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susceptible de generar la responsabilidad de la demandada». Resultó, 
pues, condenada la esposa demandada, que tuvo que indemnizar al ac-
tor por diferentes conceptos (entre ellos, por el daño moral padecido).

Este distinto criterio, que siguen las SSAP Barcelona de 16 de enero 
de 2007 y Cádiz de 3 de abril de 200849, permite, sin duda, la viabili-
dad de demandas en las que no se pueda acreditar que el cónyuge in-
fiel conocía la verdadera paternidad y ocultó tal circunstancia. El hecho 
rele vante es no haber hecho todo lo razonable para determinar la pater-
nidad desde el primer momento, sin necesidad de indagar si la conducta 
es dolosa o gravemente culposa.

Entendemos que esta posición es la correcta. El recorrido jurispru-
dencial y doctrinal realizado con anterioridad nos lleva a la conclusión 
de que la tesis –hoy por hoy mayoritaria− que limita la responsabilidad 
al dolo y culpa grave no ha sido argumentada de manera convincente. La 
cuestión a la que debemos dar respuesta es la de averiguar si el dolo o la 
culpa grave son los únicos criterios de imputación de la responsabilidad 
civil familiar o, por el contrario, la responsabilidad se extiende también 
a otros casos de conducta negligente. Para ello, ante la ausencia de nor-
mas específicas, debe acudirse a los arts. 1.902 y 1.104 C.c., que son, a 
nuestro juicio, aplicables a estos casos, y en estos preceptos no hallamos 
razón alguna para limitar la responsabilidad civil al dolo o culpa grave.

49 Sigue también el mismo planteamiento la SAP Cádiz de 16 de mayo de 2014 (Id Cendoj: 
11020370082014100243), si bien en este caso los hechos (que deberían constar de manera 
más clara en la sentencia) tienen marcadas diferencias con la SAP de Cádiz de 3 de abril de 
2008. En particular, destacamos que la relación es extramatrimonial, y el actor reconoció 
al hijo por mantener en el momento del embarazo relación sentimental con la demandada. 



261

ÍNDICE

A genética e as patentes 
 j. p. remédio marques 7

Genética e contrato de trabalho: nótula em torno do mandato 
 antidiscriminatório
 joão leal amado 47

Die zivilrechtlichen Folgen der medizinisch unterstützten 
 Fortpflanzung – Eine Bestandsaufnahme nach Inkrafttreten 
 des Fortpflanzungsmedizinrechts-Änderungsgesetzes 2015 –
 prof. dr. erwin bernat, graz 61

Procriação medicamente assistida 
 alberto barros 107

Da obrigação de informar em diagnóstico pré-natal e diagnóstico 
 genético pré-implantação – as acções de “wrongful birth” 
 e “wrongful life” e o instituto da responsabilidade civil
 luís duarte baptista manso 129

Embriões criopreservados – que destino?
 margarida silvestre 143

Deve abolir-se o anonimato do dador de gâmetas na Procriação 
 Medicamente Assistida?
 rafael vale e reis  159



7

A genética e as patentes

1J. P. Remédio Marques*

I. INTRODUÇÃO
A dimensão social e cultural (e, logo, ética) da denominada propriedade intelec-
tual – importante dimensão não económica, em contraste com a dimensão 
económica dos direitos de propriedade industrial, aí onde avulta o direito 
de patente e o seu impacto no desenvolvimento empresarial – tem vindo 
a agregar um crescente interesse por parte da doutrina jurídica, dos tri-
bunais e, sobretudo, por banda do público em geral. Isto não obstante a 
percepção utilitária e funcionalista que normalmente subjaz a este exclu-
sivo industrial, em flagrante contraste com a percepção que se tem dos 
bens e realidades protegidas pelo direito de autor. Vale dizer: a criatividade 
subjacente aos bens culturais tuteláveis pelo direito autoral – que dispensa 
a existência de um sistema de registo constitutivo –, diferentemente da 
criatividade subjacente à manipulação das forças da natureza (et, pour cause, 

* Professor da Faculdade de Direito de Coimbra. 
Este escrito é dedicado ao Professor que, para além de ter sido o meu orientador de tese de 
mestrado (1993) e de doutoramento (2006), sugeriu que eu estudasse a propriedade inte-
lectual respeitante às matérias biológicas e seus genomas, nos idos anos de 1994/1995, me 
motivou e convenceu da necessidade de efectuar essa problematização na ciência jurídica 
portuguesa, na sequência da elaboração da sua monografia para as provas de agregação “Im-
plicações jurídicas do conhecimento do genoma”, publicada na Revista de Legislação e Jurispru-
dência, anos 128º-129º, nºs 3860-3865 (Março/Agosto de 1996) = Revista de Derecho y Genoma 
Humano, nºs 6-7, 1997.



