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Quando a natureza sozinha resolve os problemas
Neste estudo, examinaremos a questão da patenteabilidade de produtos da
natureza ou fenômenos naturais.
O primeiro aspecto desse tema a considerar é a noção de invento.
Invento é um solução técnica para um problema técnico
Importante aqui entender o que é invenção, ou mais precisamente, invento.
A lei 9.279/96 é a primeira norma, em nossa história, a definir o que é tal
noção. Assim ela dispõe:
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 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.

A Lei formalizou como um requisito do patenteamento regulado nesta norma
que a criação intelectual seja um invento industrial (noção constitucional que
reúne invenções e modelos de utilidade). Assim, sem definir o que é invento, a
norma exclui uma série de elementos da classificação de invenção ou modelo
de utilidade. É uma definição por negação.
Qual seria, então, o conceito positivo de invento?
Dissemos, em A Propriedade Intelectual no Século XXI, Estudos de Direito,
Lumen Juris 20091:
A noção legal de invento
Invento é uma solução técnica para um problema técnico 2.
É a proteção da patente para um determinado tipo de criação, vale dizer uma ação
humana, que importa em intervenção na Natureza, sendo assim ao mesmo tempo
útil e de cunho concreto. Ou seja, a criação, para pretender à patente, gerará uma
solução técnica para um problema técnico3. (...)
A solução de um problema
A primeira constatação é de que a simples cogitação filosófica, a obtenção ou
utilização de conhecimento científico ou a ideação artística não são invento:

1
Vide igualmente BARBOSA, Denis Borges, Tratado da Propriedade Intelectual, Lumen Juris, 2010Cap. II Cap. II [6] § 1. 6. - Princípio da Proteção limitada aos inventos industriais e vol. II, Cap. VI, Seção [ 2
] - A noção de "invento industrial" na lei ordinária; e CERQUEIRA, João da Gama, Tratado da Propriedade
Industrial, com anotações de BARBOSA, Denis Borges e Newton Silveira. Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2010., vol. I, Capítulo II - Das invenções industriais, p. 129 a 160.
2
POLLAUD-DULIAN, Frédéric, La Brevetabilité des inventions- Étude comparative de
jurisprudence France-OEB. Paris: Litec, 1997, p. 44. [Nota atual] Vide LABRUNIE, Jaques, Requisitos
básicos para a proteção das criações industriais, In: Manoel J. Pereira dos Santos, Wilson Jabour. (Org.).
Criações Industriais. São Paulo: Saraiva, 2006 e MARQUES, João Paulo Fernandes Remédio.
Biotecnologia(s) e Propriedade Intelectual. Vol. I. Ed. Almedina, Coimbra, 2007. Pag. 232.
3
O que é técnico, neste contexto? Vide a seção adiante. Dissemos, em
http://denisbarbosa.blogspot.com: “ Qual é essa tecnicidade da expressão "técnico", neste contexto? É
expressar uma determinada equação de equilíbrio constitucional de interesses. Cada país escolhe essa equação,
mas, como numa economia de mercado os fatores relevantes são isotópicos, mas não iguais, as alternativas
nacionais tendem a se reduzir. Temos dois arquétipos no momento: o parâmetro Rote Taube (do estilo Euro)
e o parâmetro One-Click-System da Amazon”.

“Esta fórmula afirma a linha de limite entre o que é e o que não é patenteável, na
contraposição entre ciência e técnica, entre a atividade puramente cognoscitiva e a atividade
de transformação do existente” 4.

Noção de invento industrial
Assim, uma criação intelectual, ainda que nova, e mesmo dotada de atividade
inventiva além da novidade, não será patenteável se não for invento industrial.
Antes de tudo, invento industrial. O filtro deste artigo é vestibular e
prejudicial a qualquer outro requisito para apuração de patenteabilidade.
A noção de invento industrial (ou de “invenção”) é objeto de vastas
considerações doutrinárias. O mérito desta Lei é de distinguir o que é invento
industrial de outros incidentes de impatenteabilidade, como os relativos à falta
de atividade inventiva e de proibições categóricas de patenteamento por
razões de política pública, confusão em que incorriam as leis anteriores.
Definição positiva de invento industrial
A noção do que é invento se constrói, oposicionalmente, das exclusões
listadas neste artigo. Duas distintas categorias estão listadas:
a) O que não constitui uma solução útil (incisos I, II, IV e IX).
b) O que pode constituir uma solução útil, mas que não é concreta (III, V, VI, VII).

Além disso, há hipóteses de exclusões categóricas de patenteamento, que para
todos os efeitos se deve incluir no alcance do art. 18: os métodos de
tratamento, etc., do inciso VIII, e o material isolado da natureza mencionado
no inciso IX.
Do complexo das normas constantes deste art. 10 pode-se justificar a
definição clássica de invento: uma solução técnica para um problema técnico 5. Ou
seja, o invento é a criação intelectual de uma solução que é técnica para um
problema que também é técnico. Desta feita, em princípio é patenteável toda

4
VANZETTI, Adriano. CATALDO, Vicenzo di. Manuale di diritto industriale. 6ª ed. Milão: Giuffrè,
2009., p. 285. “Questa formula affida la linea di confine tra ciò è e ciò che non è in se brevettabile alla
contrapposizione tra scienza e tecnica, tra attività puramente conoscitiva e attività di trasformazione
dell’esistente”.
5 POLLAUD-DULIAN, Frédéric, La Brevetabilité des inventions- Étude comparative de jurisprudence
France-OEB. Paris: Litec, 1997, p. 44. "Em resumo, poder-se-á dizer que estamos perante uma invenção caso
esta apresente uma solução técnica para um problema técnico. A solução técnica pode incorporar
características excluídas da patenteabilidade, mas isso apenas acarretará uma exclusão da patenteabilidade da
invenção na medida em que o pedido de proteção apenas diga respeito a essas características excluídas da
patenteabilidade. A contribuição técnica constitui o elemento fundamental, entendendo-se que essa
contribuição é feita pelo homem e que a natureza não pode chegar ao mesmo resultado pela mera interação
das suas próprias leis." Proposta de Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho. Comissão Das
Comunidades Europeias. Bruxelas, 13.12.1995, COM(95) 661 final,95/0350 (COD) encontrado em
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:1995:0661:FIN:PT:PDF

solução técnica para um problema técnico (invento) que seja nova, não seja óbvia
para um técnico no assunto, e permita reprodução ilimitada sem intervenção
humana em cada caso6.
Precedentes judiciais
“Com base em tais conceitos, à luz do contido na carta patente, destacamos que constou do
relatório descritivo o problema técnico a ser resolvido, bem como indicada a novidade.
Procurou-se, assim, com o invento mencionado "solução técnica para um problema técnico".
TJRS, Décima Terceira Câmara Cível, Apelação Cível n. 70 007 200 975, 04 de maio de 2004.

"[Sentença adotada no acórdão](...) a patente de invenção que detém a autora não abrange a
sustentação e o deslocamento lateral (horizontal) de andaimes em edifícios, por óbvio, mas
exclusivamente o “aperfeiçoamento introduzido em estrutura para sustentação e
deslocamento lateral de andaimes em edifícios” (fls. 21). A descrição da “inovação”
patenteada pela autora consta às fls. 22/44. Sob esta perspectiva, é de se notar que a
semelhança das funções exploradas pelos equipamentos utilizados pela requerida e aquela
obtida pela invenção patenteada pela autora não basta à caracterização da ofensa ao direito
protegido. Noutras palavras, somente haverá vulneração do direito da autora caso a requerida
ou qualquer outra empresa do ramo passe a se utilizar do sistema por ela desenvolvido,
supostamente facilitador do deslocamento lateral/horizontal dos andaimes, para facilitar o
deslocamento de seus andaimes. Irregularidade nenhuma poderá ser cogitada, de outro lado,
se por mecanismo diverso, menos ou mais eficiente, não importa, venha a requerida
viabilizar o deslocamento lateral de seus andaimes, pois tal função (deslocamento lateral), é
impassível de proteção." TJSP, AC 9219924-79.2008.8.26.0000, 1ª Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, unânime, Des. Rui Cascaldi, 5 de junho de
2012.

Noção de “técnico” para os propósitos deste artigo
É técnico o controle das forças da natureza para atingir um fim determinado7;
ou seja, “o efeito de forças naturais sob o domínio humano e da utilização
controlada de fenômenos naturais”8.
Nas Diretrizes do Escritório Europeu de Patentes, a interpretação do art. 52
da respectiva Convenção precisa que o invento deva ser concreto e técnico.
Em outras palavras, não pode ser abstrato, nem não-técnico, entendidas nesta
última expressão as criações estéticas e as simples apresentações de
informações.

6
Se a intervenção humana é requisito do invento segundo o art. 10, no caso da apuração da
aplicabilidade industrial do art. 15, no que trata da exigência de reprodutibilidade industrial, ela é recusada: só
a possibilidade de a solução técnica permitir industrialização sem a atuação pessoal ou artesanal satisfaz o
requisito legal. Uma técnica a ser usada por um violinista ou cabelereiro, pessoalmente, não será patenteada,
por mais técnica que seja.
7

Suprema Corte da Alemanha, Caso Rote Taube, 27/3/69, GRUR 69, p. 672.

8

Tribunal Federal de Patentes Alemão, Decisão de 15/1/65, BPatGE 6, 145 (147).

