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RESUMO 

 

A presente dissertação analisa a atuação do Estado no setor farmacêutico e os 

instrumentos existentes no ordenamento jurídico mediante pode promover o acesso a 

medicamentos para o combate do câncer, atualmente, a segunda causa de morte natural 

no Brasil. Em razão da estreita relação com as patentes de medicamentos, serão 

analisadas as normas relativas aos direitos de propriedade intelectual no Brasil e no 

Direito Internacional, destacando-se o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de 

Propriedade Intelectual, mais conhecido como Acordo TRIPS, que fixou as regras 

mínimas dos direitos da propriedade intelectual a serem observadas pelos países 

signatários, tendo influenciado alterações estruturais no setor farmacêutico sobretudo 

dos países que não permitiam o patenteamento do medicamento, dentre os quais se 

inclui o Brasil. Diante disso, necessário compreender por que esse tema foi incluído no 

âmbito multilateral de comércio e os motivos pelos quais os países aceitaram ceder 

parte da autonomia na definição de suas políticas públicas. Como se vê, de um lado 

tem-se o direito à saúde, tendo por lastro o princípio da dignidade da pessoa humana e, 

de outro, o direito à propriedade intelectual, consistente na proteção às patentes de 

medicamentos, podendo haver, em determinado momento, uma colisão entre os 

interesses da sociedade e da iniciativa privada. Nesse sentido, analisam-se as hipóteses 

em que os direitos dos titulares de patentes podem ser restringidos, em razão dos abusos 

por eles praticados ou com fundamento na emergência nacional ou no interesse público. 

Na tentativa de tornar mais amplo o acesso aos medicamentos antineoplásicos, 

apresenta-se o licenciamento compulsório em razão do interesse público como 

importante instrumento para saúde pública.  

 

PALAVRAS-CHAVES: Direito a medicamento. Oncologia. Licença compulsória de 

patente. 
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ABSTRACT 

 

 

This dissertation analyses performance of the State in the pharmaceutical and the 

instruments in the legal system through which the State can promote access to 

medicines to fight against cancer, currently the second leading cause of natural death in 

Brazil. Because of close relationship with drug patents, will be analyzed standards on 

intellectual property rights in Brazil and International law, to be detached the 

Agreement on Aspects of Intelectual Property, better known as TRIPS agreement, 

which established the minimum rules of intellectual property rights to be observed by 

signatory countries, influencing structural changes in pharmaceutical sector especially 

the countries that did not allow the patenting of medicine, among which includes Brazil. 

Before this, necessary to understand why this issue was included within multilateral 

trade and reasons why countries agreed to cede Part of autonomy in setting their public 

policies. As seen in one side there’s the right to health, with the backing of the principle 

of dignity of the human being and the other, the right to intellectual property, consistent 

in protection for drug patents and there may be in given time, a collision between the 

interests of society and the private initiative. Accordingly, we analyse the cases in 

which the rights of patent holders may be restricted because of abuses by them or on the 

grounds of national emergency or public interest. In an attempt to become wider acces 

to anticancer drugs, presents the compulsory licensing in grounds of public interest as 

an important tool for public health. 

 

KEYWORD: Right to drugs. Oncology. Compulsory license for a patent. 
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I. INTRODUÇÃO 

 

Dentre os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988, 

o direito à saúde figura entre os mais debatidos nos âmbitos acadêmico, doutrinário e 

judicial. Após a inserção desse direito na Constituição Federal de 1988, a sociedade 

brasileira tem se conscientizado que, efetivamente, é a destinatária final da proteção 

conferida pelo Estado.  

Com efeito, a Constituição Federal de 1988 constitui-se marco histórico da 

proteção constitucional à saúde, de modo que, antes da sua promulgação, os serviços e 

ações de saúde eram destinados apenas a determinados grupos, os que poderiam, de 

alguma forma, contribuir, ficando de fora as pessoas quem não possuíam condições 

financeiras para custear o seu tratamento de forma particular e os que não contribuíam 

para a Previdência Social. 

A criação do Sistema Único de Saúde (SUS) pela Constituição Federal de 

1988 permitiu o acesso de todos aos serviços de saúde, garantindo à população o 

atendimento integral, abrangendo a assistência terapêutica integral, inclusive 

farmacêutica, consoante determina a Lei Federal 8080, de 19 de setembro de 1990, que 

regulamenta o SUS. 

Não obstante a proteção constitucional ao direito à saúde, a ausência de 

especificação do objeto desse direito e de definição dos princípios constitucionais 

relacionados à saúde tem dificultado a concretização desse direito fundamental. 

Nessa perspectiva, tem sido importante a participação do Poder Judiciário 

para garantir a efetivação do direito fundamental à saúde. Contudo, o crescimento das 

demandas judiciais relacionadas a este tema demonstra que a garantia desse direito 

fundamental não é medida simplória, mas que exige conhecimento prévio de conceitos 

que fogem do âmbito jurídico. 

Dentre as ações judiciais promovidas em face do Estado destacam-se as 

demandas em que se busca obter medicamento específico para tratamento oncológico. 

O câncer, a segunda causa de morte natural da população brasileira com 

estimativa para o ano de 2012 e 2013 de 518.510 novos casos1, impõe um desafio para o 

                                                           
1 INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA. Coordenação Geral 

de Ações Estratégicas. Coordenação de Prevenção e Vigilância. Estimativa 2012: incidência de câncer 

no Brasil. Rio de Janeiro: Inca, 2011.  

 



17 
 

direito, o de analisar as políticas públicas destinadas ao tratamento dessa enfermidade à 

luz do direito fundamental à saúde.  

A Política Nacional de Atenção Oncológica, instituída pela Portaria do 

Ministério da Saúde nº 2439/2005, tem o escopo de promover o direito à saúde aos 

doentes de câncer atendidos no Sistema Único de Saúde a partir do diagnóstico até o 

tratamento médico indicado. 

Nesse sentido, as seguintes indagações são apresentadas: O direito à saúde, 

no que toca ao tratamento do câncer, tem sido efetivo? A Política Nacional de Atenção 

Oncológica atende aos princípios da universalidade e da integralidade norteadores do 

Sistema Único de Saúde? A política pública voltada à oncologia promove o acesso ao 

doente de câncer do medicamento indicado ao tratamento de sua enfermidade? A 

proteção à propriedade intelectual tem relação com o acesso aos medicamentos? Quais 

os instrumentos que podem ser utilizados pelo Estado para a concretização do direito 

fundamental à saúde especificamente quanto ao acesso aos medicamentos 

antineoplásicos?  

Partindo da perspectiva constitucional do direito à saúde, bem como a estrutura 

procedimental prevista na Constituição Federal de 1988 para cumprir o dever estatal 

relacionado à saúde da população, denota-se que o objetivo geral do presente trabalho é 

analisar a política pública de saúde voltada à oncologia, especialmente no tocante ao 

fornecimento de medicamentos antineoplásicos, e indicar quais os instrumentos à 

disposição do Estado para tornar esses medicamentos mais acessíveis aos pacientes de 

câncer. 

Procura-se, ainda, determinar, segundo as coordenadas da Constituição Federal 

de 1988, quais os instrumentos existentes no ordenamento jurídico que se prestem a 

concretizar esse direito fundamental, além de saber em que medida o direito 

fundamental à saúde molda as decisões administrativas relacionadas à temática e em 

que sentido tem o Estado atuado para garantir esse direito fundamental. 

A resposta à interrogação sobre a atuação do Estado face o direito fundamental 

à saúde, por certo, será supedâneo para a análise da Política Nacional de Atenção 

Oncológica. 

O presente trabalho não se esgota na análise constitucional, portanto, sendo de 

grande importância, além da análise das Leis, o estudo das formas jurídicas que 

exteriorizam a vontade do Estado, como as Portarias relacionadas ao tema. 
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No tocante à metodologia adotada, a pesquisa utilizou-se de dados 

constantes no ordenamento legal, na doutrina e na jurisprudência do Brasil e do exterior. 

A consciência da importância social da temática e a complexidade do tema 

justifica o estudo interdisciplinar, motivo pelo qual o direito constitucional dialoga com 

o Direito Administrativo, com o direito econômico, com o Direito Internacional e o 

Direito de Propriedade Industrial, sendo impossível ignorar qualquer dessas vertentes.  

O núcleo da pesquisa, por óbvio, permanece no âmbito do direito 

constitucional que é, inclusive, o vetor das demais disciplinas. 

Em termos metodológicos, a presente dissertação parte do quadro normativo 

que envolve a saúde, bem como a propriedade intelectual, em especial as patentes, 

extraindo desse tema os estudos doutrinários, as relevantes decisões dos Tribunais 

Superiores sobre a temática, de modo a apresentar as soluções apresentadas no 

ordenamento jurídico no tocante ao tema. 

O presente trabalho, quanto à estruturação, compõe-se de cinco capítulos. O 

capítulo primeiro, que inaugura essa dissertação, expôs a problemática do direito à 

saúde quanto à indefinição do seu objeto, o caráter procedimental desse direito, 

fundamental e a moldura administrativa antecipada pela Constituição Federal de 1988. 

O capítulo dois, por sua vez, cuidará da atuação do Estado no setor 

farmacêutico e da relação existente entre a saúde, a propriedade intelectual e o mercado. 

Inicialmente, será analisada a organização administrativa da saúde, proposta 

pelo constituinte, com seus princípios, diretrizes e atribuições. O enfoque ao estudo da 

saúde pública terá como ponto de partida a Constituição Federal de 1988, importante 

especialmente por ter universalizado os serviços de saúde e proposto a criação de 

arcabouço administrativo para atender a saúde da população brasileira. 

Ainda no capítulo dois, discorrer-se-á sobre a previsão constitucional à 

propriedade intelectual e, especificamente, à patente, indicando de que forma essa 

salvaguarda pode interferir na efetivação do direito à saúde da população.  

Finalizando o capítulo dois, ver-se-á de que forma a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA), representando a atuação estatal, intervém no setor 

farmacêutico desde a aprovação de um pedido de patente de medicamento ao registro 

desse produto farmacêutico. Da mesma forma, será analisado o comportamento do 

Estado no que diz respeito ao controle prévio de preços dos medicamentos realizado 

pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamento (CMED) e em relação à 
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repressão às condutas das empresas que objetivem a dominação dos mercados, a 

eliminação da concorrência e o aumento arbitrário dos lucros. 

Coube ao capítulo três aprofundar o estudo sobre a proteção à propriedade 

intelectual, em primeiro lugar, sob viés internacional e, em seguida, de acordo com o 

ordenamento jurídico brasileiro. Para isso, traça-se um percurso histórico que parte de 

uma perspectiva local e retributiva existente na idade média para uma dimensão 

internacional e desenvolvimentista a partir dos tratados internacionais.  

Nesse particular, é apresentada a Convenção de Paris para Proteção da 

Propriedade Intelectual, primeiro tratado internacional sobre a proteção à propriedade 

intelectual, cujas regras possuíam o condão de proteger minimamente os direitos dos 

inventores, deixando aos países signatários a liberdade para legislarem em seus 

ordenamentos internos da forma como lhes conviessem, o que possibilitava aos países a 

adequação do conceito de propriedade intelectual aos interesses nacionais. 

Como se detalhará no capítulo três, o principal palco em que se debatia a 

proteção à propriedade intelectual no mundo passou a ser, a partir de 1974, a 

Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI). Essa organização 

internacional cedeu espaço à Organização Mundial do Comércio (OMC), sobretudo 

após a aprovação do chamado Acordo TRIPS, em razão do pedido de países mais 

desenvolvidos, os quais preferiram incluir a propriedade intelectual no âmbito 

multilateral do comércio. 