8

DIREITO DA SAÚDE

dos genomas) e do enfoque utilitarista que delas emerge como necessário 
a satisfazer necessidades humanas materializadas em produtos ou pro-
cessos, permite-nos compreender a menor ressonância ético-jurídica deste 
último subsistema da propriedade intelectual – precisamente o do direito 
de patente e das realidades genéticas patenteáveis – junto dos consumidores 
dos produtos e processos que são objecto desta proteção por direito de 
patente. Talvez esta ausência de um debate público consistente seja a 
consequência do carácter técnico e utilitário das realidades que tradu-
zem o corpus mechanicum das invenções. Não obstante as polémicas nacio-
nais e supranacionais ao derredor dos constrangimentos no acesso aos 
cuidados de saúde postulados pelo regime das patentes sobre fármacos 
e as críticas dos concretos regimes de patenteabilidade de elementos des-
tacados do corpo humano (incluindo genes), de animais não humanos e na 
conformação do acesso aos materiais de reprodução ou de propagação 
vegetal – em particular, as sementes –, estes exclusivos industriais não têm 
feito parte da vida cultural dos cidadãos e das organizações representati-
vas dos seus interesses nestes domínios do agir humano. 

O aspecto cultural do regime do direito de patente (no caso, biotec-
nológica) e do regime jurídico direito de obtentor de variedade vegetal não 
está, por via de regra, na agenda das discussões, diferentemente do que 
acontece com os quentes e acessos debates e controvérsias em torno, 
por um lado, da apropriação, sob o regime jurídico do direito de marca, 
de produtos há muito utilizados e comercializados pelas populações lo-
cais em certas regiões do planeta e, por outro, da (livre) utilização dos 
conhecimentos tradicionais detidos pelas populações autóctones acerca  
localização e manipulação dos recursos genéticos, vegetais e animais 
preexistentes in natura1. 

II. AS APORIAS E AS TUTELAS JURÍDICAS SOBREPOSTAS
Creio, porém, que a questão da proteção por patente de certas realida-
des biológicas, maxime, as sequências genéticas – incluindo as sequências 
genéticas dos seres humanos – e a proteção das informações farmacológicas, 

1 A proteção destes conhecimentos tradicionais e as vias de combater a denominada biopirata-
ria dos recursos genéticos assumiram um inusitado e desconhecido protagonismo legislativo 
em Portugal com a publicação do Decreto-Lei nº 118/2002, de 20 de Abril, que estabelece o 
regime jurídico do registo, conservação, salvaguarda legal e transferência do material vege-
tal autóctone com interesse para a actividade agrária, agro-florestal e paisagística.
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pré-clínicas e clínicas comunicadas pelas empresas de medicamentos de 
referência, por ocasião da submissão de pedidos de aprovação de medica-
mentos genéricos ou similares recoloca o direito de patente, o regime jurí-
dico das obtenções vegetais e o exclusivo emergente da proteção daqueles 
dados num novo entroncamento, qual seja: a fruição económica deste 
tipo de exclusivos industriais comerciais e a análise económica dos mer-
cados criados pela presença das realidades biológicas assim protegidas, 
por um lado, e o sentido cultural e social do uso e do consumo dos produtos 
e processos protegidos por estes exclusivos, por outro. Não raras vezes, 
a mesma realidade biológica (maxime, vegetal) constitui o magma onde 
podem confluir dois exclusivos industriais, cujos âmbitos de proteção 
podem seriamente conflituar, maxime, se os titulares forem pessoas ou 
entidades diferentes: o direito de patente biotecnológica e o regime das 
obtenções vegetais (id est, o direito de obtentor de variedades vegetais).

