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Denis Borges Barbosa (julho de 2004) 

A questão 

Solicita-se nosso entendimento quanto à constitucionalidade do dispositivo da Lei 9.279/96, 

que assim reza: 

Art. 229-C. A concessão de patentes para produtos e processos farmacêuticos dependerá da 

prévia anuência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. 

O ponto central desse dispositivo está na expressão “anuência”,  que os dicionários registram 

como: 
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◼ verbo  

 transitivo indireto e intransitivo  

consentir (com gestos ou palavras); estar de acordo; aprovar, assentir 

Ex.: <anuiu ao meu pedido> <a piscada de olhos era sinal de que anuíra> <a. com a cabeça> 1 

No direito administrativo brasileiro, a expressão “anuência” implica exercício de juízo de 

conveniência e oportunidade, ou seja, de manifestação discricionária da vontade 

administrativa. Assim já se verificou tal manifestação na importação de lítio e outros minerais 

nucleares 2 ou de armas e munições 3 ou, em geral de exportação de produtos sensíveis 4. 

Especificamente  a ANVISA utiliza tal expressão para denotar o seu juízo de conveniência e 

oportunidade na importação de produtos sujeitos a sua licença 5 

Em documentos oficiais da ANVISA, se verifica que a anuência em questão se trata 

efetivamente de exercício do juízo de conveniência e oportunidade 6. A competência para 

anuir ou rejeitar patentes foi inicialmente deferida à Coordenação de Propriedade Intelectual  

 

1 Etimologia, segundo o Dicionário Houaiss: “lat. annuo ou adnuo,is,ùi,útum,ère 'fazer sinal afirmativo com a cabeça, 

lançando-a para a frente', daí 'consentir, aprovar', de nuère que só se manifesta através de seus compostos abnuère 'voltar a 

cabeça de um lado para o outro em sinal de desaprovação, sinalizar com a cabeça para recusar, sinalizar que não com a 

cabeça' e renuère 'lançar a cabeça para trás em sinal de não consentimento'; f.hist. 1679 annuir 

2 A legislação da CNEN, no Art. 2o. da Lei 7.781 de 27 de junho de 1989, que deu nova redação  à  Lei 6.189/74 , estão 

expressas , no artigo 2o., assegurava as seguintes atribuições da autarquia:"Artigo 2o. - Compete à  CNEN:`VIII - estabelecer 

normas e conceder licenças e autorizações para o comércio interno e externo: a) de minerais, minérios, materiais, 

equipamentos, projetos, e transferência de tecnologia de interesse para a energia nuclear; Em  5 de junho de 1989 recebeu 

aprovação presidencial uma Exposição de Motivos 20/89 da Secretaria de Assessoramento da Defesa Nacional - Saden, 

contendo as seguintes diretrizes para o desenvolvimento da produção nacional de lítio e seus derivados, no âmbito da Política 

Nacional de Energia Nuclear:"c.  só seja autorizada a importação de minerais e sais de lítio mediante anuência prévia da 

CNEN, à  semelhança do procedimento adotado para a exportação de derivados de sais de lítio." Por fim, a 13 de maio de 

1991, foi expedida Portaria de no. 8 pelo então Diretor do Departamento de Comércio Exterior - Decex, determinando, em seu 

artigo 13, que as importações de minerais e de sais de lítio sejam sujeitas à  anuência prévia da CNEN.  

3 Decreto nº 24.602, de 06 de julho de 1934, que impôs pela primeira vez na nação, e de forma rígida, o controle da 

fabricação e comercialização de material bélico. Vejamos o que estabelecem  os primeiros três artigos deste diploma: “Art. 1º 

- Fica proibida a instalação, no País, de fábricas civis destinadas ao fabrico de armas e munições de guerra.Parágrafo Único - 

É entretanto facultativo ao Governo conceder autorização, sob as condições: a) de ser feita uma fiscalização permanente nas 

suas direções administrativas, técnica e industrial, por oficiais do exército, nomeados pelo Ministro do Exército, sem ônus 

para a fábrica; b) de submeter-se às restrições que o Governo Federal julgar conveniente determinar ao comércio de sua 

produção para o exterior e interior; c) de estabelecer preferência para o Governo Federal, na aquisição de seus produtos. 

4  Consolidação Das Portarias Secex (Exportação) Portaria SECEX nº 12, de 03.09.2003alterada até a Portaria SECEX nº 6, 

de 3.05.2004. Art. 27 Nas operações da espécie deverão ser observados os seguintes procedimentos: II – as normas e o 

tratamento administrativo que disciplinam a exportação do produto, no que se refere a sua proibição, suspensão e anuência 

prévia; 

5 Por exemplo, na Portaria nº 772, de 02 de outubro de 1998, como alterada.  

6 PATENTES - Os pedidos de patentes de produtos e processos farmacêuticos passaram a ter sua análise obrigatória pela 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária desde 1999, através do instituto da anuência prévia. Ressalta-se que esta anuência é 

concedida ou negada após a avaliação do pedido, considerando além dos aspectos formais da análise (verificação técnica dos 

requisitos de patenteabilidade) e os aspectos próprios de saúde pública (acesso aos medicamentos e avaliação técnica dos 

compostos). Vale lembrar que, quando a patente é concedida, o seu detentor passa a ter direitos exclusivos de exploração do 

objeto protegido (produção, utilização, comercialização sem concorrência, venda ou importação) pelo período de 20 anos. Por 

isso, há a necessidade de uma análise criteriosa dos requisitos para a concessão de tal benefício, tendo sempre em conta que 

esta proteção pode se refletir diretamente no custo final do medicamento. (Política Vigente para a Regulamentação de 

Medicamentos no Brasil, encontrado em http://www.anvisa.gov.br/institucional/conselho/temas/politica_medicamentos.htm  
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da entidade 7.  Segundo noticia a imprensa especializada, a anuência tem sido negada em 

situações em que se teria, salvo a manifestação discricionária, concedido o privilégio 8. 

O dispositivo em análise foi introduzido em reforma da Lei 9.279/96 – o Código de 

Propriedade Industrial de 1996 – através da lei de conversão  nº 10.196, de 14.2.20019, a qual 

modificou os dispositivos do Código que tratavam do chamado pipeline, que é uma forma  

admissão de inventos protegidos sob legislações estrangeiras na ordem jurídica nacional. 

Assim como sempre mantive minha convicção de que tal mecanismo é radicalmente 

inconstitucional, não posso deixar de expressar também meu juízo de que o art. 229-C, como 

introduzido em 2001, é tão e igualmente contrário à Constituição em vigor. 

A Propriedade Intelectual é um instituto inafastável de todo sistema jurídico contemporâneo.  

Como tive ocasião de dizer em meu Uma Introdução à Propriedade Intelectual, 2a. Edição, 

Lumen Juris, 2003:  

Dessas manifestações da regra de balanceamento de interesses se pode depreender que a lei de 

patentes ou de direitos autorais não é um estatuto de proteção ao investimento – e nem dos 

criadores e inventores 10; não é um mecanismo de internacionalização do nosso direito nem um 

lábaro nacionalista; é e deve ser lida como um instrumento de medida e ponderação, uma 

proposta de um justo meio e assim interpretado. E no que desmesurar deste equilíbrio tenso e 

cuidadoso, está inconstitucional.  

É na tutela desse equilíbrio, e na crença inabalável que é a Constituição o campo próprio para 

a defesa dos interesses dos brasileiros, que tenho propugnado que se cumpra a Carta de 1988, 

em predomínio mesmo aos instrumentos internacionais, ou, como no caso, como rejeição a um 

mecanismo administrativo pejado de boas intenções, mas não menos ilícito e odioso que as 

pretensas imposições internas do Acordo TRIPs da OMC.  

Além de qualquer postura ideológica, o respeito à Constituição, como medida do estatuto da 

democracia brasileira, e expressão do nosso sistema político, é imposição da razão e do 

respeito que se deve aos brasileiros. Os excessos na Propriedade Intelectual, em desfavor do 

nosso povo, devem ser repelidos com a mesma energia, em qualquer naipe do continuum de 

weltanshauung.  

Mais lamentável ainda é verificar que o dispositivo em questão tem sido motivo de 

desagregação e desavença entre órgãos do Governo Federal 11. Assim como, em manifestação 

 

7 PORTARIA Nº 593, DE 25 DE AGOSTO DE 2000, Art. 73-A. À Coordenação de Propriedade Intelectual , localizada no 

estado do Rio de Janeiro, compete: I – conceder ou negar anuência prévia mediante análise dos pedidos de patentes de 

produtos e processos farmacêuticos, depositados junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial, vinculado ao 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, na forma da Lei 10.196/2001, com assessoria da Gerência-

Geral de Medicamentos; 

8 23/04/2004 - Valor Econômico.  

9  Da Medida Provisória nº 2.006/99.  

10 Se houvesse uma tônica no estatuto jurídico da propriedade intelectual, seria a sua função social, não a proteção dos 

interesses pessoais. Vide a tradição constitucional da Suprema Corte dos Estados Unidos, que em uma sólida corrente de 

decisões insiste em que “this court has consistently held that the primary purpose of ou patent laws is not the creation of 

private fortunes for the owners of patents but is ‘to promote the progress of science and useful arts (...)”, Motion Picture 

Patents Co.v. Universal Film Mfg. Co., 243 U.S. 502, p. 511 (1917).  

11 SEMINÁRIO SOBRE 10 ANOS DA TRIPS TEVE EMBATE ENTRE INPI E ANVISA. Houve um desentendimento no 

Seminário “10 anos de TRIPS: Em busca da Democratização do Acesso à Saúde” entre o Instituto Nacional de Propriedade 
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em Simpósio promovido em 2001 pela ALANAC, tive ocasião de me insurgir contra o digno 

Presidente da ANVISA, no que propugnava atalhar os dispositivos da Lei de Licitações para 

implementar com mais eficácia as ações de saúde, não entendo que o abandono dos meios 

legais e constitucionais seja a maneira adequada de fazer valer o interesse público.  

