
As modificações do Decreto Regulamentador da Licença 
de Patentes por Interesse Público 

Denis Borges Barbosa1 

TRIPs, Doha e a nova legislação 

Em face de relevantes solicitações da área de saúde, em particular do sistema de combate a 

AIDS, o Governo Federal emitiu, em outubro de 1999, através do Decreto 3.201, detalhada 

regulamentação sobre a concessão, de ofício, de licença compulsória nos casos de 

emergência nacional e de interesse público. Para isso, entendia-se que havia apoio tanto na 

lei brasileira quanto nos tratados, inclusive o Acordo TRIPs da OMC. 

Não obstante a clareza do mandato de TRIPs, quando se suscitou pela primeira vez a 

hipótese da concessão de uma licença compulsória de interesse público no Brasil, a reação 

dos Estados Unidos fez deflagrar um procedimento contencioso na OMC. Ante o clamor 

tantos dos outros países como também de resistências internas americanas, os Estados 

Unidos deram um passo atrás na sua reclamação. E o assunto acabou sendo discutido na 5ª. 

reunião ministerial da OMC, realizada em outubro de 2001,  em Doha, no Qatar. 

Após as declarações da reunião interministerial de Doha, ficou claro que os instrumentos da 

licença compulsória e da importação paralela são absolutamente lícitos no contexto de 

TRIPs, sendo a questão de saúde um exemplo particularmente claro e insofismável de uma 

das hipótese das flexibilidades do acordo. Houve mesmo uma declaração específica sobre a 

questão, que teve o título Declaração sobre TRIPs e saúde pública (e não, por exemplo, 

“declaração sobre a aplicação de TRIPS no campo da saúde pública”), não se limitando 

assim ao campo dos produtos médicos e similares. 

Acontece que, após Doha, o Decreto 3.201 estava desatualizado. Além disso, não obstante 

sua extrema relevância e o superior interesse público que pretende atender, o normativo 

incorria também em acessos, ilegalidades e inconstitucionalidades flagrantes. 

Para suprir algumas de tais impropriedades, foi emitido o decreto 4.830 de 4 de setembro 

de 2003. O novo decreto se propunha a utilizar as flexibilidades oferecidas pelo Acordo 

TRIPs  e os preceitos da Declaração Ministerial de Doha relativa ao Acordo TRIPS e a 

Saúde Pública. de 2001, também da OMC. Evoca, ainda, a ‘experiência administrativa 

adquirida na temática do licenciamento compulsório, com vistas a assegurar a devida 

amplitude de ação do Estado, particularmente do Ministério da Saúde, na defesa dos 

interesses legítimos na promoção da saúde pública”. 

 

1 O autor é Professor de Propriedade Intelectual do Ibemc/RJ 



O uso não comercial 

Como elemento pregnante do Decreto 3.201, via-se a reiterada afirmação de que a licença 

em questão se destinava ao uso “não comercial”. Tal precisão, que não encontrava amparo 

na lei, obviamente criava uma autolimitação contrária ao interesse público. O decreto era 

nisso ilegal.  

Não se poderia dizer que o decreto 3.201 pretendia repristinar o Acordo TRIPs, neste ponto 

revogado pela Lei 9279, pois mesmo no Acordo há redação que diz “in the case of a 

national emergency or other circumstances of extreme urgency or in cases of public non-

commercial use”. Ou seja, o requisito — não assimilado na Lei interna — do uso não 

comercial se aplica segundo o Acordo em casos que não sejam emergenciais.  

O novo decreto, em consonância com o art. 31 do Acordo TRIPs da Organização Mundial 

do Comércio, põe claro que, quando exista emergência nacional ou outros casos de 

emergência, não se aplica  a exigência de que o uso do objeto da patente seja para fins não 

comerciais.. Sem dúvida o uso público não comercial já, e sempre, depende de declaração 

do Poder Publico. O que se faz é precisar que, no caso de emergência nacional, o uso 

público pode ser comercial. Pois é isso que diz TRIPs. 

