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1. Introdução

O tópico da tutela aos dados sensíveis fornecidos às agências regula-
doras pertinentes já foi enfrentado por este autor em outras três opor-
tunidades pretéritas. Na primeira delas fez-se um recorte internacional 
e mais abrangente de tal escopo;1 no segundo artigo, elaborado quatro 
anos mais tarde (logo com tempo hábil a deflagração de uma prudên-
cia pretoriana), focou-se no aspecto do contencioso judicial2 da ques-
tão; e, por fim, no terceiro paper,3 o tema foi contemplado de modo 
incidental, como uma das disciplinas (técnicas) essenciais às estratégias 
de titulares de tecnologia em retardar o momento da concorrência.
De modo a evitar um pleonasmo ideológico (também conhecido 
como mais do mesmo), o presente estudo versará sobre a política 
pública omissiva quanto ao tratamento sigiloso dos dados de testes, 
particularmente após um hiato temporal em que há a concomitân-
cia de registros de referência, genéricos e similares.
Assim, perscrutar-se-á a hermenêutica de lege lata que melhor 
compatibiliza toda a gama de interessados sobre específico conteú-

do informacional-tecnológico, superando um açodado e desequili-
brado entendimento que sugira um absolutismo de controle cogni-
tivo sobre um bem de produção.

2. dos Interesses gravItacIonaIs aos dIreItos da 
ProPrIedade Intelectual

A famosa teoria4 peninsular acerca do perfil poliédrico na Teoria da 
Empresa é maciçamente explorada pela doutrina nacional, de modo a 
aumentar o objeto de enfoque (sujeito de direito, objeto de direito, 
atividade, viés corporativo, etc). Entretanto, já se propôs em algumas 
oportunidades5 a expansão de tal premissa visando à aplicação extro-
versa do tal perfil de “múltiplos lados”; o que, no ambiente da Proprie-
dade Intelectual, implicaria no cotejamento dos núcleos de interesses 
(além do titular ou do autor) dos não-titulares (Poder Público fomen-
tador ou comprador monopsônio, Concorrentes e Consumidores)6.
Por óbvio que ao se tratar de teores tão sensíveis, quanto aqueles 
atinentes aos produtos farmacêuticos, as categorias dos não-proprie-
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1.  A proteção dos dados de testes sigilosos submetidos à regulação estatal (Revista da 
Escola da Magistratura Regional Federal 2ª Região, vol. 12, nº 1, agosto de 2009, 
disponível em http://www.trf2.gov.br/emarf/documents/revistaemarfvol12.pdf).

2.  Controvérsias sobre a proteção dos dossiês clínicos envolvendo medicamentos para uso 
humano (publicado na Revista Eletrônica do Instituto Brasileiro de Propriedade Intelec-
tual, vol. 8, dezembro de 2013, disponível em http://ibpibrasil.org/ojs/index.php/revel/
article/download/65/63).

3.  Como retardar o domínio público nas tecnologias farmacêuticas (publicado na Revista 
Eletrônica do Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual, vol. 10, dezembro de 2014, 
disponível em http://ibpibrasil.org/ojs/index.php/revel/article/view/101/96).

4.  AsQuINI, Alberto. Perfis da Empresa. são Paulo: Revista de Direito Mercantil – 
Industrial, Econômico e Financeiro, nº 104, outubro/dezembro de 1996.

5.  Entre tantas se faz remissão à nossa obra “Direito Civil da Propriedade Intelectual – O 
Caso da usucapião de Patentes” (2ª ed. rio de Janeiro: lumen Juris, 2013).

6.  sobre como nenhuma tutela da Propriedade Intelectual é guarnecida em desfavoreci-
mento de outros núcleos de interesse vide o que diz a melhor doutrina angolana: “O 
interesse dos consumidores é genericamente tido em conta: não se considera leal uma 
concorrência que assente na lesão dos interesses dos consumidores”. AsCENsãO, 
José de Oliveira. Concorrência Desleal. Coimbra: Coimbra editora, p. 136, 2002.
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tários não sejam homogêneas ou simétricas entre si, já que o i) Poder 
Público é partilhado (união e demais entes federativos que fazem 
compras públicas distintas por pregão), ii) os concorrentes não ocu-
pam idêntica parcela no mercado relevante (e, portanto, podem ser 
mais robustos ou frágeis – neste caso não oferecendo qualquer risco 
efetivo ao interessado) e iii) o próprio público consumidor (segundo 
o minoritário perfil maximalista) pode ser especializado (intermedi-
ário/médicos) ou formado por ignóbeis (simples pacientes sem for-
mação em medicina, como ocorre na grande maioria dos casos).
Como é atinente ao sistema constitucional democrático (logo, observa-
dor dos direitos fundamentais), no resguardo de um determinado inte-
resse juridicamente relevante que conflita com tantos outros também 
igualmente merecedores de guarida, deve-se prestigiar uma interpreta-
ção equilibrada7 que promova um dos lados (na equação poliédrica) 
sem importar na deficiência de tutela8 dos demais polos relacionais.
Exemplificadamente, tal ocorre com a fixação de prazos delimitados 
de exclusividade sobre a parcela patrimonial das criações intelectivas 
(termo de proteção),9 a limitação qualitativa da incidência dos direi-
tos (a exemplo do direito de citação, ou da produção de medicamen-
tos de manipulação) e a abertura para a “intervenção” ordinatória 
do poder público (com o textbook case da licença compulsória).

