização como apropriação total da informação, 

como negativa de acesso, mas é possível encarar a privatização como mercantilização da 

informação, como um controle privado sobre o uso econômico que se faz do bem intelectual 

patenteado. A restrição é vista somente no âmbito econômico, ou seja, a privatização não é da 

informação em si, pois não interfere no acesso de terceiros a essa informação, apenas 

restringe algumas hipóteses de seu uso. 

Assim, quanto ao patenteamento de biotecnologia, a análise da privatização dos 

recursos biogenéticos segue a mesma lógica. Não é possível conceber que as patentes 

impliquem em uma privatização do recurso biogenético em si, elas não permitem um controle 
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físico sobre um bem tangível, mas uma exclusividade de exploração econômica de um bem 

intangível que constitui uma invenção.  

Entretanto, há que se reconhecer que a questão do patenteamento de biotecnologia 

é mais intricada do que o patenteamento nas demais áreas da tecnologia. Isso porque a 

biotecnologia engloba produtos e processos que envolvem substâncias biológicas, orgânicas e 

seres vivos. Neste âmbito, por envolver substâncias que estão relacionadas à vida, ou seja, que 

não são estáveis, sofrem alterações e mutações e, de maneira geral, possuem um ciclo vital, a 

aferição dos requisitos das patentes pode se tornar obscura.  

Assim, a determinação do que é realmente um invento e o que é uma mera 

descoberta é o maior obstáculo a ser superado e também o ponto que necessita de maior 

discussão, já que o patenteamento de descoberta é ilegítimo e deturpa os fundamentos e a 

razão de ser das patentes. Ao se patentear uma descoberta, há a concessão de um direito de 

exclusividade sobre o uso de um recurso biogenético que não apresenta uma interferência 

humana que o distinga substancialmente da natureza, ou seja, há um controle econômico 

mercadológico sobre um recurso que é de titularidade difusa, de todos, estando sujeito à 

soberania do Estado em que se encontra.  

Essa concessão é indevida e permite que se aufira lucros sobre algo que não 

deveria ser controlado privativamente, pois não se constitui em invenção. A descoberta, além 

de ser de livre acesso a todos, não apresenta uma contribuição técnica e inovadora que 

justifique a proteção pela patente. Mesmo que se considere os esforços científicos que 

culminam em uma descoberta e a importância que esta pode vir a ter, ela não se constitui em 

um invento e, somente com este a patente é compatível. 

É necessário considerar que, por mais que a discussão do que seja descoberta e o 

que seja invenção esteja diretamente relacionado ao âmbito da ciência, da técnica, e aos 

requisitos legais, quando se envolve a biotecnologia, o debate ético deve estar presente. 

Conforme se depreende das lições de Edgar Morin, a ciência não pode estar completamente 

desvinculada de apreciações éticas. O conhecimento objetivo, fragmentado e segmentado, o 

qual se abstém da apreciação da totalidade e das interligações existentes entre diferentes 

disciplinas e entre o objeto de estudo e o contexto em que está inserido, desencadeia um 

processo de depreciação quanto às implicações morais, éticas e sociais do conhecimento 

científico e técnico, o que leva a uma avaliação incompleta da magnitude das consequências 

que o conhecimento pode acarretar à sociedade. A ciência deve ser construída, também, por 

meio de juízos de valor pautados na ética. 
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A valoração social da biotecnologia é essencial para se analisar o seu 

patenteamento, principalmente pelo fato de que esta é uma ciência que envolve pesquisas e o 

uso sobre seres vivos, sobre manipulação da vida. Mesmo que legalmente possível, cabe à 

sociedade também, fundamentada pela autonomia e pela ética, determinar a sua legitimidade e 

os limites do patenteamento. Ou seja, deve-se conjugar as contribuições do direito e da ética, 

respaldados na participação da sociedade.  

Assim, volta-se ao problema inicial da pesquisa: o patenteamento do genoma 

humano implica em privatização do patrimônio da espécie? 

Em primeiro lugar, a noção de privatização nas patentes implica em um controle 

da utilização econômica do invento, não gerando a restrição do acesso à informação. Há que 

se reconhecer que o vocábulo privatização frequentemente é utilizado com uma carga 

valorativa negativa, como se houvesse uma apropriação indevida do genoma humano e que 

este, a partir do patenteamento, será controlado apenas por um indivíduo. De fato, as patentes 

não concedem uma titularidade exclusiva do genoma humano em si ao seu detentor, elas 

apenas possibilitam a exploração econômica de um invento, bem intelectual, que se utiliza de 

alguma forma do genoma humano.  

Não se pode encarar a privatização, entendida como controle econômico, como 

algo ruim e que deva ser refutado, já que as patentes possuem uma função social bem 

delimitada e têm como objetivo atender também o interesse público, ao demandar a 

divulgação do invento e propiciar incentivos à inovação. Neste âmbito, a proibição do 

patenteamento sob o argumento de que ele privatiza o patrimônio da espécie pode estimular 

os investidores a proteger os inventos por meio do segredo industrial que, mesmo que não 

garanta uma proteção jurídica contra a sua violação, permite realmente a restrição da 

informação, pois este é o seu objetivo primordial.  