Desta feita, o novo decreto redefine o escopo de aplicação do Decreto 3201, no 

entendimento de que as situações de emergência nacional podem ser sanadas também com 

uma intervenção no mercado, que não necessariamente precisa ser restrita ao uso público 

não-comercial. Assim, apenas as situações de interesse público, cuja atuação será 

essencialmente da União, estão restritas ao uso público não-comercial do objeto da patente 

licenciado compulsoriamente. 

O  pressuposto da concessão de ofício é a simples constatação de que o titular da patente ou 

seu licenciado não atende à emergência nacional ou interesse público. A natureza muitas 

vezes iminente da necessidade dispensa dilações probatórias minuciosas, sem prejuízo da 

eventual reparação do titular do direito licenciado. 

Em exata afirmação da natureza constitucional dessa licença compulsória, o decreto define 

“por emergência nacional o iminente perigo público ainda que apenas em parte do território 

nacional”. Estamos diante de requisição. O Decreto 4.830 de 4 de setembro de 2003 aponta 

inclusive como base os art. 5o, incisos XXV e XXIX, da Constituição, sendo que o primeiro 

desses inciso é exatamente o estatuto constitucional das requisições. 

De outro lado, aproxima-se da noção de ‘utilidade pública’, acima indicada, a definição de 

interesse público do Decreto 3.201 como sendo “os fatos relacionados, dentre outros, ‘a 

saúde pública, A nutrição, à defesa do meio ambiente, bem como aqueles de primordial 

importância para o desenvolvimento Tecnológico ou socioeconômico do país”. A cláusula 

final, de caráter desenvolvimentista, resulta claramente da redação do artigo 5º, XXIX, da 

Carta de 1988. 

O decreto delegou ao ministro de Estado pertinente, em Portaria (que é seu ato próprio), a 

atribuição de declarar a emergência nacional ou o interesse público. O passo seguinte será a 

concessão de ofício da licença. 



Fixação da remuneração 

Curiosamente, embora sempre em beneficio da celeridade, o decreto se refere à fixação 

liminar da remuneração oferecida pela União (aqui incorrendo em inconstitucionalidade, 

pois o interesse público não será só da União, ainda que o procedimento concessivo seja de 

sua competência). Assim, poderia parecer que se abolira o procedimento previsto no artigo 

73 da Lei 9.279/96. Tal não se dá, porém, porque o quantum definitivo da remuneração é 

fixado após um procedimento administrativo, dotado das garantias do devido processo 

legal, na forma prevista nos §§ 3º. 4º do Art. 73. 

É bem verdade que o decreto prevê que “na determinação da remuneração cabível ao 

titular, serão consideradas as circunstâncias econômicas e mercadológicas, relevantes, o 

preço de produtos competente poderá requisitar informações necessárias para subsidiar a 

concessão da licença ou determinar a remuneração cabível ao titular da patente, assim como 

outras informações pertinentes, aos órgãos e às entidades da administração pública, direta e 

indireta, federal, estadual e municipal”.  

Entendo, porém, que em caso de emergência o procedimento previsto no artigo 73 da Lei 

9.279/96 poderá ser seguido, mas sem prejuízo do uso imediato do objeto da patente (aliás, 

o que dispõe o artigo 7º do decreto). É claramente impróprio o decreto para instituir ou 

modificar procedimento que já identificamos (salvo o caso de perigo público) como de 

caráter expropriatório. 

Assim, o Decreto 3.201 regula apenas a oferta da União (como já dissemos, 

inconstitucionalmente...) como prevê o caput do artigo 73 do CPI/96, e não a fixação do 

valor pertinente, que será necessariamente objeto de um procedimento sob as garantias do 

due process of law na forma do artigo 73, e 42 da Lei 9.279/96. 

Revelação adequada do objeto da licença 

O aparente bom senso, mas não a lei em vigor, daria amparo ao disposto no Decreto 

3.201/96, segundo o qual existiria a obrigação de o titular, se preciso, transmitir as 

informações necessárias e suficientes à efetiva à reprodução do objeto protegido, a 

supervisão de montagem e os demais aspectos técnicos e Comerciais aplicáveis ao caso em 

espécie. Coisa similar constava da Lei 5.772/71 mas a falta de previsão explícita em lei 

dessa obrigação imposta ao titular da patente parece ferir o dispositivo de 

inconstitucionalidade. 

