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• Acesso ao PG: forma de proteção da 

biodiversidade e dos conhecimentos tradicionais 

a ela associados 

• Proteção contra o quê? De quem? Para quem? 

Como? – biopirataria 

• Uso sustentável de recursos: cumprimento de 

normas – repartição justa e equitativa de 

benefícios 

• Interface com o sistema de Propriedade 

Intelectual; sistemas sui generis de proteção 

 

 

Temas abordados 



INPI: Missão institucional 

1. Receber e analisar solicitações de direitos, e 

outorgá-los: patentes, marcas, desenhos 

industriais e indicações geográficas 

2. Incentivar a inovação e a competitividade na 

indústria brasileira 

3. Patentes: outorgar patentes fortes, que não sejam 

questionadas judicialmente 

 

 



Brasil: informações gerais 

 

 

 

• 5º maior país do mundo 

 

• Fronteiras na América do Sul 

 

• 7% do território (~600.000 km2 > França) em 

áreas de preservação 

 

 

 

 





Preservação 
permanente 

Uso 
sustentável 



Países megadiversos LMMC’s (CDB) 
 

Bolívia 
Brasil 
China 

Colômbia 
Costa Rica 

Congo 
Equador 

Índia 
Indonésia 

Quênia 
Madagascar 

Malásia 
México 

Peru 
Filipinas 

África do Sul 
Venezuela Brasil: 15-20% da biodiversidade mundial 



PAÍS PLANTAS 
SUPERIORES 

MAMIFEROS AVES RÉPTEIS ANFÍBIOS 

Brasil            1º  1º         3º         5º         2º 

Colômbia             2º  4º          1º         3º          1º 

Indonésia             3º   2º          5º         4º          6º 

China             4º   3º          8º         7º          5º 

México             5º    5º           10º         2º          4º 

África do Sul             6º    14º          11º         9º          15º 

Venezuela             7º    10º  6º         13º          9º 

Equador             8º    13º          4º         8º          3º 

Peru             9º    9º          2º         12º          7º 

EUA            10º     6º          12º         16º         12º 

Nova Guiné            11º     15º          13º         10º         10º 

Índia            12º     8º          7º         6º         8º 

Austrália            13º    12º          14º         1º         11º 

Malásia            14º     11º          5º         14º        14º 

Madagascar            15º     17º          17º         11º        13º 

Congo            16º     7º          9º         14º        16º 

Filipinas            17º     16º          16º         7º        17º 



 

• 13% do território (~1.115.000 km2 > Bolívia 

– 27º) – reservas indígenas 

 

• 200 povos indígenas; 170 idiomas 

 

• > 1500 comunidades quilombolas já 

certificadas; > 100 títulos (~10.000 km²) 

 

 

Brasil: informações gerais 





Patrimônio Genético 
 

• Conceitos parcialmente redundantes: 

recursos naturais, biológicos e 

genéticos 

 

• Acesso a recursos genéticos (lato 

sensu) e desenvolvimento 

tecnológico 

 

 

 

 



Recursos Genéticos 

• Veneno de jararaca (Bothrops 

jararaca 

• Sérgio Ferreira, 1960’s: Bradykinin 
potentiating factor (BPF) 

 

 

 



• 1ª geração de drogas 

antihipertensivas baseadas na 

inibição da conversão de 

angiotensina I em angiotensina 

II (inibidores ACE) 

 

• Diminuição da pressão arterial 

– Captopril (Bristol-Myers 

Squibb) 

 

 

 

Recursos Genéticos 









Conhecimento Tradicional 

Associado (CTA) 

Biodiversidade 

Conhecimento Tradicional 

CTA 



“Se os fitoquímicos fossem investigar os 
constituintes de efeitos biológicos de 80.000 

espécies de plantas da Amazônia 
randomicamente, a tarefa provavelmente 

nunca terminaria. 
 