A questão da natureza técnica do invento é central – a transformação do
existente - para a definição do termo, em seu sentido jurídico. Só existe invento
quando se tem uma solução para um problema específico, recitado como tal
no pedido.
Descobertas
Diz nossa lei:
Art. 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade:
I - descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos9;

Não é invento industrial o que – apenas – representa um ato de conhecimento
sobre o universo circundante. Uma nova lua em Júpiter, ou a descrição de um
genoma, sem nenhuma aplicação prática e técnica de tal descrição. No dizer
de Thomas Jefferson, invento é uma “ideia que produz utilidade”.
Como já notaram os clássicos:
[estão fora do sistema de patentes as atuações] meramente teóricas ou científicas, isto é, sem
resultado prático industrial. Não podem, portanto, ser objeto de patente as invenções e
descobertas que não tiverem por escopo a produção de objetos materiais. A patente destina-se
a tutelar alguma coisa de concreto, de positivo, e não a impedir ou criar obstáculos ao
progresso da ciência e das indústrias 10.
“A par de ser a descoberta simples revelação de algo já existente, a mesma resulta do espírito
especulativo do homem, na investigação dos fenômenos e leis naturais. Assim, a descoberta
apenas aumenta os conhecimentos do homem sobre o mundo físico, e não satisfaz nenhuma
necessidade de ordem prática. Finalmente, a descoberta não soluciona nenhum problema de
ordem técnica” 11.
"As descobertas não são patenteáveis; são patenteáveis as invenções. Não basta ser novo o
enunciado, não basta se ter aumentado o conhecimento humano; é preciso que algo se faça
de novo, industrialmente utilizável. A descoberta de produto da natureza não é invenção.
Nem inventa quem descobre lei científica. Nem é invenção a descoberta de função
(Funktionsentdeckung), salvo se serve a ato técnico, de utilidade industrial; mas, então, é o
12
processo que se patenteia" .

9
Embora só nos interessando aqui a noção de produtos da natureza, são três hipóteses distintas as
citadas no inciso I do art. 10, que têm em comum a inexistência de uma finalidade prática e técnica. Como
demonstra o quarteto recente de casos da Suprema Corte Americana, Mayo Collaborative Services v.
Prometheus Laboratories Inc., 566 US __ (2012) [Mayo]; Bilski v. Kappos, 561 US __ (2010) [Bilski]; CLS
Bank International v. Alice Corporation, 573 U. S. __ (2014) [Alice] e Association for Molecular Pathology v.
Myriad Genetics, Inc., 569 US __ (2013) [Myriad], há peculiaridades importantes nas doutrinas de produtos
ou fenômenos da natureza, na de passos mentais, e a de ideias abstratas ou leis naturais.
10
MENDONÇA, Jose Xavier Carvalho de. Tratado de Direito Comercial Brasileiro - vol III Tomo I .
Campinas: Russel, 2003, p. 153; 158
11

DOMINGUES, Douglas Gabriel, Direito Industrial - Patentes, Ed. Forense, p. 31.

12

PONTES DE MIRANDA, Tratado de Direito Privado, Ed. Borzoi, 1971, vol. XVI, § 1.960.

Não há qualquer distinção ontológica entre a noção de descoberta e de
invenção, nem resulta a diferença do tipo de atividade mental – indutiva ou
dedutiva – que causa cada tipo de resultado13. O invento é simplesmente “uma
criação caracterizada pelo problema técnico” a qual se propõe dar resposta14.
É o fim técnico e prático que o caracteriza.
No mesmo sentido, dizem Diretrizes da EPO:
“Se uma propriedade nova de uma matéria conhecida ou de um objeto conhecido é
descoberta, tem-se uma simples descoberta que não é patenteável, pois a descoberta não tem
efeito técnico e não é uma invenção no sentido do art. 52(1). Se, entretanto, tal propriedade é
utilizada para fins práticos, ela constitui, então, uma invenção que pode ser patenteável.
Assim é, por exemplo, que a descoberta da resistência ao choque mecânico de um material
conhecido não é patenteável, mas que a passagem do caminho de ferro construído com tal
material pode sê-lo »15.

Assim, se se discerne qualquer utilidade técnica e prática no conhecimento, não
estaremos perante uma descoberta, mas em um invento, suscetível de apuração
dos requisitos do art. 8º, das recusas incondicionais do art. 18, e da avaliação
de suficiência do art. 24. Através desses outros filtros normativos se dará o
atendimento dos interesses da sociedade.
Uma utilidade específica que já tenha sido pública, completa, suficiente e
precisamente descrita num só documento (ou fonte não documental) será
recusada pelo art. 11. Uma utilidade nova, mas óbvia, será recusada pelo art.
13. Uma utilidade que, no momento de sua execução, afronte os requisitos da
ordem moral ou da segurança pública será recusada pelo art. 18.
Mas conhecer uma utilidade prática e técnica de um elemento do universo
circundante não é uma descoberta, não obstante tal se faça por acaso ou
deliberadamente: não se exige dolo específico para determinar-se um invento.
No entanto, é muito corrente a alegação de que uma determinada
reivindicação se dirige a uma descoberta mesmo quando se precisa o efeito
técnico; é na maior parte das vezes simplesmente uma demonstração de
insatisfação ideológica com o invento16.

13

MARQUES, João Paulo Remédio, op. Cit., p. 345.

14

ASCENSÃO, José Oliveira, Direito Comercial II, Direito Industrial, p. 233.

15
« Si une propriété nouvelle d'une matière connue ou d'un objet connu est découverte, il s'agit d'une
simple découverte qui n'est pas brevetable car la découverte en soi n'a aucun effet technique et n'est donc pas
une invention au sens de l'art. 52(1). Si, toutefois, cette propriété est utilisée à des fins pratiques, cela constitue
alors une invention qui peut être brevetable. C'est ainsi, par exemple, que la découverte de la résistance au
choc mécanique d'un matériau connu n'est pas brevetable, mais qu'une traverse de chemin de fer construite
avec ce matériau peut l’être.
16
Um exemplo dessa aplicação errônea da noção de descoberta se encontra no Parecer INPI no
PI0502670-9, proferido em 19 de dezembro de 2013. " (...) um técnico no assunto, conhecendo os
ensinamentos do documento japonês supracitado, consideraria óbvia a possibilidade de testar outros gases

Como a doutrina trata dessa questão

Falando da teoria geral do direito de patentes, ao mesmo tempo em que do
direito suíço, diz Alois Tröller:
“Os conhecimentos que nos permitem apreender a essência das forças da natureza, ou seja,
que informam sobre as criações da natureza independentes da atividade do homem, são
17
excluídas do círculo da proteção.”

Dizia Vander Haeghen, repetindo literalmente Pouillet18:
Descobrir que um processo conhecido produz necessariamente e simultaneamente dois
efeitos em lugar de um, isto não é nem inventar nem modificar o procedimento.

E é em Pouillet ele mesmo, que se encontra a raiz doutrinária da vedação do
patenteamento das descobertas das propriedades já utilizadas, mas não
explicadas, do estado da técnica:
« descobrir que tal propriedade é intrínseca a tal coisa, ressuscitar o passado, dar a ele crédito,
propagá-lo, não é inventar, é dar ao passado seu valor, e colocá-lo à luz. Ora, isso não é o
19
que pode motivar uma patente » .

Descoberta e intervenção humana
Para a parcela dominante da doutrina, a noção de invento inclui uma
necessária intervenção humana na solução do problema técnico:
nobres, como por exemplo o Xenônio, com a mesma finalidade do Argônio, ou seja, para um
bombardeamento iônico prévio à nitretação a plasma; - por outro lado, podemos considerar que, ao testar o
Xenônio, o técnico no assunto perceberia um efeito de até 30% a mais na dureza final, quando comparado ao
Argônio, de maneira que tal fato pode ser considerado uma descoberta, a qual contraria o Artigo 10 da Lei
9279/96. Sendo assim, o pedido não apresenta condições de obter a patente pleiteada, uma vez que contraria
os Artigos 8o c/c 13o da Lei 9279/96. Podemos considerar também que o pedido contraria o Artigo 10o da
LPI, por não ser considerado uma invenção, mas sim uma mera descoberta". Que o emprego de um outro
gás nobre provavelmente seria óbvio é uma coisa, mas qualquer resultado de um teste, assim feito, que acuse
um efeito 30% a mais numa propriedade do material configura um efeito técnico, ou seja, utilidade. O
resultado do teste chega a um resultado que acresce às artes úteis ao resolver um problema técnico, que é
obtenção de maior de dureza, e não simplesmente aumenta o conhecimento, como a descoberta de um
satélite inconspícuo de Júpiter.
17
Précis du droit de la propriété immatérielle, Ed. Helbing & Lichtenhahn, p.37. “Les connaissances
donnant un aperçu de l’essence des forces de la nature, c’est à dire, qui renseignent sur les créations de la
nature nées indépendamment de activité de l’homme, sont exclues du cercle de la protection »
18
HAEGHEN, G. Vander. Brevets D’Invention: Marques et Modèles. Ed. Ferdinand Larcier ;
Bruxelles ; 1928. P. 57. 71. - c) Constatation d'un fait nouveau. - Le fer est préservé de l'oxydation par une
couche de bitume, disait le juriste français Blane. Ce procédé est banal et depuis longtemps employé. Si un
industriel découvre que la Couhé de bitume consolide le fer en même temps qu'elle le préserve de la rouille, il
devra se contenter de l'honneur attaché à cette découverte, car la loi ne pourra lui en réserver le monopole.
En effet, ce n'est pas là un moyen nouveau; ce n'est pas davantage une application nouvelle; c'est tout
simplement la conséquence nouvellement découverte d 'un moyen connu. Découvrir qu'un procédé connu
produit nécessairement et simultanément deux effets au lieu d'un, ce n'est ni inventer, ni modifier le procédé.
19
POUILLET, Eugène. Brevets D’Invention. Ed. Marchal et Billard ; Paris ; 1899. P. 88 ; 89-93.
« découvrir que telle propriété est inhérente à celle chose, ressusciter le passé, l'accréditer, le propager, ce n'est
pas inventer, c'est rendre au passé sa valeur, c'est le mettre en lumière. Or, ce n'est pas lá ce qui peut motiver
un brevet ».