No caso dos dossiês clínicos para medicamentos de uso humano trata-se 
de uma condição de procedibilidade essencial ao (eventual) ato adminis-
trativo de concessão do registro sanitário, cujo escopo é minimizar a as-
simetria informacional e subsidiar a Anvisa com dados suficientes a sa-
tisfazer sua decisão. logo, é evidente a multiplicidade de interesses 
divergentes sobre a matéria, visto que o titular/requerente visa o êxito, o 
Poder Público busca a cautela e a precisão e o destinatário final logra por 
mais (variedade quantitativa) e melhores (distinções qualitativas) opções 
de produtos que lhe possibilitem viver com saúde.
brevemente analisados os diversos perfis afetados pelo pacote de 
dados clínicos, mister se faz apurar o funcionamento do acesso a 
tais informações com base na lei da Propriedade Industrial e na 
lei nº 10.603/2002.

3. o trataMento confIdencIal de dados nas leIs 
PertInentes aos dossIês clínIcos

são conhecidas as reclamações externadas pela indústria farmacêu-
tica multinacional/alienígena10 com relação às leis vigentes sobre 
o dossiê clínico, sendo a primeira delas genérica e protegendo os 
dados por via obrigacional (dever jurídico negativo, obrigação de 
não fazer),11 e a segunda específica e pertinente, mas que, propo-

7.  “Neste sentido, a ponderação proporcional passa a ser entendida como medida otimi-
zadora de todos os princípios, bens e interesses considerados desde a Constituição, 
passando pelas leis, até os níveis de maior concretude decisória, realizados pelo Judici-
ário e pela Administração Pública. Assim, as relações de prevalência entre interesses 
privados e interesses públicos não comportam determinação a priori e em caráter abs-
trato, senão que devem ser buscadas no sistema constitucional e nas leis constitucionais, 
dentro do jogo de ponderações proporcionais envolvendo direitos fundamentais e metas 
coletivas da sociedade.” bINENbOJM, gustavo. uma teoria do direito administrati-
vo. Direitos fundamentais, Democracia e Constitucionalização. 3ª ed. rio de Janeiro: 
renovar, p. 33, 2014.

8.  “O sentido da proporcionalidade se manifestará de dois modos: ou a lei contraria a 
Constituição porque o Estado se excedeu, ocasião em que se estará diante da proibição 
de excesso (Übermassver-bot) ou a lei poderá ser inconstitucional porque o Estado 
protegeu de forma insuficiente determinado direito, hipótese que se poderá invocar a 
untermassverbot.” sTrECK, lenio luiz. Hermenêutica Jurídica e(m) Crise. uma 
Exploração Hermenêutica Da Construção Do Direito. 10ª ed. rev., atual e ampliada. 
Porto Alegre: livraria do Advogado Editora, p. 150, 2011.

9.  V.g. Art. 4º, da lei nº 10.603/2002: “Os prazos de proteção a que se refere o art. 3º 
serão: I - para os produtos que utilizem novas entidades químicas ou biológicas, de dez 

 anos contados a partir da concessão do registro ou até a primeira liberação das infor-
mações em qualquer país, o que ocorrer primeiro, garantido no mínimo um ano de 
proteção; II - para os produtos que não utilizem novas entidades químicas ou biológicas, 
de cinco anos contados a partir da concessão do registro ou até a primeira liberação das 
informações em qualquer país, o que ocorrer primeiro, garantido no mínimo um ano de 
proteção; III - para novos dados exigidos após a concessão do registro dos produtos 
mencionados nos incisos I e II, pelo prazo de proteção remanescente concedido aos 
dados do registro correspondente ou um ano contado a partir da apresentação dos novos 
dados, o que ocorrer por último”.

10.  Entre tantas demonstrações emotivas em congressos por seus representantes, e em juízo 
por seus talentosos causídicos, tome-se como exemplo o documento oficial (novem-
bro/2015) da INTErfArMA, disponível no link http://www.interfarma.org.br/
uploads/biblioteca/97-data-protection-site.pdf, em que se argumenta que a ausência de 
um direito de exclusividade para tal teor informacional importa em queda de investimen-
tos no País além de “afetar” a reputação do brasil, alhures.

11.  lei nº 9.279/1996, Art. 195. “Comete crime de concorrência desleal quem: xIV - divulga, 
explora ou utiliza-se, sem autorização, de resultados de testes ou outros dados não divulga-
dos, cuja elaboração envolva esforço considerável e que tenham sido apresentados a entida-
des governamentais como condição para aprovar a comercialização de produtos”.
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sitalmente, não fez incidir o direito da Propriedade12 sobre os me-
dicamentos para uso humano.
Entretanto, além do fato de que o brasil está perfeitamente acorde 
à abrangente disposição do Tratado Contrato Pertinente (art. 
39.313 do Acordo ADPIC), fornecendo algum tipo de tutela (non 
facere) no caso dos farmacêuticos para pessoas humanas e a máxi-
ma proteção possível (propriedade) na hipótese dos defensivos 
agrícolas e dos medicamentos veterinários; não se pode esquecer o 
período em que tais leis foram implementadas.
recorde-se que em 1996 e 2002 havia o predomínio político no 
Ente federativo máximo dos ideais neoliberais14 nacionais, capita-
neado pelo então presidente da república fernando Henrique 
Cardoso (PsDb) e pelo vice-presidente Marco Maciel (Pfl – 
sucessor do ArENA, hoje DEM). logo, não há que se falar em 
coincidência de que as sucessivas leis (lPI, lei de Cultivares, 
lei de Direitos Autorais, lei de Software, etc), que internaliza-
ram o conteúdo convencional do anexo constitutivo da OMC, 
contenham inúmeras disposições TrIPs-Plus.15