Como se verá no capítulo três, o Acordo TRIPS constituiu um marco 

histórico importante para as patentes de medicamentos, porquanto obrigou os países 

signatários a estenderem a proteção legal a todos os produtos e invenções sem distinção, 

alcançando os medicamentos.  

Conforme será aprofundado, após o Acordo TRIPS, os países tiveram que 

adaptar o ordenamento legal às determinações contidas no Tratado internacional. No 

Brasil uma nova Lei de Propriedade Industrial foi aprovada para atender ao 

compromisso internacional assumido, a Lei Federal 9279, de 14 de maio de 1996, a qual 

estendeu o prazo para proteção às patentes e incluiu o medicamento como produto a ser 

patenteável, dentre outras modificações que serão detalhadas em tempo oportuno. 

Delineado esse cenário, o capítulo quatro identificará as flexibilidades 

previstas na Lei Federal 9279/96, em estrita observância com o Acordo TRIPS, que 

permitam ao Brasil a adoção de políticas públicas de acesso a medicamentos 
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antineoplásicos. Serão analisadas as situações em que os direitos de titulares de patentes 

devem ser restringidos.  

Nesse sentido, serão apresentadas as hipóteses legais em que se autoriza a 

declaração da licença compulsória para restabelecer a livre concorrência, comprovado o 

abuso do poder econômico relativo à patente, o abuso do próprio direito de patente ou a 

ausência e insuficiência de exploração local da patente.  

Além dessas hipóteses, quando determinado conhecimento não puder ser 

explorado sem que haja violação de patente anteriormente registrada, a Lei 9279/96 

prevê o licenciamento compulsório a fim de promover o acesso à tecnologia tanto de 

uma como de outra patente dependentes entre si. 

Por fim, o licenciamento compulsório em razão do interesse público será 

apresentado como instrumento mais drástico de flexibilização da patente, porque essa 

hipótese dispensa comportamento ilegal por parte do detentor da patente, bastando a 

identificação de interesse público que albergue a decisão. 

Consoante se apontará, o interesse particular do detentor da patente será 

analisado sob o prisma do acesso a medicamentos antineoplásicos como um dos 

aspectos do direito fundamental à saúde. Será analisada como e em que medida a 

adoção desse instrumento legal poderá beneficiar, em especial, aos doentes de câncer.  

Considerando que o ponto central do presente trabalho é o acesso aos 

medicamentos em favor dos pacientes de câncer, fundamental analisar a política pública 

voltada à oncologia. Nessa linha, expõe-se a Política Nacional de Atenção Oncológica 

como política do Sistema Único de Saúde e a sua adequação aos princípios 

constitucionais relacionados ao direito fundamental à saúde. 

Na trilha do que propõe a presente dissertação, resta clara a relevância da 

temática para a sociedade. Reconhece-se a existência de instrumentos conferidos ao 

Estado para possibilitar ao cidadão uma vida mais digna e mais saudável e cumprir o 

dever constitucionalmente conferido de promover o acesso igualitário e universal às 

ações e serviços de saúde para sua promoção, proteção e recuperação.  

O direito fundamental à saúde é abordado como fundamento para a 

promoção do acesso aos medicamentos em favor dos pacientes de câncer, justificando 

postura mais interventiva do Estado no cenário econômico. 
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2. A INTERFACE ENTRE O ACESSO À SAÚDE E A PROPRIEDADE 

INTELECTUAL: A NECESSÁRIA INTERVENÇÃO DO ESTADO NO SETOR 

FARMACÊUTICO 

 

No presente capítulo, será apresentado, primeiro, o organograma 

administrativo da saúde pública no Brasil, e os pontos que serão importantes para o 

desenvolvimento do tema, especificamente sobre o acesso aos medicamentos 

antineoplásicos. 

Após discorrer sobre os principais apontamentos do Sistema Único de 

Saúde, a propriedade intelectual será estudada sob a ótica constitucional e, 

especificamente, no tocante à regulamentação das patentes de medicamentos no Brasil, 

tendo em vista a relação existente entre a proteção patentária e o acesso aos produtos 

farmacêuticos. 

Da mesma forma, por ter íntima relação com o acesso aos medicamentos, o 

presente capítulo tratará sobre a atuação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA), especialmente importante porque tem a responsabilidade legal de analisar o 

pedido de patente de medicamento, juntamente com o Instituto Nacional de Propriedade 

Industrial (INPI), no que toca aos aspectos de saúde pública. 

A importância da ANVISA ressalta-se porquanto participa não apenas na 

análise do pedido de patente, mas também do registro dos medicamentos, requisito 

anterior à comercialização dos produtos farmacêuticos no território brasileiro. 

Após a aprovação dos pedidos de patente e registro do medicamento, a 

ANVISA participa, através da Secretaria Executiva da Câmara de Regulação do 

Mercado de Medicamentos (CMED), do monitoramento dos preços dos medicamentos, 

auxiliando tecnicamente o estabelecimento do preço de novos medicamentos. 

A Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED) é o órgão 

interministerial que regula o mercado de medicamento e estabelece critérios para a 

definição e o ajuste de preços. Sua atuação independe da ANVISA, merecendo, em 

razão disso, tópico específico nessa dissertação. 

Antes de tudo, o esboço da saúde pública brasileira, cuja nova versão foi 

inaugurada com a Constituição Federal de 1988, a partir de quando foi estabelecido o 

Sistema Único de Saúde como política pública de saúde. 
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2.1 AS DIRETRIZES CONSTITUCIONAIS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 

 

O direito à saúde foi inserido na Constituição Federal de 1988 no título 

destinado à ordem social, que tem como objetivo o bem-estar e a justiça social. 

Parafraseando Fabiano André de Souza Mendonça, a ordem social revela a finalidade de 

toda a sistemática estatal, porquanto é o homem o meio e o fim do Direito2. 

Nessa perspectiva, a Constituição Federal de 1988, no seu Art. 6º, 

estabelece como direitos sociais fundamentais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a 

segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância3. 

Em seguida, no Art. 196, a Constituição Federal de 1988 reconhece a saúde 

como 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. 

Dentre os direitos sociais, o direito à saúde foi eleito pelo constituinte como 

de peculiar importância4. A forma como foi tratada, em capítulo próprio, demonstra o 

cuidado que se teve com esse bem jurídico. Com efeito, o direito à saúde, por estar 

intimamente atrelado ao direito à vida, manifesta a proteção constitucional à dignidade 

da pessoa humana5. 

                                                           
2 MENDONÇA, Fabiano André de Souza. O direito econômico fundamental à propriedade. In LEITE, 

George Salomão Leite e SARLET, Ingo Wolfgang (coordenadores). Direitos Fundamentais e Estado 

Constitucional. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 30. 
3 Antes mesmo da promulgação da Constituição Federal de 1988, Paulo Lopo Saraiva já defendia a 

protelao aos direitos sociais, os quais definiu como sendo “o conjunto de princípios e normas imperativas 

que tem por sujeito os grupos e os membros dos grupos, tem por objetivo (fim) a adaptação da forma 

jurídica (Leis, Códigos) à realidade social e visa (atuação), nesta adaptação, à colaboração de todos ao 

bem comum.” SARAIVA, Paulo Lopo. Garantia Constitucional dos Direitos Sociais no Brasil. Rio de 

Janeiro: Editora Forense, 1983, p. 23. 
4 O reconhecimento da saúde como direito fundamental social foi inovação da Constituição Federal de 

1988. Inexistiu em constituições anteriores a previsão de acesso aos serviços de saúde de forma universal 

e igualitária. As Constituições de 1824 e 1891 foram omissas no tocante ao direito à saúde. As 

Constituições Federais de 1934, 1937, 1946 e 1967, por sua vez, apenas delimitavam as competências 

legislativas dos entes federativos. 
5 Sobre o princípio da dignidade da pessoa humana, Edilson Pereira Nobre Júnior ensina que “Além das 

facetas apontadas, a consagração constitucional da dignidade da pessoa humana resulta na obrigação do 

Estado em garantir à pessoa humana um patamar mínimo de recursos, capaz de prover- lhe a subsistência. 

[...] Doutro lado, o direito à existência digna não é assegurado apenas pela não-abstenção do Estado em 

afetar a esfera patrimonial das pessoas sob a sua autoridade. Passa também pelo cumprimento de 

prestações positivas. Não foi à toa que a nossa Lei Fundamental impôs, ao Estado e à sociedade, a 

realização de ações integradas para a implementação da seguridade social (art. 194), destinada a assegurar 

a prestação dos direitos inerentes à saúde, à previdência e à assistência social”. NOBRE JUNIOR, Edilson 

Pereira. O direito brasileiro e o princípio da dignidade da pessoa humana. Revista de Informação 

Legislativa, Brasília a. 37 n. 145 jan./mar. 2000. 
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A saúde, consagrada na Constituição Federal de 1988 como direito social 

fundamental6, recebe, deste modo, proteção jurídica diferenciada na ordem jurídico-

constitucional brasileira7. 

Ao reconhecer a saúde como direito social fundamental8, o Estado obrigou-

se a prestações positivas, e, por conseguinte, à formulação de políticas públicas sociais e 

econômicas destinadas à promoção, à proteção e à recuperação da saúde.  

A proteção constitucional à saúde seguiu a trilha do Direito Internacional9, 

abrangendo a perspectiva promocional, preventiva e curativa da saúde, impondo ao 

Estado o dever de tornar possível e acessível à população o tratamento que garanta 

senão a cura da doença, ao menos, uma melhor qualidade de vida. 

O conceito de saúde evoluiu, hoje não mais é considerada como ausência de 

doença, mas como o completo bem-estar físico, mental e social do homem. Contudo, o 

debate sobre o direito à saúde ainda segue no sentido do combate às enfermidades e 

consequentemente ao acesso aos medicamentos. 

Em última análise, há de se concordar com as palavras de Schwartz10, para 

quem o escopo do direito sanitário é a libertação de doenças. 