A lei brasileira, aplicada em sua plenitude, é a única forma de prestigiar os valores da saúde 

pública, ou quaisquer outros do nosso povo. Sobral Pinto, e não Antonio Virgulino, é o 

parâmetro da brasilidade. Para aplicar-se com segurança jurídica os mecanismos legais, como 

os da licença compulsória por interesse público, com a deferência internacional devida aos 

países de estrita legalidade,  é essencial que não se ignore a Carta da República na mesma 

matéria. 

Examinaremos neste Parecer apenas os aspectos constitucionais relevantes, eis que a eventual  

conformidade ou não com instrumentos internacionais de vigência anterior, face ao sistema 

constitucional brasileiro, é apenas uma questão que atine às relações internacionais do Brasil, 

sem pertinência à ordem jurídica interna. Trata-se, assim, de questão política ou retórica, mas 

sem eficácia jurídica numa análise constitucional, a não, ser, incidentalmente, para avaliação 

da aplicação de regra de proporcionalidade ou razoabilidade.  

De nosso pronunciamento prévio sobre a questão  

Já me pronunciei sobre a questão à p.442 do meu Uma Introdução à Propriedade Intelectual, 

2a. Edição, Lumen Juris, 2003: 

Anuência prévia 

 
Intelectual, INPI, órgão do governo responsável pela regulamentação de patentes, e os organizadores do evento. A confusão 

aconteceu durante a mesa “Evolução das Agências Reguladoras no Âmbito do TRIPS e definição de Identidade”, na qual 

participaram a dra. Maria Alice Calliari, do INPI e o dr. Paulo Santa Rosa, da ANVISA. A Dra. Maria Alice Calliari discursou 

sobre o papel do Instituto no processo de patentes e o dr. Paulo Santa Rosa explicou o que é a Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária e sua posição frente ao tema. Na apresentação dos palestrantes ficou claro que o INPI tem uma postura que favorece 

a concessão de patentes aos laboratórios, dificultando assim o acesso universal a medicamentos, com base na lei de patentes 

do Brasil que data de 1996. Do outro a ANVISA, que não tem a competência de conceder ou não uma patente, mas dá a 

anuência prévia no que se refere a medicamentos, norteada pelo direito à saúde pública. Para entender melhor a posição de 

cada um dos órgãos governamentais, um bom exemplo é a legalidade da patente de segundo uso. Ela se refere a patente de 

uma molécula já patenteada, mas que será usada para outro fim. A ANVISA não considera essa patente pertinente, porque 

acredita que não tem nenhuma inovação. Logo, não tem porque conceder o monopólio por mais 20 anos (tempo de duração de 

uma patente) de determinada molécula. Já o INPI considera esse caso pertinente e dá direito de exclusividade da molécula já 

patenteada, só que usada para outra finalidade. Para Cristina D´Almeida, assessora da Cooperação Externa do Programa 

Nacional de DST/AIDS, o INPI não tem recursos humanos capacitados para dar um parecer sobre o tema de medicamentos. 

Os consultores do Instituto não são químicos, farmacêuticos; são de outras áreas. As pessoas gabaritadas sobre medicamentos 

estão na ANVISA. Para a professora Maristela Bassos, o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual tem uma interpretação 

própria sobre a lei de patentes. Segundo ela, falta para o Instituto ouvir a sociedade civil para fazer uma interpretação de 

acordo com o direito à Saúde Pública. Após a discussão, os representantes do INPI se retiraram do evento e não participaram 

do segundo dia de seminário. O fato acabou enfraquecendo a discussão sobre a evolução das agências reguladoras no âmbito 

do TRIPS. Segundo a Professora Maristela Bassos, a academia é o lugar de discussão de idéias e a retirada do Instituto 

mostrou que eles não estão acostumados a esse tipo de embate. Quem perde com isso é a sociedade brasileira, lamentou 

Maristela. O Seminário “10 ANOS DE TRIPS: EM BUSCA DA DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À SAÚDE” foi 

organizado na última semana pela Associação Brasileira Interdisciplinas de AIDS, ABIA, Médicos Sem Fronteiras, MSF, 

Grupo de Incentivo à Vida, GIV e Instituto de Direito do Comércio Internacional e Desenvolvimento, IDCID. (encontrado em 

http://www.agenciaaids.com.br/noticias-resultado.asp?Codigo=629 , visitado em 19/07/2004.) 
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O art.229-C do CPI/96, introduzido pela Lei 10.196/01, assim como o disposto na norma legal 

sobre proteção aos conhecimentos tradicionais 12, estabelecem instâncias de anuência prévia ou 

intervenção da União para expedição de patentes.  

Assim reza o primeiro desses dispositivos: 

Art. 229-C. A concessão de patentes para produtos e processos farmacêuticos dependerá da prévia 

anuência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. 

Como vimos, o direito de pedir patente (e de obtê-la, uma vez verificados os requisitos legais) 

tem fundamento constitucional; ele não pode ser afetado por qualquer norma que condicione a 

concessão do direito ao assentimento da União. O procedimento de concessão de patentes é 

vinculado, e não dá ensejo à manifestação volitiva da ANVISA ou de qualquer ente público. 

Verificada a existência de novidade, atividade inventiva e utilidade industrial, atendidos os 

demais requisitos da lei, cumprido o procedimento nela previsto,  existe direito subjetivo 

constitucional na concessão. 

No parâmetro brasileiro, o processo administrativo de outorga de licenças de construção, de 

autorização para prospecção minerária e de registro de marcas e concessão de patentes é 

plenamente vinculado: a autoridade, reconhecendo a existência dos requisitos fixados em lei, não 

tem liberdade para julgar se o pedido é conveniente ou oportuno; tem de fazer a outorga, seja 

favorável ou catastrófica a concessão face aos interesses governamentais do momento 13. 

Se a ANVISA não anuísse, seria absolutamente cabível o remédio constitucional do mandado de 

segurança para haver a patente. Se o INPI condicionasse a concessão à anuência, retardando ou 

denegando o ato concessivo, igualmente caberia a afirmação dos direitos do depositante 14. 

Os fundamentos de tal conclusão estão oferecidos pela extensão da totalidade do Capítulo II 

do mesmo livro, focando-nos porém aqui no que se diz a respeito da radicação constitucional 

do direito de patentes, e da inafastabilidade da declaração do direito, uma vez  exercida a 

pretensão de requerer a concessão da respectiva patente.  

Deve-se também notar que a inconstitucionalidade do dispositivo foi suscitada pelas 

Resoluções no. 2 e 16 da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, como se 

documenta em anexos.  

 

12 No momento em que se escreve, a Medida Provisória No 2.186-16, de 23 de Agosto de 2001. 

13 A lei peruana de 1959 prevê a recusa de patentes que não atenderem ao interesse social. Diz Remiche (1982:179) que tal 

faculdade nunca foi utilizada. 

14 INPI é acusado de concessão ilegal. Gazeta Mercantil - p. A6 - 18/4. (...) A assessoria de Imprensa da Anvisa informa que, 

entre 1999 e 2001 a agência se manifestou em 154 casos nos quais o INPI solicitou anuência. Destes, 79 tiveram a anuência 

concedida, 3 foram negadas, 1 foi devolvida e outras 71 ainda estão sob análise. 
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Do parecer 

A Constituição de 1988  e a propriedade industrial  em geral  

O texto do Art. 5º, XXIX da Carta de 1988, não se limitando à declaração dos direitos dos 

inventores e titulares de marcas, como as anteriores, propõe à lei ordinária a seguinte diretriz: 

Art. 5º (...) 

XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua 

utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de 

empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento 

tecnológico e econômico do País; (Grifei) 15 

Bases constitucionais das patentes  

As patentes de invenção, sob o título historicamente correto e tradicional de privilégios 16, 

estão previstas no texto constitucional: 

“a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização (..) 

tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País” 17 

Os parâmetros básicos da patente estão assim desenhados no texto da Carta: 

 

15 Constituição Política do Império do Brasil de 1824, art. 179, inc. 26: “os inventores terão a propriedade de suas descoberta 

ou das suas produções. A lei lhes assegurará um privilégio exclusivo temporário, ou lhes (sic) remunerará em ressarcimento 

da perda que hajam de sofrer pela vulgarização. Constituição de 1891, art, 72 § 25: “Os inventores industriais pertencerão aos 

seus autores, aos quais ficará garantido por lei um privilégio temporário, ou será concedido pelo Congresso um prêmio 

razoável, quando há conveniência de vulgarizar o invento”. Art. 72, §27: “A lei assegurará a propriedade das marcas de 

fábrica. Constituição de 1934, art. 113, inc. 18: “Os inventores industriais pertencerão aos seus autores, aos quais a lei 

garantirá privilégio temporário, ou concederá justo prêmio, quando a sua vulgarização convenha à coletividade”. Art. 113, inc. 

19:. “A lei assegurará a propriedade das marcas de industria e comércio e a exclusividade do uso do nome 

comercial”.Constituição de 1937, art. 16 XXI: “Compete privativamente à União o poder de legislar sobre os privilégios de 

invento, assim como a proteção dos modelos, marcas e outras designações de origem” constituição de 1946, art. 141, §17: ”Os 

inventos industriais pertencem aos seus autores, aos quais a lei garantirá privilégio temporário ou, se a vulgarização convier à 

coletividade, concederá justo prêmio”.Art. 141, §18: “É assegurada a propriedade das marcas de indústria e comércio, bem 

como a exclusividade do uso do nome comercial”.Constituição de 1967, art. 150, § 24: “A lei garantirá aos autores de 

inventos industriais privilégio temporários para sua utilização e assegurará a propriedade das marcas de indústria e comércio, 

bem como a exclusividade do nome comercial”.Ec Nº 1, de 1969, art. 153, § 24: “A lei assegurará aos autores de inventos 

industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como a propriedade das marcas de industria e comércio e a 

exclusividade do nome comercial”. 