Concentrar-se primeiramente naquelas 
espécies com que as pessoas viveram e 

experimentaram por milênios oferece um 
atalho para a descoberta de novos compostos 
interessantes para a medicina e a indústria” 

  
(tradução livre: Schultes, 1988) 



Etnobiologia 

Etno, do grego Ethnos = raça, nação, povo 

 

“A exploração científica interdisciplinar dos 
agentes biologicamente ativos, 

tradicionalmente empregados ou observados 

pelo homem” (Bruhn & Holmsted, 1982) 

 

• Ciência Tradicional e Ciência Moderna 

(antropologia, botânica, fitoquímica, 

farmacologia, clínica médica) 

 



CTA 

Cordia verbenaceae (erva baleeira): uso 
tradicional da erva como analgésico e anti-
inflamatório 

Carapa guianensis (andiroba): uso 
tradicional do óleo extraído das 
sementes como repelente, anti-

inflamatório, antireumático, 
antiséptico, cicatrizante 



CTA 

Strychnos toxifera 
 

curare – toxina extraída da 
planta, usada 

tradicionalmente em 
pontas de flechas ou 

dardos para caça 
 

• Anestésico relaxante 
muscular: Lilly, Abbot, 

Wellcome   



CTA 

Phylomedusa bicolor (kambo) 
“vacina do sapo” – toxinas extraídas da 
pele do sapo (dermorfina, deltorfina): 

anestésico, tratamento de isquemia 

 
 



Astrocaryum murumuru 
(murmuru) – uso de 

gorduras extraídas das 
sementes; propriedades 

emolientes 
 

CTA 



Proteção a RGs e CTAs 
• Conferência das Nações Unidas sobre o meio-

ambiente e o desenvolvimento (CNUMAD) – 

Conferência da Terra (Rio, 1992) 

 

• Convenção sobre a Diversidade Biológica - 

CDB:  

principal instrumento multilateral para estabelecer 

parâmetros jurídicos para o desenvolvimento de 

atividades econômicas relacionadas à 

biodiversidade 

Objetivos: conservação, utilização sustentável e 

repartição justa e equitativa de benefícios 

 



CDB 

• Novo paradigma multilateral: soberania nacional 

sobre a exploração de recursos genéticos (material 

genético de valor real ou potencial – art. 2º) 

 

art. 3º: “Os Estados (...) têm o direito soberano de 
explorar seus próprios recursos segundo suas 

políticas ambientais, e a responsabilidade de 

assegurar que atividades sob sua jurisdição ou 

controle não causem dano ao meio ambiente de 

outros Estados (...)” 



CDB 

• O famoso art. 8 “j” (deveres das Partes): 

“Em conformidade com sua legislação nacional, 

respeitar, preservar e manter o conhecimento, 

inovações e práticas das comunidades locais e 

populações indígenas com estilo de vida tradicionais 

relevantes à conservação e à utilização sustentável da 

diversidade biológica e incentivar sua mais ampla 

aplicação com a aprovação e a participação dos 

detentores desse conhecimento, inovações e práticas; e 

encorajar a repartição equitativa dos benefícios 

oriundos da utilização desse conhecimento, inovações 

e práticas” 



CDB 

• Decreto Legislativo nº 02 (1994) 

 

• Incorporada à legislação nacional – Decreto 

Presidencial nº 2.519 (1998) 

 

www.cbd.int 



CDB 

Perspectivas de países em desenvolvimento quanto ao 

uso de RGs e CTAs em P&D, após a adoção da CDB: 

 

1) expectativa de um grande retorno financeiro 

2) constatação de que a conjuntura histórica precedente 

beneficiou os países “usuários” 

3) expectativa quanto à transferência de biotecnologias 

para os países “provedores”   



Pequeno parêntese 

Constituição Federal (1988) 

 

• art. 225. Direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado. O Poder Público 

deve preservar a diversidade e a integridade 

do patrimônio genético do País e também 

fiscalizar as entidades que pesquisam e 

manipulam material genético. 

 



Pequeno parêntese 

Constituição Federal (1988) 

 

• art. 231. Outorga aos “índios” o direito sobre 
as terras tradicionalmente ocupadas.  

Os recursos naturais ali contidos são para seu 

usufruto exclusivo. 