Ademais, superar a distinção entre invenção e descoberta é um ponto crucial, já 

que as patentes que protegem meras descobertas são inegavelmente ilegítimas. A análise da 

privatização do patrimônio da espécie é mais adequada quando se trata de patentes que não 

possuam um obstáculo legal, ou seja, quando são verdadeiras invenções que envolvem o 

genoma humano. E, em termos abstratos ideais, um invento sobre o genoma humano deveria 

se referir a um bem intelectual que se difere do elemento naturalmente encontrado no corpo 

humano. Nestes moldes, quando há uma invenção, é inadequado falar em privatização do 

patrimônio da espécie, pois deveria haver a proteção de um bem intelectual que é diferente do 

elemento natural, que compõe o ser humano. O controle econômico e mercadológico de um 

invento é legítimo.  
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Entretanto, há que se refletir até que ponto uma invenção altera suficientemente o 

genoma humano de forma a descaracterizá-lo como tal. Ou seja, quando há invenção, é 

possível ainda se admitir que se trata do patrimônio da espécie? Obviamente, tal 

questionamento não comporta uma resposta definida, mas serve como um ponto a ser 

considerado na reflexão jurídica e ética do patenteamento. Isso porque, concretamente, avaliar 

se um invento descaracteriza o material genético humano como humano é uma tarefa 

praticamente impossível. 

Dessa forma, quando se adentra nas fronteiras do patrimônio genético humano, a 

discussão sobre o patenteamento necessariamente deverá englobar reflexões éticas que 

envolvam a dignidade da pessoa humana e, assim, realizar uma valoração sobre se o 

patenteamento consiste, ou não, em uma prática aceitável. Por consequência, a 

democratização do debate bioético se torna ainda mais urgente e necessária. Por mais que se 

conceba que o patrimônio genético humano é equiparável ao de qualquer outra espécie, sob o 

ponto de vista biológico e genético, ele é um elemento constitutivo da natureza humana, que é 

biológica e cultural ao mesmo tempo, dotada de autonomia e dignidade. 

Neste âmbito, ultrapassa-se o posicionamento da sacralidade do genoma humano 

ou da equiparação de um gene a um ser humano em sua complexidade. O DNA é um 

importante elemento constituinte do organismo humano, trazendo toda as informações 

necessárias à sua composição, determinando suas características e hereditariedade. Mas o 

DNA não é determinante da natureza humana, pois o homem não pode ser encarado como um 

conjunto formado pelo seu genoma. A sua condição é mais complexa, envolve biologia, 

cultura, e as interações entre indivíduos, sociedade e espécie.  

Compreender que o genoma humano não é divinizado não significa que o seu 

valor para o homem possa ser equiparado ao genoma de outras espécies. Não, o genoma 

possui um significado mais profundo, evocando a identidade, intimidade e dignidade. Por 

isso, sua proteção não se dá nos mesmos moldes da proteção da biodiversidade, ela não se 

encerra no domínio ambiental, mas envolve a proteção pelos direitos humanos também. 

Assim, a proteção do patrimônio genético humano é mais específica, acompanhada de um 

debate ético que deve ser aberto e constante.  

Neste sentido, as noções do genoma humano como patrimônio comum da 

humanidade, bem como a dignidade da pessoa humana, traduzem a importância e o valor que 

o genoma humano possui, mas não podem ser encarados, por si só, como óbices ao 

patenteamento. A noção de patrimônio comum da humanidade pode ser considerada como um 

critério interpretativo das reivindicações das patentes, pois se se reputa o genoma humano 
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como patrimônio de todos, o seu patenteamento deve trazer benefícios à coletividade e, assim, 

pode auxiliar na compreensão das implicações do patenteamento e considerar as necessidades 

e demandas do ser humano como espécie, limitando ou não o patenteamento em determinados 

casos. 

Similarmente, a atribuição de dignidade à pessoa humana, como o valor intrínseco 

que ela possui simplesmente por ser pessoa, é também um parâmetro para interpretar as 

patentes sobre o genoma humano, não simplesmente refutá-las. Isso porque a noção de 

dignidade humana é uma construção histórico-cultural e, portanto, mutável e diferenciando-se 

em cada grupo social e diferentes contextos, envolvendo também, a noção de autonomia. 

Portanto, a análise sobre a ocorrência de violação ou não da dignidade pelo patenteamento vai 

depender do caso concreto e do contexto em que está inserido, permitindo-se a autonomia da 

escolha ética. 

A autonomia é crucial na análise ética do patenteamento do genoma humano, pois 

o ser humano, por meio da autonomia, é capaz de conhecer-se e conhecer o mundo à sua 

volta, estando apto a fazer escolhas e tomar decisões. Assim, os limites éticos do 

patenteamento devem ser tomados à luz dessa autonomia e não por meio de conceitos prontos 

que determinam de forma taxativa o que é considerado ou não como violação da dignidade 

humana.  

Essa autonomia de escolha pode perpassar até pela consideração que, em 

determinados casos, mesmo que haja a privatização de um gene humano modificado, por 

meio do controle econômico por um único indivíduo, o patenteamento é a melhor alternativa 

para a espécie. É preciso sopesar os riscos e os benefícios e, por mais que se compreenda que 

as patentes podem vir a mercantilizar o ser humano, restringir o acesso à informação ou 

privatizar um patrimônio que é comum a todos, o ser humano é autônomo para escolher correr 

esses riscos, desde que assuma a responsabilidade pelas consequências que podem advir dessa 

escolha.  

O caminho ético a se seguir deve ser determinado pela autonomia do ser humano 

e as reflexões pautadas na dignidade devem encará-la como um instrumento de diálogo para o 

estabelecimento de condutas que estejam em conformidade com os interesses e objetivos da 

humanidade, inclusive como espécie.  
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