Neste contexto ultra protetivo do ordenamento jurídico nacional é perti-
nente mencionar que a lei nº 10.603/2002 tratou como temporário o 
período de resguardo informacional dos dados pertinentes à regulação 
sanitária.16 repute-se, aliás, que tal direcionamento legal não foi aleató-
rio, já que raramente a Propriedade Intelectual estatalizada (aqui se ex-
cluem todas as hipóteses de sigilos empresariais/comerciais/industriais 

que estão fora do sistema regulatório) é coesa com a ideia de sigilo sine 
die, surgindo como conteúdo tecnológico excepcional àquele atinente às 
disciplinas bélicas.17 Noutras palavras, se o sistema faculta o uso da ar-
quitetura do segredo em oposição ou cooperação com o sistema das 
propriedades temporárias, quando se perpassa por órgãos especializados 
no exercício do poder de polícia (de certos nichos, como agências regu-
latórias) a restrição da circulação de dados não é corriqueira.

4. a seara farMacêutIca de uso huMano e suas 
vIcIssItudes tecnológIcas

Conjuntamente ao ambiente cibernético, às tecnologias comunicativas-
telefônicas e ao mercado da moda,18 poucas searas são sujeitas a 
avanços tão incessantes e pendulares como o ambiente sanitário. Verbi 
gratia, determinados alimentos podem passar de grandes vilões a su-
per-heróis em poucas décadas (como assim demonstra a literatura 
médica para o consumo de ovos, carne, café e vinho), o que apenas 
confirma a importância de debates acadêmicos abertos e intensos.
Desastres humanitários ocorridos nos inúmeros feitos sobre o Micro-
vlar19 e o Talidomida20 apenas reforçam a importância da severidade 
por parte das autoridades regulatório-sanitárias, a impositividade da 
responsabilidade civil pertinente ao risco no desenvolvimento21 e a re-
levância sobre a cognição de todo e qualquer dado clínico. se fatalida-
des patológicas enfatizam a multiplicidade de interesses envoltos no 
funcionamento de uma droga, a prevenção a tais incidentes certamente 
parte da mais célere difusão sobre o conteúdo de tais dossiês.

12.  lei nº 10.603/2002, Art. 3º “A proteção das informações, definidas na forma dos arts. 
1º e 2º e pelos prazos do art. 4º, implicará a: I - não-utilização pelas autoridades 
competentes dos resultados de testes ou outros dados a elas apresentados em favor de 
terceiros; II - não-divulgação dos resultados de testes ou outros dados apresentados às 
autoridades competentes, exceto quando necessário para proteger o público”.

13.  Decreto nº 1.355/1994 que internalizou o Acordo TrIPs, art. 39.3 “Os Membros 
que exijam a apresentação de resultados de testes ou outros dados não divulgados, cuja 
elaboração envolva esforço considerável, como condição para aprovar a comercialização 
de produtos farmacêuticos ou de produtos agrícolas químicos que utilizem novas enti-
dades químicas, protegerão esses dados contra seu uso comercial desleal. Ademais, os 
Membros adotarão providências para impedir que esses dados sejam divulgados, exceto 
quando necessário para proteger o público, ou quando tenham sido adotadas medidas 
para assegurar que os dados sejam protegidos contra o uso comercial desleal”.

14.  “A substituição do modelo de economia de bem-estar, consagrado na Constituição de 
1988, por outro, neoliberal, não poderá ser efetivada sem a prévia alteração dos precei-
tos contidos nos seus arts. 1º, 3º e 170. À luz dessa verificação cabe cogitarmos da 
relação de compatibilidade ou incompatibilidade entre a Constituição de 1988 e o 
programa de governo neoliberal introduzido por Collor e retomado por fernando 
Henrique; a semelhança entre as propostas de reforma constitucional de ambos ainda 
não foi suficientemente analisada.” grAu, Eros roberto. A Ordem Econômica na 
Constituição de 1988. são Paulo: Ed. Malheiros, p. 46, 2010.

15.  sem pretensão de esgotar as hipóteses, frise-se o caso das patentes pipeline, do § único 
do art. 40 da lPI, do prazo de proteção das marcas etc.

16.  lei nº 10.603/2002, art. 3º: “1º O regulamento disporá sobre as medidas adequadas 
para a não-divulgação de tais informações por parte das autoridades às quais foram 
apresentadas, garantindo, porém, o seu livre acesso ao público em geral após o período 
de proteção a que se refere o art. 4º. § 2º Após o período de proteção, as autoridades 
competentes pelo registro deverão, sempre que solicitadas, utilizar as informações dis-
poníveis para registrar produtos de terceiros, ressalvada a possibilidade de exigir outras 
informações quando tecnicamente necessário” e Art. 9º “findos os prazos de proteção 
determinados no art. 4º, as informações de que trata esta lei não mais serão consideradas 

 confidenciais, podendo ser divulgadas e utilizadas, inclusive para a obtenção de novos regis-
tros. § 1º findo o prazo de proteção, será assegurado ao público em geral o livre acesso às 
informações apresentadas, sem prejuízo das demais normas de tutela à Propriedade Intelec-
tual, ao meio ambiente, à saúde pública, ao consumidor e à defesa da concorrência. § 2º As 
demais informações técnicas ou científicas eventualmente apresentadas por exigência das 
autoridades competentes pelo registro, visando a esclarecer processos ou métodos emprega-
dos na fabricação de produtos ou na obtenção das informações ou dados de que trata o art. 
1º, que constituírem segredo de indústria ou de comércio, serão mantidas confidenciais, 
podendo ser utilizadas internamente pelos órgãos de governo para fins de registro”.