26. Somente os produtos fabricados ou elaborados pelo homem podem ser objeto de
patente, pois o que a lei protege são as criações do espírito, as produções intelectuais nos
domínios da indústria. Excluem-se da proteção legal, portanto, os produtos da natureza
(produtos minerais, vegetais e animais).20 Mas os processos e métodos destinados à
produção, tratamento e exploração industrial dos produtos naturais podem ser privilegiados,
assim como a aplicação nova desses produtos para obter um outro produto ou um resultado
industrial.21 Sobre os produtos químicos, vide n.º 60 infra.

Vamos ponderar aqui quanto ao acréscimo desse atributo. Nas descobertas há
um conhecimento sobre algum elemento da natureza; só há o conhecimento, sem
solução, através do conhecimento, de nenhum problema técnico. Se a solução
é expressa, se tem um invento; se o invento for novo, não óbvio, repetível em
escala industrial, dotado de unidade, suficientemente descrito, e não vedado
pelo nosso art. 18, será patenteado.
Mas é preciso atentar para o fato de que a solução de problemas técnicos
mesmo sem a descoberta, ou seja, sem o conhecimento dos produtos da natureza,
fenômenos naturais, e leis científicas que propiciam a solução, será igualmente
patenteada22. Assim, o essencial para obter a patente é a solução técnica de um
problema técnico.
É nesse contexto que se suscita a necessidade de intervenção humana. Para
que? Para que o privilégio atribuído sobre a solução contemple aquele que
interviu para obtê-la, e não a outro, para quem o incentivo seria indevido. Vale
aqui a observação crucial 23:
No entanto, a intervenção direta do homem alterando o estado da natureza, não é requisito
objetivo de patenteabilidade, i.e, a intervenção humana não é requisito de invento, e sim de
apropriação. Se há uma solução técnica para um problema técnico, (presença do contributo
mínimo de uma atividade inventiva e de aplicabilidade industrial), mas não houve ato de
autoria da solução, simplesmente os efeitos patrimoniais da invenção não poderão ser
atribuíveis àqueles que se arroga inventor.

20
[Nota do original] POUILLET Brevets d'Invention, n.° 24; RAMELLA, Op. cit., vol. I, n.° 38;
VANDER HAEGEN, Le Droit Intellectuel, vol. 1.Q, n.° 105. ALLART (Brevets d'Invention, n.° 15)
sustenta opinião contrária, refutando os motivos em que se fundam POUILLET e PICARD e OLIN para
excluir esses produtos da proteção legal. Mas, em face do conceito de invenção, parece-nos insustentável a
opinião de ALLART.
21
bis.

[Nota do original] POUILLET Brevets d'Invention, n.° 24; ALLART, Brevets d'Invention, n.° 15

22
Vide o conceito de inherent anticipation em MUELLER, Janice M. e CHISUM,Donald S., Enabling
patent
law
inherent
anticipation
doctrine,
encontrado
em
http://www.houstonlawreview.org/archive/downloads/45-4_pdf/04_Mueller_Chisum.pdf e BARBOSA,
Denis Borges, A Anterioridade Inconsciente: uma nota sobre a novidade nas patentes,
http://denisbarbosa.addr.com/inconsciente.pdf.
23
Charlene Maria C. de Ávila Plaza, Interface dos direitos protetivos em propriedade intelectual:
patentes e cultivares, Revista da ABPI, Edição: 112 | Mês: Maio/Junho | Ano: 2011, p. 27 e seg.

Quando a natureza resolve o problema
Assim é que as soluções de problemas técnicos que não fossem resultados
dessa intervenção não seriam patenteáveis. Mas nesta equação, para dela fazer
sentido lógico, tem-se que supor que a natureza, por si só, resolve problemas
técnicos. É o que nota Nuno Carvalho24:
Pode parecer estranho falar em "inventos da natureza". Mas a natureza também inventa. (...)
25

Ora, esta não foi uma invenção feita pelo ser humano: não foi o requerente quem fez o gene
como ele é, com aquela sequência específica. Ele apenas identificou uma invenção da
natureza. A pergunta, portanto, é se se pode patentear uma invenção da natureza, uma
invenção que não é feita pelo ser humano. Se a resposta é "não", surge uma outra pergunta:
quais são os critérios que permitem a um intérprete, um juiz ou uma oficina de patentes
distinguir entre um invento da natureza (não patenteável) e um invento feito pelo ser
humano (patenteável).
Não conheço decisão brasileira que tenha respondido a esta pergunta fundamental, mas o
Supremo Tribunal dos Estados Unidos tem jurisprudência abundante que ajuda a identificar
três critérios para distinguir entre uma invenção da natureza e uma invenção feita por um ser
humano. Esses critérios são a condição da artificialidade, a condição da alternatividade e a
condição da incomunicabilidade.
Do princípio da artificialidade estrita e ampla

Dessas três doutrinas, a que nos interessa neste passo é a da artificialidade26,
assim definida pelo autor:

24
CARVALHO, Nuno Pires de, Desafios Globais do Sistema de Patentes, Anais do XXIX Seminário
e Congresso Internacional da Propriedade Intelectual, 2009, p. 52.
25
O autor continua: “Dou dois exemplos. Todos os seres vivos são resultados de invenções da
natureza para resistir ao meio ambiente e facilitar e permitir a reprodução. Por exemplo, os National
Institutes of Health (NHI) dos Estados Unidos reivindicaram e obtiveram uma patente que cobria uma linha
de células designadas Papua New Guinea-1 (PNG-1). As células foram extraídas de um único indivíduo de
uma tribo de 300 membros. Todos eles têm o vírus HTLV1, que causa leucemia, mas não desenvolveram a
doença. Isto significa que no corpo desses indivíduos ocorreu uma mutação (ou uma invenção) que lhes
permite resistir à doença. Em 1996, os NHI abandonaram a patente, em razão da enorme celeuma a que ela
deu origem.
Uma patente muito mais recente, expedida pelo USPTO há cerca de dois meses, cobre um gene que se
expressa no câncer de próstata e nos métodos e no uso desse gene. A patente reivindica apenas um poliptídio
que compreende, pelo menos, oito aminoácidos consecutivos. Neste caso, o que o requerente da patente fez
foi descobrir esta sequência de oito aminoácidos e descrevê-los, além de associar a sequência com a produção
do câncer de próstata”.
26
"A segunda condição é a condição da alternatividade. De acordo com esta condição, todas as
invenções feitas pelo ser humano são intrinsecamente suscetíveis de ser alternadas por uma solução diferente,
não importando se o resultado desta solução é melhor, pior ou idêntico. (...) Finalmente, a terceira condição é
a condição da incomunicabilidade. De acordo com esta condição, as circunstâncias que são extrínsecas, isto é,
não inerentes à atividade inventiva, não são comunicadas a essa atividade. Por mais vantajosas e atraentes que
sejam essas circunstâncias, o que importa para identificar a patenteabilidade é a natureza daquilo que se
reivindica. Aquilo que se reivindica é que deve constituir a invenção em si mesma sem necessidade de auxílio
externo."

Pela condição da artificialidade, só a invenção cuja criação resultou da intervenção humana
sobre a natureza é patenteável. A invenção que é feita pela natureza é uma descoberta e, por
isso, não é patenteável. A questão da condição da artificialidade pode ser estrita ou pode ser
ampla. Por exemplo, a lei brasileira de 1996, em seu artigo 18, parágrafo único, exige que a
intervenção humana seja direta. Trata-se, portanto, da condição da artificialidade estrita27.

Na verdade, o único dispositivo da lei brasileira que exige literalmente
intervenção humana é o art. 18:
Para os fins desta Lei, microrganismos 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.

Vale a pena entender a razão de porque, neste ponto, a lei brasileira optou por
impor um critério de artificialidade estrita.
Das proibições categóricas ao patenteamento

Tratando-se de um caso de proibição categórica de patenteamento, a exceção
dos microorganismos transgênicos é definida especificamente. Seres vivos e
partes deles não serão patenteados, seja qual for a utilidade que deles se alegue
como solução técnica para um problema técnico. Utilidades novas ou não, técnicas
ou não, nada assegurará uma patente de produto para um ser vivo, ou parte
dele. Por isso é categórica a exclusão.
Assim, a lei diz que – não obstante a rejeição incondicional, naquele caso (de
intervenção humana direta em sua composição genética) a negativa categórica se abstém
de atuar.
Uma outra proibição categórica se encontra não no art. 18, onde seria sua
localização natural, mas no art. 10, IX.
A exclusão dos elementos isolados da natureza é peculiaridade da norma
brasileira 28. Na verdade, até mesmo segundo o critério da intervenção humana
direta, o isolamento consistiria em pressuposto válido para se identificar hipótese
de incidência patentária quando da matéria isolada resultado utilidade prática e
técnica.

27
O autor continua: “Mas os Estados Unidos, por exemplo, admitem a condição da artificialidade
ampla, mencionada no já citado acórdão Diamond v. Chakrabarty. O Supremo disse: Os relatórios da
Comissão que acompanharam a Lei de 1952 informam-nos que a intenção do Congresso era que a matéria
"legalmente patenteável incluísse debaixo do sol, feito pelo ser humano". O Congresso reconheceu assim que
a distinção relevante não era entre coisas vivas e inanimadas, mas entre produtos da natureza, vivos ou não, e
invenções feitas pelo ser humano. Neste caso, o micro-organismo do recorrido é o resultado da criatividade e
da pesquisa humanas. No caso Diamond tratava-se efetivamente de uma invenção (humana), pois a bactéria
reivindicada pelo dr. Chakrabarty havia sido por ele geneticamente modificada para realizar uma determinada
função prática”.
28

Também na lei andina e argentina.