16 O CPI 1971 chamava tais títulos de "privilégios", de acordo com a nomenclatura adotada pela Carta de 1988. A Lei 

9.279/96, porém, ignorando a diretriz constitucional, prefere denominá-los "patentes". Embora não compatível com a 

profunda internacionalização da Propriedade Industrial (patent é voz comum a vários idiomas), a antiga expressão, acolhida 

pela Carta, traduz a gênese autóctone luso-brasileira do direito pertinente, adotada que foi em toda nossa História, e dela 

tomando seu significado jurídico. 

17 Vide, incidentalmente, os propósitos do TRIPs: Art.7 - A proteção e a aplicação de normas de proteção dos direitos de 

propriedade intelectual devem contribuir para a promoção da inovação tecnológica e para a transferência e difusão de 

tecnologia, em benefício mútuo de produtores e usuários de conhecimento tecnológico e de uma forma conducente ao bem-

estar social e econômico e a um equilíbrio entre direitos e obrigações. 
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 a) Os autores de inventos serão os beneficiários da tutela legal  

Direito moral do autor do invento 

O primeiro direito prefigurado pela Carta é, assim, o chamado direito autoral de 

personalidade do inventor, expresso nesta Lei pelo direito de nominação ou de anonimato. 

Vide, no pertinente, o que dizemos abaixo quanto ao direito autoral – de natureza moral, e não 

patrimonial - sobre obras artísticas, literárias e científicas. Cabem aqui idênticas 

considerações. 

Direito constitucional a pedir patente 

O segundo direito é o direito à aquisição da patente 18 como um direito constitucional.  

Note-se que o direito ao privilégio propriamente dito (que não é direito constitucional, mas 

legal) nascerá, ou não, ao fim da prestação administrativa de exame e concessão descrita nesta 

Lei. Falando da Carta de 1967, que tem em todo o relevante, redação idêntica à presente, diz 

Pontes de Miranda, mencionando o art. 153 § 24, correspondente ao nosso art. 5º., XXIX: 

O §  24  somente cogita do momento em que se inventa:  é regra jurídica constitucional de 

aquisição da propriedade, que a define pelo privilégio temporário. 

O princípio do requerimento fere a Constituição de 1967, art. 153, § 24, onde se diz que a lei 

“garantirá”  aos autores dos inventos industriais privilégio temporário, para a sua utilização.  Ao 

legislador somente se deixou escolher expediente técnico para garantia, como a) o simples 

registro, b) a conferência de caráter real ao direito desde a invenção, ou c) desde a dação da 

patente.  A tradição (desde quando o invento já pertence ao inventor, ou ao empregado e ao 

empregador, nos casos de contribuição pessoal e instalação ou equipamento fornecido pelo 

empregador), até a patenteação, e tendo conturbado a doutrina influência de concepção 

estrangeira, que, nesse ponto, nunca adotamos, e hoje já está superada.  Protege-se desde a 

invenção; garante-se, desde a patenteação 19. 

A Constituição protege, assim, o princípio da invenção ao inventor (Erfinderprinzip), por 

oposição ao princípio do requerimento (anmelderprinzip), como notava Pontes de Miranda 20; 

no art. 6º da Lei 9.279/96, é efetivamente ao autor que se defere o direito, ainda que se 

presuma (praesumptio juris tantum) autor o requerente.  

É fato que o art.6º § 2º  da lei 9.279/96 reconhece titularidade originária a terceiros, que não o 

autor; mas a redação do dispositivo torna claro que só o terceiro vinculado ao autor por norma 

de lei ou disposição de negócio jurídico, que cabe a titularidade de pedir patente. Os 

cessionários e quaisquer outros sucessores não terão, a teor da norma básica, senão título 

derivado. 

Mas não terá direito publico subjetivo a obter patente aquele que não for autor, sucessor, ou 

legitimado originário. Isso justifica, constitucionalmente, o direito de adjudicação previsto no 

art. 49 do CPI/96.  

 

18 Pontes de Miranda, op.cit.. p. 548, Tratado, XVI, § 1.835. Pontes distingue, porém, entre o direito personalíssimo de 

autoria e o de nominação. 

19 Comentários à Constituição de 1967, com a emenda no. 1 de 1969, Tomo V, Forense. 1987, p. 546 e seguintes.  

20 Pontes de Miranda, Comentários..., p. 561. 
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b) O fundamento da tutela será o invento novo e industrial  

Proteção ao invento 

O direito constitucional resulta do invento. Ou seja, a Carta protege a criação de uma nova 

solução para um problema técnico de utilidade industrial, seja ela invenção, seja outro tipo de 

solução, tal como a definida por modelo de utilidade. Não tem proteção por tal dispositivo 

constitucional as descobertas, ou seja, a revelação do já existente, mas ainda desconhecido.  

Proteção ao invento industrial 

O invento será industrial. Não têm guarida nesta cláusula (embora possa ter por outra) as 

criações não industriais, ou seja, as que não impliquem em mutação nos estados da natureza 21.  

Note-se que o Direito Constitucional Brasileiro não se opõe à proteção de nenhum campo 

tecnológico, nem a obriga. A Carta de 1988 não limita os campos da técnica onde se deve 

conceder patente pela norma ordinária, nem impõe que a proteção abranja todos os campos. 

Assim, é na Lei 9.279/96, e não na esfera constitucional, que se vai discutir a possibilidade e 

conveniência de patentear cada setor da tecnologia, obedecido sempre o balanceamento 

constitucional de interesses 22. Mas existe em sede constitucional a prescrição de que o invento 

seja industrial, excluindo aqueles que não possam ter tal classificação. 

Na noção  constitucional de invento está abrangida, obviamente, tanto a invenção quanto o 

modelo de utilidade – foi com este propósito que este autor escolheu o termo mais abrangente 

do que o de invenção para propor inserir no texto da Carta 23. 

Requisito constitucional da novidade 

Passemos à questão da novidade. O requisito de novidade das patentes é não só constitucional, 

mas na verdade ligado ao princípio fundamental da livre concorrência. Só aquilo que ainda 

não caiu no domínio público pode receber a exclusividade legal sem violar a liberdade da 

concorrência. É o que resulta da evolução constitucional especialmente na Suprema Corte 

Americana 24: 

Specifically, the Court held that the Intellectual Property Clause requires that Congress (a) act 

only when extending an exclusive right promotes “[i]nnovation, advancement, and . . . add[s] to 

the sum of useful knowledge” and (b) not recognize exclusive rights “whose effects are to remove 

existent knowledge from the public domain, or to restrict free access to materials already 

available.” The Court reasoned that this unusual express limitation on the power granted in the 

same clause is a reflection of its framers’ aversion to a system of government grants of 

monopolies in trade—a strategy used by the Crown to reward its favorites.25  

 

21 Pontes de Miranda, Comentários..., p. 556. Douglas Daniel Domingues (A Propriedade Industrial na Constituição Federal 

de 1988, Ver. Forense 304, p. 69) suscita a hipótese de a redação ter desconstitucionalizado os inventos biotecnológicos;  

claro está que isso não ocorre. “Industrial”, aí, tem o sentido tradicional em Propriedade Industrial, que engloba sem cintilas 

de dúvida o setor biotecnológico. 

22 O mesmo ocorria em relação à Constituição anterior. Ver Pontes de Miranda (1967: v. 5, 550-559). 

23 Aqui também suscitou dúvidas, a meu ver, sem razão, Douglas Daniel Domingues, op. cit., p. 70. 

24 Yochai Benkler, op.cit. 

25 (nota do original) Cf. Sears, Roebuck & Co. v. Stiffel Co., 376 U.S. 225, 229-30 (1964) (comparing patent grants under 

American and English systems). On the aversion to monopolies, and how it resonated in the thinking of the drafters of the 
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Assim é que um dispositivo, como o chamado pipeline, previsto no art. 229 do CPI/96, que 

presume proteção a algo que já caiu no domínio público, fere a cláusula constitucional da 

Propriedade Industrial na Carta de 1988, como feriria a Constituição Americana. 

Com efeito, uma vez mais citando Bonito Boats: 

Congress may not create patent monopolies of unlimited duration, nor may it "authorize the 

issuance of patents whose effects are to remove existent knowledge from the public domain, or to 

restrict free access to materials already available." Graham v. John Deere Co. of Kansas City, 383 

U.S. 1, 6 (1966). 

(O Poder Legislativo não tem poder para criar privilégios de duração ilimitada, nem pode 

“autorizar a concessão de patentes cujo efeito seja remover conhecimento já existente do teor do 

domínio público, ou restringir o livre acesso de material que já estivesse disponível”) 

Como nota o mesmo acórdão, essencial para a noção dos fundamentos constitucionais da 

propriedade intelectual em qualquer sistema jurídico, autorizar privilégios onde o invento já 

estivesse em domínio público seria o mesmo que criar leis privadas que invadissem o direito já 

adquirido por todos os interessados: 

For Jefferson, a central tenet of the patent system in a free market economy was that "a machine 

of which we were possessed, might be applied by every man to any use of which it is 

susceptible." 13 Writings of Thomas Jefferson 335 (Memorial ed. 1904). He viewed a grant of 

patent rights in an idea already disclosed to the public as akin to an ex post facto law, 

"obstruct[ing] others in the use of what they possessed before." Id., at 326-327. 