Busca-se, na verdade, uma imprescindível narrativa interdisciplinar 
da pesquisa biotecnológica e dos seus resultados. Na verdade, devemos 
sempre recordar a indesejável polarização entre as “Ciências da Natu-
reza” (p. ex., a biologia, a química, a física) e as ditas “Ciências Sociais”, 
aqui onde avulta o Direito. O perigo a evitar é o seguinte: a recíproca 
igno rância e o elitismo (e, não raras vezes, a recíproca iliteracia sobre os 
temas do outro quadrante) entre os “cientistas sociais” e os corifeus das 
“ciências naturais”. 

A proteção pelo Direito (scilicet, a proteção pelo subsistema da pro-
priedade industrial) de alguns resultados da inovação tecnológica de-
corrente da manipulação das forças da Natureza (que incide, no caso, 
sobre as matérias biológicas geneticamente manipuladas) é vista como a 
recompensa de uma atividade económica, e, por via disso, uma atividade 
utilitarista; atividade que pouco ou nada tem em comum com os produtos 
culturais protegidos pelo direito autoral e pelos direitos conexos. A nar-
rativa utilitarista baseada na inovação tecnológica, que pretende mime-
tizar as realidades biológicas preexistentes na Natureza, contrasta com 
a criatividade humana traduzida nas obras literárias, artísticas e cien-
tíficas2. 

2 É esta dicotomia e ignorância sobre o que o “outro” (o “cientista natural”, o “cientista social” e o “artista”) 
anda(m) fazendo, que se faz mister colocar em causa. A criatividade não está ausente do universo das 
invenções patenteáveis (e patenteadas). É, provavelmente, por causa do postergar desta criatividade no 
universo do patenteável que algumas práticas antigas têm vindo a ser obnubiladas e, inclusivamente, 
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III. OS DADOS LEGAIS NA UNIÃO EUROPEIA E O ACORDO 
TRIPS. O ÂMBITO DE PROTEÇÃO DAS PATENTES DE BIO
TECNOLOGIA

A delimitação do âmbito de proteção das patentes que incidem sobre 
processos e matérias biológicas constitui uma complexa tarefa interpretativo-
-judicativa, mesmo nos ordenamentos jurídicos que consagram um espe-
cífico regime jurídico sobre este âmbito de proteção, como é o caso dos 
Estados-Membros da União Européia. É, na verdade, única no planeta 
a tentativa legiferante europeia de determinação das realidades biológi-
cas patenteáveis (objecto de proteção) e de delimitação do âmbito de proteção 
destas invenções biotecnológicas. Os dados legais são os que seguem.  
A versão em língua portuguesa da Directiva nº 98/44/CE, do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 6 de Julho de 19983, sobre a proteção jurídica 
das invenções biotecnológicas determina, no seu art. 5º que:

“1. O corpo humano, nos vários estádios da sua constituição e do 
seu desenvolvimento, bem com a simples descoberta de um dos seus 
elementos, incluindo a sequência ou a sequência parcial de um gene, 
não podem constituir invenções patenteáveis.

2. Qualquer elemento isolado do corpo humano ou produzido 
de outra forma por um processo técnico, incluindo a sequência o a 
sequência parcial de um gene, pode constituir uma invenção paten-
teável, mesmo que a estrutura desse elemento seja idêntica à de um 
elemento natural.

3. A aplicação industrial de uma sequência ou de uma sequência 
parcial de um gene deve ser concretamente exposta no pedido de  
patente”.

Os dois números do seu art. 8º estipulam que:
“1. A proteção conferida por uma patente relativa a uma matéria 

biológica dotada, em virtude da invenção, de determinadas proprie-

repudiadas, tais como o espírito da colaboração entre os investigadores e a partilha e utilização irrival 
dos resultados da pesquisa científica para a satisfação de necessidades colectivas individualmente sen-
tidas. Cfr., sobre a análise económica da proteção das invenções biotecnológicas, Gaisford, James  
D./Hobbs, Jill E./Kerr,William A./Perdikis, Nicholas/Plunkett, Marni D., The Ecnomics of Biotechnolo-
gy, Cheltenham, Northampton, Edward Elgar, 2001, p. 35-52; Remédio Marques, J. P., Biotecnologia(s) e 
Propriedade Intelectual, vol. I, 2007, cit., pp. 933-967.
3 In: Jornal Oficial das Comunidades Europeias, nº L 213, de 30/07/1998, p. 13 ss.
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dades abrange qualquer matéria biológica obtida a partir da referida 
matéria biológica por reprodução ou multiplicação, sob forma idên-
tica ou diferenciada, e dotada dessas mesmas propriedades.