 



Pequeno parêntese 

• art. 68 dos Atos das Disposições 

Constitucionais Transitórias & Decreto nº 

4887/03: 

  

reconhecimento do direito à propriedade 

coletiva de terras de comunidades 

remanescentes de quilombos 



Acesso e Repartição de Benefícios 

• Discussões multilaterais – Conferência das 

Partes da Convenção (COP) 

 

• Construção/implementação de sistema 

internacional de ABS 



Contrato de Repartição  
de Benefícios 

Acesso aos Recursos 
Genéticos 

Propriedade Intelectual 

Pesquisa & 
Desenvolvimento 

Titular do RG 
e/ou do CTA, se 

for o caso 

Novos 
produtos 

e 
processos 

Autorização 
de acesso 

Repartição 
de 

benefícios 

PIC 



Acesso e Repartição de Benefícios 

• COP 10 (nov/2010): Protocolo de Nagoya 

• Sistema para repartição de benefícios oriundos da 

utilização de recursos genéticos e conhecimentos 

tradicionais associados – ICNP 

 

• Checkpoints internacionais para aferição do 

cumprimento das regras de acesso dos países de 

origem de RGs ou CTAs 



Novartis & Bioamazônia (2000) 

• Contrato: caracterização bioquímica de 10.000 

cepas de bactérias e fungos da Amazônia 

• Novartis: cepas remetidas de acordo com 

interesse de pesquisa; direitos exclusivos sobre 

qualquer composto desenvolvido (incluindo 

derivados) 

• Bioamazônia: USD 4,000,000 e 1% royalties 

sobre produtos comerciais 



• Repercussão na opinião pública e no Governo: 

acordo “entreguista” da biodiversidade 

 

• Precipitou o marco legal brasileiro sobre “o 
acesso ao patrimônio genético, a proteção e o 

acesso ao conhecimento tradicional associado, a 

repartição de benefícios e o acesso à tecnologia 

e transferência de tecnologia”: Medida 
Provisória em 30.06.2000 

 



Medida Provisória nº 2.186-16/2001 

• Acessos a RGs e a CTAs requerem o 

Consentimento Prévio Informado (PIC) dos 

titulares e a prévia autorização da União – art. 2º, 

art. 16 (§ 9º) 

 

• CTA: “informação ou prática individual ou coletiva 

de comunidade indígena/local, com valor real ou 

potencial, associada ao patrimônio genético” – art. 

7º (II) 



Medida Provisória nº 2.186-16/2001 

• art. 7º (I) – patrimônio genético 

 

“informação de origem genética, contida em 

amostras do todo ou de parte de espécime vegetal, 

fúngico, microbiano ou animal, na forma de 

moléculas e substâncias provenientes do 

metabolismo destes seres vivos e de extratos 

obtidos destes organismos vivos ou mortos” 

 



Medida Provisória nº 2.186-16/2001 

• art. 7º (IV) – acesso ao patrimônio genético = 

obtenção de amostra do componente do PG 

 

• Orientação Técnica nº 1 do CGEN (24.09.2003): 

obtenção de amostra = “atividade realizada sobre o 

patrimônio genético com o objetivo de isolar, 

identificar ou utilizar informação de origem 

genética ou moléculas e substâncias provenientes 

do metabolismo dos seres vivos e de extratos” 

 



  

• art. 8º – Proteção de CTAs: “contra a utilização ou 
exploração ilícita e outras ações lesivas ou não 

autorizadas pelo Conselho de Gestão” 

 

• Direito a decidir sobre uso (PIC) 

• Possibilidade de CTAs serem cadastrados 

• Direito outorgado não limitará direitos de PI 

 

 

Medida Provisória nº 2.186-16/2001 



art. 9º: “À comunidade indígena e à comunidade local 

que criam, desenvolvem, detêm ou conservam 

conhecimento tradicional associado ao patrimônio 

genético, é garantido o direito de: 

I - ter indicada a origem do acesso ao CT em todas as 

publicações, utilizações, explorações e divulgações; 

II – impedir terceiros não autorizados de: (a) utilizar, realizar 

testes, pesquisas ou explorações, relacionados ao CTA; (b) 

divulgar, transmitir ou retransmitir dados ou informações 

que integram ou constituem CTA; 

III – perceber benefícios pela exploração econômica por 

terceiros, direta ou indiretamente, de CTA, cujos direitos 

são de sua titularidade” 