Traduzindo a dicção de Jefferson para nosso dizer jurídico, o que ocorre no caso do pipeline 

ou de outros mecanismos de gênero similar, que levem à retirada do domínio público de algo 

que nele já se achava, é uma lei que atenta contra o direito adquirido. Vejamos, logo em 

seguida, o que se diz quanto à temporariedade necessária do direito de patentes. 

A constitucionalidade da atividade inventiva 

Note-se que tem sido considerado necessário, como pré-requisito do privilégio, que a novidade 

tenha um atributo especial de salto inventivo, que impeça a criação de monopólios para 

aquisições tecnológicas irrelevantes. Disse a Suprema Corte Americana, em Sears, Roebuck & Co. 

v. Stiffel Co., 376 U.S. 225, 229-30 (1964):  

To begin with, a genuine "invention" (...) must be demonstrated "lest in the constant demand 

for new appliances the heavy hand of tribute be laid on each slight technological advance in an 

art."  

Com toda certeza, não cabe usar a mão pesada da coação pública em cada mínima e 

irrelevante mutação no estado da arte. Quero crer que também no Direito Brasileiro o requisito 

da razoabilidade e proporcionalidade, num contexto de tanto impacto sobre o princípio da livre 

iniciativa, exige a atividade inventiva para a concessão de um monopólio instrumental – como 

são as patentes 26. 

 
Constitution about patents, see Edward C. Walterscheid, To Promote the Progress of Science and the Useful Arts: The 

Background and Origin of the Intellectual Property Clause of the United States Constitution, 2 J. Intell. Prop. L. 1, 37-38 

(1994). 

26 > Suprema Corte dos Estados Unidos Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1 (1966) (…) The difficulty of formulating 

conditions for patentability was heightened by the generality of the constitutional grant and the statutes implementing it, 

together with the underlying policy of the patent system that "the things which are worth to the public the embarrassment   of 

an exclusive patent," as Jefferson put it, must outweigh the restrictive effect of the limited patent monopoly. The inherent 
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c) O direito é essencialmente temporário.  

Como parte do vínculo que a patente tem com “o interesse social e o desenvolvimento 

tecnológico e econômico do País”, o autor do invento tem uma exclusiva temporária – e todos 

terceiros têm, em sede constitucional, um direito sujeito a termo inicial de realização livre do 

invento ao fim do prazo assinalado em lei. 

Tais princípios têm conseqüências interessantes, por exemplo, quanto à possibilidade de 

prorrogação das patentes. Ao conceder, sob o CPI/71, uma patente por quinze anos, a União 

ao mesmo tempo constituiu um direito a tal prazo no patrimônio do dono da patente, e 

garantiu à sociedade em geral, e aos competidores do dono da patente, de que em quinze anos, 

a tecnologia estaria em domínio público. 

Os competidores das titulares de patente tinham um direito adquirido a exercer sua liberdade 

de iniciativa, em face da patente, ao fim dos quinze anos do seu prazo. Se a lei aumentasse o 

prazo da patente, estaria invadindo o patrimônio do competidor, agredindo uma situação 

jurídica constituída que esta tinha, de vir a investir livremente no mercado 27. 

O monopólio de 15 anos constituiu-se contra todos, e pereceu a seu termo em favor de todos, 

especialmente dos concorrentes. A liberdade de iniciativa foi limitada por quinze anos, em 

favor do titular, e foi reconquistada, ao fim do prazo, pelos seus concorrentes. 

Desde o momento de constituição do direito, pela concessão da patente, os concorrentes 

adquiriram o direito de, após quinze anos, fabricar produtos competitivos com a tecnologia 

que fora patenteada. Pela ação do princípio da liberdade de iniciativa, é irrelevante se o 

concorrente já o era, efetiva ou potencialmente, ao momento da concessão, de modo a 

subjetivar o direito no seu patrimônio. 

d) o privilégio  será concedido para a utilização  do invento,  

Tal uso se fará, obviamente, de forma compatível os fins sociais a que o próprio dispositivo 

constitucional se volta. Não se trata, como no caso da lei de 1830, ou das Cartas de 1824, 

1891, 1934 e 1946 (estas, jamais regulamentadas no pertinente), de recompensa monetária aos 

inventores, mas de um privilégio, ou seja, de uma situação jurídica individualizada e 

exclusiva, que recai sobre a própria solução técnica a qual, sendo industrial, vale dizer, 

prática, propiciará, no mercado, o retorno dos esforços e recursos investidos na criação.  

 
problem was to develop some means of weeding out those inventions which would not be disclosed or devised but for the 

inducement of a patent.  This Court formulated a general condition of patentability in 1851 in Hotchkiss v. Greenwood, 11 

How. 248. The patent involved a mere substitution of materials - porcelain or clay for wood or metal in doorknobs - and the 

Court condemned it, holding: "[U]nless more ingenuity and skill . . . were required . . . than were possessed by an ordinary 

mechanic acquainted with the business, there was an absence of that degree of skill and ingenuity which constitute essential 

elements of every invention. In other words, the improvement is the work of the skilful mechanic, not that of the inventor." At 

p. 267. Hotchkiss, by positing the condition that a patentable invention evidence more ingenuity and skill than that possessed 

by an ordinary mechanic acquainted with the business, merely distinguished between new and useful innovations that were 

capable of sustaining a patent and those that were not. The Hotchkiss test laid the cornerstone of the judicial evolution 

suggested by Jefferson and left to the courts by Congress. 

27 Quanto à extensão de prazo em matéria de Direitos Autorais, após a expiração do prazo inicial, vide Paul Edward Geller, 

Zombie and Once-Dead Works: Copyright Retroactivity After the E.C. Term Directive, Entertainment and Sports Lawyer, vol 

18 (no. 2), at p. 7. 
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Têm-se assim, dois limites constitucionais para o alcance do privilégio, além do limite 

temporal: ele se exerce sobre a própria solução técnica que o justifica, e não sobre outros 

elementos da tecnologia ou sobre outros segmentos do mercado; e mesmo no tocante à 

oportunidade de mercado assegurada com exclusividade pela patente, o privilégio não poderá 

ser abusado, tendo como parâmetro de utilização compatível com o Direito o uso social da 

propriedade.  

e) o pedido de privilégio será sujeito a exame substantivo de seus 

requisitos; 

A excepcionalidade da restrição à livre concorrência, através do privilégio, e o relevante 

interesse público envolvido, por força da cláusula final do inciso XXIX do art. 5º impõem que 

o direito exclusivo só seja constituído na presença dos requisitos legais e constitucionais, ou 

seja, como notou Paul Roubier, o procedimento da concessão da patente é sempre de direito 

público. 

Neste tema, veremos duas considerações centrais a nosso Parecer: a de que o procedimento de 

exame e concessão de patentes é plenamente vinculado, e de que se aplicam os princípios do 

devido processo lega a tal procedimento. 

Procedimento administrativo plenamente vinculado na concessão de patentes 

Nota Pontes de Miranda 28 que a tutela constitucional recai sobre o direito público subjetivo 

resultante da criação, que é o direito de pedir patente. O privilégio, propriamente dito, é 

posterior, e regulado pelo Direito Comercial. De outro lado, presentes os requisitos fixados 

impessoalmente em lei para a concessão da patente, há direito público subjetivo, de cunho 

constitucional, na concessão. 

Já não existe a opção das constituições anteriores, que deferia à União conceder patentes ou 

indenizar o titular da pretensão relativa ao invento. A única alternativa existente é a concessão, 

em procedimento constitucionalmente determinado como vinculado. Havendo interesse 

público no objeto da patente, abrem-se as alternativas constitucionais da desapropriação ou, 

então,  de requisição – a qual se configura através do mecanismo de licença compulsória por 

interesse público.  

Diz Pontes de Miranda a respeito dessa impossibilidade de discricionariedade na concessão da 

patente: 

O privilégio não resulta do simples fato da criação intelectual – é direito posterior, comercial; o 

que resulta do fato da criação intelectual é o direito público subjetivo, direito constitucional ao 

privilégio.  O privilégio vem da lei, denomina-se patente de invenção, denominação derivada do 

inglês letters patentI.   Aliás, no Brasil, a expressão “carta-patente” é usada.  A patente é que 

contém o privilégio, que a Constituição prometeu, e assegurou pelo direito público subjetivo 

e pela pretensão a ele.  Praticamente, em vez de definir invenção, a lei determina os 

pressupostos para a patenteabilidade.  É de notar-se, porém, que tal procedimento não pode 

contravir o texto, porque não se deixou à legislação ordinária adotar qualquer definição de 

 

28 Idem, p.565. Vide, quanto ao tema, Foyer e Vivant, op.cit., p. 83; André Bertrand, La Proprieté Intellectuelle, Ed. Delmas, 

1995, vol. II, p. 126; Mousseron, Le Droit au Brevet, Juris Classeur Brevets, fascículo 240; Singer (rev. Lunzer), The 

European Patent Convention, Sweeet and Maxwell, 1995, p. 218 e seg., Gama Cerqueira, Tratado, Vol. II, p. 192 e seg.  
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invenção industrial.  Desde que se trata de novo modo de fabricar produtos industriais, de 

máquina, ou de aparelho mecânico ou manual para a fabricação de tais produtos, ou de novo 

produto industrial, ou processo para se conseguirem melhores resultados, há invenção industrial.   

As leis e os tratados podem estender a proteção; não, porém, restringi-la 29. 

Certamente os entes públicos podem ter atos discricionários, de opção pela conveniência e 

pela oportunidade, como o que ocorria com os contratos de tecnologia examinados pelo INPI à 

luz da legislação anterior; o poder discricionário da autarquia, no caso, tinha completo amparo 

constitucional, como determinou o STF no acórdão publicado em RTJ 106/1057-1066. Não 

assim no caso de patentes, em face da garantia constitucional do procedimento vinculado. 