17.  Vide o art. 75 da lei nº 9.279/1996, que trata das patentes de interesse da defesa 
nacional.

18.  bArTHEs, roland. sistema da Moda. Tradução Ivone Castilho benedetti. são 
Paulo: Editora WMf Martins fontes, p. 15, 2009.

19.  “Anticoncepcional MICrOVlAr. Placebos utilizados por consumidoras. Análise 
do material probatório que aponta para a responsabilidade Civil do fabricante. Corre-
ta valoração da prova. Inversão do ônus da prova. Desnecessidade. 1. Acontecimento 
que se notabilizou como o ‘caso das pílulas de farinha’: cartelas de comprimidos sem 
princípio ativo, utilizadas para teste de maquinário, que acabaram atingindo consumi-
doras e não impediram a gravidez indesejada.” sTJ, 3ª Turma, Min. Nancy Andrighi, 
rEsp 1120746/sC, DJ 24.02.2011.

20.  “responsabilidade Civil. Deformidades físicas em razão do uso, pela genitora, de 
medicamento contendo TAlIDOMIDA. Indenização. Cabimento.” sTJ, 3ª turma, 
Min. Antonio de Padua ribeiro, rEsp 60129/sP, DJ 16.11.2004.

21.  “A importância do estudo do risco do desenvolvimento justifica-se, por um lado, pelos 
inúmeros danos decorrentes da utilização de produtos que na época em que foram in-
troduzidos no mercado não era possível detectar a sua capacidade lesiva e, por outro, 
que não é possível eliminar toda e qualquer insegurança do mercado, pois, sem dúvida, 
seria uma missão impossível.” sCArTEZZINI, Ana Claudia goffi flaquer. risco 
do desenvolvimento e a legítima expectativa do consumidor. Dissertação de Mestrado 
apresentado ao programa de Pós-graduação stricto sensu em direito da faculdade de 
Direito do largo de são francisco, usP, p. 14, 2010.
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Portanto, qualquer apego à noção oitocentista sobre o predomínio 
dos interesses privados (do titular) à esfera pública cede à realida-
de da legalidade constitucional, à preferência res publicana de 
transparência e tutela de direitos difusos.
Há, por sinal, outra causa que convida o interlocutor a meditar sobre a 
viabilidade de uma proteção sine die ao titular de informações clínicas-
médicas, sendo esta o enfrentamento de uma realidade que lida com a 
agilização da obsolescência22 (programada ou pragmaticamente impos-
ta). se o ambiente das patentes lida com a banalização das exclusivida-
des sobre inventos (pseudas invenções) de índole secundária (segundos 
usos, seleção e polimorfos), uma das formas de se assegurar as posições 
dominantes de mercado tem sido a incorporação de melhorias incremen-
tais concomitantes ao depósito de novos pedidos junto ao INPI.
Neste interstício realizam-se grandes congressos médicos patrocinados 
por planos de saúde e pelo conglomerado farmacêutico multinacional, 
que “surpreendentemente” coincidem com a aparente unanimidade de 
que o produto (do apoiador máster) novo “x2” é infinitamente melhor 
que seu antecessor “x”. Por sua vez, nas varas de fazenda pública 
pululam pleitos individuais perquirindo a disponibilização ao paciente/
cidadão, não dos medicamentos listados pelas secretarias de saúde 
(muitos deles já em domínio público e adquiridos em regime competi-
tivo ao mercado), mas sim de suas novas “gerações”, cuja tecnologia 
está sob a esfera proprietária de alguém.
No que tange ao aspecto da obsolescência e ao desenvolvimento 
dinâmico de um setor tecnológico, não há como negar a importân-
cia da comunidade médica e industrial poder manusear livremente 
os dados para cooperativamente ou concorrentemente descartar as 
soluções arriscadas e com diversos e nefastos efeitos colaterais. A 

longo prazo, uma sociedade da informação tende a descartar as 
“verdades” médicas d’antes, e prosperar num processo dialogal de 
bem-estar social através do consenso e da diversidade.
De outra monta, como seria possível evoluir constantemente em 
campos medicinais desconhecendo as minúcias das fases clínicas 
em seres humanos e outros animais que, solidariamente, figuraram 
como cobaias em tantos testes cegos? Como evitar a replicação de 
perigosos exames que já foram descartados por terceiros, titulares 
de segredos em dossiês? seria possível subverter a primazia da 
dignidade da pessoa humana, do melhor interesse dos animais, à 
ganância de um segredo industrial não delimitado?