A prática brasileira tem tratado tais hipóteses como exclusão incondicional,
ainda que o isolamento importe em uma solução de um problema técnico; vale dizer,
como se estivesse listado no art. 18 29.
Nota Ursula Trindade30:
Neste sentido, a LPI passou a não considerar como invenção todo ou parte dos seres vivos
naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados. Além
disso, passou a ser considerado não patenteável o todo ou parte dos seres vivos, exceto os
microorganismos transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade –
novidade, atividade inventiva e aplicação industrial – e que não seja mera descoberta.
Portanto, a proteção aos medicamentos e produtos farmacêuticos, de uma maneira geral,
passou a não mais ser proibida, sendo, portanto, possível a proteção deste tipo de invenção
através do sistema de patentes. No entanto, uma parcela dos medicamentos continuou, a
priori, excluída desse tipo de proteção.
Uma vez que materiais encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, não são
considerados como invenção segundo a LPI, logo, medicamentos caracterizados apenas por
matérias primas vegetais estariam excluídos de proteção pelo sistema de patentes.
Esse é exatamente o entendimento do Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI:
O Artigo 10 (inciso IX) da Lei 9279/96, determina que “não se considera invenção o todo ou
parte de seres vivos e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda dela isolados.”
Conforme já mencionado no parecer técnico desfavorável, no relatório descritivo do presente pedido está
evidenciado que a “invenção” reside efetivamente nos compostos encontrados na natureza. Inclusive, pode ser
observado que é dada ênfase à metodologia de extração dos compostos a partir do fruto Vitex agnuscastus, utilizando técnicas convencionais em fitoquímica. Os compostos químicos do presente pedido são,
objetivamente, materiais biológicos encontrados na natureza e assim, não são considerados invenção de acordo
com o Artigo 10 (IX) da LPI.31
Assim, qualquer tipo de molécula obtida diretamente a partir de uma planta natural, não é
considerada invenção e, portanto, não é considerada como matéria patenteável.
Tal posição é ainda confirmada através das Diretrizes para o Exame de Pedidos de Patente
nas Áreas de Biotecnologia e Farmacêutica Depositados após 31/12/199432.

29
Das diretrizes de Exame de 1994: “2.4.2 Extratos compreendem, salvo em casos muito raros, vários
compostos entre ativos e não ativos, mesmo assim, uma vez que tão-somente isolados da natureza, são
considerados como não invenção pelo Art. 10 (IX). 2.4.3 Compostos químicos obtidos sinteticamente que
possuam correspondentes de ocorrência natural, não havendo como distingui-los destes, não são
considerados como invenção de acordo com o disposto no Art. 10 (I) – se forem não biológicos – ou (IX) –
se forem biológicos.”
30
TRINDADE, Ursula de Lima Torres, Medicamentos Fitoterápicos: Panorama Econômico e
Proteção na Área de Propriedade Industrial, revista da ABPI, Edição 108 | Mês: Setembro/Outubro | Ano:
2010.
31
[Nota do original] Parecer de indeferimento emitido para o pedido de patente PI9915514-1, do
depositante Bionorica Arzeneimittel Gmbh (Alemanha), datado de 15 de maio de 2008 e publicado na revista
da Propriedade Industrial no 2004 em 02 de junho de 2009.
32

[Nota do original] Publicada pelo INPI na publicado na RPI nº1648 de 06/08/2002.

Uma reivindicação de composição cuja única característica seja a presença de um determinado produto confere
proteção também para este produto em si. Desta forma, uma reivindicação de composição caracterizada tão
somente por conter um produto não patenteável (p. ex. um extrato natural), não pode ser concedida, uma vez
que viria a proteger o próprio produto não patenteável.33

Assim, ao contrário do que ocorre com os microrganismos transgênicos, onde
existe uma abertura à patenteabilidade no caso de intervenção humana, na
hipótese de material encontrado na natureza, e dela isolado, não importa qual
seja o grau de artificialidade da solução. A vedação é absoluta ainda que o
isolamento tenha importado em significativa mais valia do trabalhador
intelectual.
A intervenção humana nos processos biológicos

Um outro exemplo interessante em que a intervenção humana evita a exclusão
da patente é o caso dos processos essencialmente biológicos, a que se refere o
art. 10, IX da nossa Lei.
Aqui também a intervenção humana direta mencionada pelo art. 18 quanto aos
microrganismos transgênicos merecia aplicação. Não seriam essencialmente
naturais quando o efeito técnico pertinente fosse resultante desta intervenção.
A simples intervenção humana direta seria capaz de incluir os processos
biológicos naturais no campo das hipóteses patentárias? Um decisão argentina
assim o concluiu 34. Para a Diretiva europeia 44/98, art. 2.2, os processos de
obtenção de vegetais ou de animais considerar-se-ão essencialmente
biológicos se consistirem integralmente em fenômenos naturais como o
cruzamento ou a seleção. Mas a questão é muito mais complexa 35.
33
[Nota do original] Item 2.6, “Composições baseadas em produtos não-patenteáveis, sub-item 2.6.1,
das Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente nas Áreas de Biotecnologia e Farmacêutica Depositados após
31/12/1994.
34
Corte Federal de Recursos, decisão de 15 de maio de 2003, relatada por KORS, J. Et alii, Patentes de
Invención, La Ley, 2004, P. 142
35
Denis Borges Barbosa and Karin Grau-Kuntz, Exclusions from Patentable Subject Matter and
Exceptions and Limitations to the Rights - Biotechnology, Doc. WPIO SCP/15/3, ANNEX III, "Also
excluded from protection are those inventions, regarded as ‘essentially biological processes for the production
of animals and plants’. Defining "essentially biological processes" we can state about the exclusion that it: (a)
only applies to processes, having no application to a product claim or a product-by-process claim; (b) only
applies where the process is for the ‘production of animals or plants’;(c) as such, may not apply if the process
results in the death or destruction of animals or plants; and (d) only applies where the process is ‘essentially
biological’. According to the Biotechnology Directive, a process for the production of plants and animals is
said to be essentially biological if ‘it consists entirely of natural phenomena such as crossing or selection’. The
question of the degree of technical intervention needed for a process to fall outside the scope of the exclusion
was also considered in the Novartis decisions. The Board added that there were three possible approaches
when answering this question. (1) Under the first approach, an invention would be excluded if it included an
aspect or step that was biological. To fall outside the exclusion, the claimed processes would have to be
exclusively made up of non-biological process steps. (2) The second approach, which was taken from
Lubrizol, requires the tribunal to weigh up the overall degree of human intervention in the process. Under
this approach, the decision as to whether an invention was essentially biological would be judged on the basis
of the essence of the invention, taking into account the totality of human invention and its impact on the

Quando não há vedação categórica, aplica-se o princípio da artificialidade ampla

Nas outras hipóteses de apuração da existência, ou não, de invento, aplica-se a
regra geral de que só as soluções técnicas para problemas técnicos, resultado
de intervenção humana, serão patenteáveis. Mas, exceto no caso de exclusões
categóricas da lei36, todos os inventos que atenderem às demais exigências legais
serão patenteados; só existem como exclusões ao patenteamento aquelas
vinculadas à lei, e nenhuma discricionária.
Assim, mesmo fora das hipóteses do art. 18, se se aponta uma utilidade prática e
técnica para um elemento encontrado na natureza, e uma intervenção humana é
identificada, não se deixará de ter uma hipótese de incidência patentária. Isso não
quer dizer que haja patente ao fim do exame: todos outros requisitos do art.
8º, 18 e 24 terão de ser atendidos.
Produtos da natureza & Fenômenos Naturais
A noção de produtos da natureza e fenômenos naturais vem neste contexto37.
Como nota Gama Cerqueira, eles são da natureza no sentido de que não são
fabricados, causados ou elaborados pelo homem. Não são artificiais, mas
naturais. Essa oposição artificial/natural é um problema de direito que
obviamente não se resume ao direito de patentes38.
result received. (3) The third option, which was the most liberal, provides that the mere presence of a single
artificial (or technical) element in the process might be enough to prevent its being classified as an essentially
biological process. Therefore, processes where there is no human intervention––are essentially biological.
One question that remains is whether processes that only have a trivial or minimal amount of human
intervention are classified as essentially biological processes. While trivial interventions may mean that a
process is not ‘purely’ biological, it does not mean that it is not essentially biological. Such a process may,
therefore, still be excluded".
36
Que são, como já dito, as do art. 18, a da matéria isolada da natureza mencionada no art. 10, IX, e as
do inciso VIII do mesmo artigo.
37
Há uma tendência de se considerar como sujeitos aos mesmos parâmetros os produtos ou
fenômenos da natureza e as leis da natureza. Vide: "Laws of nature and natural phenomena, as identified by
the courts, include naturally occurring principles/ substances and substances that do not have markedly
different characteristics compared to what occurs in nature. See Section I.A.3. for a discussion of the
markedly different characteristics analysis used to determine whether a claim that includes a nature-based
product limitation recites an exception. The types of concepts courts have found to be laws of nature and
natural phenomena are shown by these cases, which are intended to be illustrative and not limiting:
"

An isolated DNA (Myriad: see Section III, Example 2);