 

 

 



Medida Provisória nº 2.186-16/2001 

• Acesso a PG e CTA é autorizado para três 

diferentes finalidades/propósitos: pesquisa 

científica, bioprospecção e desenvolvimento 

tecnológico; requisitos diferentes 

 

• art. 16 (§5º) e Decreto nº 3.945/2001 (art. 8º): 
potencial de uso econômico detectado => 

formalização de contrato para utilização do PG e 

repartição de benefícios (CURB) 

 

 



Medida Provisória nº 2.186-16/2001 

CURB 

• Deve ser firmado entre as partes envolvidas: 

proprietário da área pública ou privada ou 

representante da comunidade indígena/local & 

instituição que realizará o acesso  (art. 27) 

• Deve conter certas cláusulas essenciais (art. 28) 

• Deve ser anuído pelo Conselho para ter validade 

(art. 29) 

 

 

 



Conselho de Gestão do Patrimônio 

Genético (CGEN) 

 

• Representa a União; presidido pelo MMA; 19 

membros 

Ministérios: MMA, MJ, MRE, MS, MD, MCT, 

MAPA, MDIC, MinC 

Instituições federais de pesquisa: Embrapa, Fiocruz, 

INPA, Jardim Botânico (RJ), IEC 

Outras instituições do governo: INPI, CNPq, 

IBAMA, FUNAI, FCP 



www.mma.gov.br/cgen 

• Principais atividades: autorizações de acesso 

a recursos genéticos e conhecimentos 

tradicionais associados; anuência de 

Contratos (CURBs); credenciamento de 

instituições; criação e implementação de 

normas (resoluções, orientações técnicas) 
 

Conselho de Gestão do Patrimônio 

Genético (CGEN) 



ABS e Propriedade Industrial 

• art. 31: A concessão de patentes sobre produto 

ou processo obtido a partir de amostra de 

componente do patrimônio genético fica 

condicionada à observância da MP e o 

requerente deve informar a origem do material 

genético e do conhecimento tradicional 

associado, quando for o caso (“mandatory 

disclosure requirement”) 

 



Tecnologias envolvidas: produtos e processos 

• Cosméticos e preparações medicinais (A61K 6, 8, 

31, 35, 36, 38) 

• Vacinas, anticorpos monoclonais (A61K 39,  

C07K 16) 

• Ácidos nucléicos, peptídeos (C12N, C07K) 

• Fármacos (C07) 

• Agroquímicos (A01N) 

• Alimentos (A23, A23L) 

• Moléculas derivadas 

 

 

 



Exemplo de pedido no escopo da MP 

Classificação: A61K 

35/78 – preparações 

medicinais 

Depósito: 04/01/02 



Interface ABS x PI 

• Decreto nº 3.945 de 28 de setembro de 2001: criação 

do CGEN 

 

• Aplicação do art. 31 da MP: ausência de 

regulamentação específica 

 

• 2006: recomendação do TCU após auditoria - INPI e 

CGEN devem cumprir MP    

 

 

 



Resolução nº 23 do CGEN 

• Forma de comprovar ao INPI que a MP foi observada 

 

• Divisão dos pedidos de patentes em 2 grupos: 

 

1) Depósito anterior a 02/01/2007 

2) Depósito posterior a 02/01/2007 

 

 

 



Resolução nº 23 do CGEN 

1) Depósitos anteriores a 02/01/07: pedidos que 

envolvem acesso devem se regularizar e apresentar 

número da autorização do CGEN (art. 3º da Resolução 

nº 134/INPI) 

 

2) Novos pedidos: requerentes devem informar acesso 

no ato do depósito e apresentar número da autorização 

do CGEN (art. 2º Resolução nº 134/INPI) 

  

 

 

 



Resolução nº 23 do CGEN 

• Requerimento da declaração obrigatória da origem do 

acesso no ato do depósito 

• Requisito formal para o exame substantivo – de 

acordo com Art. 27 (1) TRIPS 

 

A importância da data em um depósito de pedido de 

patente 

 

 

 



•  Falha no cumprimento da Resolução nº 23 

 

•  2008: acórdão TCU – desvinculação da apresentação 

das informações exigidas no ato do depósito 

 