Pontes de Miranda o evidencia ainda mais claramente, ao indicar a mudança que ocorreu no 

texto constitucional pertinente com a Carta de 1967: 

O princípio do art. 153, § 24, 1ª parte, oriundo de 1824 e de 1891, tem duplo fito: reconhecer que 

os inventos industriais representam esforços, que merecem ser recompensados; mas a 

Constituição de 1967 retirou a referência à salvaguarda do lado social da invenção, 

permitindo que o Estado a vulgarizasse, mediante paga de prêmio justo, isto é, de acordo 

com o valor do invento e dos gastos que forem de mister.  Hoje, só a desapropriação pode 

caber.  Só se fala de privilégio temporário, e não mais de prêmio, no caso, esse, de ser de 

conveniência que se publicasse o invento.  Ao § 24, 1ª parte, mais se descobre o intuito de 

proteger o inventor que sofre a desapropriação.  Se foi mencionado o caso de necessidade, 

ou utilidade pública, ou interesse social na vulgarização, há motivos suficientes para que se 

desaproprie o invento, como qualquer outra propriedade 30. 

Procedimento de patentes e o devido processo legal 

Em um sem número de aspectos, o procedimento de exame de patentes se acha jungido às 

regras do procedural due process of law inserido no art. 5º LIV da Carta de 1988, que impõe 

pleno direito de defesa. Pertinente, assim, o dispositivo da Lei do Processo Administrativo 

Federal (Lei nº 9.784, 29 de janeiro de 1999): 

Art. 2º A Administração Pública obedecerá dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, 

motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança 

jurídica, interesse público e eficiência. 

Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de: 

(...)  

VIII - observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados; 

Como bem retratam Robert A. Choate e William Francis31, 

“The concession of the patent privilege by the state is an act having a threefold character. As a 

reward bestowed the inventor for his past invention, it is an act of justice. As an inducement to 

future efforts, it is an act of round public policy. 

As a grant of temporary protection in the exclusive use of a particular invention, on condition of 

its immediate publication and eventual surrender to the people, it is an act of compromise 

between the inventor and the public, wherein which concedes something to the other in return for 

that which is conceded to itself.“  

 

29 Comentários…. 

30 Comentários…. 

31 in ob. cit., pg. 77.  
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Portanto, sabendo-se que a concessão de um monopólio implicará a restrição de liberdade de 

iniciativa de terceiros, o procedimento administrativo deverá obedecer aos princípios de 

publicidade dos atos administrativos, de ampla defesa e do contraditório, todos contidos no 

princípio maior do devido processo legal. 

Ele se materializa, por exemplo, na medida em que o depósito do pedido de privilégio é 

publicado em revista oficial, a fim de que terceiros interessados possam a ele se opor ou 

apresentar subsídios ao exame do invento. 

Aliás, não se pode olvidar que o princípio da publicidade tem guarida constitucional, tanto em 

matéria processual, quanto administrativa, haja vista o teor dos artigos 93, IX e art. 137 caput 

da Constituição Federal. 

O resumo dos direitos constitucionais relativos a uma patente  

Num importante julgado, a  Suprema Corte dos Estados Unidos, no caso (Sears, Roebuck & 

Co.  V. Stiffel Co., 376 1964), tendo o Sr. Ministro Black como relator resumiu com precisão 

os requisitos constitucionais de uma patente: 

 A concessão de uma patente é a concessão de um monopólio legal;  certamente, a concessão das 

patentes em Inglaterra era uma exceção explícita à lei de James I que proibia  monopólios.  As 

patentes não são dadas como favores, como eram os monopólios dados pelos monarcas da 

dinastia Tudor, mas têm por propósito incentivar a invenção recompensando o inventor com o 

direito, limitado a um termo de anos previstos na patente, pelo qual ele exclua terceiros do uso de 

sua invenção.  Durante esse período de tempo ninguém podem fazer, usar, ou vender o produto 

patenteado sem a autorização do titular da patente.   

Mas, enquanto se recompensa a invenção útil, os "direitos e o bem-estar da comunidade devem 

razoavelmente ser considerados e eficazmente guardados”.  Para esses fins, os pré-requisitos de 

obtenção da patente tem de ser observados estritamente, e quando a patente é concedida,  as 

limitações ao seu exercício devem ser aplicadas também estritamente.   

Para começar, a existência de uma "invenção genuína" (...) deve ser demonstrada "para que, na 

demanda constante por novos inventos, a mão pesada do tributo não seja imposta em cada 

mínimo avanço tecnológico" Uma vez a patente seja concedida:   

a) deve-se interpretá-la estritamente “ 

b) não pode ela ser usada para se chegar a qualquer monopólio além daquele contido na patente"   

c) o controle do titular da patente sobre o produto, a partir do momento em que esse quando deixa 

suas mãos, é estritamente; 

d) o monopólio da patente não pode ser usado contra as leis antitruste. 

Finalmente, (...)"  quando a patente expira o monopólio criado por ela expira também, e o direito 

de fabricar o artigo - inclusive o direito a fazer precisamente na forma em que foi patenteada - 

passa ao público.32 

 

32 Sears, Roebuck & Co. V. Stiffel Co., 376 U.S. 225 (1964) Mr. Justice Black delivered the opinion of the Court. The grant 

of a patent is the grant of a statutory monopoly; indeed, the grant of patents in England was an explicit exception to the statute 

of James I prohibiting monopolies. Patents are not given as favors, as was the case of monopolies given by the Tudor 

monarchs, but are meant to encourage invention by rewarding the inventor with the right, limited to a term of years fixed by 

the patent, to exclude others from the use of his invention. During that period of time no one may make, use, or sell the 

patented product without the patentee's authority. But in rewarding useful invention, the "rights and welfare of the community 

must be fairly dealt with and effectually guarded. To that end the prerequisites to obtaining a patent are strictly observed, and 
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O nosso argumento constitucional  

Como vimos, de nossa análise e com os inestimáveis aportes de Pontes de Miranda, no 

inventor goza de um direito subjetivo de fundo constitucional, que é o de pedir o exame dos 

pressupostos legais de concessão do privilégio e, uma vez declarados, obter o privilégio.  

Tais pressupostos têm, todos, derivação constitucional, mas se corporificam na lei ordinária. 

Esta, no caso a Lei 9.279/96, estabelece as hipóteses impessoais de concessão do privilégio; 

cada um dos pressupostos da patente tem radicação constitucional, seja do texto do art. 5º. 

XXIX da Carta, seja da tessitura complexa dos direitos e interesses constitucionalmente 

assegurados. É possível que a lei ordinária efetue equações diversas de direitos e obrigações; 

mas, em qualquer das formulações, ela corporifica (“...a lei assegurará...) os elementos 

essenciais definidos da Carta.  

Assim, a Constituição ampara como incondicionado e assegurado o privilégio desenhado pelo 

texto fundamental, e especificado pela lei ordinária.  

Repita-se: a situação jurídica do inventor nasce como um direito subjetivo constitucional. Não 

é compatível com a natureza desses direitos uma decisão discricionária da Administração, a 

qual, levando em conta seus interesses, e a conveniência e oportunidade do ente público,  

venha  a conceder ou não, caso a caso, aquele privilégio que, no dizer de Pontes de Miranda, a 

Constituição prometeu. 

Pode a lei – ancorando-se na presença de interesses constitucionais relevantes – denegar a 

todos, isonomicamente, certas categorias de privilégios industriais. Mas não há espaço para, 

integrando-se o direito subjetivo constitucional com a lei ordinária que o assegura, assegurar a 

uns e denegar a outros, por razões de momento ou de oportunidade, a promessa constitucional.  

Assim, o sistema constitucional brasileiro em vigor, pelo menos desde a Carta de 1967,  não 

acolhe a manifestação discricionária da Administração, no procedimento de concessão de 

patentes.  

O argumento constitucional contrário  

Não obstante a solidez de nossa convicção, cabe apreciar nesse passo os respeitáveis 

argumentos contrários ao entendimento expresso acima. Exemplo de tal posição é a opinião 

 
when the patent has issued the limitations on its exercise are equally strictly enforced. To begin with, a genuine "invention" 

(...) must be demonstrated "lest in the constant demand for new appliances the heavy hand of tribute be laid on each slight 

technological advance in an art."  

Once the patent issues: 

I. ➢ it is strictly construed,  

II. ➢ it cannot be used to secure any monopoly beyond that contained in the patent,  

III. ➢ the patentee's control over the product when it leaves his hands is sharply limited, and  

IV. ➢ the patent monopoly may not be used in disregard of the antitrust laws. Finally, (...),  

V. ➢ when the patent expires the monopoly created by it expires, too, and the right to make the article 

- including the right to make it in precisely the shape it carried when patented - passes to the public. 

VI.  
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expressa por Ana Paula Jucá Da Silveira E Silva, Juliana Vieira Borges Vallini, como se lê 

abaixo: 

(...) os pedidos de patentes de produtos e processos farmacêuticos passaram a ter sua análise 

obrigatória pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) desde a Medida Provisória 

2.006, de 15/12/1999. Nesse instrumento legal foi criado o instituto da anuência prévia, 

consolidado pela Lei 10.196/01, no artigo 229-C. (...)  

O licenciamento compulsório é, inclusive, um instrumento legal de que o governo dispõe para, em 

caso de medicamentos patenteados e com altos custos, dar o acesso devido a sua população. 

Apesar de valioso, esse instrumento legal não é muito utilizado, uma vez que pressupõe a 

‘‘desapropriação’’ de um direito adquirido. De forma a diminuir a necessidade de uso dessa 

salvaguarda, a análise criteriosa dos requisitos legais dos processos de patentes é indispensável. A 

análise, que sempre deve respeitar o princípio da legalidade, evita a concessão imerecida de 

patentes e conseqüentemente o monopólio indevido. 