                                                           
6 O presente estudo parte do pressuposto de que a saúde constitui-se, na ordem jurídico-constitucional, 

como direito fundamental, revelado em uma dupla fundamentalidade, formal e material, nos termos 

sintetizados por Ingo Sarlet: “A fundamentalidade formal encontra-se ligada ao direito constitucional 

positivo e, ao menos na Constituição pátria, desdobra-se em três elementos: a) como parte integrante da 

Constituição escrita, os direitos fundamentais (e, portanto, também a saúde), situam-se no ápice de todo o 

ordenamento jurídico, cuidando-se, pois, de norma de superior hierarquia; b) na condição de normas 

fundamentais insculpidas na Constituição escrita, encontram-se submetidos aos limites formais 

(procedimento agravado para modificação dos preceitos constitucionais) e materiais (as assim 

denominadas "cláusulas pétreas") da reforma constitucional; c) por derradeiro, nos termos do que dispõe 

o artigo 5, parágrafo 1, da Constituição, as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais são 

diretamente aplicáveis e vinculam diretamente as entidades estatais e os particulares. [...]. Já no que diz 

com a fundamentalidade em sentido material, esta encontra-se ligada à relevância do bem jurídico 

tutelado pela ordem constitucional, o que - dada a inquestionável importância da saúde para a vida (e vida 

com dignidade) humana - parece-nos ser ponto que dispensa maiores comentários.” SARLET, Ingo 

Wolfgang. Algumas Considerações em torno do Conteúdo, Eficácia e Efetividade do direito à saúde na 

Constituição de 1988. Revista Diálogo Jurídico, Salvador, CAJ – Centro de Atualização Jurídica, n. 10, 

janeiro, 2002, Disponível em <http://www.direitopublico.com.br>. Acesso em 30.11.2011. p. 2/3. 
7 SARLET, Ingo Wolfgang. Algumas Considerações em torno do Conteúdo, Eficácia e Efetividade do 

direito à saúde na Constituição de 1988. Revista Diálogo Jurídico, Salvador, CAJ – Centro de 

Atualização Jurídica, n. 10, janeiro, 2002, Disponível em <http://www.direitopublico.com.br>. Acesso 

em 30.11.2011. p. 2. 
8 Nesse sentido conferir: MARTINS, Leonardo; DIMOULIS, Dimitri. Teoria Geral dos Direitos 

Fundamentais. 2ª Edição revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010. 
9 A Organização Mundial de Saúde – OMS ofertou um conceito de saúde o mais abrangente possível, 

tratando o direito à saúde não apenas como ausência de doenças, mas como o completo bem-estar físico, 

mental e social do homem. 
10 SCHWARTZ, Germano. A Autopoiese do Sistema Sanitário. Revista do Direito Sanitário. Volume 4, 

n. 1, março de 2003, p. 54 
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O presente trabalho dispõe-se a analisar o dever do Estado no tocante à 

recuperação da saúde, especificamente, em relação ao doente de câncer. Nesse sentido, 

buscar-se-á indicar os instrumentos legais existentes para o cumprimento do dever 

estatal de garantir a saúde da população e possibilitar o acesso mais amplo possível aos 

medicamentos necessários à recuperação da saúde.  

A importância de delimitar o tema exsurge quando se tem em vista que a 

Constituição Federal, no Art. 196, adotou o conceito amplo de saúde ao incumbir o 

Estado do dever de elaborar políticas sociais e econômicas que permitam o acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da 

saúde. 

A par de assegurar o direito à saúde, a Constituição Federal de 1988 não 

delimitou objeto desse direito fundamental, não especificando “se o direito à saúde 

como direito a prestações abrange todo e qualquer tipo de prestação relacionada à saúde 

humana”11.  

Discute-se se o Estado, em seu dever de prestação dos serviços de saúde, 

obriga-se a disponibilizar o atendimento médico-hospitalar e odontológico, o 

fornecimento de todo tipo de medicamento indicado para o tratamento de saúde, a 

realização de exames médicos de qualquer natureza, o fornecimento de aparelhos 

dentários, próteses, óculos, dentre outras possibilidades. 

Para Ingo Sarlet12 é o Legislador federal, estadual e municipal, a depender 

da competência legislativa prevista na própria Constituição, quem irá concretizar o 

direito à saúde, devendo o Poder Judiciário, quando acionado, interpretar as normas da 

Constituição e as normas infraconstitucionais que a concretizarem13. Com a indefinição 

                                                           
11 SARLET, Ingo Wolfgang. Algumas considerações em torno do conteúdo, eficácia e  efetividade do 

direito à saúde na Constituição de 1988. Panóptica, Vitória, ano 1, n. 4, dez. 2006, p. 1-22. Disponível 

em: <http://www.panoptica.org>. Acesso em: 30/11/2011, p. 15. 
12 Idem, p. 15. 
13 Não é objeto da presente dissertação aprofundar o debate em torno do direito à saúde, indicando as 

teses que envolvem a temática como a análise do princípio do mínimo existencial, da doutrina da reserva 

do possível, da suposta afronta ao princípio da separação dos poderes, do princípio da legalidade 

orçamentária.  De todo modo, indicam-se como leitura complementar os seguintes manuscritos: 

BORGES, Alice Gonzales. Reflexões sobre a judicialização de políticas públicas. Revista Brasileira de 

Direito Público – RBDP, ano 7, n. 25, pp. 9-44, abr./jun., 2009; BARROSO, Luís Roberto. Da Falta de 

Efetividade à Judicialização Excessiva: Direito à Saúde, Fornecimento Gratuito de Medicamentos e 

Parâmetros para a Atuação Judicial. In SOUZA NETO, Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel (org.). 

Direitos Sociais: fundamentos, judicialização e direitos sociais em espécie. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 

2008; BAHIA, Cláudio Jose Amaral; ABUJAMRA, Ana Carolina Peduti. A Justiciabilidade do direito 

fundamental à saúde: Concretização do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Revista 

dos Tribunais. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010. Ano 99, volume 892, fevereiro, pp. 

37/85. 
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do que seria o objeto do direito à saúde, o legislador foi incumbido do dever de elaborar 

normas em consonância com a Constituição Federal de 1988. 

Sabe-se que a aplicação da norma constitucional depende intrinsicamente de 

procedimentos a serem executados pelo Estado, bem como criação de estruturas 

organizacionais para o cumprimento do escopo constitucional de promover, preservar e 

recuperar a saúde e a própria vida humana. 

Há, portanto, um claro dever do Estado de criar e fomentar a criação de 

órgãos aptos a atuarem na tutela dos direitos e procedimentos adequados à proteção e 

promoção dos direitos.  

Como bem acentua Robert Alexy14, “as normas de organização e 

procedimento devem ser criadas de forma que o resultado seja, com suficiente 

probabilidade e em suficiente medida, conforme os direitos fundamentais.” Do mesmo 

modo, orienta Ingo Sarlet, 

Se os direitos fundamentais são, sempre e de certa forma, dependentes da 

organização e do procedimento, sobre estes também exercem uma influência 

que, dentre outros aspectos, se manifesta na medida em que os direitos 

fundamentais podem ser considerados como parâmetro para a formatação das 

estruturas organizatórias e dos procedimentos, servindo, para além disso, 

como diretrizes para a aplicação e interpretação das normas procedimentais.15  

 

Ainda sobre a íntima vinculação entre direitos fundamentais, organização e 

procedimento, pontua Ingo Sarlet que “os direitos fundamentais são, ao mesmo tempo e 

de certa forma, dependentes de organização e do procedimento, mas simultaneamente 

também atuam sobre o direito procedimental e as estruturas organizacionais”16. 

Significa dizer que, ao mesmo tempo em que os deveres de proteção do Estado devem 

concretizar-se mediante normas administrativas e com a criação de órgãos destinados ao 

cumprimento da tutela e promoção de direitos, a extensão e limites dessas normas e 

órgãos são impostos pela própria Constituição. 

Na linha dos autores citados, Konrad Hesse17 defende que a organização e o 

procedimento podem ser considerados o único meio de alcançar um resultado conforme 

aos direitos fundamentais e de assegurar a sua eficácia. Do outro lado, é direito do 

cidadão 

                                                           
14 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 473. 
15 SARLET, Ingo Wolfgang. Os Direitos Fundamentais, sua dimensão organizatória e procedimental e o 

direito à saúde: algumas aproximações. Revista de Processo. Ano 34, vol. 175, setembro, 2009, p. 21. 
16 idem, p. 20. 
17 HESSE, Konrad. Elementos de Direito Constitucional da República Federal da Alemanha. 

(Tradução de Luís Afonso Heck). Porto Alegre: Editora Sergio Antonio Fabris, 1998, p. 434. 
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obter do Estado prestações positivas, as quais, pela importância que detém, 

ultrapassam o campo da discricionariedade administrativa para uma 

inafastável vinculação de índole e força constitucionais, de modo que as 

pautas de atuação governamental estabelecidas no próprio seio da Lei de 

Outubro, jamais poderão ser relegadas a conceitos de oportunidade ou 

conveniência do agente público, eis que não podem transformar-se em mero 

jogo de palavras, pois, como visto, são indispensáveis à manutenção do 

“status” de dignidade da pessoa humana18. 

 

No que toca ao direito à saúde, foram inseridos, no próprio texto 

constitucional, relevantes matizes da dimensão organizatória e procedimental. A 

Constituição Federal de 1988, nos Arts. 198 a 200, atribuiu ao Sistema Único de Saúde 

a coordenação e a execução das políticas para proteção e promoção da saúde no Brasil. 

A Constituição Federal de 1988 não se limitou a prever a criação de uma 

estrutura organizacional para garantir o direito à saúde, indicou, ainda, como seria 

atuação desse órgão administrativo e os objetivos que deveria perseguir, conferindo o 

esboço do que seria o Sistema Único de Saúde. Mesmo com a previsão constitucional, 

os procedimentos para o adequado funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS), 

bem como as atribuições específicas dos órgãos, só puderam ser concretizadas a partir 

da elaboração das Leis específicas da Saúde. 

Nesse propósito, foi criada a Lei Federal 8080, de 19 de setembro de 1990, 

que dispõe sobre as atribuições e funcionamento do Sistema Único de Saúde, bem como 

a Lei Federal 8142, de 28 de dezembro de 1990, que trata sobre a participação da 

comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as transferências 

intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde. 

Há procedimentos do SUS que são veiculados por meio de regulamentos, 

decretos, portarias, especificados no capítulo a seguir. Essas normas infralegais devem 

adequar-se à moldura constitucional que impõe a observância dos procedimentos à 

efetivação dos direitos fundamentais. 

Desse modo, integra o chamado direito sanitário não apenas a Constituição 

Federal de 1988 e leis específicas atinentes à saúde, mas também as portarias e 

protocolos dos SUS, sendo imperioso que todas as normas atendam à finalidade 

constitucional do direito à saúde.  

                                                           
18 BAHIA, Cláudio Jose Amaral; ABUJAMRA, Ana Carolina Peduti. A Justiciabilidade do direito 

fundamental à saúde: Concretização do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Revista 

dos Tribunais. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010. Ano 99, volume 892, fevereiro, pp. 

37/85, p. 57/58. 
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Cabe ao Estado, por ser o responsável pela consecução da saúde, a 

regulamentação, fiscalização e controle das ações e serviços de saúde. Desse modo, o 

amplo acesso aos medicamentos, por integrar a política sanitária, insere-se no contexto 

da efetivação do direito à saúde, de modo que as políticas e ações atinentes aos produtos 

farmacêuticos devem sempre atender ao mandamento constitucional de relevância 

pública. 

A Constituição Federal de 1988, em seu Art. 198, estabelece como diretrizes 

do Sistema Único de Saúde (i) a descentralização, com direção única em cada esfera de 

governo, (ii) o atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem 

prejuízo dos serviços assistenciais e (iii) a participação da comunidade. 

Importante observar que as diretrizes do SUS não se esgotam nessas três 

diretrizes, porquanto ao longo da seção destinada à saúde observam-se alguns 

fundamentos desse direito, que servem de norte para a conduta da Administração 

Pública no tocante ao direito à saúde. 

O presente tópico se dedicará aos pontos cujo conhecimento revela-se 

imprescindível ao estudo dos medicamentos do câncer, tais como a universalidade no 

acesso à saúde, a integralidade no atendimento, a descentralização dos serviços e ações 

de saúde e, por fim, o financiamento do SUS.  

A universalidade não só constitui uma diretriz do Sistema Único de Saúde, 

mas também a base de toda a estrutura administrativa da saúde. A integralidade, por sua 

vez, relaciona-se sensivelmente com a política de fornecimento de medicamento, porque 

diz respeito à assistência terapêutica fornecida ao usuário do SUS. Em relação à 

descentralização dos serviços e ações de saúde e ao financiamento, apesar de serem 

analisados separadamente, há uma estreita interferência de um assunto sobre o outro, 

devendo-se analisar se a transferência de obrigações dá-se com o correspondente 

repasse financeiro em favor da saúde. É o que se verá nas linhas a seguir. 