5. a frágIl herMenêutIca da PerenIdade

No excerto constitucional mais citado nas petições e artigos da Pro-
priedade Industrial (artigo 5º, xxIx) sempre se enfoca no recorte 
da tutela ao produto criativo do intelecto, como se o ordenamento 
não equilibrasse outros tantos interesses. Entretanto, a edição seletiva 
do texto (e contexto) constitucional, erroneamente, aparta que o 
conteúdo das “criações industriais” é condicionado à temporarieda-
de, seja ela atinente ao conteúdo proprietário ou ao teor obrigacional.
De outra monta, não é incomum a defesa de alguns causídicos de 
que (já que os dossiês clínicos atinentes a produtos farmacêuticos 
para uso humano foram descartados da lógica exclusivista da lei nº 
10.603/2002) a solução do art. 195, xIV, da lei nº 9.279/1996, 
não delimitaria no tempo23 a exclusividade fática dos dados.
Contudo, tal revela uma interpretação24 anacrônica de todo o orde-
namento jurídico, seja da ótica i) subjetivista, ii) objetivista ou iii) 

22.  “En la sociedad de consumo de masas cada cosa está destinada a desaparecer rápida 
mente; todo instrumento tiene en su interior el código de su duración y parece conocer 
de antemano su destino de ser rápidamente sustituido por otro instrumento más eficaz 
y potente.” bArCEllONA, Pietro. El Individualismo Propietario. Traduzido por 
Jesús Ernesto garcía rodríguez. Madri: Editorial Trotta, p. 34, 1996.

23.  “Dessa forma discorda-se de Pontes de MIrANDA, quando afirma que: ‘não há 
prazo para a duração do direito sobre o segredo de fábrica ou de indústria’. Isso seria 
admitir o direito absoluto sobre uma coisa, e que o direito não comporta mais esta visão, 
pois nos levaria para o abuso do direito e a concorrência desleal.” flOrEs, Cesar. 
segredo Industrial e o Know-How. rio de Janeiro: lumen Juris, p. 200, 2008.

24.  “Ao se utilizar de seus métodos, a hermenêutica identifica o sentido da norma, dizendo como 
ele deve-ser (dever-ser ideal). Ao fazê-lo, porém, não cria um sinônimo, para o símbolo nor-
mativo, mas realiza uma paráfrase (cf. Vernengo, 1971), isto é, uma reformulação de um texto 
cujo resultado é um substituto mais persuasivo, pois exarado em termos mais convenientes. 
Assim, a paráfrase interpretativa não elimina o texto, pondo outro em seu lugar, mas o mantém 
de uma forma mais conveniente, reforça-o, dando-lhe por base de referência o dever-ser ideal 
do legislador racional, para um efetivo controle da conotação e da denotação. Ou seja, ao in-
terpretar, a hermenêutica produz um acréscimo à função motivadora da língua normativa e 
realiza um ato de violência simbólica.” fErrAZ, Tercio sampaio Jr. Introdução Ao Estudo 
Do Direito. Técnica, Decisão, Dominação. 6ª ed. são Paulo: Editora Atlas, p. 248, 2012.
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perante os direitos difusos. Em primeiro lugar o tipo da lPI é 
compreendido no capítulo penal da legislação, que se amolda ao 
regime da tipicidade estrita – impedindo uma interpretação expan-
siva ou analógica. O possível sujeito (ativo) de direito é o competi-
dor desleal, e não a sociedade, a comunidade acadêmica ou o Es-
tado. Nesta senda, atribuir uma oponibilidade erga omnes, por 
dilatação hermenêutica, sobre um dever negativo (o desconheci-
mento de dados) não parece compatível com interesses dignos de 
tutela pela Crfb e pela lei nº 12.527/2011.
Aliás, a Anvisa é onerada – tão somente – com um dever jurídico 
comparável ao sigilo judicial (porém em seara administrativa)25, 
que não é caracterizado pela infinidade temporal.
Em segundo lugar, o bem jurídico sobre o qual recai a proteção é 
um bloco de dados (que conglobam desde as minúcias sobre know-
how, até os resultados clínicos aos pacientes), que goza de nature-
za patrimonial. Nesta senda, para efeitos da Propriedade Intelec-
tual – afora a esfera existencial de direitos – não há uma abertura 
para exclusividades (fáticas ou jurídicas) sem termo.26 Não obstan-
te, tal esfera de conteúdo sigiloso goza de um inegável interesse 
público primário27 social, diferentemente do que ocorre com a 
maioria dos segredos de comércio (a exemplo de uma franquia) ou 

industrial (para bens, comuns, de consumo). Não se trata de um 
mero segredo personalíssimo, mas de dados sensíveis com ululante 
predomínio dos interesses comuns,28 da sociedade na qual está in-
serta o registro de medicamentos.
No seio dos interesses dos destinatários dos produtos a própria lPI 
(art. 195, xIV, §2º)29 contém a extensão do resguardo ao segredo, 
no intuito de permitir à agência reguladora que realize os registros 
sanitários, com a mínima exortação das informações pertinentes. 
Noutras palavras, a partir do momento em que o prestígio ao titular 
for antagonista dos direitos consumeristas (art. 6º, III30 e 8 e 9º do 
CDC) com relação aos aspectos concretos da saúde pública, o pri-
meiro sucumbirá31 ao segundo. De modo sintético, apesar da premis-
sa ser aquela do respeito à titularidade alheia, o ordenamento jurídi-
co não ignora os limites de um sistema proprietário da inovação,32 
nem tampouco permite o despotismo do interessado.