A alteração introduzida pelo Decreto 4.830 de 4 de setembro de 2003 em relação ao art. 5º, 

inciso III, corrigindo o Dec. 3.201 sempre em favor do bom senso, mas agora com 

radicação na lei e na Carta de 1988,  visa aplicar ao atendimento da necessidade pública o 

princípio de que, como impõe o art..24 da Lei 9.279/96, que o relatório da patente tem de 

expor a melhor forma de execução prática da solução técnica reivindicada. É um requisito 

internacionalmente exigido, por exemplo, pela seção 112 do título 35 do Código dos 

Estados Unidos.  

O novo texto suprime a menção aos “supervisão de montagem e os demais aspectos 

técnicos e Comerciais”, que constavam no decreto de 1999, e torna a obrigação uma 

escolha do ente público, em função de suas necessidades:  

“O ato de concessão da licença compulsória poderá também estabelecer a obrigação de o titular transmitir as 

informações necessárias e suficientes à efetiva reprodução do objeto protegido e os demais aspectos técnicos 



aplicáveis ao caso em espécie, observando-se, na negativa, o disposto no art. 24 e no Título I, Capítulo VI, da Lei 

no 9.279, de 1996.” 

Se o beneficiário da licença compulsória não estiver apto a desenvolver o objeto da patente, 

a partir da tecnologia revelada, recusando-se o titular ao dever de colaborar com o 

atendimento da necessidade pública premente, há que se presumir que o título foi expedido 

sem o atendimento do requisito legal, enfatizado pelo interesse econômico que o titular 

manifesta, pela recusa em colaborar, o que conduz à nulidade do título. Tal dispositivo, que 

não se funda no poder regulamentar, mas no poder hierárquico, indica à Administração que 

deve seguir os caminhos fixados pela própria lei ordinária para corrigir o descumprimento 

do dever de revelação eficaz do objeto da patente.  

Notificação do titular 

Custa a entender-se o dizer do Decreto 3.201 segundo o qual “se a autoridade competente 

tiver conhecimento, sem proceder à busca, de que há patente em vigor, o titular deverá ser 

prontamente informado desse uso”. Urna licença sem mencionar a patente seria realmente 

curiosa. De outro lado, como já indicamos, a obrigação do artigo 31.b) de TRIPs, de 

imediata notificação do titular, não foi incorporada ao direito interno, o que leva, mais uma 

vez, o decreto a exceder a norma que regulamenta. 

Licença de importação 

O decreto 3.201 abre, a nosso ver adequadamente, duas hipóteses de licença: a para 

produção local e a para importação, ‘Nos casos em que não seja possível o atendimento às 

situações de emergência nacional ou interesse público com o produto colocado no mercado 

interno’.  

No entanto, enganadamente, a versão original indicava que a autoridade licenciante só 

poderia realizar a importação do produto objeto da patente desde que tenha sido colocado 

no mercado diretamente pelo titular ou com seu consentimento. A conjugação do artigo 71 

com o artigo 68 § 4º era claramente contrária ao texto da lei em vigor; pois que, uma vez 

verificada a necessidade publica, a importação deve ser feita de qualquer fonte. 

Com efeito: o disposto no artigo 68, 3º tem outros propósitos, que não o atendimento 

emergencial, ou não, do interesse público stricto sensu. A licença do artigo 71 não ficará 

sujeita à regra importação de origem autorizada 

O Decreto 4.830 de 4 de setembro de 2003 altera o disposto no art. 10 do Decreto 3.201, 

para permitir que, quando impossível o atendimento da necessidade pública excepcional de 

outra forma, o licenciado adquira no mercado externo de qualquer fonte capaz de suprir a 

necessidade da população brasileira.  