•  Pedidos aguardando regularização no CGEN 

 

•  Resolução nº 34 do CGEN 

 

 

 

 



Resolução nº 34 do CGEN 

O requerente de pedido de patente posterior a 

30/06/2000 deve informar ao INPI a origem 

do material acessado e o número da 

correspondente autorização de acesso 

concedida pelo órgão competente 

 

•  Resolução nº 207 do INPI 

 







Texto da exigência formal 



• Informações apresentadas voluntariamente pelo 

requerente a qualquer momento 

• Possível exigência formal por parte do examinador: 

Art. 34 (II) da LPI nº 9.279/96 

• Falha no cumprimento: arquivamento definitivo 

 

• Resolução nº 35 do CGEN (2011) – regularização de 

processos 

 

Resolução nº 34 do CGEN 



* Divulgação 
obrigatória da origem 
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Segundo parêntese: “Mandatory disclosure” 

• OMC: emenda do acordo TRIPs (inclusão de 

art. 29 bis) 

• OMPI (Comitê Intergovernamental – IGC): 

criação de um ou mais instrumentos legais 

internacionais – Recursos Genéticos, 

Conhecimentos Tradicionais e Expressões 

Culturais Tradicionais; 

• Bancos de dados sobre Conhecimentos 

Tradicionais – “bad patents” 



Sanções 

• art. 30 da MP e Decreto nº 5.459/2005 (Decreto de 

Sanções): 

(i) advertência; (ii) multas de até R$ 50 milhões; (iii) 

apreensão de amostras de RGs; (iv) apreensão de 

produtos derivados; (v) suspensão da venda de 

produtos derivados; (vi) embargo da atividade 

econômica; (vii) interdição ou intervenção no 

estabelecimento; (viii) suspensão ou cancelamento 

de registro, patente, licença ou autorização 



Fiscalização e aplicação de sanções 

• Art. 4º do Decreto de Sanções: IBAMA e Comando 

da Marinha (MD) 

• Nov/2010: Operação “Novos Rumos” (IBAMA) – 
multas a companhias, instituições de pesquisa e 

universidades 

• Solicitações de autorização não concedidas pelo 

CGEN devido à ocorrência de acessos irregulares a 

RGs/CTAs: sem o consentimento prévio informado 

dos titulares ou sem autorização prévia 



Instituições recorrendo na Justiça contra as autuações 



Panorama recente 

• Número crescente de pedidos de patentes cuja 

matéria objeto de proteção envolve acesso, mas 

que não possuem autorização do CGEN 

 

• Resolução nº 35 (maio/2011): possibilidade de 

regularização de solicitações envolvendo 

acessos irregulares – possível redução de até 

90% das multas 

 

 



 

 

• Burocracia excessiva e muitos requisitos para a 

concessão de uma autorização – deliberações em 

plenária 

• Muitas informações a serem submetidas em 

estágios iniciais de Pesquisa & 

Desenvolvimento – risco à inovação e ao 

empreendedorismo 

• Apresentação de CURBs para obtenção de 

anuência do Conselho – contratos particulares 

 

 

 

Dificuldades 



 

• Exercício e defesa de direitos conferidos a CTAs de 

titularidade coletiva 

• Titularidade de CTAs difusos 

• Titularidade de RGs obtidos em comércio 

• Acesso a CTA em fontes secundárias (teses, 

patentes, etc) 

• Insegurança jurídica quanto ao escopo de proteção 

e aos critérios de elegibilidade 

• Padrões de repartição de benefícios 

 

 

 

Dificuldades: lacunas na MP 



Panorama atual 
 

• Possível revisão do marco legal brasileiro: 

discussões e negociações intragovernamentais; 

 

• Decreto que regulamenta uma participação fixa da 

União na repartição de benefícios (art. 24, § 
único, da MP); 

 

•  Incorporação do Protocolo de Nagoya à legislação 

nacional 

  

 



Muito obrigado 
 

Victor Genu Faria  

(Divisão de Bioquímica – Diretoria de 

Patentes – INPI) 

 

email: vgenu@inpi.gov.br 

tel.: (21) 3037 3227 


