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Propriedade Intelectual
A Propriedade Intelectual refere-se as produções 

oriundas da criatividade do ser humano, de seus 
estudos, de suas vivências e experimentações que 

mereceram especial proteção jurídica.
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Propriedade Intelectual

Direito Autoral Propriedade Industrial

Direitos Conexos

Software

Nomes de Domínio

Marcas

Patentes

Desenho Industrial

Indicações Geográficas

Cultivares

Patentes



Patentes
Invenção

 Produtos ou processos 
inteiramente novos.

 Tempo máximo de 20 
anos e mínimo de 10 
anos.

Modelo de Utilidade
 Mudanças na forma ou 

disposição que permitam 
melhoramento funcional.

 Tempo máximo de 15 anos 
e mínimo de 7 anos.
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Requisitos para Patenteabilidade
 Novidade: algo inédito que não se encontre no estado da 

técnica.
 Estado da técnica: conjunto de conhecimentos específicos de 

determinadas áreas.

 Atividade Inventiva (não obviedade): deve trazer um 
processo novo, que não implique somente em uma mistura 
de técnicas e materiais já conhecidos e não seja mera 
descoberta.
 Descoberta: estado em que se encontra naturalmente.

 Aplicabilidade Industrial: invento possua potencialidade de 
inserção na produção industrial.
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Suficiência descritiva - biotecnológica

Brasil
Não é signatário do Tratado de 

Budapeste (1980)

Está em andamento a construção de um Centro Depositário de Material

Biológico em parceira com o INMETRO em Xerém – RJ ou indicada em

acordo internacional.

T Budapeste- sobre o reconhecimento internacional do deposito de

microorganismo – procedimento de patente

Brasil patamares mais reduzidos de proteção para pedidos

biotecnológicos, em comparação com Estados Unidos, Europa e

Japão.



Depósito de Material Biológico – AN 127

16.1 DO DEPÓSITO DO MATERIAL BIOLÓGICO

16.1.1 O depósito do material biológico deverá ser efetuado em

instituições localizadas no País, devidamente autorizadas pelo

INPI, através de credenciamento.

16.1.1.2 Na inexistência de instituição localizada no País,

autorizada pelo INPI ou indicada em acordo internacional vigente

no País, para o depósito de material biológico objeto do pedido de

patente, poderá, o depositante, efetuar o depósito em qualquer

uma das autoridades de depósito internacional, reconhecidas pelo

Tratado de Budapeste .

16.1.1.3 O depósito do material biológico deverá ser efetuado até 

a data de depósito de patente.

16.1.1.3.2 Os dados quanto ao depósito do material biológico 

deverão integrar o relatório descritivo.



Listagem de sequências biológicas – AN 127

16.3.1.1 Todo pedido de patente que descreva uma seqüência de

nucleotídeos ou aminoácidos deverá conter - além do relatório

descritivo, reivindicações, desenho e resumo, uma seção separada

chamada Listagem de Seqüências, imediatamente após as

reivindicações.



Não é Patenteável (Lei nº 9.279/96)

 Art. 10. 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 operatórias 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.
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VIII - técnicas e métodos operatórios, bem como métodos
terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano
ou animal;



Não é Patenteável (Lei nº 9.279/96)
 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 
transgênicos que atendam aos três requisitos de 
patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicação 
industrial - previstos no art. 8º e que não sejam mera descoberta.
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Parágrafo único - Para os fins desta lei, microorganismos

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.

Lei 9279/1996









Semicondutores

Software

Fármacos e medicamentos

Bens de capital

Nanotecnologia

Biotecnologia

Biomassa

Setores estratégicos

Setores portadores de futuro



Biotecnologia

“qualquer aplicação tecnológica que utilize sistemas 
biológicos, organismos vivos, ou seus derivados, para 

fabricar ou modificar produtos ou processos para 
utilização específica” (CDB)
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Estudos prospectivos: Biotecnologia

Objetivo
• Mapear desafios e oportunidades para biotecnologia no Brasil, com foco 

na pesquisa e comercialização de organismos geneticamente modificados 
(OGM), incluindo aspectos sociais e culturais associados ao uso comercial e 
consumo na agricultura e saúde.

Métodos e técnicas de prospecção utilizados
• Mapeamento da competência nacional em C&T através da plataforma 

Lattes.
• Entrevistas com especialistas.
• Análise de tendências sobre o contexto internacional do marco regulatório 

em biosegurança.
• Análise de tendências sobre a adoção da variedade de soja RR no Brasil.
• Avaliação da percepção pública em relação aos OGMs.
• Painéis de especialistas para discussão de diferentes temas relacionados à 

biotecnologia. 



Principais resultados
• Os impactos econômicos dos OGMs dependem da sua natureza e do 

sistema de produção adotado; os custos de segregação e rastreabilidade  
podem impactar negativamente a competitividade brasileira. 