Não se aplicando às hipótese de licença por interesse público, do art. 71 da lei 9.279 de 

1996, o disposto no art. 68 § 4º. do mesmo diploma legal, a União não está sujeita na 

situação de emergência ou interesse público ao mesmo requisito imposto ao particular no 

caso em que a importação lhe é permitida, a despeito da patente. 

No entanto, como a Administração está jungida ao dever de aplicar seus poderes de uso 

público das patentes de forma a atender a necessidade da população, mas com o mínimo 

razoável de lesão aos interesse privados do titular do privilégio, mantém-se a sugestão do 

Decreto em vigor para se importar de fontes autorizadas pelo titular do privilégio, sempre 



que tal escolha não frustre os objetivos da licença, inclusive quanto ao prazos impostos pela 

emergência, ou pela capacidade econômica da União.  

Contrato e convênio 

Errava, também, e inexplicavelmente, o decreto 3.201 ao dizer que “a contratação de 

terceiros para exploração da patente compulsoriamente licenciada será feita mediante 

licitação, cujo processo obedecerá aos princípios da Lei 8.666, de 2l de junho de 1993”. 

Como já vimos, e extensamente, a contratação se fará com aplicação das normas 

licitatórias, mas não necessariamente através da licitação. Os casos de dispensa e 

inexigibilidade, previstos em lei, serão inteiramente aplicáveis. 

Através do Decreto 4.830,  alterou-se o artigo 9º. e  11 da redação original para precisar 

que, uma vez concedida a licença compulsória, a União autoriza o uso do objeto pelos 

instrumentos pertinentes do direito administrativo, que não presumem a existência de 

contrato, por exemplo, quando há o uso público através de convênio com outros entes da 

Administração.  

Cumpria corrigir igualmente o texto do Decreto 3.201, que imporia licitação pela Lei 8.666 

de 1994 mesmo nos casos em que há inexigibilidade ou impossibilidade do pleito, nos 

termos da lei regente. Note-se que a licitação, quando exigida constitucionalmente, é 

realizada segundo outros parâmetros além dos previstos na lei em questão, por exemplo, 

sob o estatuto legal que tutela a Petrobrás.  

É bem claro que o contrato é apenas um dos meios pelos quais se estipula uma autorização; 

o Direito Administrativo contempla um vasto número de outros instrumentos; disse eu a fls. 

174 do meu A Eficácia do Decreto Autônomo e outros Estudos de Direito Público, Lumen 

Juris, 2002: 

“O critério relevante é o da fonte do retorno esperado. Se o interesse da contratada é o da remuneração do serviço 

ou da venda do produto ou protótipo, tem-se um contrato que, salvo alguma razão jurídica que autorize a 

contratação direta, recai sobre todos os parâmetros da lei de licitações. Mas se o aporte de investimento e risco da 

empresa privada no empreendimento for igual ou maior do que do ente público 2 e se o retorno para ela for 

proporcional ao aporte 3, ter-se-á uma modalidade contratual que não recai necessariamente sob o regime comum 

do Estatuto das Licitações 4.  

Explica-se: o regime comum incide sobre contratos ou quaisquer outros ajustes em que haja obrigações recíprocas 
5, ou seja: quando os participantes têm interesses diversos e opostos, um de haver o preço, outro de obter o serviço 

ou o produto. Quando haja interesses comuns, o Estatuto aplica-se de forma mitigada 6” 

 

2 Numa expressão típica da área de licitações, se o BDI for igual a zero... 

3 Ou seja, que do resultado da parceria não decorra vantagem para a empresa, derivada do investimento público, senão o 

efeito sinergético da comparticipação.  

4 Este entendimento não é pacífico, mas a seu favor está Toshio Mukai, O novo estatuto..., op.cit., p. 21, Jessé Torres 

Pereira Junior, Comentários à Lei das Licitações e Contratos da Administração Pública, Ed. Renovar 1994, 2a. Ed, p. 