 

2.1.1 O caminho da universalização dos serviços de saúde 

  

Na primeira oportunidade em que mencionou o direito à saúde, a 

Constituição já apontou a diferença do tratamento dispensado a esse direito 

diferenciando-o da previdência social19. 

                                                           
19 A saúde, a previdência e assistência social constituem a seguridade social, segundo a redação do Art. 

194 da Constituição Federal de 1988. 
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O que parece um detalhe, em verdade, é um importante marco histórico, 

porquanto, apenas após a Constituição Federal de 1988, foi reconhecido o direito de 

todos de obter os serviços e ações de saúde independentemente de contribuição, 

diferentemente do que ocorre no sistema de previdência social, essencialmente 

contributivo. 

O estudo sobre a história da saúde pública revela o tratamento desigual a 

que esteve submetida a população brasileira, caracterizando-se pela ausente ou pouca 

intervenção do Poder Público e a restrição de serviços de saúde a determinadas classes 

sociais.20  

O Sistema Único de Saúde substituiu o Instituto Nacional de Assistência 

Médica da Previdência Social (INAMPS), autarquia responsável pela saúde dos 

contribuintes da Previdência desde 1974, quando foi desmembrado o Instituto Nacional 

de Previdência Social (INPS) até 1990, ano em que foi aprovada a Lei 8080, que 

implementou o Sistema Único de Saúde (SUS). 

Importante salientar que os beneficiários da saúde eram apenas as pessoas 

que contribuíam com a Previdência Social, em regra, pessoas com vínculo empregatício. 

Aos excluídos da Previdência Social restava a prestação dos serviços de saúde apenas 

                                                           
20 No período colonial, os serviços de saúde eram desenvolvidos pelas Santas Casas de Misericórdia. No 

Império, passou-se a intervir na saúde pública mediante o controle sanitário nos portos, onde todas as 

embarcações suspeitas de transportar enfermos eram submetidas à quarentena. A intervenção estatal na 

saúde aumentou com as crescentes epidemias nas cidades, resultando na criação, em 1900, de duas 

importantes instituições, respectivamente, no Rio de Janeiro e em São Paulo: O Instituto Soroterápico 

Federal e o Instituto Butantan. Outro importante marco para saúde pública foi a criação, em 1920, do 

Departamento Nacional de Saúde Pública – DNSP, um embrião do Ministério da Saúde, criado apenas em 

1953. Apenas com a publicação do decreto n° 4.682, conhecido como Lei Eloy Chaves, em 1923, houve 

previsão legal da assistência à saúde. A Lei Eloy Chaves determina a criação, em cada uma das empresas 

de estrada de ferro, uma Caixa de Aposentadoria e Pensões – CAP para os respectivos empregados, os 

quais teriam direito a assistência médica familiar, bem como a medicamentos obtidos a preço especial, 

sob a condição de contribuírem para os fundos da Caixa. Esse modelo foi estendido para outros 

profissionais a partir do Decreto 20.465/31. Como se percebe, as contribuições continuavam sendo 

realizadas a partir de descontos nos salários dos trabalhadores. A contribuição financeira do Estado 

apenas deu-se a partir da criação do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Marítimos, destinado a 

conceder ao pessoal da marinha marcante nacional os benefícios das aposentadorias e pensões. 

Posteriormente, foram criados o IAP dos industriários, dos Comerciários, todos marcados pelo caráter 

contributivo como condição para prestação do serviço de saúde. Com a criação do Instituto Nacional da 

Previdência Social – INPS pelo Decreto 72/66, os IAP’s foram unificados. Além do INPS, em favor dos 

empregados urbanos, foram criados o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural - FUNRURAL e o 

Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado - IPASE, em beneficio dos trabalhadores 

rurais contribuintes e servidores públicos respectivamente.  Em favor dessas classes, com o escopo de 

prestar-lhes assistência médica, a Lei 6.439/77 criou o Instituto Nacional de Assistência Médica da 

Previdência Social – INAMPS. Para aprofundar o estudo sobre o histórico da saúde pública do Brasil, 

conferir BERTOLLI FILHO, Claudio. História da saúde pública no Brasil. São Paulo: Ática, 2010 e 

BRASIL. Direito Sanitário e Saúde Pública: Manual de atuação jurídica em saúde pública e coletânea 

de leis e julgados em saúde, volume II, Brasília: Ministério da Saúde, 2003. 
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na forma preventiva, estando à mercê dos serviços de instituições filantrópicas de saúde 

para os demais serviços médicos.  

A universalização dos serviços públicos de saúde foi resultado da influência 

do movimento sanitarista na Assembleia Constituinte de 1987.  Um dos mais 

importantes atos políticos do chamado movimento sanitarista ocorreu entre 17 a 21 de 

março de 1986, em Brasília - DF, onde se realizou a VIII Conferência Nacional de 

Saúde (CNS), tendo discutido, dentre outros temas, a reformulação do sistema nacional 

de saúde pública, sobretudo, com a ampliação da cobertura e dos beneficiários dos 

serviços de saúde. 

Após a VIII Conferência Nacional de Saúde, formulou-se o Sistema 

Unificado e Descentralizado da Saúde (SUDS) a partir de convênios entre o INAMPS e 

os Estados, esboço do Sistema Único de Saúde (SUS), trazido pela Constituição Federal 

de 1988. 

O Sistema Único de Saúde (SUS), organização administrativa destinada à 

promoção da saúde pública brasileira, cujo acesso deve ser universal e igualitário, 

constitui-se como uma rede regionalizada e hierarquizada, organizando-se de acordo 

com as diretrizes estabelecidas pela própria Constituição Federal de 1988, consoante se 

registra a seguir: 

 

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. Art. 

198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada 

e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as 

seguintes diretrizes: 

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo; 

II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem 

prejuízo dos serviços assistenciais; 

III - participação da comunidade. 

 

O princípio da universalidade não está expresso em dispositivo 

constitucional, mas é norma facilmente extraída do Art. 196 da Constituição Federal de 

1988, que prevê o acesso universal às ações e serviços de saúde, o que possibilita o 

ingresso de qualquer pessoa no Sistema Único de Saúde (SUS).  

Além de universal, o acesso deve ser igualitário, não devendo haver 

distinção em relação a grupo de pessoas, nem de serviços prestados.  
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Para que o acesso seja universal e igualitário, impõe-se a gratuidade dos 

serviços, porquanto não se pode considerar universal, serviço público que exija 

contrapartida pecuniária21.  

Para conseguir atender à população, o SUS conta com rede própria e 

contratada, sendo que a participação da iniciativa privada dá-se apenas de forma 

complementar, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fim lucrativo. 

Consoante se lê no Art. 200 da Constituição Federal de 1988, as atribuições 

do SUS variam da competência fiscalizatória e de controle das atividades que envolvam 

a saúde, passando pela produção de medicamentos e insumos, preparação dos 

profissionais e a busca pela inovação na saúde. 

Apesar de ter dado os contornos procedimentais do SUS, a Constituição 

Federal de 1988 reservou à Lei específica a regulamentação do modelo estabelecido 

para prestação do serviço de saúde pública.  

Em obediência à norma constitucional, foi publicada a Lei Federal n. 

8080/90, que trata da organização do SUS, bem como a Lei Federal 8142/90, que dispõe 

sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências 

intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde, ambas formando a Lei 

Orgânica da Saúde. 

A Lei Federal 8.080/90, em seu Art. 2º, reconhece a saúde como direito 

fundamental do ser humano, sendo do Estado o dever de prover as condições 

indispensáveis ao seu pleno exercício.  

Em seguida, o Art. 5º estabelece os principais objetivos do SUS: (i) 

identificar e divulgar os fatores condicionantes e determinantes da saúde; (ii) formular 

política de saúde; (iii) promover, proteger e recuperar a saúde a partir de ações 

assistenciais e de atividades preventivas. 

No tocante às atribuições do Sistema Único de Saúde, a Lei Federal 

8.080/90 reitera os dispositivos constitucionais e acrescenta outras obrigações no Art. 

6º, sendo que uma se destaca em razão da pertinência com este trabalho, a assistência 

                                                           
21 Fátima Vieira Henriques defende que “a gratuidade só é obrigatória no caso de serviços amparados pela 

Lei 8080/90 e sua regulamentação; consequentemente, se pleiteadas em juízo quaisquer outras prestações 

de saúde não abrangidas a priori – como, por exemplo, o fornecimento de medicamentos não incluídos 

nas listagens oficiais ou em desconformidade com os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas 

estabelecidas pelo Ministério da Saúde -, é requisito indispensável à concessão da ordem a demonstração 

pelo postulante de sua necessidade financeira.” HENRIQUES, Fátima Vieira. Direito Prestacional à 

Saúde e Atuação Jurisdicional. In SOUZA NETO, Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel. Direitos 

Sociais: Fundamentos, Judicialização e Direitos Sociais em Espécie, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, 

p. 830. 
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terapêutica integral, inclusive farmacêutica, disposta no inciso I, alínea d, do mesmo 

artigo. 

Destacam-se, ainda, os incisos VI e X, ambos incumbindo ao SUS a 

formulação da política de medicamentos e incentivo ao desenvolvimento científico e 

tecnológico na área de saúde.  

A Lei Federal 8.080/90 trata, ainda, do financiamento da saúde, sendo este 

tema, posteriormente, objeto da Lei Complementar 141/2011, que será estudada em 

tópico específico. Antes disso, alguns apontamentos serão realizados sobre a assistência 

terapêutica integral no SUS e a descentralização na saúde, temas importantes por 

direcionarem a política pública de saúde no Brasil. 

 

2.1.2 A Assistência terapêutica integral no SUS 

 

O termo “atendimento integral”, inserido na Constituição Federal como um 

dos princípios norteadores da saúde, foi emprestado da medicina integral que propunha 

uma conduta médica que não se reduzisse às dimensões exclusivamente biológicas, em 

detrimento das considerações psicológicas e sociais22. Segundo Ruben Araújo Matos23, 

a noção de medicina integral foi adaptada ao Brasil no sentido de prevenção de 

moléstias com enfoque na saúde coletiva.  

Com efeito, o Art. 198, II, da Constituição Federal de 1988 registra a 

importância das ações de prevenção quando determina que o atendimento integral deva 

dar prioridade às atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. 

O atendimento integral abrange apenas prestações exigíveis dos serviços do 

SUS, de caráter preventivo ou curativo, relacionadas a ações de promoção, proteção e 

recuperação da saúde.  

Mesmo sendo fatores que influenciam e são importantes para saúde, a 

alimentação, a moradia, o saneamento básico, o lazer não devem ser considerados como 

ações e serviços de saúde a serem exigidos do SUS24. 

A propósito, o atendimento integral foi assegurado pelo artigo 198, II, da 

Constituição Federal, sendo definido pela Lei 8080/90, em seu artigo 7º, inciso II, como 

                                                           
22 MATTOS, Ruben Araújo. Os sentidos da Integralidade: algumas reflexões acerca de valores que 

merecem ser defendidos. Rio de Janeiro, 2001. Disponível em 

http://www.uefs.br/pepscentroleste/arquivos/artigos/os_sentidos_integralidade.pdf, p. 5. 
23 Idem, p. 5. 
24  WEICHERT, Marlon Alberto. O Direito à Saúde e o Princípio da Integralidade. SANTOS, Lenir 

(organizadora) Direito da Saúde no Brasil. Campinas: Editora Saberes, 2010, p. 116. 

http://www.uefs.br/pepscentroleste/arquivos/artigos/os_sentidos_integralidade.pdf
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“conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais 

e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema”. 