2. A proteção conferida por uma patente relativa a um processo 
que permita produzir uma matéria biológica dotada, em virtude da 
invenção, de determinadas propriedades abrange a matéria biológica 
obtida por esse processo e qualquer outra matéria biológica obtida 
a partir da matéria biológica obtida diretamente, por reprodução ou 
multiplicação, sob forma idêntica ou diferenciada, e dotada dessas 
mesmas propriedades.

Por sua vez, o art. 9º da citada Directiva dispõe que:
“A proteção conferida por uma patente a um produto que conte-

nha informação genética ou que consista numa informação genética 
abrange qualquer matéria, sob reserva do disposto no nº 1 do artigo 
5º4, em que o produto esteja incorporado e na esteja contida e exerça 
a sua função”. 

Last, but not the least, o art. 10º da mencionada Directiva determina 
que:

A proteção referida nos artigos 8º e 9º não abrange a matéria bio-
lógica obtida, por reprodução ou multiplicação de uma matéria bio-
lógica colocada no mercado, no território de um Estado-Membro, 
pelo titular da patente ou com o seu consentimento se a reprodução 
ou a multiplicação resultar necessariamente da utilização para a a 
qual a matéria biológica foi colocada no mercado, desde que a maté-
ria obtida não seja em seguida utilizada para outras reproduções ou 
multiplicações”.

4 O art. 5º incide sobre o regime da patenteabilidade de elementos isolados do corpo humano, 
incluindo a sequência completa ou parcial de genes. Segundo esta norma: 
“1. O corpo humano, nos vários estádios da sua constituição e do seu desenvolvimento, bem 
como a simples descoberta de um dos seus elementos, incluindo a sequência ou a sequên-
cia parcial de um gene, não podem constituir invenções patenteáveis. 2. Qualquer elemento 
isolado do corpo humano ou produzido de outra forma por um processo técnico, incluindo 
a sequência ou a sequência parcial de um gene, pode constituir uma invenção patenteável, 
mesmo que a estrutura desse elemento seja idêntica à de um elemento natural. 3. A aplica-
ção industrial de uma sequência ou de uma sequência parcial de um gene deve ser concreta-
mente exposta no pedido de patente”.
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O CPI, de 20035 acolheu este regime jurídico praticamente ipsis ver-
bis6. O Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelec-
tual relacionados com o Comércio (Acordo TRIPS)7 determina, no seu 
art. 27º, nº 1, que a proteção por direito de patente deve poder ser obtida 
“em todos os domínios da tecnologia”, incluindo a biotecnologia. 

Estas realidades patenteáveis são as invenções, quais soluções técnicas 
para problemas técnicos, actuadas por meio de meios técnicos humana-
mente controláveis, repetíveis e executáveis. Tais invenções podem ter 
como objeto matérias biológicas: v.g., sequências genéticas (ADN, ARN), 
bactérias, vírus, células, linhas celulares, partes de animais e vegetais.  
E estas invenções biotecnológicas e as patentes que sobre elas recaem cons-
tituem a linha da frente, no plano interno e no comércio internacional, 
das actuais e futuras controvérsias sobre o acesso das pessoas aos cuidados de 
saúde e das pretensões dos Estados em aperfeiçoar os respectivos sistemas 
de saúde pública, no que respeita à aquisição e fornecimento de medica-
mentos aos seus cidadãos8. 