25 e seg., Marcos Juruena Villela Souto, op. cit. , p. 235, Diogo Figueiredo Moreira Neto, Curso de Direito 

Administrativo, Forense 1989, Diógenes Guasparini, Direito Administrativo, Saraiva 1992, p. 294-298, contando-se 

com decisões do TCU neste sentido, em particular TCU 001.582-5, DOU de 18/9/85, p. 13.651 e o acórdão publicado no 

DOU de 19/2/92 a p. 2.135. A distinção entre acordos nos quais os interesses são recíprocos (contratos) e aqueles em que 

eles são convergentes (convênios) encontrava-se também no Decreto 93.872 de 23 de dezembro de 1987 em seu Art. 48 ; 

note-se porém que tal norma dava às expressões o sentido exatamente contrário ao que aqui indicamos.  

5 Lei 8.666/93, art. 2o., par. único. No dizer de Jessé Torres, op.cit., p. 617: “propõe-se no convênio que um ente público 

repasse recursos financeiros para que outro ente, entidade vinculada ou empresa privada realize projeto de interesse 

público de competência comum ou concorrente, a nenhum deles movendo o fim de lucro, figura de todo estranha ao 



Ocorre que, se a União determina o working da patente através de ente estadual, por 

exemplo, ocorre realidade negocial submetida ao art. 106 da Lei 8.666. A “autorização”  

resultante da licença, em direito da propriedade intelectual 7 é uma outorga em sentido 

genérico, que pode ser inclusa em contrato, convênio, ou outros métodos de direito 

administrativo. Não é curial que se restrinja, em detrimento do interesse público, o que  se 

deve adequar à conveniência administrativa.  

De outro lado, atendendo o disposto na lei interna e no tratado, o decreto determina que 

atendida a emergência nacional ou o interesse público, a autoridade competente extinguirá 

a licença compulsória, respeitados os termos do contrato firmado com o licenciado “, e — 

acrescente-se — aos do eventual contrato firmado com terceiros para fabricação ou 

distribuição”. 

Não se pode igualmente ignorar as hipóteses (por exemplo, de emergência nacional)  em 

que, não cabendo aquisição governamental, mas suprimento direto à população por agentes 

públicos ou privados, é inaplicável a regra licitatória, mas há que se invocar os princípios 

de acesso isonômico dos agentes interessados às oportunidades propiciadas pelo ente 

público, como previsto no art. 37 da Constituição da República. 

O papel do INPI 

Em dispositivo final o decreto preceitua que a autoridade competente informará ao Instituto 

Nacional da Propriedade Industrial - INPI, para fins de anotação as licenças para uso 

público não comercial, concedidas sem fundamento no artigo 71 da Lei nº 9.279 de 1996, 

bem como alterações e extinção de tais licenças’. Claramente não se trata de anotação o ato 

do INPI. 

 

 
convênio”. Entenda-se bem: o fim de lucro vedado é aquele que resulta diretamente do acordo de parceria, não da 

utilização do objeto do desenvolvimento.  

6 Segundo o Art. 116 da Lei 8.666/93, e, na esfera federal, IN STN 2/93 e 3/93, DOU 23/4/93, Decisão do TCU no. 

395/91. A lei geral se aplicará “no que couber”. Vide Marçal Justen Filho, Comentários à Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos, 3a. Ed. Editora Aide 1994, p. 524.  

7 LDA, Art. 29. Depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra, por quaisquer modalidades, tais 

como: (...)  LPI, Art. 75 § 3º. A exploração e a cessão do pedido ou da patente de interesse da defesa nacional estão 

condicionadas à prévia autorização do órgão competente, assegurada indenização sempre que houver restrição dos 

direitos do depositante ou do titular;  Art. 150.  O uso da marca independe de licença, bastando sua autorização no 

regulamento de utilização; Art. 183. Comete crime contra patente de invenção ou de modelo de utilidade quem: I - fabrica 

produto que seja objeto de patente de invenção ou de modelo de utilidade, sem autorização do titular;  Lei de Cultivares,  

Art. 9º. A proteção assegura a seu titular o direito à reprodução comercial no território brasileiro, ficando vedados a 

terceiros, durante o prazo de proteção, a produção com fins comerciais, o oferecimento à venda ou a comercialização, do 

material de propagação da cultivar, sem sua autorização.  

 

 