De se registrar que a Constituição Federal de 1988 e a Lei 8080/90 não 

esclarecem quem deve ser considerado usuário do SUS e que ação pode ser reputada 

adequada. 

Para Lenir Santos25, a assistência integral somente é garantida àqueles que 

estão no SUS. Dessa feita, quem optou pela assistência privada, não poderia pleitear 

parcela da assistência pública, porque esta pressupõe a integralidade da atenção, 

devendo o paciente estar sob a terapêutica pública.26Nesse raciocínio, a assistência 

farmacêutica restringir-se-ia às pessoas que integralmente tenham optado pelo sistema 

público de saúde.  

Do mesmo pensamento partilha Marlon Alberto Weichert27, para quem o 

princípio da integralidade não confere, por si só, direito aos pacientes dos serviços 

privados de obter os insumos do SUS. Segundo entende, 

As estruturas e as ações do sistema público são afetas aos usuários efetivos 

do SUS, que as acessam conforme regras e procedimentos específico. Assim, 

o usuário potencial do SUS que optou pela assistência sob uma relação 

jurídica de direito privado não é titular de pretensões subjetivas em relação ao 

sistema público naquele tratamento. [...] 

É ao cidadão que acessou ao SUS para receber a assistência integral que se 

devem prestações de tratamento de todas as suas demandas. O SUS não está 

–como regra constitucional – obrigado a fornecer insumos isolados àqueles 

que optaram pelo uso de serviços privados. 28 

 

A noção de integralidade restrita apenas àqueles que estiverem utilizando o 

serviço público foi eleita pelo Decreto Federal nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que 

regulamentou a Lei Federal 8080/90, para definir a assistência farmacêutica do SUS.  

Art. 28.  O acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica 

pressupõe, cumulativamente: 

I - estar o usuário assistido por ações e serviços de saúde do SUS; 

II - ter o medicamento sido prescrito por profissional de saúde, no exercício 

regular de suas funções no SUS; 

                                                           
25 SANTOS, Lenir. SUS: Contornos da Integralidade da Atenção à Saúde. Boletim de Direito 

Administrativo. Ano XXIII, n. 8, agosto, 2007, 921-927, p. 924. 
26 Idem, p. 922. 
27 WEICHERT, Marlon Alberto. O Direito à Saúde e o Princípio da Integralidade. SANTOS, Lenir 

(organizadora) Direito da Saúde no Brasil. Campinas: Editora Saberes, 2010, p. 107. 
28 Idem, p. 108. O autor faz uma ressalva à integralidade quando se trata de ações preventivas de saúde. 

Quando as ditas ações tratarem de providência em favor da coletividade, esta é considerada usuária do 

serviço. Como a prestação ofertada é indivisível, não haveria como distinguir os usuários efetivos dos 

potenciais, como acontece com o combate a vetores de transmissão de moléstias, no saneamento básico, 

na vigilância sanitária e epidemiológica, etc. WEICHERT, Marlon Alberto. O Direito à Saúde e o 

Princípio da Integralidade. SANTOS, Lenir (organizadora) Direito da Saúde no Brasil. Campinas: 

Editora Saberes, 2010, p. 109. 
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III - estar a prescrição em conformidade com a RENAME e os Protocolos 

Clínicos e Diretrizes Terapêuticas ou com a relação específica complementar 

estadual, distrital ou municipal de medicamentos; e 

IV - ter a dispensação ocorrido em unidades indicadas pela direção do SUS.  

§ 1º Os entes federativos poderão ampliar o acesso do usuário à assistência 

farmacêutica, desde que questões de saúde pública o justifiquem.  

§ 2º O Ministério da Saúde poderá estabelecer regras diferenciadas de acesso 

a medicamentos de caráter especializado. 

       

O Decreto Federal nº 7.508/11 condiciona o acesso de determinada pessoa à 

assistência farmacêutica à comprovação de que o usuário seja assistido do SUS. 

Contudo, essa ressalva não foi feita na Constituição Federal, nem na Lei 8080/90, 

devendo ser tida como ilegal. Da mesma forma, não atende à finalidade constitucional. 

A Constituição Federal de 1988 distingue bem a saúde da assistência social, 

prevendo, no Art. 203, que a assistência social será prestada a quem dela necessitar. 

Identificam-se apenas quanto à independência da contribuição à seguridade social. 

No tocante ao direito à saúde, qualquer pessoa tem direito a obter os 

serviços do SUS, tenha ou não condições econômicas para arcar com os gastos da saúde 

de forma privada. Há quem contrate um plano privado de saúde, pagando-o com muito 

esforço por entendê-lo prioritário e quem possua contrato de assistência médica 

adquirida com incentivo financeiro do empregador, não sendo razoável negar a essas 

pessoas a assistência farmacêutica do SUS punindo-as por ter assistência médica 

privada, até porque a distinção não tem fundamento legal, sequer constitucional. 

Em verdade, a Constituição Federal, em seu Art. 196, dispõe que a saúde é 

direito de todos e dever do Estado, não cabendo à Lei restringir a extensão desse direito 

fundamental. Do mesmo modo, não se autoriza interpretação que reduza o direito à 

saúde às prestações de saúde a apenas uma categoria de pessoas, as que estejam sendo 

atendidas pelos profissionais do SUS. 

Além de não ter embasamento jurídico, a exclusão de que possui assistência 

médica dos serviços do SUS é medida sem propósito. Isso porque o SUS, quando 

atende beneficiário de assistência médica privada, poderá ser ressarcido das despesas 

subsequentes, conduta que tem lastro no Art. 35 da Lei n. 9.656, de 03 de junho de 

1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, in verbis: 

Art. 32.  Serão ressarcidos pelas operadoras dos produtos de que tratam o 

inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, de acordo com normas a serem 

definidas pela ANS, os serviços de atendimento à saúde previstos nos 

respectivos contratos, prestados a seus consumidores e respectivos 

dependentes, em instituições públicas ou privadas, conveniadas ou 

contratadas, integrantes do Sistema Único de Saúde - SUS.  
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Com o objetivo de impugnar o dispositivo legal que permite o ressarcimento 

ao SUS pelas empresas operadoras de saúde, a Confederação Nacional de Saúde ajuizou 

a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1931/98, contudo, a medida cautelar requerida 

foi negada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), não tendo havido, até o 

presente momento, o julgamento final da demanda29. 

Mesmo sem uma posição derradeira sobre o pedido de declaração de 

inconstitucionalidade do dispositivo legal que permite o ressarcimento ao SUS, há de se 

destacar que o STF tem entendido, em demandas individuais com o mesmo pedido, que 

não haveria inconstitucionalidade a ser declarada, estando autorizada a cobrança do 

ressarcimento pelo serviço prestado, pois medida visaria, a um só tempo, recompor o 

patrimônio público e impedir o enriquecimento sem causa30. 

O Decreto Federal n. 7.508/11 quanto à restrição da assistência farmacêutica 

a apenas os usuários efetivos do SUS revela-se inconstitucional, porque inova no 

ordenamento jurídico sem ter base legal e afronta o direito fundamental à saúde da 

população que necessita de assistência terapêutica.  

Por se tratar de regulamento, o Decreto Federal n. 7.508/11 não pode 

restringir as possibilidades existentes na Lei 8080/90, pois possui apenas a função de 

explicitar o teor da norma legal ou explicar didaticamente seus termos a fim de facilitar 

a execução da Lei31. Celso Antônio Bandeira de Mello adverte que  

Opostamente às leis, os regulamentos são elaborados em gabinetes fechados, 

sem publicidade alguma, libertos de qualquer fiscalização ou controle da 

sociedade, ou mesmo dos segmentos sociais interessados na matéria. Sua 

produção se faz apenas em função da vontade, isto é, da diretriz estabelecida 

por uma pessoa, o Chefe do Pode Executivo, sendo composto por um ou 

poucos auxiliares diretos seus ou de seus imediatos. Não necessitar passar, 

portanto, nem pelo embate de tendências políticas e ideológicas diferentes, 

nem mesmo pelo crivo técnico de uma pluralidade de pessoas instrumentadas 

por formação ou preparo profissional variado ou comprometido com 

orientações técnicas ou científicas discrepantes. Sobremais, irrompe da noite 

para o dia, e assim também pode ser alterado ou suprimido.32 

 

                                                           
29 STF, ADI 1931 MC, Relator Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, julgado em 21/08/2003, DJ 28-

05-2004 PP-00003 EMENT VOL-02153-02 PP-00266. 
30  Conferir: STF, RE 510606 AgR, Relator(a):  Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, julgado em 

04/12/2009, DJe-022 DIVULG 04-02-2010 PUBLIC 05-02-2010 EMENT VOL-02388-04 PP-00756 RT 

v. 99, n. 895, 2010, p. 174-176; STF, RE 601804, Relator(a): Min. Cármen Lúcia, julgado em 

05/11/2009, publicado em DJe-222 DIVULG 25/11/2009 PUBLIC 26/11/2009; RE 594266 ED, 

Relator(a):  Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 02/12/2010, DJe-048 DIVULG 14-03-

2011 PUBLIC 15-03-2011 EMENT VOL-02481-02 PP-00321. 
31 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo, 19ª Edição. São Paulo, 

Editora Malheiros, 2005, p. 339.  
32 Idem, p. 343. 
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Em relação ao conteúdo, a integralidade deve ser interpretada de modo a 

incluir atividades de prevenção epidemiológica, como vacinação, além dos 

atendimentos e consultas médicas, cirurgias, internações e de assistência farmacêutica, 

incluindo fornecimento de medicamento e de outros insumos como próteses, dentre 

outros.  

Para Mônica de Almeida Magalhães Serrano, o atendimento deve ser 

adequado, independentemente da complexidade da doença ou do custo do tratamento, 

mesmo que seja necessário o fornecimento de medicamentos não incluídos na lista de 

remédios elaborada pelo SUS33. 

A assistência terapêutica integral, nos termos do Art. 19-M, inciso I, da Lei 

8080/90, consiste na dispensação de medicamentos, cuja prescrição esteja em 

conformidade com as diretrizes terapêuticas definidas em protocolo clínico para a 

doença. 

O usuário de serviço público de saúde tem direito a obter o tratamento 

integral para doença que lhe acomete, todavia, o tratamento dispensado para sua 

enfermidade deve estar previsto em protocolo clínico e diretriz terapêutica, documento 

utilizado no SUS que estabelece os critérios para o diagnóstico da doença, bem como os 

medicamentos e posologias recomendadas com o fim de padronizar o atendimento 

médico, com condutas terapêuticas fundamentadas em estudos científicos. 

Marlon Alberto Weichert34 considera legítimos os protocolos e esquemas 

terapêuticos, contudo, adverte que a vinculação a esses protocolos deve ser relativa, 

porquanto, algumas vezes, a situação concreta do paciente recomenda alterações no 

tratamento não previstas no protocolo, tornando-se indispensável que os serviços de 

saúde tenham disponível um canal apto a analisar e aprovar prescrições de 

medicamentos que fujam ao padrão. 

Para o autor citado35, deve haver revisão por uma câmara técnica preparada 

para reanalisar o caso, sempre que for possível ao profissional do SUS responsável pelo 

atendimento do paciente concluir a necessidade de aplicação de um tratamento ou 

esquema terapêutico distinto do preconizado nos protocolos. 