"
a correlation that is the consequence of how a certain compound is metabolized by the body (Mayo:
see Section III, Example 5);
"

electromagnetism to transmit signals (Morse:10 see Section IV.A.1.); and

"
the chemical principle underlying the union between fatty elements and water (Tilghman:11 see
Section IV.A.2.)". Interim Guidance do USPTO de Dezembro de 2014.
38
Vide Jill M. Fraley, The Jurisprudence of Nature: The Importance of Defining What is "Natural", 63
Cath. U. L. Rev. 917 (2014). http://scholarship.law.edu/lawreview/vol63/iss4/3, visitado em 2/6/2015:
“The Supreme Court recently grappled with this problem. In Ass 'n for Molecular Pathology v. Myriad
Genetics, Inc., the Court addressed the question of whether isolating DNA is an "inventive act" that entitles
the first person to isolate DNA with the right to a patent. The Court applied the "law of nature exception" to

Assim, duas considerações se fazem: primeiro, ainda que resolvam um
problema técnico, os produtos naturais em si mesmos (como os fenômenos
naturais) não serão patenteados, por não serem resultado de intervenção
humana. Em segundo lugar, se não resolverem um problema técnico, a ação
humana concernente a ele não configurará também invento; poderão ser
conhecidos e descritos, e isso será descoberta39.
Assim, a questão da negativa da patente por ser descoberta, e da negativa de
patente por ser produto da natureza têm natureza diversa, ainda que resultem
na mesma vedação.
No entanto, como já notava Gama Cerqueira, “os processos e métodos
destinados à produção, tratamento e exploração industrial dos produtos
naturais podem ser privilegiados, assim como a aplicação nova desses
produtos para obter um outro produto ou um resultado industrial”. E assim é.
Não se monopoliza o produto natural, em todas suas emanações e utilidades,
ainda que ele resolva um problema técnico; mas uma utilidade singular, não
antes descrita, e inventiva, merece proteção.
Certos autores indicam que na verdade a vedação ao patenteamento de
produtos naturais não diz respeito à artificialidade como questão pura de
direito, mas atinge exatamente a percepção de Pouillet, de que a restrição por
uma exclusiva de todos usos possíveis de um produto natural levaria a um
monopólio sem elementos de redenção:
“Como conceber, de fato, que um homem, porque ele teria encontrado o primeiro uma mina
de sal, poderia monopolizar todos seus empregos, poderia impedir que outro usasse o sal
ainda que tirando de outra fonte, por exemplo, da água do mar?”

patentability, which exempts laws of nature, abstract ideas, and natural phenomena. The case highlights the
difficulty of determining just how much human action makes something ‘unnatural’”.
39
Note-se que a Convenção da Patente Europeia também agrega sob a classificação geral de
descobertas não só os conhecimentos que não apresentam soluções técnicas para problemas técnicos, mas
também produtos da natureza, fenômenos e leis da natureza:
Article 52 – Patentable inventions
(1) European patents shall be granted for any inventions, in all fields of technology, provided that they are
new, involve an inventive step and are susceptible of industrial application.
(2)The following in particular shall not be regarded as inventions within the meaning of paragraph 1:
(a)discoveries, scientific theories and mathematical methods;
(b) aesthetic creations;
(c)schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing business, and programs
for computers;
(d)presentations of information.
(3)Paragraph 2 shall exclude the patentability of the subject-matter or activities referred to therein only to the
extent to which a European patent application or European patent relates to such subject-matter or activities
as such.

Os Supremos Tribunais dos EUA, da Alemanha e do Brasil repelem a patente de produtos da
natureza

É o que expressou a Suprema Corte Americana, no recente caso Mayo, sobre
o problema análogo das leis da natureza:
Essas declarações refletem o fato de que, apesar de premiar com patentes aqueles que
descobrem novas leis da natureza e similares poderia incentivar a sua descoberta, essas leis e
princípios, considerados em geral, são "as ferramentas básicas de trabalho científico e
tecnológico." (...) E assim há o perigo de que a concessão de patentes que impedem a sua
utilização irá inibir a inovação futura que dependa de tal lei, sendo este um perigo que se
torna sério quando um processo patenteado equivale na verdade a uma instrução para
"aplicar a lei da natureza ", ou de outra forma cria mais ônus sobre as invenções futuras do
que a descoberta subjacente podia razoavelmente justificar40. (grifamos).

Com efeito, num caso de 2012, discutindo a questão de um produto formado
naturalmente pela transformação de um medicamento em condições normais
de armazenamento, disse a Suprema Corte da Alemanha41:
"(...) a realização de processos conhecidos no estado da técnica ou óbvios para a fabricação
de leflunomida somente com base num processo comum de armazenamento por algum
tempo pode representar a violação da patente objeto do litígio, limitando assim de forma não
justificada a liberdade competitiva para o uso do estado da técnica".

E não menos veemente foi o nosso Supremo Tribunal Federal, ao analisar o
mesmíssimo problema no caso “tonka”42, de 1941:
“V O T O O SNR. MINISTRO JOSÉ LINHARES: - A patente de invenção que se
procura anular pela ação sumaria prescrita nos arts. 68 § 1º e 69 do Dec. N. 16264 de 19 de
dez. de 1923 – tem a sua historia, que é preciso ser relembrada para melhor conhecimento da
espécie em julgamento. O pedido de patente correu os tramites nas Repartições
administrativas, e afinal denegado, em vista de opinião dos técnicos da Saúde Pública e do
Auditor do Ministério do Trabalho e Comércio de não haver novidade na invenção. (...)

40
“These statements reflect the fact that, even though rewarding with patents those who discover new
laws of nature and the like might well encourage their discovery, those laws and principles, considered
generally, are “the basic tools of scientific and technological work.” Benson, supra, at 67. And so there is a
danger that the grant of patents that tie up their use will inhibit future innovation premised upon them, a
danger that becomes acute when a patented process amounts to no more than an instruction to “apply the
natural law,” or otherwise forecloses more future invention than the underlying discovery could reasonably
justify”. Mayo Collaborative Servs. v. Prometheus Labs., Inc., 132 S. Ct. 1289, 1301-02 (2012).
41
Caso X ZR 126/09 da Suprema Corte Federal da Alemanha, 24 de julho de 2012,
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgibin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=9f54e9fbb16e9fc292260ad812bbd125&nr=6
1644&pos=1&anz=2, visitado em 1/6/2015.
42
Dipteryx odorata, popularmente conhecido como cumaru, cumaru-ferro, cumbaru, cumburu, paru,
cumaru-verdadeiro,
cumaru-amarelo,
cumaru-do-amazonas
e
curumazeiro,
segundo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cumaru. No que seria um segundo uso médico fitoterápico, notícia de
dezembro de 2013 dá ciência que a UFBA determinou o efeito do cumaru para curar o Alzheimer, segundo
http://noticias.terra.com.br/ciencia/pesquisa/vc-reporter-planta-amazonica-pode-ser-a-chave-da-cura-doalzheimer,a6ede334b1123410VgnVCM10000098cceb0aRCRD.html, visitado em 4/1/2015.

O réu, ora embargado, pediu o privilegio de uma nova aplicação, em terapêutica, de produtos
medicinais do óleo da fava “tonka”, e mais – para essa aplicação administrado por via oral ou
parenteral. (...)
Como se vê pretende seja a sua novidade o emprego do próprio óleo, e não qualquer
produto extraído dele.
Mas, o óleo era já conhecido e tinha mesmo emprego terapêutico entre o povo. Era
conhecido e sua ação tônica. Não havia nenhuma descoberta, e nem aperfeiçoamento em
processo de adquiri-lo. Como se pode patentear um elemento que a natureza oferece, e está
ao alcance de todo o mundo? (...)
Deste modo se está vendo que a fava tonka, não tinha só o emprego em perfumaria como
refere o Embargado no memorial descrito, já os livros de ciência dele dão notícia com
qualidades terapêuticas várias. – Quer, porém, o Embargado que tenha sido ele primeiro a
empregar quando já o era antes. Ainda que não tenha sido, seria possível ser dado o
privilégio para o seu emprego? Penso que não, pois se trata de um produto natural, ao
alcance de toda a gente.
Pergunta e responde logo em seguida o ilustre professor da Universidade de Aix – Georges
Bry – em sua obra La Proprieté Industrielle, 3ª. Ed. , a pag. 203: “Doit-on considérer comme
brevetables les produits naturels ? Il faut répondre négativement si l’on considère on recélait
et qu’une personne ou la matière première que la recélait et qu’une personne met en jour
(mines de sel. Phosphate d’OAU). C’est le travail et l’activité humaine que la loi veut
protéger, et le brevet ne peut être accordé qu’à celui qui parvient à utiliser les propriétés d’un
produit naturel en vue d´un résultat industriel ». Pouillet, no seu clássico livro – Traité des
brevets d’invention, 4ª. Ed., faz igual pergunta : « un produit de la nature est-il brevetable ? –
La loi, diz o eminente autor, ne distingue pas entre le produit fabriqué par main de l’homme
et le produit conquis pour lui sur la nature. Faut-il on conclure que l’un et l’autre sont
brevetables au même titre ? Faut-il en conclure que celui qui découvre une substance, un
corps que nul n’avait observé jusqu’alors et qui, cependant, existait, tel qu’il est, dans la
nature, confondu seulement avec les corps innombrables dont elle se compose, a droit le
faire breveter comme produit industriel nouveau ? Celui, par exemple, qui, le premier, aurait
découvert le phosphate de Cheux et signalé son application, comme engrais, à l’agriculture,
aurait'il fait une invention susceptible d’être brevetée ? Pour notre part, il nous répugne
d’admettre qu’un produit naturel puisse être confisqué au profit de que mérite qu'il ait on, du
reste, à en discerner le premier les caractères, à en reconnaître, avant tous l’existence.
Comment concevoir, en effet, qu’un homme, parce qu’il aurait trouvé le premier une mine de
sel, pût en monopoliser tours les emplois, pût défendre qu’un autre s’en servait en le tirant
d’une autre source, par exemple, des eaux de la mer ? Nous pensons donc qu’un produit
naturel n’est pas susceptible d’être breveté ». Um grande tratadista norte americano – Walter
– diz para que a coisa « descoberta » possa ser patenteada “it follows that patents are
grantable for things invented, and not for thing otherwise produced, even where the
production required ability of a high order. (Walther, the law of patents for inventions, 5ª.
Ed., New York – 1917, pg. 21, 23). Não há, pois , como se considerar descoberta ou
invenção do emprego de fava tonka em terapêutica, para que se possa ser privilegiada . Não
houve invento, e nem tão pouco descoberta. Estou com os votos vencidos dos Srs.
Ministros W. de Oliveira e Carvalho Mourão. Assim sendo, recebo os embargos para
restabelecer a sentença de primeira instancia que julgou procedente a ação para anular a
patente concedida -, visto como, não ocorreu nenhum os casos do art. 33 de Decreto n.
16264 de 19 de Dezembro de 1923. (...)
O SR. MINISTRO OROSIMBO NONATO : (...)
Discute-se, nos autos, se cabe ao embargado a primazia do descobrimento das virtudes
terapêuticas do óleo da fava tonka.