5 Aprovado pelo Decreto-Lei nº 36/2003, de 5 de Março, alterado pelo Decreto-Lei  
nº 318/2007, de 26 de Setembro, pelo Decreto-Lei nº 143/2008, de 25 de Julho, pela Lei  
nº 16/2008, de 1 de abril, Lei nº 52/2008, de 28 de Agosto, e pela Lei nº 46/2011, de 24 de 
Junho.
6 Cfr. os nºs 3, 4 e 5 do seu art. 97º do CPI. com efeito, disposto no art. 5º foi transposto para 
o ordenamento português no art. 53º, nº 3, alínea a), 54º, nº 1, alínea c), in fine, todos do CPI; 
o preceituado no nº 1 do art. 8º da citada Directiva foi transposto para o ordenamento por-
tuguês no nº 3 do mencionado art. 97º do CPI; o teor do nº 2 do art. 8º da Directiva foi trans-
posto para o nº 4 do citado art. 97º; o disposto no art. 9º da referida Directiva foi transposto 
para o nº 5 do citado art. 97º do CPI de Portugal; e o estatuído no art. 10º foi incorporado no 
nº 2 do art. 103º do referido Código.
7 Anexo 1 C ao Acordo que instituiu a Organização Mundial do Comércio, ratificado pelo Decreto 
do Presidente da República nº 82-B/94, de 27 de Dezembro, com início de vigência em 
Portugal no dia 1/01/1995.
8 No quadro legal das invenções biotecnológicas, o ordenamento jurídico da União Europeia é 
(ainda) o único que define o conceito de vida no direito de patente, a par dos ordenamentos 
jurídicos dos Estados-Membros que o transpuseram para o direito interno; scilicet, é o único 
ordenamento no planeta que define o conceito de matéria biológica, para efeitos do direito 
de patente. Conforme se preceitua no art. 2º, nº 1, alínea a) da Directiva nº 98/44/CE, de 
6 de Julho de 1998, do Parlamento Europeu e do Conselho, sobre a proteção jurídica das 
invenções biotecnológicas (in: Jornal Oficial das Comunidades Europeias, nº L 213, de 30/07/1998, 
p. 13 ss.), matéria biológica aparece definida como sendo “qualquer matéria que contenha 
informações genéticas e seja autoreplicável ou replicável num sistema biológico”. O CPI 
português, de 2003, acolheu, qua tale, esta definição no seu art. 54º, nº 4. Note-se que esta 
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Ocorrem, igualmente, importantes aspectos institucionais da pro-
teção da biotecnologia, não apenas os atinentes aos procedimentos de 
patenteabilidade, como também os de registo de obtenções vegetais são 
considerados9. Na verdade, o regime jurídico das obtenções vegetais en-
cerra uma história que permitiu a convivência, sincrónica e diacrónica, 
de variados sistemas de proteção destas realidades biológicas vegetais, 
maxime, desde o dealbar do século XX, que culminou com a Convenção 
UPOV (Union pour la Protection des Obtentions Vegétales), de 196110, atenta 
a propalada inadequação dos regimes jurídicos então existentes em tais 
realidades biológicas não inteiramente amoldáveis ao cumprimento dos 

definição evita utilizar a palavra “vida” ou “organismo” ou, ainda “organismo vivo”. Esta 
opção parece justificar-se na necessidade de garantir que o conceito de matéria biológica 
não se circunscreva apenas às matérias que produzem energia, que crescem e se dividem, 
o que excluiria os vírus da lista dos “candidatos positivos” susceptíveis de integrar o sector 
das realidades subsumíveis a este conceito. Foi assim adoptado um critério (um critério 
de “vida”) que privilegia a capacidade de replicação e de expressão da informação genética 
transmissível. Cfr., nestes termos, Remédio Marques, J. P., Biotecnologia(s) e Propriedade 
Intelectual, vol. I, Direito de Autor. Direito de Patente e Modelos de Utilidade. Desenhos ou Modelos, 
Coimbra, Almedina, 2007, p. 228. As matérias biológicas são, nesta medida, “elementos 
unitários de uma linguagem contínua com história evolutiva individualizada” (Vasconcelos 
Costa, “Vírus”, in: Ferreira, Wanda F. Canas/Sousa, João Carlos F. de (coord.), Micro-
biologia, vol. I, Lisboa, Lidel, 1998, p. 71 ss., p. 72, quais elos atuais identitários de uma 
linhagem contínua. Como se vê, esta noção de “matéria biológica” – pensada em meados dos 
anos oitenta do século passado – está um pouco superada pelo devir dos conhecimentos 
científicos. Por exemplo, ela somente abarca as matérias (biológicas) susceptíveis de 
replicação ou autoreplicação num sistema biológico (v.g., replicar DNA fora das células e dos 
sistemas celulares dotados de membranas destinadas a isolar proteínas e ácidos nucleicos do 
meio exterior, qual replicação de ADN in vitro, em “tubo de ensaio”).
9 Não se esqueça que o papel essencial desempenhado neste sector de atividade pela Organi-
zação Mundial da Propriedade Intelectual ao qual acresce, mais recentemente, o da Organização 
Mundial do Comércio, a par dos normativos nacionais pertinentes. Em todas estas situações 
quedamo-nos perante fontes de produção de normas que, não constituindo embora um 
direito uniforme e coactivamente aplicável, impõem aos diversos ordenamentos nacionais 
certos comportamentos normativos de facere e de non facere, no que respeita à densificação 
normativa dos respectivos subsistemas de propriedade intelectual.
10 Neumeier, Hans, Sortenschutz und/oder Patentschutz für Pflanzenzüchtungen, Köln, Ber-
lin, Bonn, München, Carl Heymanns Verlag, 1990, p. 13 ss., pp. 33-66; Wuesthoff, Franz/ 
/Lessmann, Herbert/Würtenberger, Gert, Handbuch zum deutschen und europäischen Sor-
tenschutz, vol. 1, Weinheim, New York, Chichester, Brisbane, Singapore, Toronto, Wiley-
-VCH, pp. 95-112; Mills, Oliver, Biotechnology Inventions, Aldershot, Burlington, Ashgate 
Publishing, 2005, p. 139 ss.
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requisitos de proteção previstos no subsistema do direito de patente. Um 
regime jurídico deste tipo foi criado na União Europeia, com eficácia 
extraterritorial, por meio do Regulamento (CE) nº 2100/94, do Con-
selho, de 27 de Julho de 1994, relativo ao regime comunitário das varieda-
des vegetais11; isto a par dos regimes nacionais, submetidos ao tradicional 
princípio da territorialidade dos direitos de propriedade industrial.