• O marco regulatório está ficando mais complexo, apresentando novos 
desafios para a sua gestão.

• A legislação referente aos direitos de propriedade intelectual deve ser 
revista.

• Há uma lacuna entre a pesquisa e o desenvolvimento de produtos 
no país. 

• Restrições potenciais ao desenvolvimento e implementação da 
legislação nacional sobre acesso a recursos genéticos podem dificultar 
os avanços da C&T nacional.

Principais recomendações
• Orientações para o estabelecimento do marco regulatório nacional sobre 

biosegurança.

Estudos prospectivos: Biotecnologia



Biotecnologia e Propriedade Intelectual

 Apropriação da vida        pelo  sistema de propriedade 
intelectual.

 Por meio da Propriedade Intelectual é garantida a  
viabilidade e certeza do lucro.

PATENTESBIOTECNOLOGIA
PATENTES

BIOTECNOLÓGICAS



A Problemática das Patentes Biotecnológicas

 Patenteamento de Seres Vivos ou suas partes.

 Perversão do Sistema: uso abusivo das patentes

 atividade inventiva x descoberta

 Genes não são produzidos pelo homem.

 Problemas Éticos: coisificação (coisa), apropriação 
e mercantilização da vida.
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A Problemática das Patentes Biotecnológicas

 Problemas Jurídicos: como qualquer Direito de 
Propriedade, a Propriedade Intelectual deve 
obedecer à sua função social (Difusão de 
Conhecimentos).

 Suficiência Descritiva.

 Altos custos dos processos biotecnológicos.

 Requisito da Novidade.

 Patentes de amplo espectro.

 Dignidade e Bem estar do indivíduo.
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A Problemática das Patentes Biotecnológicas

 Desobediência das normas para o acesso e uso de recursos 
da biodiversidade e dos conhecimentos tradicionais 
associados – biopirataria.

































Breves Conclusões
 Verificação de que existem inúmeras patentes 

biotecnológicas depositadas em outros Países sem 
a necessária autorização de acesso ou repartição de 
benefícios 

 Verificação de que existem pressões nos Poderes 
Legislativo (Projetos de Lei) e executivo (efetivo 
patenteamento) para flexibilização do sistema de 
patentes brasileiro.



Propriedade intelectual para “fazer funcionar” o paradigma do 
desenvolvimento e as suas limitações em face da complexificação da 
sociedade: o universo virtual, os resultados da biotecnologia e a proteção da 
matéria viva.

 Será que a propriedade intelectual é o instrumento
adequado para a proteção deste novo universo de
conhecimentos? Quais são os limites da propriedade
intelectual? Eles existem?

 o aperfeiçoamento dos sistemas de apropriação do
conhecimento para garantir a inovação e preservar o
monopólio de mercado.



A polêmica em torno dos Direitos de 
Propriedade Intelectual para biotecnologia
 Patenteamento da matéria viva

 Liame tênue entre descoberta e invenção

 Dificuldade de caracterização dos requisitos materiais de
concessão das patentes (novidade, atividade inventiva e
aplicação industrial)

 O âmbito de proteção da patente e a limitação à continuidade
das pesquisas científicas

 A ética na utilização do material genético humano

 Apropriação do material genético humano e sua relação com o
princípio da dignidade da pessoa humana



A polêmica em torno dos Direitos de Propriedade Intelectual 
para biotecnologia nos países em fase de desenvolvimento ou 
com economia em fase de transição

 Desnivelamento tecnológico entre os países desenvolvidos e o
resto do mundo: globalização x dependência tecnológica.

 Falta de capacitação científica e tecnológica para a promoção da
criação e da inovação.

 Falta de conhecimento do sistema de Propriedade Intelectual

 Falta de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento das
biotecnologias como ferramenta de desenvolvimento social.

 Problemas estruturais e culturais que dificultam a mudança de
percepção acerca da importância das técnicas e da ciência para a
promoção do desenvolvimento econômico.

 Vulnerabilidades e fragilidades decorrentes do
multiculturalismo: povos indígenas, comunidades tradicionais e
locais, quilombolas, etc...



Direitos Fundamentais e Progresso Científico, 
Tecnológico e Econômico

 Como conciliar o sistema de propriedade intelectual
vigente com as necessidades dos países em fase de
desenvolvimento ou com economia em transição?

 Como contribuir com o desenvolvimento tecnológico e
científico endógenos das nações, estimulando o
desenvolvimento econômico independente e vantajoso?

 Como viabilizar a solidariedade entre as nações de forma a
estimular o progresso científico, tecnológico e econômico e
a amenizar a grande desigualdades hoje existente?



Conclusão: mensagem final

 A importância de se refletir acerca do grande
potencial existente nas novas
biotecnologias para a estruturação deste novo
modelo civilizacional, principalmente em
função do potencial latente existente nos
países em fase de desenvolvimento e com
economia em fase de transição.