Sendo assim, considera-se, de acordo com o artigo 2º da LPI/96, que a concessão indevida de uma 

patente pode significar, em última instância, prejuízo ao interesse social com possível risco à 

saúde pública e ao desenvolvimento tecnológico do país. Isso pode se refletir negativamente no 

bem-estar dos consumidores e na restrição dos benefícios advindos dos avanços tecnológicos já 

descritos no estado da técnica. 

É importante ressaltar que, desde a Constituição de 1988, o conceito de saúde sofreu grande 

evolução, deixando de ter o seu foco principal voltado para a questão assistencial (tratamento de 

doenças) e passando a dar maior ênfase ao aspecto de prevenção e promoção. Essa evolução é 

claramente percebida no artigo 196 da CF/88. 

A Constituição Federal de 1998 preceitua que a propriedade deve atender a sua função social (art. 

5º, XXIII — CF/88) e que a ordem econômica deve obedecer ao princípio da função social da 

propriedade (art. 170,III — CF/88), como garantia dos ditames de justiça social. É o 

reconhecimento constitucional da supremacia do ‘‘bem comum‘‘ sobre o ‘‘direito individual a 

propriedade’’. 

 

Pode-se falar em existência de direitos fundamentais, como bem caracteriza o professor Paulo 

Gustavo Gonet Castelo Branco em texto de sua autoria denominado Aspectos da Teoria Geral dos 

Direitos Fundamentais (verbis): ‘‘Os direitos fundamentais assumem posição de definitivo realce 

na sociedade quando se inverte a tradicional relação entre Estado e indivíduo e se reconhece que o 

indivíduo tem, primeiro, direitos, e, depois, deveres perante o Estado, e que este tem, em relação 

ao indivíduo, primeiro, deveres e, depois, direitos’’. 

Ressalta-se a importância do papel da indústria no desenvolvimento tecnológico desse setor. 

Entretanto, diante desses bens específicos, a interveniência do órgão da saúde é muito importante. 

Essa atuação materializa o princípio que hoje serve de fundamento para o Direito Público e que 

vincula a administração em suas decisões, que é o de que o interesse público, tutelado pelo 

Estado, tem supremacia sobre o privado. Importante notar que, diante do cenário global, essa 

atividade não traz grandes impactos econômicos ao setor privado e beneficia sobremaneira a 

população. 33 

Muito embora as autoras não propugnem literalmente o exercício discricionário da 

Administração, denegando patentes com base no interesse manifestado pela ANVISA, fica 

claro do texto a indicação do art. 196 da Carta como fundamento da ação da entidade federal 

no procedimento de concessão de patentes. 

 

33 Ana Paula Jucá Da Silveira E Silva, Juliana Vieira Borges Vallini,  Patentes farmacêuticas e a anuência prévia, Correio 

Braziliense, 15/03/2004  



 

 

 

 16 

Diz tal disposição, e a que se lhe segue: 

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 

igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 

Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público 

dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua 

execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de 

direito privado. 

Sem dúvida, é de extrema relevância a disposição constitucional; está clara a prevalência de 

tal interesse público, mesmo porque expressa o compromisso de ação estatal positiva para a 

tutela dos direitos à vida, inscritos no caput do art, 5º. da Carta. Mas, em nenhuma hipótese, 

tal disposição aponta para a discricionariedade da Administração na concessão de patentes.  

Tal se dá porque a os interesses propugnados podem se implementar sem a negativa frontal 

dos direitos constitucionais do titular do invento, por ação discricionária da Administração. A 

moderação do monopólio instrumental da patente, para prevalência do interesse público, pode 

se fazer sentir – por exemplo – pelo mecanismo da licença compulsória, ademais sancionado 

pelo consenso internacional.  

A atuação da Constituição, através dos critérios  de razoabilidade ou proporcionalidade, exige 

a contenção e moderação quando se coarctam direitos privados para prestígio dos interesses 

público. A aplicação de dispositivos como os citados sob o plano constitucional encontrou um 

parâmetro de extrema relevância no julgado da Corte Constitucional Alemã em acórdão de 5-

XII-1995, X ZR 26/92, discutindo a Lei Federal Alemã quanto aos requisitos da licença 

obrigatória:  

Como el otorgamiento de una licencia obligatoria implica una gran injerencia en el derecho de 

exclusividad del titular de la patente, protegido por la ley y la Constitución... al sopesar los 

intereses ha de observase el principio de proporcionalidad. Por lo tanto no se puede otorgar una 

licencia obligatoria por un medicamento, cuando la demanda de interés público puede ser 

satisfecha con otros preparados supletorios, más o menos equivalentes” 34. 

Tais princípios, que também decorrem da cláusula do devido processo legal incluída na 

Constituição Brasileira, levam a que, no equilíbrio entre dois requisitos constitucionais – a 

proteção da propriedade e o do interesse social – aplique-se o princípio da proporcionalidade. 

Ou seja, só se faça prevalecer o interesse coletivo até a proporção exata, e não mais além, 

necessária para satisfazer tal interesse.  

O mesmo princípio de proporcionalidade, ancorado no art. 5º da Carta de 1988 35, tem 

recebido constante apoio da jurisprudência de nossa Suprema Corte. Assim, seguidamente o 

STF tem entendido que quaisquer coerções aos direitos de raiz constitucional devem ser 

moderadas por tal princípio, para assegurar que somente as limitações necessárias sejam 

impostas, e assim mesmo até o indispensável para atingir as finalidades legais 36. 

 

34 Apud Daniel R. Zuccherino/ Carlos O. Mitelman; Marcas y Patentes en el Gatt – Régimen Legal. Ed. Abeledo-Perrot 

35 LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal; 

36 Um exemplo recente: HC-76060 / SC, Relator Ministro SEPULVEDA PERTENCE, 31/03/1998 - Primeira Turma. 

Ementa: DNA: submissão compulsória ao fornecimento de sangue para a pesquisa do DNA: estado da questão no direito 
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Entenda-se bem que minha objeção se dirige precipuamente à  ação discricionária da 

administração, caso a caso. Nesta tipo de atuação, não só se enfrenta, em nome do interesse 

público, a propriedade, mas também a isonomia. Dois objetos de intensa tutela no nosso 

sistema constitucional. 

Sempre entendi, de outro lado, que sob o prisma constitucional, o balanceamento de interesses 

poderia levar, em sentido geral, a escolha de certos objetos como insuscetíveis de 

patenteamento. Por exemplo – o que é aceito na plenitude dos demais países, diretamente ou 

por via transversa- a inexistência de monopólio sobre procedimentos cirúrgicos da medicina 

humana.  Mas não por ação discricionária.  

O Direito Constitucional Brasileiro não se opõe à proteção de nenhum campo tecnológico, 

nem a obriga. A Carta de 1988 não limita os campos da técnica onde se deve conceder patente 

pela norma ordinária, nem impõe que a proteção abranja todos os campos. Assim, é na Lei 

9.279/96, e não na esfera constitucional, que se vai discutir a possibilidade e conveniência de 

patentear cada setor da tecnologia, obedecido sempre o balanceamento constitucional de 

interesses.  

Quando se nega, geralmente, a patente, deixa-se de prestigiar completamente um campo de 

criação tecnológica, em favor de um interesse público. Mas se o faz em estrito respeito à 

isonomia. Não assim, o proposto – contra a Carta de 1988 – pelo artigo 229-C da Lei 

9.279/96. 

Conclusão 

O direito à obtenção da patente nasce, no sistema constitucional brasileiro, em sede 

constitucional, e cada um de seus requisitos se ancora na entretela da Carta de 1988. A lei de 

patentes – 9.279/96, configura o modelo constitucional, devendo realizar o balanceamento dos 

interesses constitucionalmente protegidos.  O procedimento administrativo de concessão do 

privilégio essencialmente declara a existência dos pressupostos desenhados na Constituição e 

corporificados na legislação ordinária. 

Como tal, o procedimento é necessariamente vinculado, e nele não cabe qualquer medida de 

discricionariedade. Não pode o órgão público competente dar patentes onde – em sede 

constitucional – se veda tal concessão, como, por exemplo, no caso de criações abstratas, 

inclusive a de programas de computador em si mesmos, nem pode aplicar critérios de 

conveniência e oportunidade.  

Assim é que repugna à Constituição em vigor o disposto no Art. 229-C da Lei 9.279/96, se 

entendida a anuência como manifestação discricionária do interesse da Administração.  

 
comparado: precedente do STF que libera do constrangimento o réu em ação de investigação de paternidade (HC 71.373) e o 

dissenso dos votos vencidos: deferimento, não obstante, do HC na espécie, em que se cuida de situação atípica na qual se 

pretende — de resto, apenas para obter prova de reforço — submeter ao exame o pai presumido, em processo que tem por 

objeto a pretensão de terceiro de ver-se declarado o pai biológico da criança nascida na constância do casamento do paciente: 

hipótese na qual, à luz do princípio da proporcionalidade ou da razoabilidade, se impõe evitar a afronta à dignidade pessoal 

que, nas circunstâncias, a sua participação na perícia substantivaria. 
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No entanto, deve-se sempre o máximo respeito ao instrumento legislativo votado pelo  Poder 

Legislativo da União, especialmente numa proposta gerada pelo Poder Executivo. As 

intenções de aperfeiçoar o processo de análise de patentes pelo aporte técnico da ANVISA só 

podem ser prestigiadas – em nada desfavorece a Carta da República, e em tudo a prestigia, a 

manifestação do juízo técnico de uma importante entidade pública, cujos técnicos são 

reconhecidamente do mais alto preparo, e da mais elogiável diligência. 