Na União Europeia, a Directiva nº 98/44/CE, de 7 de Julho de 1998, 
sobre a proteção jurídica das invenções biotecnológicas, tentou, pela pri-
meira vez, no quadro legal planetário, harmonizar no seio dos seus Es-
tados-Membros, o regime das patentes quanto a este tipo de invenções, 
seja quanto ao objeto de proteção, seja quanto ao âmbito de proteção destes 
exclusivos12. Aí avulta a necessária atenção e reflexão para as espécies de 

11 Consagrou-se um conceito autónomo de variedade vegetal susceptível de ser protegida por este 
outro direito de propriedade industrial. Nos termos do nº 2 do art. 5º deste Regulamento 
“entende-se por «variedade» um conjunto vegetal pertencente a um mesmo táxon botânico 
da ordem mais baixa conhecida, conjunto esse que, independentemente de se encontrarem 
totalmente preenchidas as condições para a concessão do direito de proteção comunitária 
das variedades vegetais, pode ser:
– definido pela expressão das características resultantes de um determinado genótipo ou 
combinação de genótipos;
– distinguido de qualquer outro conjunto vegetal pela expressão de pelo menos uma das 
refe ridas características e 
– considerado como uma entidade, tendo em conta a sua aptidão para ser reproduzido tal e 
qual.
Uma vez identificada uma variedade vegetal, esta ainda deve ostentar quatro requisitos de 
proteção, quais sejam: a novidade (novidade mercadológica enquanto ausência de introdução 
no mercado com o consentimento do reprodutor), distintividade (susceptibilidade de ser dis-
tinguida claramente, atenta a expressão das características resultantes de um genótipo espe-
cífico ou combinação de genótipos, de qualquer outra variedade notoriamente conhecida 
nos círculos especializados), estabilidade (idoneidade de a expressão das características per-
manecer sem alterações depois de sucessivas multiplicações ou no final de um determinado 
ciclo de multiplicação) e homogeneidade (capacidade de a variedade ser suficientemente 
homogénea na expressão das suas características usadas para aferir da distintividade ou de ou-
tras utilizadas para a descrever). Cfr. os arts.6º e ss. deste Regulamento (CE) nº 2100/94; 
sobre isto Remédio Marques, J. P., Biotecnologia(s) e Propriedade Intelectual, vol. II, 2007, cit., 
pp. 193-233; Llewelyn, Margaret/Adcock, Mike, European Plant Intellectual Property, Ox-
ford and Portland, Oregon, Hart Publishing, 2006, pp. 201-245.
12 Na dogmática geral do direito de patentes, a indagação sobre se o dispositivo do réu in-
fringe a patente do autor volve-se em saber se, face à impressão colhida pelo perito na  
especialidade na leitura das reivindicações, os elementos técnicos caracterizantes do in vento 
foram reproduzidos ou imitados. As reivindicações devem ser analisadas e interpretadas. 
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A GENÉTICA E AS PATENTES