6. uMa ProPosta InterPretatIva conforMe à constItuIção

Indubitavelmente o parâmetro da legalidade constitucional é compa-
tível com uma arquitetura33 de tutela aos investimentos,34 até mesmo 
quando tal proteção importe numa restrição a terceiros35 em searas 

25.  fEKETE, Elisabeth Kasnar. O regime Jurídico do segredo de Indústria e Comércio 
no Direito brasileiro. rio de Janeiro, p. 397, 2003.

26.  E nem podia deixar de ser diferente, por se tratar de norma que afronta o sistema jurí-
dico nacional, em absoluto confronto com os princípios constitucionais “da função social 
da propriedade” e “da paz social”, que não se coadunam com a imprescritibilidade de 
direitos de natureza patrimonial. Tribunal regional federal da 2ª região, 2ª Turma 
Especializada, Des. Messod Azulay, Decisão Monocrática em AI 2006.02.01.005117-
8, DJ 03.04.2008. Aqui não se ignora sobre a ausência de prazos de insurgência nos 
contextos das marcas notoriamente conhecidas registradas de má-fé (vide Convenção 
união de Paris) ou da tutela aos nomes de empresa (no atual Código Civil). Contudo, 
não nos parece que tais exceções infirmam a premissa aqui narrada.

27.  “É ramo jurídico que possui o escopo e atender aos interesses públicos. Convém ressaltar 
que o interesse público a ser concretizado deve ser o interesse público primário; vale dizer: 
o interesse da coletividade. O Estado, ao utilizar a máquina administrativa, não deve 
buscar os seus próprios interesses (interesse público secundário), mas sim, os interesses da 
coletividade, que é o interesse público propriamente dito, Entretanto, no brasil, a história 
é pródiga em demonstrar que esse objetivo, por vezes permanece adormecido, uma vez 
que o Estado, em muitos casos, almeja, apenas, saciar o próprio interesse, esquecendo-se 
de que o seu fim último deve ser a satisfação da sociedade, pois é ela que lhe dá condição 
de existência.” sCATOlINO, gustavo e TrINDADE, João. Manual de Direito 
Administrativo. 3ª ed. bahia: Editora Jus Podivm, p. 30, 2015.

28.  Num outro contexto, vide que “se argumentou com o perigo de aumentar o número de 
charlatães, agora se sustenta que a proibição tem por efeito evitar que determinada 
pessoa se aproprie de remédios que são do interesse público e dos quais a humanidade 
não deve e não pode ser privada.” fErrEIrA, Waldemar. Tratado de Direito Co-
mercial. O Estatuto do Estabelecimento e a Empresa Mercantil - sexto Volume. são 
Paulo: saraiva, p. 459, 1962.

29.  § 2º “O disposto no inciso xIV não se aplica quanto à divulgação por órgão governa-
mental competente para autorizar a comercialização de produto, quando necessário 
para proteger o público”.

30.  Art. 6º “são direitos básicos do consumidor: III - a informação adequada e clara sobre 
os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características,  
composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que 
apresentem;” e Art. 8° “Os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não 
acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados 
normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os forne-
cedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu  
respeito” e Art. 9° “O fornecedor de produtos e serviços potencialmente nocivos ou

 perigosos à saúde ou segurança deverá informar, de maneira ostensiva e adequada, a 
respeito da sua nocividade ou periculosidade, sem prejuízo da adoção de outras medi-
das cabíveis em cada caso concreto.”

31.  “Com efeito, enquanto o Direito Privado repousa sobre a igualdade das partes na relação 
jurídica, o Direito Público assenta em princípio inverso, qual seja, o da supremacia do 
Poder Público sobre os cidadãos, dada a prevalência dos interesses coletivos sobre os in-
dividuais. Dessa desigualdade originária entre a Administração e os particulares resultam 
inegáveis privilégios e prerrogativas para o Poder Público, privilégios e prerrogativas que 
não podem ser desconhecidos nem desconsiderados pelo intérprete ou aplicador das regras 
e princípios desse ramo do Direito. sempre que entrarem em conflito o direito do indiví-
duo e o interesse da comunidade, há de prevalecer este, uma vez que o objetivo primacial 
da Administração é o bem comum.” MEIrEllEs, Hely lopes. Direito Administrativo 
Brasileiro. 39ª ed. são Paulo: Editora Malheiros, p. 50, 2013.

32.  “To the extent that the united states and Europe are creating a global innovation system 
that relies on patents and market incentives as its primary driver of research and innovation, 
these wealthy democracies are, of necessity, choosing to neglect diseases that disproportion-
ately affect the poor. There is \ nothing evil about a pharmaceutical company that is respon-
sible to its share holders deciding to invest where it expects to reap profit. It is not immoral 
for a firm to invest its research funds in finding a drug to treat acne, which might affect 20 
million teenagers in the united states, rather than a drug J that will cure African sleeping 
sickness, which affects 66 million Africans and kills about fifty thousand every year. If there 
is immorality to be found, it is in the legal and policy system that relies heavily on the patent 
system to induce drug discovery and development, and does not adequately fund and orga-
nize biomedical research to solve the problems that cannot be solved by relying solely on 
market pull.” bENKlEr, Yochai. The Wealth of Networks. How Social Production 
Transforms Markets and Freedom. london: Yale university Press, p. 345, 2006.