Como quer que seja, o descobrimento de afestes (sic) ou produtos naturais não pode, em
regra, ser objeto de patente de invenção.
Reconhece-o o mesmo embargado, no it. 39 de sua vigorosa contestação de fls.
O que ele sustenta é que qualquer resultado industrial dos mesmos obtidos, desde que
constitua novidade, é suscetível de patente.
Invoca, no propósito, a lição de Gama Cerqueira, verbis:
“...um produto da natureza...só pode ser fruto de uma descoberta e não o resultado de uma
criação, de uma invenção do homem. Isto é suficiente para demonstrar que os produtos
naturais não podem ser patenteados.
Entretanto, os métodos ou processos destinados à obtenção e tratamento dos produtos
naturais não patenteáveis, bem como a aplicação nova desses produtos e sua utilização
tendente a um resultado industrial”.
O embargado, porém, quer privilégio para a “nova aplicação de produtos medicinais do óleo
da fava tonka”, destinando-se os referidos produtos” a serem administrados quer por via oral
quer por via parenteral”.
E’, parece-me, uma pretensão exagerada, que importaria a exclusividade da exploração de um
produto natural para qualquer aplicação medicinal a que ele se prestasse.
Ora, repugna admitir possa um produto natural ser confiscado em proveito daquele que tem,
primeiro, a oportunidade de encontrá-lo, como observa Pouillet.
Não se trata de registro de determinado produto ou de privilegio para determinado processo
de obtenção de um produto industrial.
Trata-se, em verdade, de patente para a aplicação, com exclusividade, em terapêutica, do
óleo de fava tonka.
As excelências medicinais desse óleo já eram proclamadas.
O descobrimento do embargante está no processo de que usou para obter o produto
“pérola tonka”: - só esse processo, pois, seria suscetível de patente, cumpridas as
formalidades legais, nos termos do inciso 2º do art. 33 do decreto 6264 de 19 de dezembro
de 1933.
Processo e sua aplicação industrial e comercial.
A “fórmula” do produto é que poderá ser garantida com o privilégio que o embargante
pretende. Dar-lhe a exclusividade para toda a aplicação medicinal da fava tonka, cujas
virtudes terapêuticas já eram proclamadas, fere a lei e os princípios.
Assim, recebo os embargos, ressalvando ao embargante direito a pleitear a garantia, a que
aludi.”
STF, Embargos na AC 6926 – D.FED., Min. Barros Barreto, 07/07/1941, Coletânea de
Acórdãos nº 275 página 15243.
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Os votos transcritos são os minoritários. A maioria do STF prestigiou a manutenção da patente,
com base na dicção de Gama Cerqueira, de que os métodos ou processos destinados à obtenção e tratamento
dos produtos naturais não patenteáveis, bem como a aplicação nova desses produtos e sua utilização tendente

As diretrizes de exame de patentes e os produtos da natureza

Diziam as Diretrizes de 2005 do USPTO sobre definição de invento44:
“As matérias que a jurisprudência entende como exclusões às quatro categorias legais da
invenção são limitadas às ideias abstratas, as leis da natureza e aos fenômenos naturais. Assim
indicado a questão parece ser fácil, mas determinar se na prática o requerente está pretendo
patentear uma lei da natureza, um fenômeno natural uma ideia abstrata é complicado. Estas
três exclusões reconhecem que a matéria que não é uma aplicação prática ou uso de uma
ideia, lei da natureza ou fenômeno natural não é patenteável. (...)
Veja-se, por exemplo, Rubber-Tip Pencil Co. v. Howard, 87 U.S. (20 Wall.) 498, 507 (1874)
(´ideia por si só não é patenteável, mas um novo instrumento pelo qual possa ser tornada em
utilidade prática pode ser"). (...) Warmerdam, 33 F.3d at 1360, 31 USPQ2d at 1759 ("os
passos necessários para ´localizar´ uma axis medial, e "criar" uma hierarquia de bolha...
descrevem só a manipulação das construções matemáticas básicas, o paradigma da ´ideia
abstrata´).
A jurisprudência também entendeu que uma reivindicação não pode tentar monopolizar
ideias, leis da natureza ou fenômenos naturais. Tal preocupação foi expressa já em 1852.)
Veja-se Le Roy v. Tatham, 55 U.S. (14 How.) 156, 175 (1852) ("Um princípio, em abstrato, é
uma verdade fundamental, uma causa original, um motivo, coisas que não podem ser
patenteadas, e nem ninguém pode reivindicar quanto a eles um direito exclusivo. (...) Funk
Bros. Seed Co. v. Kalo Inoculant Co., 333 U.S. 127, 132, 76 USPQ 280, 282 (1948) (a
combinação de seis espécies de bactéria não pode ser patenteada) .
Seguindo a mesma diretriz, não se pode patentear qualquer "aplicação prática substancial" de
uma ideia, lei da natureza ou fenômeno porque esta patente em seus efeitos práticos será
uma patente da própria ideia, lei da natureza ou fenômeno natural] em si mesmo. Gottschalk
v. Benson, 409 U.S. 63, 71-72, 175 USPQ 673, 676 (1972) 45.
a um resultado industrial”. A ementa é: Privilégio de uma nova aplicação, em terapêutica, de produto
medicinal - Improcedência da ação, para anular a patente de invenção - O sindicato tem o direito de
representação legal, a fim de defender os interesses da classe - Rejeitam-se os embargos, que reproduzem
matéria
já
apreciada
e
resolvida
pelo
acórdão
recorrido.
Encontrado
em
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=509441, visitado em 30/5/2015.
44
Essas diretrizes, interessantes para nosso estudo, já não estão em vigor; ao momento em que se
escreve a regra vigente quanto à questão é a expressa na Interim Guidance on Patent Subject Matter
Eligibility, publicada no P. 74618, Federal Register/Vol.79, No. 241/Tuesday, December 16, 2014, 2014, da
qual damos conta a seguir.
45
"The subject matter courts have found to be outside of, or exceptions to, the four statutory
categories of invention is limited to abstract ideas, laws of nature and natural phenomena. While this is easily
stated, determining whether an applicant is seeking to patent an abstract idea, a law of nature or a natural
phenomenon has proven to be challenging. These three exclusions recognize that subject matter that is not a
practical application or use of an idea, a law of nature or a natural phenomenon is not patentable. See, e.g.,
Rubber-Tip Pencil Co. v. Howard, 87 U.S. (20 Wall.) 498, 507 (1874) ("idea of itself is not patentable, but a
new device by which it may be made practically useful is"); Mackay Radio & Telegraph Co. v. Radio Corp. of
America, 306 U.S. 86, 94, 40 USPQ 199, 202 (1939) ("While a scientific truth, or the mathematical expression
of it, is not patentable invention, a novel and useful structure created with the aid of knowledge of scientific
truth may be."); Warmerdam, 33 F.3d at 1360, 31 USPQ2d at 1759 ("steps of 'locating' a medial axis, and
'creating' a bubble hierarchy . . . describe nothing more than the manipulation of basic mathematical
constructs, the paradigmatic 'abstract idea'"). The courts have also held that a claim may not preempt ideas,
laws of nature or natural phenomena. The concern over preemption was expressed as early as 1852. See Le
Roy v. Tatham, 55 U.S. (14 How.) 156, 175 (1852) ("A principle, in the abstract, is a fundamental truth; an
original cause; a motive; these cannot be patented, as no one can claim in either of them an exclusive right.");
Funk Bros. Seed Co. v. Kalo Inoculant Co., 333 U.S. 127, 132, 76 USPQ 280, 282 (1948) (combination of six
species of bacteria held to be nonstatutory subject matter). Accordingly, one may not patent every

Tal preocupação se lê também nas Diretrizes correntes do USPTO, de
dezembro de 2014:
Uma reivindicação colide com uma das exceções construídas pela jurisprudência quando uma
lei da natureza, um fenômeno natural, ou uma ideia abstrata é mencionada (ou seja, definida
ou descrita) na reivindicação. Tal reivindicação requer um exame mais atento quanto à
patenteabilidade por causa do risco que ela irá "criar restrições" quanto à matéria coberta
pela exceção jurisprudencial e impedir terceiros de usar a lei da natureza, fenômeno natural,
ou ideia abstrata. Os tribunais examinam com cuidado de tais alegações, porque em algum
nível todas as invenções incorporam, usam, refletem, se apoiam, ou aplicam uma lei da
natureza, fenômeno natural, ou ideia abstrata. Para interpretar corretamente o pedido, é
importante entender o que o requerente inventou e está tentando patentear46. (grifamos)

É, aliás, o que observa Chiang como sendo o entendimento mais conspícuo,
numa análise da jurisprudência e doutrina americana mais recente47. A
proibição da patente de produtos naturais seria questão de busca de equilíbrio
entre a restrição e o incentivo. Já notava Antonio Luiz Figueira Barbosa48:
Se os "produtos da natureza" não são privilegiáveis, a legislação norte-americana prevê o
patenteamento para seus processos de uso, ainda que esse produtos possam ser usados em
estado impuro. Até recentemente, a maioria das leis nacionais não admitia a patenteabilidade
para novos usos, desconsiderando não haver novidade e atividade inventiva. Mas se o uso do
produto da natureza fosse um processo útil e produtivo, ou seja, usado na esfera de
produção, havia e há patenteamento para novos usos. Sem dúvida, então, a patenteabilidade
de organismos vivos é um exemplo incontestável da harmonia entre os requisitos à proteção
e os fundamentos econômicos da apropriação do trabalho intelectual.