                                                           
33 SERRANO, Mônica de Almeida Magalhães. O Sistema Único de Saúde e suas diretrizes 

constitucionais. São Paulo: Editora Verbatim, 2012, p. 146. 
34 WEICHERT, Marlon Alberto. O Direito à Saúde e o Princípio da Integralidade. SANTOS, Lenir 

(organizadora) Direito da Saúde no Brasil. Campinas: Editora Saberes, 2010, p. 124. 
35Idem, p. 124. 
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Parcela das demandas judiciais tem como causa a ausência de medicamento, 

nos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, para determinada moléstia ou indicação 

terapêutica inapropriada para o usuário.  

A Administração Pública, nesse caso, deve individualizar o tratamento de 

saúde, justificando sua decisão em parecer de equipe médica. A relação oficial de 

medicamentos traz segurança e previsibilidade de gastos com a saúde, mas não pode 

servir de obstáculo ao atendimento integral. 

Do mesmo modo, entendem Sueli Gandolfi Dallari e Vidal Serrano Nunes 

Júnior36: 

É evidente que os órgãos responsáveis podem, e devem, criar padrões de 

atendimento, objetivando não só a econômica de recursos, como também o 

aperfeiçoamento das modalidades de atenção. Faz parte de qualquer grande 

estrutura, pública ou privada, um intento de racionalização do sistema, o que 

frequentemente se realiza por meio de padronizações de processos e 

expedientes. Todavia, como dito, a questão é de fundo e não de forma.  

Assim, é evidentemente impossível que, por meio desses processos de 

padronização, o Poder Público venha a, direta ou indiretamente, limitar 

direitos que estejam enraizados na Constituição, especialmente o da saúde. 

Admiti-lo constituiria autêntica burla a premissas essenciais do Estado de 

Direito, pois se concederia ao administrador público a possibilidade de anular 

um comando constitucional, o qual, além de reunido à norma fundante de 

nossa ordem jurídica, cuida, na espécie, de veículo de direitos fundamentais, 

quais sejam, o direito à vida e, especificamente, o direito à saúde. 

  

O tratamento fornecido pelo Sistema Único de Saúde deve ser privilegiado, 

mas sem impedir a Administração de decidir de forma diversa, caso se comprove que o 

tratamento oferecido não é eficaz em determinada situação37. 

Desse modo, decidiu o Supremo Tribunal Federal, com voto de relatoria do 

ministro Gilmar Mendes, concluindo que a ausência de Protocolo Clínico no SUS não 

pode violar o princípio constitucional da integralidade, não justificando a distinção entre 

                                                           
36 DALLARI, Sueli Gandolfi; NUNES JÚNIOR, Vidal Serrano. Direito Sanitário. São Paulo: Editora 

Verbatim, 2010, p. 93. 
37 Sobre o tema, discorre Marco Aurélio Serau Júnior: “À medida que a tecnologia produz novas 

descobertas e inventos dia a dia, impossível que se enquadre tal ritmo de produção científica nos rígidos 

moldes da legalidade novecentista, pois o legislador nunca terá condições de acompanhar um ritmo de 

desenvolvimento que lhe é alheio e radicalmente distinto. As denominadas listas de medicamentos 

(parâmetro regulamentar quais os remédios e tratamentos médicos a serem dispensados ao cidadão), 

nesses termos, possuem eficácia limitada. Em síntese, as insuficiências da legalidade estrita que acarretam 

prejuízo à dignidade humana e a seu aspecto específico do direito à saúde podem ser supridas pelo Poder 

Judiciário”. SERAU JÚNIOR, Marco Aurélio. Aspectos processuais do acesso a medicamentos e 

tratamentos médicos: tutela judicial do direito fundamental à saúde. Revista dos Tribunais, Ano 99, 

volume 902, desembro, 2010, pp.67/86, p. 80. 
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as opções acessíveis aos usuários da rede pública e as disponíveis aos usuários da rede 

privada38. 

Encerra-se esse tópico sem esgotar a discussão sobre o princípio da 

integralidade. A discussão que permeia o atendimento integral do SUS seguirá em todos 

os capítulos dessa dissertação, uma vez que se constitui o âmago da presente pesquisa 

que é voltada ao acesso a medicamentos antineoplásicos para os pacientes de câncer. 

A seguir outra importante diretriz do Sistema Único de Saúde, a 

descentralização das ações e serviços de saúde, cujo conhecimento é imprescindível à 

compreensão do organograma administrativo da saúde no Brasil. 

 

2.1.3 Descentralização administrativa: da municipalização à regionalização da 

saúde 

 

A descentralização, com direção única em cada esfera de governo, é uma 

das diretrizes do Sistema Único de Saúde. Nos termos do Art. 198 da Constituição 

Federal de 1988, o Sistema Único de Saúde apresenta-se como uma rede regionalizada, 

hierarquizada e descentralizada, sendo representada pelo Ministério da Saúde, no 

âmbito federal e, na esfera estadual e municipal, pelas Secretarias de Saúde respectivas. 

Sobre a descentralização do Sistema Único de Saúde, a Lei Federal 8080\90 

dispõe do seguinte modo: 

Art. 7º. As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados 

contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde – SUS 

são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no Art. 198 da 

Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios: 

[...] IX – descentralização político-administrativa, com direção única em cada 

esfera de governo: 

a) ênfase na descentralização dos serviços para os municípios; 

b) regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde; 

 

A descentralização implica na regionalização dos serviços de saúde que, por 

sua vez, impõe a criação de regiões de saúde, a partir das quais deve haver a 

hierarquização do atendimento.39 40Nos dizeres de Guido Ivan de Carvalho e Lenir 

Santos “a descentralização coloca o responsável pela ação perto do fato. Aquilo que o 

                                                           
38 Vale conferir a interpretação do STF no tocante ao princípio da integralidade: STF – PLENÁRIO – 

AG. REG. STA 175/CE – Decisão unânime, Publicada no DJE 30/04/2010 - ATA Nº 12/2010. DJE nº 76, 

Rel. Min. Gilmar Mendes. Disponível em: <http://www.stf.jus.gov.br/acompanhamento processual>. 

Acesso em 20/01 2012). 
39 SERRANO, Mônica de Almeida Magalhães. O Sistema Único de Saúde e suas diretrizes 

constitucionais. São Paulo: Editora Verbatim, 2012, p. 116. 
40 A Lei 8080/90 regulamenta a descentralização político-administrativa no artigo 7º, inciso IX. 
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município pode fazer, o Estado ou a União não deve fazer. O mesmo princípio é válido 

para o Estado em relação à União41.” 

O serviço de saúde deve ser prestado, primordialmente, na localidade em 

que reside do usuário do SUS para que o acesso ao serviço e ao tratamento contínuo 

seja possível e sem interrupções. 

As normas mencionadas “identificam a descentralização como processo 

dinâmico, em que a União e Estados e Estados, paulatinamente, devem transferir a 

gestão das suas ações e recursos na área de saúde para os Municípios.42”Não se quer 

dizer com isso que a União e o Estado devem transferir as responsabilidades, mas 

apenas a execução no tocante à execução dos serviços e ações da saúde. Quando um 

município não cumpre adequadamente suas obrigações, cabe ao Estado fazê-lo e, de 

igual modo, deve proceder a União em relação aos Estados, quando estes faltarem com 

o compromisso de prover os serviços da saúde de que estiverem incumbidos. 

A Lei Federal 8080/90 apresenta duas dimensões da descentralização 

político-administrativa: (i) a municipalização e (ii) a regionalização e hierarquização 

dos serviços de saúde.  

Com a implantação do SUS, priorizou-se a ênfase na descentralização dos 

serviços para os municípios, o que se convencionou denominar municipalização dos 

serviços de saúde. Explicam Dourado, Dallari e Elias: 

Com efeito, a primeira década do SUS foi marcada por um processo de 

intensa transferência de competências e recursos em direção aos municípios, 

orientado pelos instrumentos normativos emanados pelo Ministério da Saúde: 

as Normas Operacionais Básicas (NOB 01/91, NOB 01/92, NOB 01/93 e 

NOB 01/96). Mediante a definição de critérios de habilitação e de incentivos 

operados pelo financiamento, as sucessivas NOBs conduziram os municípios 

à assunção progressiva da gestão das ações e serviços de saúde em seus 

territórios. Efetivada essa etapa da descentralização, ficou evidente que a 

estrutura municipalizada não era capaz de oferecer as condições para a plena 

realização dos objetivos do SUS no ambiente de extrema heterogeneidade 

que caracteriza a Federação brasileira
43

.  

 

Apesar de ter pretendido maior proximidade com a comunidade, para 

adequar a aplicação dos recursos à realidade local e tornar mais eficiente a avaliação dos 

resultados e prioridades da Administração Pública, a municipalização dos serviços de 

                                                           
41 CARVALHO, Guido Ivan de; SANTOS, Lenir. Sistema Único de Saúde: Comentários à Lei Orgânica 

de Saúde (Lei 8080/90 e Lei 8142/90), 2ª edição, São Paulo: Editora Hucitec, 1995, p. 85. 
42 SERRANO, Mônica de Almeida Magalhães. O Sistema Único de Saúde e suas diretrizes 

constitucionais. São Paulo: Editora Verbatim, 2012, p. 117. 
43 DOURADO, Daniel de Araújo; DALLARI, Sueli Gandolfi; ELIAS, Paulo Eduardo Mangeon. 

Federalismo Sanitário Brasileiro: perspectiva da regionalização no sistema único de saúde. Revista de 

Direito Sanitário, v. 12, n. 3, p. 10-34, São Paulo, Nov.2011/Fev2012, p. 24. 
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saúde não teve o sucesso almejado porquanto alguns municípios, especialmente os 

menores, não possuem estrutura administrativa preparada para prestar a obrigação que 

lhe cabe. Além da ausência de quadro de apoio administrativo, inclusive, de 

profissionais de saúde, alguns municípios, em razão de disputa política, encontram 

dificuldade no repasse regular das verbas que lhe são cabíveis. 

A regionalização, em que pese ter sido prevista desde a implantação do 

SUS, apenas foi efetivada em um segundo momento, especificamente, com a publicação 

das Normas Operacionais da Assistência à Saúde (NOAS) n. 01/01 e n. 01/02, as quais 

definiram a Região de Saúde como sendo a base territorial de planejamento da atenção à 

saúde, que não coincide necessariamente com a divisão administrativa do Estado. 

Registre-se que a regionalização não conseguiu ser efetivamente 

concretizada em razão da concentração política e financeira na União e da dificuldade 

de cooperação entre os Entes da Federação44. 

Em 22 de fevereiro de 2006, foi publicada a Portaria n. 399 do Ministério da 

Saúde, instrumento normativo que divulgou o Pacto pela Saúde 2006, conjunto de 

providências a serem tomadas pelo sistema público de saúde que reúne, em seu bojo, 

três conjuntos de medidas denominadas: (i) Pacto pela Vida, (ii) Pacto em Defesa do 

SUS e (iii) Pacto de Gestão do SUS. 

O Pacto pela Vida pretende, com base na analise da situação de saúde do 

País, estabelecer as prioridades dos governos federal, estaduais e municipais, que 

abrangem o combate ao câncer de colo de útero e de mama, a atenção primária, a saúde 

do idoso, a mortalidade infantil e materna, bem como as doenças emergentes e 

endemias, como dengue, hanseníase, tuberculose, malária e influenza. 

O Pacto em Defesa do SUS, por sua vez, reforça o SUS como política 

pública estatal e os seus princípios como condutores dessa política pública. Dentre os 

objetivos, o pacto em defesa do SUS pretende maior aproximação com a sociedade, o 

que pode ser feito a partir da elaboração do documento denominado Carta dos direitos 

dos usuários do SUS.  