33.  “Architecture is a kind of law: it determines what people can and cannot do. When com-
mercial interests determine the architecture, they create a kind of privatized law. I am not 
against private enterprise; my strong presumption in most cases is to let the market produce. 
but isn’t it absolutely clear that there must be limits to this presumption?” lEssIg, law-
rence. Code And Other Laws Of Cyberspace. Nova Iorque: basic books, p. 59, 1999.

34.  “Os monopólios legais dividem-se em duas espécies. (I) os que visam a impelir o 
agente econômico ao investimento – a Propriedade Industrial, monopólio privado; e (II) 
os que instrumentam a atuação do Estado na economia.” sTf; ADI 3.366-2; Df; 
Tribunal Pleno; rel. Min. Eros grau; Julg. 16/03/2005; DJu 16/03/2007, p. 18.

35.  Tal se aplica desde as patentes de invenção, aos contratos de transferência de tecnologia 
com cláusula de exclusividade, ou no caso da regulação da ANs delimitando a quan-
tidade de planos de saúde.
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sensíveis como a saúde. De outra monta, não há limite jurígeno que 
não seja condicionado a elementos temporais36 e contextuais, parti-
cularmente quando se tange a um bem de produção como as infor-
mações técnicas-médicas de medicamentos registrados e regulados.
Destarte, de modo a permitir uma guarida mínima sem descurar dos 
demais núcleos de interesse, uma alternativa interpretativa (mais 
ponderada)37 seria aquela que engendrasse, concomitantemente: i) 
algum período de restrição aos dados para terceiros (afora a autori-
dade regulatória) + ii) a cessação eventual do parâmetro secreto.
Por óbvio que a segunda ocorrência não pode depender ao exclusivo 
alvedrio do titular, visto que, a depender das circunstâncias, tal poderia 
jamais incidir. Não é economicamente lógico que alguém renuncie a uma 
posição de vantagem, tomando-se o conhecimento como uma forma de 
poder. De outra monta, afora hipóteses de simultaneidade de exclusivi-
dades tecnológicas advindas de uma patente, e o registro sanitário ao 
primeiro agente econômico, há quem argua o excessivo ônus burocrático 
àquele que primeiro pretende a obtenção de um registro inovador.
Tal se dá pela opção política da legislação nacional quanto à inexistên-
cia da exceção bolar,38 a inaplicabilidade do instituto dos Exclusive 

Market Rights,39 e pela incidência de uma mera tutela obrigacional40 
por parte da lPI – quando se refira à seara farmacêutica médica.
Nessa esteira, há dois marcos referenciais distintos que podem 
servir como limite para a restrição (ao grande público) do acesso 
aos dossiês clínicos médicos: i) um contextual-mercantil a depender 
do caso em concreto e ii) outro um marco máximo fincado em lei. 
A primeira hipótese toma como fattispecie os casos em que novas 
gerações de medicamentos (muitas vezes fundados num mesmo 
princípio ativo ou diminutas variações) venham ao mercado, tantas 
vezes capitaneados pelo titular do registro de referência. são dro-
gas advindas de inovações incrementais (com ou sem pedidos de 
patentes depositados) que partem da base científica primígena, 
mas extirpam ou reduzem efeitos colaterais daninhos.
Para tais casos, nada mais consentâneo ao sistema das inovações 
dinâmicas que se publicize os dados pretéritos, permanecendo os 
novos dossiês sobre novo sigilo guarnecido pela agência regulado-
ra. Dentro desta proposta hermenêutica, a própria obsolescência 
propugnada pelo agente econômico é sinal de que a ratio do sigilo 
original não encontra mais legítima causa.41

36.  “Praticamente, todos os investimentos implicam, como complemento indispensável da 
atividade do homem de negócios independente, certas medidas de proteção - o seguro 
e a arbitragem, por exemplo. O investimento a longo prazo em condições de rápida 
mutação, especialmente aquelas .que mudam ou podem mudar a qualquer momento sob 
o efeito de novas mercadorias e técnicas, assemelha-se a atirar num alvo que não é 
apenas indistinto, mas se move - e aos arrancos, por falar nisso. Daí a necessidade de 
se recorrer a expedientes de proteção, como patentes, ocultamento temporário de 
certos processos ou, em alguns casos, contratos de longa duração obtidos com antece-
dência.” (grifo nosso) sCHuMPETEr, Joseph A. Capitalismo, socialismo e De-
mocracia. rio de Janeiro: fundo de Cultura, p. 111, 1961.

37.  “O importante é que o processo mediante o qual as exceções são constituídas também é 
um processo de valoração de razões: em função da existência de uma razão contrária que 
supera axiologicamente a razão que fundamenta a própria regra, decide-se criar uma ex-
ceção. Trata-se do mesmo processo de valoração de argumentos e contra-argumentos - isto 
é, de ponderação.” áVIlA, Humberto. Teoria dos Princípios. Da definição à aplicação 
dos princípios jurídicos. 14ª ed. são Paulo: Editora Malheiros, p. 60, 2014.