"substantial practical application" of an idea, law of nature or natural phenomena because such a patent "in
practical effect be a patent on the [idea, law of nature or natural phenomena] itself." Gottschalk v. Benson,
409 U.S. 63, 71-72, 175 USPQ 673, 676 (1972). As diretrizes em questão são encontradas em
http://www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/opla/preognotice/guidelines101_20051026.pdf.
46
“A claim is directed to a judicial exception when a law of nature, a natural phenomenon, or an
abstract idea is recited (i.e., set forth or described) in the claim. Such a claim requires closer scrutiny for
eligibility because of the risk that it will "tie up" the excepted subject matter and pre-empt others from using
the law of nature, natural phenomenon, or abstract idea. Courts tread carefully in scrutinizing such claims
because at some level all inventions embody, use, reflect, rest upon, or apply a law of nature, natural
phenomenon, or abstract idea. To properly interpret the claim, it is important to understand what the
applicant has invented and is seeking to patent”.
47
"Mayo Collaborative Servs. v. Prometheus Labs., Inc., 132 S. Ct. 1289, 1301-02 (2012) (stating that
35 U.S.C. § 101 reflects a concern that overly broad patents "will inhibit future innovation"); William M.
Landes & Richard A. Posner, The economic structure of intellectual property law 305-06 (2003) (giving an
economic justification for § 101 exclusions based on monopoly cost concerns); Mark A. Lemley et al., Life
After Bilski, 63 STAN. L. REv. 1315, 1328-29 (2011) (arguing that the abstract idea and natural law
exclusions reflect a "concern about overbreadth"); David S. Olson, Taking the Utilitarian Basis for Patent
Law Seriously: The Case for Restricting Patentable Subject Matter, 82 TEMI'. L. REv. 181, 182-84 (2009)
("[A] properly crafted patent law should provide enough property rights to incentivize the socially desirable
(efficient) level of innovation, and no more."). Chiang, Tun-Jen, Competing Visions of Patentable Subject
Matter (July 21, 2014). George Washington Law Review, Vol. 82, No. 6, Nov. 2014, pp. 1858-1906; George
Mason
Law
&
Economics
Research
Paper
No.
14-29.
Available
at
SSRN:
http://ssrn.com/abstract=2469415, na nota 1.
48
BARBOSA, Antônio Luiz Figueira. Sobre a propriedade do trabalho intelectual: uma perspectiva
crítica. Rio de Janeiro: UFRJ, 1999. p. 79.

Ou seja, é para evitar o cerceamento injustificado da atividade produtiva e de
pesquisa que se impede o monopólio absoluto de um produto natural,
conferindo a um só titular todas as oportunidades econômicas relativas ao tal
item49.
Como já se citou, as Diretrizes da EPO definem os produtos da natureza
dentro da categoria geral de descoberta50.
O que se lê nas Diretrizes do INPI do setor farmacêutico e biológico de 1994
é:
2.4 Compostos encontrados na natureza (inclusive os de constituição desconhecida e
extratos de animais/plantas)
2.4.1 Não são concedidos por força do Art. 10 (I) ou (IX).

Como se vê, as Diretrizes brasileiras são no ponto parcialmente diferentes da
posição americana e europeia. Na verdade, até mesmo quando existe
intervenção total humana, as diretrizes de 1994 recusam proteção a qualquer
elemento indistinguível da natureza:
2.4.3 Compostos químicos obtidos sinteticamente que possuam correspondentes de
ocorrência natural, não havendo como distingui-los destes, não são considerados como

49
CHIANG, op. cit., na verdade postula que razões de ordem moral, e não a eficiência econômica do
sistema de patentes, persiste como elemento de legitimação dos usos patenteáveis de um produto natural:
“What follows from the above is that, viewed through the lens of the moralistic paradigm, whether a claim
covers impermissible "nature" or a permissible "application" of nature will depend on the degree of
artificiality involved” [p. 1895]. A good illustration of the artificiality principle in action is the contrast
between Funk Bros. Seed Co. v. Kalo Inoculant Co., 333 U.S. 127 (1948), and Diamond v. Chakrabarty, 447
U.S. 303 (1980). In Funk Brothers, the Court holds that a combination of six naturally occurring bacteria in a
single package is not patentable. 333 U.S. at 128-32. In Chakrabarty the Court holds that a combination of
two naturally occurring plasmids in a single genetically engineered microorganism is patentable. 447 U.S. at
309-10. Commentators often point to this contrast as illustrating the intrinsic incoherence and manipulability
of PSM doctrine. See, e.g., Allen K. Yu, Why It Might Be Time To Eliminate Genomic Patents, Together
with the Natural Extracts Doctrine Supporting Such Patents, 47 IDEA 659, 695-97 (2007). But an artificiality
principle explains the difference: using genetic engineering to create a new microorganism from natural
plasmids involves more human intervention than simply putting bacteria together in a packet. See MERGES
& DURFY, supra note 65, at 163 (noting this difference).”
50
"3.1 Discoveries. If a new property of a known material or article is found out, that is mere
discovery and unpatentable because discovery as such has no technical effect and is therefore not an
invention within the meaning of Art. 52(1). If, however, that property is put to practical use, then this
constitutes an invention which may be patentable. For example, the discovery that a particular known
material is able to withstand mechanical shock would not be patentable, but a railway sleeper made from that
material could well be patentable. To find a previously unrecognised substance occurring in nature is also
mere discovery and therefore unpatentable. However, if a substance found in nature can be shown to
produce a technical effect, it may be patentable. An example of such a case is that of a substance occurring in
nature which is found to have an antibiotic effect. In addition, if a microorganism is discovered to exist in
nature and to produce an antibiotic, the microorganism itself may also be patentable as one aspect of the
invention. Similarly, a gene which is discovered to exist in nature may be patentable if a technical effect is
revealed, e.g. its use in making a certain polypeptide or in gene therapy". Diretrizes, parte G, em
http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/56911A5DDF284B55C1257D81005FA359/$FI
LE/guidelines_for_examination_2014_part_g_en.pdf, visitado em 4/1/2015.

invenção de acordo com o disposto no Art. 10 (I) – se forem não biológicos – ou (IX) – se
forem biológicos.

Veja-se, assim, que as diretrizes indicam o art. 10, I como fundamento da
rejeição dos produtos da natureza não biológicos (aliás, com isso, indicando a
irrelevância do 1º, IX).
As Diretrizes ora sob consulta pública são mais diretas e enfáticas:
1.05 Um produto encontrado na natureza não é considerado invenção, por ser uma
51
descoberta, ainda que dela isolado .
Exemplo:
Minerais naturais e elementos químicos.
1.06 Para questões envolvendo produtos e processos biológicos encontrados na natureza,
vide o disposto no inciso IX do artigo 10 da LPI. (...)
1.45 O todo ou parte de materiais biológicos, ainda que isolados, ou produzidos de forma
sintética que possuam correspondentes de ocorrência natural, não havendo como distingui-lo
destes, não será considerado invenção, de acordo com o disposto no inciso IX do artigo 10
da LPI.
1.46 O disposto no inciso IX do artigo 10 da LPI aplica-se a reivindicações de produto. Para
reivindicações de processo, como processos, métodos, usos, aplicações, entre outros, o
disposto no inciso IX do artigo 10 da LPI refere-se unicamente a processos biológicos
naturais, dispondo que estes não são considerados invenção. Quando o processo
reivindicado envolve todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados
na natureza, inclusive o genoma ou germoplasma, mas não consiste em um processo
biológico natural, não há nenhum impedimento para a sua patenteabilidade de acordo com o
disposto no inciso IX do artigo 10 da LPI. Dessa forma, o processo que utiliza um produto
natural representa o resultado de uma intervenção humana e é considerado invenção.
Exemplo 1:
O processo clássico de obtenção de plantas ou animais não é invenção. Do mesmo modo,
processos que possuam somente etapas que mimetizem eventos que ocorram na natureza,
não são considerados invenção. Em contraste, os métodos baseados na engenharia genética,
onde a intervenção técnica é significativa, são considerados invenção.