Pois se distinguem cintilantemente o aporte técnico da ANVISA, precioso e irrenunciável,  e  

manifestação discricionária da mesma entidade. Pode certamente a lei, sem descrédito da 

Constituição, e antes com avanço de seus princípios, vincular  a concessão da patente 

farmacêutica ao pronunciamento da ANVISA. Entendo mesmo que a lei possa erigir em 

critério de validade da patente tal pronunciamento.  

Cabe, assim, dar eficácia à norma em questão, entendendo “anuência” na sua acepção mais 

compatível com a Carta da República 37, ou seja, de que se imponha o pronunciamento 

técnico. Entendo que tal acepção não conflita com os parâmetros da verfassungskonforme 

auslegung 38,  eis que a ação administrativa de colaboração técnica é um minus face ao querer 

legislativo impotente – e sua plenitude - perante a Constituição, mas de forma alguma 

contradita o querer legislativo. A colaboração entre as entidades federais pertinentes estava na 

voluntas legis, embora como gradus em face da ação discricionária; qui potest majus potest 

minus¸ e a razão aponta que os propósitos constitucionais e legais são valorizados pelo 

dispositivo interpretado de acordo com o teor da carta fundamental.  

Como notou a Dra. Cristina D´Almeida, assessora da Cooperação Externa do Programa 

Nacional de DST/AIDS, “o INPI não tem recursos humanos capacitados para dar um parecer 

sobre o tema de medicamentos. Os consultores do Instituto não são químicos, farmacêuticos; 

são de outras áreas. As pessoas gabaritadas sobre medicamentos estão na ANVISA” 39.  

 

37 Clèmerson Merlin Clève, A Fiscalização Abstrata da Constitucionalidade no Direito Brasileiro, São Paulo, Ed. RT, 2000, 

2a. ed., p. 263 e ss. Wilson Antônio Steinmetz, Colisão de direitos fundamentais e princípio da proporcionalidade, Porto 

Alegre, Livraria do Advogado,  2001, p. 100. Eduardo Fernando Appio, Interpretação conforme a Constituição, Curitiba, 

Juruá, 2002, p. 75 e ss. Lenio Luiz Sreck, Jurisdição Constitucional e Hermenêutica, Porto Alegre, Livraria do Advogado, 

2002, p. 518). 

38 “O principio da interpretação conforme a constituição (verfassungskonforme auslegung) é principio que se situa no âmbito 

do controle da constitucionalidade, e não apenas simples regra de interpretação. A aplicação desse principio sofre, porém, 

restrições, uma vez que, ao declarar a inconstitucionalidade de uma lei em tese, o STF - em sua função de corte constitucional 

- atua como legislador negativo, mas não tem o poder de agir como legislador positivo, para criar norma jurídica diversa da 

instituída pelo poder legislativo. por isso, se a única interpretação possível para compatibilizar a norma com a constituição 

contrariar o sentido inequívoco que o poder legislativo lhe pretendeu dar, não se pode aplicar o principio da interpretação 

conforme a constituição, que implicaria, em verdade, criação de norma jurídica, o que é privativo do legislador positivo. - em 

face da natureza e das restrições da interpretação conforme a constituição, tem-se que, ainda quando ela seja aplicável, o e 

dentro do âmbito da representação de inconstitucionalidade, não havendo que converter-se, para isso, essa representação em 

representação de interpretação, por serem instrumentos que tem finalidade diversa, procedimento diferente e eficácia distinta. 

- no caso, não se pode aplicar a interpretação conforme a constituição por não se coadunar essa com a finalidade 

inequivocamente colimada pelo legislador, expressa literalmente no dispositivo em causa, e que dele ressalta pelos elementos 

da interpretação lógica”. Rp 1417 / DF - DISTRITO FEDERAL, Relator: Min. MOREIRA ALVES Julgamento:09/12/1987, 

TRIBUNAL PLENO, Publicação:  DJ DATA-15-04-88 PG-08397 EMENT VOL-01497-01 PG-00072 

39 Notícia indicada na nota no. 11. 
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Qual os limites a ação administrativa da ANVISA, assim, nos termos desta interpretação? 

Seguramente, o da análise dos pressupostos da patenteabilidade 40, em ação concertada ou 

complementar à do INPI, mas de toda forma em colaboração e não de decisão; mas também o 

da análise da imprivilegiabilidade. Diz sobre este ponto a Res. ABPI no 16, num ponto em que 

concordo inteiramente 41: 

3) Os arts. 6 e 8, § 1o, inciso I, da Lei 9.782/99 conferem à ANVISA o controle sanitário de 

produtos farmacêuticos, inclusive no que se refere ao processo de fabricação e às tecnologias a 

eles relacionadas. Desta forma, a participação da ANVISA na concessão de patentes relativas a 

produtos ou processos farmacêuticos relaciona-se apenas e tão somente com o disposto na parte 

final do art. 18, inciso I, da Lei 9.279/96(...), de modo a verificar se o pedido de patente de 

invenção ou modelo de utilidade é em si atentatório à saúde pública; 

4) Não devem ser considerados como atentatórios à saúde pública os pedidos de patente de 

invenção ou modelo de utilidade que possuam alguma finalidade benéfica, ainda que 

eventualmente tragam efeitos colaterais (a serem claramente informados ao consumidor, quando 

da comercialização do produto) ou efeitos nocivos advindos de seu mau uso. Exemplificando, o 

disparo indevido de uma arma de fogo não é impedimento para a patenteabilidade das inovações 

técnicas que nela se façam; 

Em resumo: 

A interpretação do art. 229-C da Lei 9.279/96, com a redação introduzida pela Lei 10.196, de 

14.2.2001, que importa em atribuir à ANVISA um poder discricionário de negar ou admitir 

patentes com base no juízo de conveniência e oportunidade da Administração, é incompatível 

com o teor do art. 5º., XXIX da Carta de 1988, no que cria direito subjetivo constitucional ao 

exame dos pressupostos legais de patenteabilidade, em procedimento vinculado. 

Ë compatível com a Carta de 1988, e prestigia os dispositivos relativos  à tutela da vida e da 

saúde, a interpretação do mesmo dispositivo que comete à ANVISA o poder-dever de 

pronunciar-se sobre a concessão de patentes para produtos e processos farmacêuticos, tanto no 

tocante aos pressupostos de patenteabilidade, quanto às condições pertinentes de 

imprivilegiabilidade, especialmente a ofensa à saúde pública. 

 

Ë meu entendimento, salvo o juízo dos mais doutos, 

 

 

Denis Borges Barbosa 

OAB/RJ 23.865 

 

 

40 Existência de invento, novidade, atividade inventiva e utilidade industrial.  

41 Como já expresso inicialmente, entendo despiciendas e irrelevantes as citações contextuais ao Acordo TRIPs, que, no 

sistema constitucional brasileiro, têm sentido político ou retórico, mas não jurídico. A lex nova, se TRIPs se aplicasse 

internamente, teria revogado TRIPs; mas, como infinitas vezes já expus, TRIPs foi concebida para dirigir-se à República, nas 

suas obrigações externas, e não às partes privadas. Uma interpretação oposta a essa conclusão viola TRIPs.  
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Anexo A  

 

DisposiçõesTransitórias da  Lei de propriedade Industrial  

Resolução da ABPI nº 2 

 

Face à edição da medida Provisória nº 2.006, de 14 de dezembro de 1999, republicada sob nº 

2.014-1, em 30 de dezembro do mesmo ano, a ABPI constituiu um Grupo de Trabalho para 

analisar as implicações legais dessa medida, tendo o Conselho Diretor aprovado a Resolução 

abaixo transcrita, que foi enviada ao presidente da República, ao presidente do Senado, ao 

presidente da Câmara dos Deputados, aos presidentes das diversas Comissões do congresso, 

ao ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, ao Presidente do INPI e aos 

presidentes de CNI, Abifarma e Interfarma. 

 

Tendo examinado a Medida Provisória de nº 2.006, de 14 de dezembro de 1999, republicada, 

em 30 de dezembro de 1999, sob nº 2.014-1, com emendas, a ABPI, fruto das considerações 

feitas por Grupo de Trabalho que nomeou para esse fim, concluiu que nela há disposições 

contrárias a normas constitucionais e legais, pelos motivos que enumera a seguir: (...)  

5. Quanto ao artigo 229-C, respeitante a pedidos pendentes, inclusive de "pipeline", produtos e 

processo farmacêuticos, trata-se de medida de extrema violência. 

Além de confundir duas ordens de coisas - o exame técnico e jurídico da patenteabilidade de 

um produto em si à luz da lei vigente e as condições específicas da comercialização de um 

produto em concreto, promovendo uma gritante invasão na competência do INPI, fixada pelo 

artigo 240 da Lei de Propriedade Industrial - a Medida Provisória, ao subordinar a concessão 

de patente à anuência prévia da ANVS, fere frontalmente o disposto no art. 4° quater da 

Convenção da União de Paris, que 

diz: 

 

"Não poderá ser recusada a concessão de uma patente e não poderá ser uma patente invalidada 

em virtude de estar à venda o produto patenteado ou obtido por um processo patenteado 

sujeita a restrições ou limitações resultantes da legislação nacional." 

Outrossim, ao discriminar o gozo de direitos de patente em função de setores tecnológicos 

distintos, a Medida Provisória 2.014/99 viola inequivocamente o disposto no art. 27.1, do 

Acordo TRIPs, que dispõe que "...as patentes serão disponíveis e os direitos patentários serão 

usufruíveis sem discriminação quanto ao local de invenção, quanto ao seu setor tecnológico e 

quanto ao fato de os bens serem importados ou produzidos localmente." 