38.  “Importa esclarecer, contudo, que é controversa na doutrina e jurisprudência pátrias a 
aplicação do instituto no brasil. Para ilustrar, Denis borges bArbOsA é um dos 
renomados juristas que afirma que no caso brasileiro, inexistem direitos exclusivos de 
comercialização, antes ou depois das patentes. Isso porque, segundo o TrIPs, exige-se 
uma norma nacional específica, própria para introduzir o instituto, por duas razões: seja 
porque o conteúdo do direito não foi especificado pelo direito interno, seja porque cabe 

 à lei interna, consultando seus interesses próprios, escolher qual das alternativas, com-
patíveis com o TrIPs, que realiza seu interesse público.” Trf-2, 2ª Turma Especia-
lizada, Des. André fontes, Agravo 20080201015342-7, DJ 21.10.2008.

39.  “Importa esclarecer, contudo, que é controversa na doutrina e jurisprudência pátrias a 
aplicação do instituto no brasil. Para ilustrar, Denis borges bArbOsA é um dos 
renomados juristas que afirma que no caso brasileiro, inexistem direitos exclusivos de 
comercialização, antes ou depois das patentes. Isso porque, segundo o TrIPs, exige-se 
uma norma nacional específica, própria para introduzir o instituto, por duas razões: seja 
porque o conteúdo do direito não foi especificado pelo direito interno, seja porque cabe 
à lei interna, consultando seus interesses próprios, escolher qual das alternativas, com-
patíveis com o TrIPs, que realiza seu interesse público.” sJfrJ, 31ª VfrJ, J. Caro-
line somesom Tauk, Agravo 0529812920054025101, DJ 17.04.2015.

40.  “fala-se, atualmente, em bens imateriais de exclusividade relativa, com os segredos in-
dustriais e de negócio, a marca de fato e outros sinais não registrados, tutelados pelas 
normas de repressão à concorrência desleal.” CErQuEIrA, João da gama. Tratado 
da Propriedade Industrial. Volume I - Da Propriedade Industrial e do Objeto dos Di-
reitos. 3ª ed. rio de Janeiro: lumen Juris, p. 333, 2012.

41.  “A repetição dos testes fere a racionalidade econômica, ao refazer investimentos para 
nenhum ganho social (...) Dessa forma, no que tange à exclusividade ou seja, o feito da 
norma de restrição a terceiros, cabe uma leitura restrita.” bArbOsA, Denis borges. 
Tratado da Propriedade Intelectual. Vol . 3. rio de Janeiro: lumen Juris, p. 2128 e 
2129, 2010.
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Em segundo lugar, um prazo-teto dos cinco anos de contrafação 
(genérica) do art. 225 da lPI pode servir como referência ao 
momento do registro sanitário. Noutras palavras: como a própria 
pretensão reparatória privada recebe limites de hiato temporal, ul-
trapassados cinco anos do aperfeiçoamento da autorização sanitá-
ria, nenhuma razão de ordem pública corrobora a manutenção do 
sigilo. Neste interstício o medicamento já foi acolhido ou rechaçado 
pela comunidade sanitária, pelos consumidores, e já se está perqui-
rindo melhorias ou ajustes na tecnologia.
Destarte, cabe à própria agência reguladora no trato da informação 
sigilosa42 predeterminar o termo limite do resguardo dos dados, 
bem como, findado tal período exteriorizá-los43 de maneira simples 
e transparente conforme os mandamentos republicanos.44

7. conclusão

Os maiores problemas versando sobre a Propriedade Industrial 
atinente ao mercado farmacêutico para uso humano ainda partem 
da excessiva burocratização estatal e da mora da autarquia prota-
gonista no sistema de exclusivas (INPI). se de um lado a maximi-
zação anual do perfil quantitativo de trabalho perante o número de 
processos administrativos concluídos permanece em crescimento, 
não são poucas as ações judiciais intentadas contra a agência regu-
ladora sanitária quanto ao prazo de conclusão de seus próprios 
procedimentos. Em síntese, sejam aqueles que advogam os interes-
ses da indústria nacional ou aqueles tantos que endossam o coro 
dos fatores reais de poder, todos são acordes que é necessário vasto 
e intenso investimento estrutural em ambas as autarquias.
Diante dos empecilhos arquiteturais, e do aumento à delonga para 
a obtenção de direitos de exclusividade, cresce em importância 
instrumentos acessórios de tutela aos investimentos como a prote-

ção (obrigacional)45 aos dossiês clínicos apresentados como requi-
sitos à obtenção do direito de comercialização.
Neste quadrante reiterado de conflitos interindustriais, seja perante 
a comunidade profissional (médica)-acadêmica, ou para com os 
destinatários finais das tecnologias farmacêuticas, qualquer leitura 
do sistema que permita um sujeito único privatizar o acesso aos 
dados fundamentais à saúde pública, sine die, está em franco des-
compasso com a ordem constitucional vigente.46

repita-se, as soluções aqui propostas não ignoram os custos de 
transação impostos àqueles que visam o registro de referência; en-
tretanto, também não realizam tábula rasa em todas as externalida-
des negativas que uma ótica individualista na matéria poderia 
gerar.47 Outrossim, o prognóstico de uma melhoria do sistema com 
base numa manutenção estática do estado da arte torna-se utópico, 
para não se dizer irresponsável. Nesta senda, até mesmo para não 
se aguardar as vicissitudes políticas de um Congresso Nacional, a 
mera aplicação hermenêutica (pela Anvisa)48 adequada do direito 
posto já é suficiente para corroborar com uma delimitação temporal 
máxima (termo de cinco anos entre o registro e a expiração do se-
gredo) ou condicional (em menos tempo, na hipótese de obsoles-
cência) dos sigilos aos dossiês.
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