Por fim, o Pacto de Gestão estabelece as diretrizes para gestão do SUS, 

assumindo a função da NOB 01/96 e da NOAS 01/02. Além de definir as 

responsabilidades de cada Ente da Federação, o Pacto de Gestão dispõe sobre o 

                                                           
44 DOURADO, Daniel de Araújo; DALLARI, Sueli Gandolfi; ELIAS, Paulo Eduardo Mangeon. 

Federalismo Sanitário Brasileiro: perspectiva da regionalização no sistema único de saúde. Revista de 

Direito Sanitário, v. 12, n. 3, p. 10-34, São Paulo, Nov.2011/Fev2012, p. 25. 
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financiamento, a programação pactuada e integrada, a descentralização, a 

regionalização, a regulação, a participação social, o planejamento, a gestão do trabalho e 

a educação na saúde. 

Nesse particular, é importante esclarecer o papel dos consórcios 

públicos45na regionalização proposta, porquanto serve de instrumento para que os 

municípios cumpram sua obrigação de prestar serviços de saúde aos seus cidadãos, 

ainda que não sejam economicamente desenvolvidos ou tenha uma pequena população, 

isto é, a partir dos consórcios, tenta-se resolver problemas de acesso aos serviços de 

saúde, mesmo que sejam questões específicas, como a compra de serviços e contratação 

de profissionais de saúde.  

A regionalização nos moldes como foi proposta no Pacto pela Saúde 2006 

reforça as denominadas Regiões de Saúde, definidas pelo Art. 2º do Decreto 7.508, de 

28 de junho de 2011, como espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos 

de Municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e 

sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a 

finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de 

saúde. 

Os Arts. 4º e 5º do Decreto Federal n. 7.508/2011 determinam que as 

Regiões de saúde devam ser instituídas pelo Estado, com a participação dos Municípios, 

respeitadas as diretrizes gerais definidas na Comissão Intergestores Tripartite (CIT)46, 

com a exigência de prestem serviços da (i) atenção primária, (ii) urgência e emergência; 

(iii) atenção psicossocial; (iv) atenção ambulatorial especializada e hospitalar; e (iv) 

vigilância em saúde. 

A criação das Regiões de saúde tem o escopo de garantir a prestação de 

ações e serviços da atenção básica e de alguns serviços da média complexidade, 

podendo ter a seguinte estrutura: (i) Regiões intraestaduais, compostas por mais de um 

município, dentro de um mesmo estado; (ii) Regiões Intramunicipais, organizadas 

dentro de um mesmo município de grande extensão territorial e densidade populacional; 

                                                           
45 A Lei Federal 8080/90, nos Artigos 10 e 18, VII, possibilita a utilização dos consórcios públicos entre 

os municípios. 
46 Dentre os foros de negociação existentes para permitir a atuação coordenada dos gestores da saúde de 

todos os Entes da Federação, destacam-se as Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite, cuja atuação 

tem os objetivos definidos no parágrafo único do artigo 14-A da Lei 8080/90, principalmente (i) decidir 

sobre os aspectos operacionais, financeiros e administrativos da gestão compartilhada do SUS; (ii) definir 

diretrizes, de âmbito nacional, regional e intermunicipal, a respeito da organização das redes de ações e 

serviços de saúde, (iii) fixar diretrizes sobre as regiões de saúde, distrito sanitário, integração de 

territórios, referência e contrarreferência. 
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(iii) Regiões Interestaduais, conformadas a partir de municípios limítrofes em diferentes 

estados; (iv) Regiões Fronteiriças, conformadas a partir de municípios limítrofes com 

países vizinhos. 

Há, ainda, as denominadas macrorregiões de saúde, que agregam duas ou 

mais regiões, responsabilizando-se por ações e serviços de alta complexidade e de 

alguns serviços da média complexidade. 

A reestruturação da saúde para atender à realidade brasileira é um 

importante passo para a efetividade no SUS. Contudo, deve-se ter o cuidado para que a 

regionalização da saúde não engesse a Administração Pública de modo a impossibilitar 

o tratamento de saúde de quem não esteja alocado no município ou região. A prioridade 

deve ser sempre da saúde e da dignidade humana, caracterizando-se afronta ao direito à 

saúde a negativa de prestação do serviço de saúde à pessoa com a saúde gravemente 

habilitada sob a justificativa de que não reside naquela região ou município em que se 

busca o tratamento médico, devendo este ser devidamente prestado. 

Aliada ao estudo da descentralização político-administrativa tem-se a 

análise do financiamento da saúde. Apenas haverá efetiva descentralização e 

democratização dos serviços e ações da saúde quando existir a isonômica repartição de 

verbas destinadas à saúde de acordo com as necessidades regionais. É necessário, antes 

de tudo, analisar qual a proposta constitucional para esse tema. 

 

2.1.4 Financiamento da saúde: apontamentos sobre o mínimo constitucional 

 

De início, é de se esclarecer que o conceito sobre o mínimo constitucional 

diz respeito à garantia constitucional relacionada ao direito fundamental à saúde. Nas 

precisas palavras de Paulo Bonavides,  

De nada valeriam os direitos ou as declarações de direitos se não houvesse 

pois as garantias constitucionais para fazer reais e efetivos esses direitos. A 

mais alta das garantias de um ordenamento jurídico, em razão da 

superioridade hierárquica das regras da Constituição, perante as quais se 

curvam, tanto o legislador comum, como os titulares de qualquer dos 

Poderes, obrigados ao respeito e acabamento de direitos que a norma 

suprema protege47. 

 

                                                           
47 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Editora Malheiros, 2009, p. 532. 
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Na mesma linha de pensamento, Artur Cortez Bonifácio entende que “as 

garantias são também direitos fundamentais, porque respeitam a bens cujo desfrute é 

assegurado constitucionalmente pelo Estado”48. 

Desde a sua promulgação, a Constituição Federal de 1988 demonstrou 

preocupação com a garantia do financiamento da saúde, tanto que reconheceu que as 

ações e serviços de saúde, considerados relevantes pelo ordenamento constitucional, 

deveriam ser financiados com os recursos do orçamento da seguridade social, da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes49. 

Ao mesmo tempo, o Art. 55 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias dispôs que, até que fosse aprovada a Lei de Diretrizes Orçamentárias, trinta 

por cento, no mínimo, do orçamento da seguridade social, excluído o seguro-

desemprego, seriam destinados ao setor de saúde. 

A obrigatoriedade de aplicação de uma quantia mínima expressa no 

percentual de trinta por cento do orçamento da seguridade social expressa a relevância 

dada às ações e serviços de saúde. 

A vinculação do financiamento ao mínimo constitucional permitido 

significa, sem dúvida, uma garantia conferida pela Constituição Federal de 1988 ao 

direito fundamental à saúde, sendo difícil o cumprimento dos deveres estatais 

relacionados à saúde se não houver uma vinculação mínima do orçamento público. 

A garantia conferida pela Constituição Federal de 1988 fica ainda mais clara 

quando se tem em vista o disposto no Art. 34, inciso VII, alínea e, bem como do Art. 

35, inciso III, normas que autorizam a intervenção da União nos Estados, bem como a 

intervenção dos Estados nos municípios em razão da ausência de repasse do mínimo 

constitucional. 

As garantias constitucionais, como é a obrigatoriedade do repasse mínimo 

para ações e serviços de saúde, legitimam sempre a ação do Estado, “em prol da 

sustentação, integridade e observância dos direitos fundamentais”50. 

A fim de garantir a aplicação do mínimo constitucional para saúde, foi 

elaborada a Emenda Constitucional n. 29, de 13 de setembro de 2000, que trouxe a 

redação do Art. 77 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), 

                                                           
48 BONIFÁCIO, Artur Cortez. O Direito Constitucional Internacional e a proteção dos direitos 

fundamentais. São Paulo: Editora Método, 2008. 
49 Essa era a redação do parágrafo único do Art. 198 da Constituição Federal de 1988, mas a redação 

encontra-se, após a promulgação da Emenda Constitucional n. 29/00, no parágrafo primeiro do mesmo 

Artigo. 
50 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Editora Malheiros, 2009, p. 532. 
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estabelecendo ainda mudança na sistemática do financiamento, consoante se extrai da 

leitura do dispositivo constitucional a seguir: 

Art. 198. [...] 

§ 1º. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com 

recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.  

§ 2º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão, 

anualmente, em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos 

derivados da aplicação de percentuais calculados sobre:  

I – no caso da União, na forma definida nos termos da lei complementar 

prevista no § 3º;  

II – no caso dos Estados e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos 

impostos a que se refere o art. 155 e dos recursos de que tratam os arts. 157 e 

159, inciso I, alínea a, e inciso II, deduzidas as parcelas que forem 

transferidas aos respectivos Municípios; 

III – no caso dos Municípios e do Distrito Federal, o produto da arrecadação 

dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os arts. 

158 e 159, inciso I, alínea b e § 3º. 

§ 3º Lei complementar, que será reavaliada pelo menos a cada cinco anos, 

estabelecerá:  

I – os percentuais de que trata o § 2º;  

II – os critérios de rateio dos recursos da União vinculados à saúde 

destinados aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, e dos Estados 

destinados a seus respectivos Municípios, objetivando a progressiva redução 

das disparidades regionais;  

III – as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde 

nas esferas federal, estadual, distrital e municipal; 

IV – as normas de cálculo do montante a ser aplicado pela União. 

 

Segundo dispõe a norma constitucional transcrita, até que fosse promulgada 

a Lei Complementar prevista no §3º do artigo 198, o financiamento da saúde dar-se-ia 

na forma preconizada no artigo 77 do ADCT, cabendo aos Estados o repasse mínimo de 

12% (doze por cento) da arrecadação própria, além das transferências do Fundo de 

Participação dos Estados. Aos municípios, o repasse de, no mínimo, 15% (quinze por 

cento) da arrecadação própria, além das transferências do Fundo de Participação dos 

Municípios e à União, o valor empenhando no exercício financeiro anterior acrescido da 

variação nominal do PIB. 

Gilson Carvalho51 analisou os gastos do Ministério da Saúde entre os anos 

1999 a 2009 e encontrou divergências entre o investimento real na saúde e a proposta 

trazida pela Emenda Constitucional n. 29/2000. Em sua opinião, alguns gastos foram 

compatibilizados como se fossem relacionados à saúde, mas o objetivo era diverso, 

como os gastos com os programas Farmácia Popular52 e Bolsa Família e com o 

                                                           
51 CARVALHO, Gilson. Financiamento Federal para a Saúde no Brasil: 2000-2009. SANTOS, Lenir 

(organizadora). In Direito da Saúde no Brasil. Campinas: Editora Saberes, 2010, p. 281/307. 
52 O Programa Farmácia Popular foi instituído pela Decreto nº 5.090, de 20 de maio de 2004 e tem como 

objetivo a venda de medicamentos tidos como essenciais ao cidadão a custo mínimo ou nenhum custo. Os 



44 
 

pagamento de assistência médica e odontológica dos servidores exclusivos do 

Ministério da Saúde, dentre outros. Para o citado autor, os gastos com os programas 

sociais mencionados foram incluídos nos gastos com a saúde, mesmo não havendo 

relação alguma com o tema53. 

A crítica também é direcionada aos recursos destinados ao Programa Bolsa 

Família, cujos gastos teriam sido debitados da conta da saúde desde 2002, quando se 

instituiu o Programa da Bolsa Alimentação, beneficio social anterior ao Programa Bolsa 

Família. O autor citado afirma, ainda, que, entre os anos de 2000 a 2009, mais de dois 

bilhões de reais foram destinados ao pagamento de assistência médica e odontológica 

dos servidores do Ministério da Saúde e seus familiares54. 