À vista dessas considerações, a ABPI considera a Medida Provisória em questão atentatória à 

Constituição Federal, nos seus artigos 5º, incisos XXXVI, LIV, LV, à Lei de Propriedade 

Industrial, em seu artigo 240, à Convenção da União de Paris, em seu artigo 4º quater e ao 

Acordo TRIPS, em seus artigos 27 e 65.5. Entende , ainda, que o ato governamental entra em 
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grave colisão com os compromissos que o País firmou com a comunidade internacional, já 

que, além dos conflitos pontuais examinados na presente Resolução, ignora especialmente a 

disposição e o espírito do referido artigo 65, item 5 do referido Acordo TRIPS, que não admite 

alterações legislativas posteriores à adesão àquele Tratado suscetíveis de reduzir o grau de 

consistência com as disposições nele previstas. De resto, é manifestamente incompatível com 

a própria interpretação do INPI quanto ao início da vigência do Acordo TRIPS, fixada no 

Parecer DIRPA nº 01/97. Por tudo isso, a ABPI recomenda o questionamento do ato em foco 

pelos remédios previstos na Constituição Federal. 

 

 

São Paulo, 27 de janeiro de 2000 
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Anexo  B 

 

Pedidos de Patente para Produtos e processos Farmacêuticos 

Resolução da ABPI nº 16 

 

O Comitê Executivo e o Conselho Diretor da ABPI aprovaram em 12 de setembro de 2001 a 

Resolução abaixo transcrita, a partir do estudo feito pelo Grupo de Trabalho que examinou o 

tema a qual foi remetida ao Presidente da ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

e Presidente INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial 

Anuência Prévia da ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Lei 10.196/01 - 

ART. 229-C da Lei 9.279/96 

  

Considerando que: 

 

a) incumbe ao INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial, nos termos do art. 2o da Lei 

5.648/70 (1) , a execução das normas que regulam a propriedade industrial, notadamente a 

concessão dos registros de marca ou de desenho industrial e das patentes de invenção ou de 

modelo de utilidade previstas na Lei 9.279/96; 

 

b) a concessão de patentes para produtos e processos farmacêuticos foi condicionada à prévia 

anuência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), em virtude da Lei 

10.196/01, que introduziu na Lei 9.279/96 o art. 229-C (2); 

 

 

c) a Lei 10.196/01 não explicitou qual(is) o(s) aspecto(s) que devem ser examinados pela 

ANVISA, no tocante aos pedidos de patente para produtos ou processos farmacêuticos que lhe 

são encaminhados para anuência; 

 

d) o Comunicado INPI/DIRPA 02/2001 (3), expedido pela Diretoria de Patentes do INPI em 

02 de Abril de 2001, deliberou encaminhar à ANVISA os pedidos de patente de produtos ou 

processos farmacêuticos antes de seu deferimento pelo INPI, somente publicando o despacho 

de deferimento após a anuência formal da ANVISA; 

e) estas novas disposições têm suscitado diversas dúvidas entre os operadores da área, 

notadamente agentes da propriedade industrial, funcionários públicos e titulares dos pedidos 

de patente, a ABPI - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL, 

firma a presente resolução, concluindo e recomendando que: 

 

1) Pela sistemática introduzida pela Lei 10.196/01, a concessão de patentes para produto ou 

processo farmacêutico depende de procedimentos a terem curso junto ao INPI e a ANVISA. 
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Diante da omissão da lei em delimitar expressamente os aspectos que devem ser apreciados pela 

ANVISA relativamente a tais pedidos de patentes, cabe à Hermenêutica proceder a tanto, no 

sentido de harmonizar as tarefas tradicionalmente conferidas por lei seja ao INPI, seja à ANVISA; 

 

2) Sob hipótese alguma a ANVISA poderá apreciar ou mesmo rever os requisitos de 

patenteabilidade contemplados no art. 8 da Lei 9.279/96 (4) , a saber, novidade, atividade 

inventiva e aplicação industrial. A ANVISA também não poderá examinar o cumprimento das 

formalidades relativas ao depósito do pedido de patente. Não há nenhum dispositivo na Lei 

10.196 ou na Lei 9.782/99 que lhe atribua estas tarefas, que sempre foram desempenhadas pelo 

INPI; 

 

3) Os arts. 6 e 8, § 1o, inciso I, da Lei 9.782/99 (5) conferem à ANVISA o controle sanitário de 

produtos farmacêuticos, inclusive no que se refere ao processo de fabricação e às tecnologias a 

eles relacionadas. Desta forma, a participação da ANVISA na concessão de patentes relativas a 

produtos ou processos farmacêuticos relaciona-se apenas e tão somente com o disposto na parte 

final do art. 18, inciso I, da Lei 9.279/96 (6) e no art. 27.2 do TRIPs (7) , de modo a verificar se o 

pedido de patente de invenção ou modelo de utilidade é em si atentatório à saúde pública; 

 

4) Não devem ser considerados como atentatórios à saúde pública os pedidos de patente de 

invenção ou modelo de utilidade que possuam alguma finalidade benéfica, ainda que 

eventualmente tragam efeitos colaterais (a serem claramente informados ao consumidor, quando 

da comercialização do produto) ou efeitos nocivos advindos de seu mau uso. Exemplificando, o 

disparo indevido de uma arma de fogo não é impedimento para a patenteabilidade das inovações 

técnicas que nela se façam; 

 

 

5) À luz do disposto no art. 27.2, in fine, do TRIPS e no art. 4 quater (8) da Convenção da União 

de Paris (9) , sob hipótese alguma a concessão de uma patente poderá ser negada pela ANVISA, 

ou mesmo pelo INPI, com base em meras restrições ou limitações eventualmente existentes em 

relação à venda de produto patenteado ou obtido por processo patenteado; 

 

6) Toda e qualquer decisão que a ANVISA vier a proferir, relativamente aos pedidos de produto 

ou processo farmacêutico que lhe sejam apresentados para anuência, deve ser fundamentada, com 

a indicação expressa dos pressupostos de fato e de direito que lhe serviram de base, nos termos do 

art. 2, caput e parágrafo único, inciso VII (10), da Lei 9.784/99; 

 

7) Como todos os despachos do INPI devem ser publicados na RPI - Revista da Propriedade 

Industrial (11), os novos códigos de despachos criados pelo Comunicado INPI/DIRPA 02/2001 

contribuem para uma maior delonga na obtenção da patente, sujeitando-a uma fase nova (parecer 

favorável, seguido de deferimento após a anuência da ANVISA), que, além de não estar 

expressamente prevista no rito contemplado na Lei 9.279/96, acarreta a necessidade de uma 

publicação a mais, com os inconvenientes de tempo daí advindos; 

 

8) O procedimento administrativo para a obtenção de patentes não deve ser desnecessariamente 

complicado ou oneroso (cf. art. 41.2 do TRIPs (12) ), já que a atuação do INPI deve se pautar pelo 

princípio da eficiência (cf. art. 2o da Lei 9.784/99 (13) ), tendo presente que a concessão de 

patentes é de interesse social e contribui para o desenvolvimento tecnológico do País (cf. art. 2, I, 

da Lei 9.279/96 (14) ). Os princípios hermenêuticos contidos nestes dispositivos devem ser 

aplicados na exegese da Lei 10.196/01; 
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9) A instituição de mais uma fase (parecer favorável) no procedimento para a obtenção de 

patentes para produtos ou processos farmacêuticos criou uma complicação desnecessária (já que o 

conteúdo decisório de tal despacho equivale ao seu deferimento pelo INPI) e onerou 

desmesuradamente o depositante, na medida em que, ao procrastinar a obtenção da patente, 

dificulta a obtenção de royalties e o combate ao uso desautorizado da invenção ou modelo de 

utilidade. A indenização posterior contemplada no art. 44 da Lei 9.279/96 (15) raramente 

consegue reparar totalmente os danos causados pela contrafação, devendo-se privilegiar a rápida 

cessação do uso indevido (cf. Resolução Q 134 B da AIPPI - Association Internationale pour la 

Protection de la Propriété Intellectuelle), para o que se faz necessária a obtenção da patente: 

 

10) A ABPI recomenda que os códigos de despacho instituídos pelo Comunicado INPI/DIRPA 

002/2001 sejam alterados, de modo a prever a remessa à ANVISA dos pedidos de patente para 

produtos ou processos farmacêuticos após o deferimento dos mesmos pelo INPI; 

 

11) O depositante que, após o deferimento pelo INPI do pedido de patente para produto ou 

processo farmacêutico, tiver efetivado o pagamento da taxa contemplada no art. 38, § 1, da Lei 

9.279/96 (16) e vier a ter a anuência negada pela ANVISA, tem direito à imediata devolução 

desta taxa pelo INPI; 

 

12) Como a fluência do prazo legal contido no art. 38, § 1, da Lei 9.279/96 não pode, na falta de 

lei expressa, ser suspensa ou ampliada por ato administrativo - cf. art. 2o da Lei de Introdução ao 

Cód. Civil (DL 4.657/42) (17) e art. 37 da Constituição Federal de 1.988 (18) , entre outros 

dispositivos - a devolução da taxa acima aludida (nas hipóteses em que isto for necessário) é a 

forma que melhor permite harmonizar a Lei 10.196/01 com os princípios contemplados no tópico 

8 supra; 

 

13) A ABPI reafirma o posicionamento anteriormente explicitado, no sentido de entender que a 

Lei 10.196/01, a exemplo das Medidas Provisórias que lhe antecederam, é passível de 

questionamento em juízo à luz de tratados internacionais e normas constitucionais, apontadas na 

Resolução nº 2 da ABPI como tendo sido violadas pela edição de tais diplomas legais. 

  

Rio de Janeiro, 12 de setembro de 2001 

 

José Antonio B.L. Faria Correa 

Presidente 

 

 