Essa análise e interpretação passam por dissecar os distintos elementos ou as regras técnicas 
enunciadas: p. ex., os parâmetros químicos de um processo, os componentes de um produto 
complexo, as substâncias que integram uma mistura de ingredientes, os grupos substituin-
tes numa molécula, a sequência de nucleóticos do ADN reivindicado, etc. (por todos, agora, 
Kühnen, Thomas, Patent Litigation Proceedings in Germany, 7ª ed., Wolters Kluwer Deutsch-
land GmbH, Carl Heymanns Verlag, 2015, pp. 2-35). Assim, a patente que exiba uma reivin-
dicação dirigida a uma composição química provida das substâncias A, B e C não é violada se 
a substância usada pelo demandado exibir a mistura dos componentes A e B; porém, já ha-
verá normal - mente infração se composição usada pelo demandado contiver as substâncias 
A, B, C e D, excepto se a substância D contribuir decisivamente para lograr o efeito técnico 
exibido pela composição usada pelo demandado14. Pelo contrário, não correrá, por regra, 
violação da patente se o dispositivo utilizado pelo demandado não contiver um elemento 
técnico reputado (pelo requerente da proteção e pelo perito na especialidade) como sendo 
essencial ou decisivo para a execução da solução técnica patenteada (sub-combinação). 
Não creio, porém, que esta solução possa ser alterada pela circunstância de, mais tarde ser 
apurada a desnecessidade desse elemento (Pagenberg, Jochen, in: Pagenberg, J. /Cor-
nish, W., (eds.), Interpretation of Patents in Europe, Cologne, Berlin, Munich, Carl Heymanns 
Verlag, 2006, p. 280), já que o decisivo é saber o que o perito na especialidade entendeu: 
isto é, se entendeu, ou não, que tais elementos eram necessários ou essenciais para a exe-
cução da invenção patenteada. Cfr. Rinken, Ingo/Kühnen, Thomas, in: Schulte, Rainer, 
Patentgesetz mit Europäischem Patentübereinkommen, 9ª ed., Köln, Berlin, Bonn, München, Carl 
Heymanns Verlag, 2014, § 14, Rdn. 72, pp. 499-500; Keukenschrijver, Alfred in: Busse, 
Rudolf, Patentgesetz, Kommentar, 7ª ed., Berlin, New York, De Gruyter, 2013, § 14, Rdn. 76,  
p. 438. A omissão no dispositivo acusado de um elemento não essencial reivindicado não 
altera o resultado técnico protegido pela patente, nem, antes disso, objeto da invenção pro-
tegida (Marshall, Hans, “The Enforcement of Patent Rights in Germany”, IIC (2000), 
p. 646 ss., 664.). Acresce que poderá existir infração, contanto que um dos elementos de 
uma combinação de elementos reivindicados for reproduzido no dispositivo acusado, se e 
quando esse elemento não interagir com os outros elementos reivindicados (é o que no-
toriamente sucede, há muito, em França, em cuja jurisprudência e doutrina se defende e 
aplica a violação parcial da patente nos casos de justaposição (juxtaposition) ou agregação de 
meios (que não nas eventualidades de combinação de meios, ou seja, casos em que os vários 
elementos técnicos interagem entre si: Pollaud-Dulian, Frédéric, La Propriété Industrielle, 
Paris, Economica, 2011, pp. 398-399). Por outro lado, em alguns Estados (p. ex., na Alema-
nha) é difícil postular a infração de uma patente se faltar um elemento técnico no disposi-
tivo usado pelo demandado, ou, ao invés, nos casos em que este junta um elemento técnico 
supérfluo (trata-se da prática da over-claiming ou Űberbestimmungs. Cfr., desenvolvidamente, 
Remédio Marques, J. P., Biotecnologia(s) e Propriedade Intelectual, vol. I, 2007, cit., p. 856, pp. 
859, pp. 862-863.), que em nada contribui para a execução da solução técnica. As dificulda-
des no buscar o sentido e o alcance das reivindicações verificam-se, igualmente e sobretudo, 
quando os parâmetros físicos ou químicos são substituídos por outros no dispositivo acu-
sado, e não tanto quando neste forem omitidos ou sofrem adjunções. Por exemplo, é difí-
cil afirmar que a combinação das substâncias A, B’ e C infringem a composição patenteada 