Como se distinguem os usos patenteáveis dos não patenteáveis
Tomemos agora a observação de Gama Cerqueira, segundo a qual “os
processos e métodos destinados à produção, tratamento e exploração
industrial dos produtos naturais podem ser privilegiados, assim como a
aplicação nova desses produtos para obter um outro produto ou um resultado
industrial”. Como recém vimos, esse entendimento é expresso em grande
parte pelo item 1.46 das diretrizes em consulta pública.
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Essa transferência da proibição de isolamento da natureza, para produtos não biológicos, não
encontra amparo no art. 10, IX, nem em nenhum outro lugar.

O que cabe particular atenção, no entanto, é a questão da “aplicação nova
desses produtos para obter um outro produto ou um resultado industrial”.
Quão nova será, para poder ser aplicada?
A primeira questão a se considerar é: o produto natural é estado da arte em
face dessa aplicação nova? Se o for, em que proporções que o conhecimento
das propriedades do fenômeno ou produto natural será efetivamente
conhecido para ser integrado ao estado da técnica52?
Daí, dessa base “natural”, se distinguirá o aporte acrescido, primeiro, para
efeitos do art. 11 (novidade), e posteriormente para efeito do art. 13 (atividade
inventiva). Na verdade, a questão se destila assim: quanto de intervenção humana
se necessitará, para que a novidade exista, como solução destacada do produto
ou fenômeno natural?
Na questão mais momentosa e recente quanto aos produtos e leis da natureza
foi a do caso Myriad, a necessidade desse grau mínimo de intervenção humana
é apontada por Antonio Abrantes53:
O caso foi julgado pela Suprema Corte que em junho de 2013 chegou ao entendimento final
em votação unânime de 9 contra zero de que sequências de DNA não podem ser protegidas
por patentes por serem produtos da natureza. O fato de isolar tais genes de seu ambiente
natural não cria nada com características marcadamente distintas, contudo o cDNA é
considerado patenteável, porque sua composição química é diferente daquela que ocorre
naturalmente em um DNA.
Quanto à patente da Myriad, a Corte conclui que não houve qualquer modificação da
informação genética dos genes BRCA1 e BRCA2, o que houve foi a identificação da
localização de tais genes e de uma utilização para os mesmos, que embora constitua uma
“descoberta brilhante” não atende as exigências de patenteabilidade do parágrafo 101. A
reivindicação de DNA enquadra-se como uma lei da natureza, uma das exceções à
patenteabilidade estabelecidas pela Suprema Corte.
52
A questão, no âmbito do Direito europeu e alemão, é assim tratada: “"h) Natural Substances. As
mentioned before, the novelty of a substance is not excluded if it turns out after the patent application that
this substance occurs in nature, i. e. is an organic substance of natural origin. If its existence is unknown and
if accordingly it is not described in any publication or obviously used domestically, then it was not publicly
available and thus does not constitute state of the art prejudicial to novelty Accordingly, it is also not
prejudicial that the inventor discovers the substance in nature prior to its invention; insofar, it does not
represent the public. The fact that the substance was factually available and that the expert circles only would
have had to find it has no relevance to the legal concept of novelty. Unlike the mere discovery, however,
naturally occurring substances as such are not protectable, but have to be reserved. By contrast, the teaching
of the provision of the naturally occurring substance, i. e. the synthetic manufacture or isolation of the
substance from a hardened natural deposit, is protectable. Both lead to absolute substance protection, which,
however, does not include the naturally occurring resources of the substance. If the substance was already
publicly known at the time the patent application is filed, then a substance claim is excluded as there is no
novelty. In this case, only the manufacturing process and possibly work method claims of synthesis or
isolations processes, if any, are conceivable". HAEDICKE, Maximilian; TIMMANN, Henrik. Patent law. A
handbook on European and German patent law. Reemers Publishing. Munchen. 2014. P. 690. Lógico que os
mesmos parâmetros não seriam aplicados em nosso direito, Segundo se discerne das Diretrizes brasileiras
citadas.
53
Em
http://patentescomentarios.blogspot.com.br/2014/11/produto-da-natureza-o-casomyriad.html, visitado em 3/6/2015.

Segundo Diamond v. Chakrabarty (447 US 303, 100) central para patenteabilidade é a
presença de características “marcadamente diferentes das encontradas na natureza”. A Suprema
Corte observa que as reivindicações das patentes da Myriad (US5747282, US5693473,
US5837492) não são expressas em termos de composição química nem se baseiam em
qualquer mudança química que resulte do isolamento dos genes, ao invés disso
compreensivelmente tem seu foco na informação genética dos genes BRCA1 e BRCA2.

A Diretriz americana de dezembro de 2014 coloca esse problema como de
proporção de diferença objetiva mais do que como de artificialidade:
"Para determinar se uma reivindicação que inclui uma limitação do produto baseado na
natureza recita uma “exceção de produto da natureza ", cabe utilizar a análise de características
marcadamente diferentes para avaliar a limitação do produto baseado na natureza (discutido na
seção IA3.b). Uma reivindicação que relata uma limitação baseada na natureza do produto, a
qual não apresenta características muito diferentes do homólogo de ocorrência natural, no
seu estado natural, colide com uma "exceção de produto da natureza"54.
“A análise das caraterísticas marcadamente diferentes compara a limitação à base de natureza
do produto com a sua contrapartida que ocorre naturalmente no seu estado natural ". (...) As
características marcadamente diferentes podem ser expressas na forma de estrutura, função
do produto, e/ou outras propriedades, e serão avaliadas caso-a-caso com base no que é
expresso na reivindicação”55.

As diretrizes brasileiras, sem ainda mencionar o critério de características
marcadamente diferentes, mencionam que não haverá patente se a solução técnica
possua correspondente de ocorrência natural, não havendo como distingui-la deste.
Precedente judicial
"I - Concorrência entre fabricantes de produtos derivados da aplicação de um só princípio
científico. II - Verificada judicialmente a diferença bastante para afastar a rigorosa
coincidência de dois privilégios, nada justifica que um subsista e outro se extinga com
desequilíbrio do tratamento. III - A ação não se fundou na falta de novidade do produto
54
"To determine whether a claim that includes a nature-based product limitation recites a "product of
nature" exception, use the markedly different characteristics analysis to evaluate the nature-based product
limitation (discussed in section I.A.3.b). A claim that recites a nature-based product limitation that does not
exhibit markedly different characteristics from its naturally occurring counterpart in its natural state is
directed to a "product of nature" exception". Interim Guidance do USPTO de Dezembro de 2014.
55
“The markedly different characteristics analysis compares the nature-based product limitation to its
naturally occurring counterpart in its natural state". (...) Markedly different characteristics can be expressed as
the product's structure, function, and/or other properties, and will be evaluated based on what is recited in
the claim on a case-by-case basis”. A diretriz dá aqui exemplos: “To show a marked difference, a
characteristic must be changed as compared to nature, and cannot be an inherent or innate characteristic of
the naturally occurring counterpart. Funk Bros. Seed Co. v. Kalo Inoculant Co., 333 U.S. 127, 130 (1948)
("[The inventor did] not create a state of inhibition or of non-inhibition in the bacteria. Their qualities are the
work of nature. Those qualities are of course not patentable."); In re Marden, 47 F.2d 958 (CCPA 1931)
(eligibility of a claim to ductile vanadium held ineligible, because the "ductility or malleability of vanadium is .
. . one of its inherent characteristics and not a characteristic given to it by virtue of a new combination with
other materials or which characteristic is brought about by some chemical reaction or agency which changes
its inherent characteristics"). Further, a difference in a characteristic that came about or was produced
independently of any effort or influence by applicant cannot show a marked difference. Roslin, 750 F.3d at
1338 (Because "any phenotypic differences came about or were produced 'quite independently of any effort
of the patentee' " and were "uninfluenced by Roslin's efforts", they "do not confer eligibility on their claimed
subject matter" (quoting Funk Bros.)).

atacado mas na ilegitimidade de novo prazo de privilégio, quando já esgotada patente
anteriormente concedida com o mesmo objeto. IV - Diferença entre descoberta científica e
sua aplicação; aquela não goza ainda de proteção nacional, salvo na Rússia, ou internacional
sendo inócuos os privilégios por ventura concedidos. V - A patente anterior por demasiado
vaga não tinha objeto preciso, só se podendo contar o prazo inicial de privilégio a partir da
concessão do segundo pedido, em que a propriedade científica teve concretização prática. VI
- O exame da prioridade incontestável de uma parte na aplicação de velho princípio não
infirma as conclusões do laudo pericial em que o problema foi apreciado sob outro prisma".
AC 7988, Min. Philadelpho Azevedo, 28/01/1943.

Conclusão deste estudo
No sistema brasileiro, como no dos demais exemplos citados, a pura descrição
de uma propriedade de um elemento natural (produtos, fenômenos, etc.), sem
que se indique a resolução de um problema técnico, não acede à patente.
Quando se resolve tal problema, o grau de intervenção humana na solução é
relevante para determinar a patenteabilidade, sendo índice desta intervenção a
distância objetiva entre a solução e o correspondente natural.
Porém, por efeito dos arts. 18, II e 10, IX da Lei 9.279/96, nosso sistema se
distancia do europeu e do americano. Aqui, não se dá reivindicação de produto
para o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos
encontrados na natureza, ainda que dela isolados56, mesmo que se indique a
resolução de um problema técnico. A exceção aqui é para os microrganismos
transgênicos resultantes de intervenção humana direta, que serão patenteáveis
se não forem mera descoberta, a luz do art. 18, parágrafo único: neste caso caberá
reivindicação de produto
De outro lado, as reivindicações relativas a processos de obtenção,
modificação, etc., concernentes a tais elementos naturais merecem proteção,
desde que não se configurem como processos essencialmente biológicos.

56
Como indicamos, a extrapolação dessa regra de proibição de isolamento para produtos não
biológicos, proposta nas diretrizes em consulta, não tem base legal.