Em janeiro de 2012, foi publicada a Lei Complementar Federal n. 141, que 

dispõe sobre os valores mínimos a serem anualmente aplicados na saúde pela União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios, estabelecendo, ainda, os critérios de rateio dos 

recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle 

das despesas com saúde. 

Em relação aos repasses mínimos para os serviços de saúde, a LC 141/2012 

repetiu o disposto no ADCT, não havendo qualquer alteração a ser apontada. Em 

relação ao descumprimento pelos Estados e municípios do repasse mínimo para saúde, 

pode a União restringir o repasse do rateio dos recursos da União vinculados à saúde 

destinados aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, devendo esse valor ser 

depositado na conta vinculada ao Fundo de Saúde. 

A Lei Complementar 141/12 trouxe, ainda, a relação de ações e serviços de 

saúde que devem ser considerados para aplicação dos recursos percentuais mínimos:  

Art. 3º [...] 

I - vigilância em saúde, incluindo a epidemiológica e a sanitária;  

II - atenção integral e universal à saúde em todos os níveis de complexidade, 

incluindo assistência terapêutica e recuperação de deficiências nutricionais;  

III - capacitação do pessoal de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS);  

IV - desenvolvimento científico e tecnológico e controle de qualidade 

promovidos por instituições do SUS;  

V - produção, aquisição e distribuição de insumos específicos dos serviços de 

saúde do SUS, tais como: imunobiológicos, sangue e hemoderivados, 

medicamentos e equipamentos médico-odontológicos;  

VI - saneamento básico de domicílios ou de pequenas comunidades, desde 

que seja aprovado pelo Conselho de Saúde do ente da Federação financiador 

                                                                                                                                                                          
medicamentos são vendidos em farmácias comerciais privadas com subsídio do governo correspondente a 

90% (noventa por cento) do seu valor e com copagamento de 10% (dez por cento) pelo cidadão. 
53 CARVALHO, Gilson. Financiamento Federal para a Saúde no Brasil: 2000-2009. SANTOS, Lenir 

(organizadora). In Direito da Saúde no Brasil. Campinas: Editora Saberes, 2010, p. 295. 
54 Idem, p. 299.  
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da ação e esteja de acordo com as diretrizes das demais determinações 

previstas nesta Lei Complementar;  

VII - saneamento básico dos distritos sanitários especiais indígenas e de 

comunidades remanescentes de quilombos;  

VIII - manejo ambiental vinculado diretamente ao controle de vetores de 

doenças;  

IX - investimento na rede física do SUS, incluindo a execução de obras de 

recuperação, reforma, ampliação e construção de estabelecimentos públicos 

de saúde;  

X - remuneração do pessoal ativo da área de saúde em atividade nas ações de 

que trata este artigo, incluindo os encargos sociais;  

XI - ações de apoio administrativo realizadas pelas instituições públicas do 

SUS e imprescindíveis à execução das ações e serviços públicos de saúde; e  

XII - gestão do sistema público de saúde e operação de unidades prestadoras 

de serviços públicos de saúde 

 

 

Para Lenir Santos55, ao relacionar os serviços de saúde que devem ser 

levados em consideração para o repasse mínimo dos entes da Federação, a LC141/12 

distingue duas dimensões do direito à saúde:  

A primeira que trata das políticas sociais e econômicas que se referem aos 

determinantes e condicionantes da saúde e a segunda que se refere à garantia 

de ações e serviços de saúde para promoção, proteção e recuperação da 

saúde56. 

 

Lenir Santos entende, com acerto, que, ainda que haja relação com a saúde, 

ao Sistema Único de Saúde caberia apenas garantir as ações e serviços para promoção, 

proteção e recuperação da saúde, devendo o Estado ser impelido a proporcionar os 

fatores que se relacionam com o bem-estar social e interferem na saúde da população.57 

Mesmo representando política pública benéfica à saúde, o saneamento 

básico, de uma forma geral, foi excluído dos serviços de saúde para fins de aplicação do 

mínimo legal, com exceção do saneamento de domicílios ou de pequenas comunidades 

e dos distritos sanitários especiais indígenas e de comunidades remanescentes de 

quilombos, desde que haja concordância do Conselho de Saúde do ente financiador do 

projeto. 

Os demais serviços excluídos do mínimo legal da saúde foram relacionados 

no Art. 4º da LC 141/12, dentre os quais se destacam o pagamento de aposentadorias e 

pensões, inclusive, dos servidores da saúde, bem como o pagamento do pessoal ativo da 

área de saúde em atividade diversa da área de saúde e ações de assistência social, 

incluindo-se programas de alimentação, e em benefício do meio ambiente em geral. 

                                                           
55 SANTOS, Lenir. SUS e a Lei Complementar 141 comentada, Campinas: Editora Saberes, 2012, p 

61. 
56 idem, p 61. 
57 Ibidem, p 61. 
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Para o rateio dos recursos da União em favor dos Estados e municípios, será 

utilizada a metodologia indicada pela Comissão Intergestores Tripartite, obtida 

mediante consenso e aprovada pelo Conselho Nacional de Saúde, respeitando-se as 

necessidades de saúde da população, as dimensões epidemiológica, demográfica, 

socioeconômica, espacial e de capacidade de oferta de ações e de serviços de saúde. 

A transferência dos recursos será realizada de forma direta e automática do 

Fundo Nacional de Saúde para os demais fundos de saúde e terá como principal escopo 

a redução das desigualdades regionais no âmbito da saúde. 

Os recursos da saúde devem ser movimentados por meio de fundos de 

saúde, sendo condição para que os entes federativos recebam os recursos transferidos 

por outro ente o funcionamento do fundo, plano e conselho de saúde. 

Para verificar a aplicação dos recursos mínimos com a saúde, o Ministério 

da Saúde deve manter, obrigatoriamente, um sistema de registro eletrônico centralizado 

contendo informações orçamentárias relativas aos recursos da saúde, garantindo o 

acesso público às informações ali contidas.  

Em verdade, a ideia de um sistema de informação dos gastos com a saúde já 

existe desde a publicação da Portaria Conjunta MS/PGR nº 1163, de 11 de outubro de 

2000, que estabeleceu as diretrizes do Sistema de Informações sobre Orçamentos 

Públicos em Saúde (SIOPS), cujo banco de dados é atualizado pelos Estados, Distrito 

Federal e municípios, os quais, a fim de tornarem públicas as receitas totais e as 

despesas em ações e serviços públicos de saúde, preenchem formulário em software 

desenvolvido pelo Departamento de Informática do SUS (DATASUS)58.  

Caso haja descumprimento do repasse dos mínimos pelos Estados, a União 

poderá restringir o repasse dos recursos até o valor da parcela do mínimo que deixou de 

ser aplicada em exercícios anteriores, mediante depósito direto na conta corrente 

vinculada ao Fundo de Saúde. A mesma providência pode ser tomada pelos Estados em 

relação aos municípios. 

Em sua análise sobre a LC 141/12, Gilson Carvalho59critica o veto 

presidencial ao Art. da Lei Complementar, que destinava à saúde o produto de taxas, 

tarifas ou multas arrecadadas pela própria área. Da mesma forma, tece críticas ao veto 

                                                           
58 Informação obtida no site http://portalsaude.saude.gov.br/portalsaude/texto/6996/905/O-que-e-

SIOPS.html. Acesso em 15/03/2013 
59 CARVALHO, Gilson. Comentários à Lei Complementar 141 de 13-1-2012 que regulamenta a EC-

29 e aos vetos ao projeto aprovado no Senado. Disponível em 

<http://www.epsjv.fiocruz.br/upload/material%20noticias/analise_Gilson_Carvalho_lei_emenda_29.pdf> 

. Acesso em 11/10/12. 

http://portalsaude.saude.gov.br/portalsaude/texto/6996/905/O-que-e-SIOPS.html
http://portalsaude.saude.gov.br/portalsaude/texto/6996/905/O-que-e-SIOPS.html


47 
 

do § 1º do Art. 5º que previa correção das verbas à saúde, sempre que houvesse revisão 

do PIB, e ao veto do Art. 13, que determinava que, enquanto os recursos da saúde não 

fossem empregados, deveriam ser aplicados em conta específica, cujos rendimentos 

seriam investidos na área. 

O repasse mínimo pela União permaneceu vinculado ao PIB, o que motivou 

a Associação Médica Brasileira a elaborar minuta de projeto de lei de iniciativa popular 

em que se determina o repasse mínimo da União para saúde da quantia equivalente a 

10% (dez por cento) da arrecadação da União de suas receitas correntes brutas60.  

Com efeito, se forem analisados os gastos realizados pela União com a 

saúde, observa-se que o decréscimo da contribuição da União em relação à saúde, o que 

ficou demonstrado no gráfico a seguir colacionado61. 

 

Participação dos Entes nos gastos com a saúde no período de 1980 a 

2008

 

Não obstante os Entes da Federação serem solidariamente responsáveis 

pelos serviços e ações de saúde, a normatização referente ao repasse mínimo 

constitucional de verbas relativas à saúde tratou-os de modo diferenciado. 

                                                           
60 O projeto da nova Lei Complementar pode ser obtido no site 

<http://www.amb.org.br/teste/downloads/projeto_iniciativa_popular_saude.pdf> 
61 BRASIL. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. O Financiamento da Saúde. Brasília: 

CONASS, 2011, p. 68. 
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Em uma perspectiva voltada para a melhor prestação de serviço de saúde, 

com participação da comunidade na política sanitária, deve haver o reforço dos 

municípios, uma vez que se encontram mais próximos da população e da vida local. 

A transferência de responsabilidade sem o equivalente repasse financeiro é, 

nas palavras de Marta Arretche uma “descentralização por ausência”62, porquanto 

apenas retira da União a responsabilidade de efetivar a política pública, esvaziando-a 

desse encargo e transfere irresponsavelmente aos municípios o dever de promover os 

direitos sociais. Como bem observou por Gilberto Bercovici,  

após a Constituição de 1988, de modo lento, inconstante e descoordenado, os 

Estados e municípios vem substituindo a União em várias áreas de atuação 

(especialmente nas áreas de saúde, educação, habitação e saneamento)63. 

 

No que se refere à política pública de oncologia, consoante se verá em 

capítulo próprio, a União, através do Ministério da Saúde, é o Ente responsável pelas 

diretrizes dessa política, bem como pela fiscalização pelo efetivo cumprimento do dever 

de prestação desse serviço. 

Apesar de a Constituição Federal de 1988 estabelecer o mínimo a ser 

investido na saúde, a União pode e deve aplicar os recursos necessários à saúde no que 

lhe toca como direcionador das políticas públicas de saúde, em especial, da voltada aos 

problemas de câncer. 

A abstenção da União de cumprir o dever de prestação imposto pela 

Constituição implica violação negativa da Lei Fundamental. Concordando com o 

entendimento exarado pelo Ministro do STF Celso de Mello no julgamento da Arguição 

de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 45/04, verifica-se que a 

omissão do Ente da Federação, em verdade, apresenta-se como comportamento de 

maior gravidade político-jurídica do que uma atuação positiva inconstitucional, uma vez 

que prejudica, por escassez ou ausência de medidas concretizadoras, a própria 

aplicabilidade do postulado constitucional. 

Apesar de ter julgado prejudicado o pedido contido na ADPF n. 45/04, em 

virtude da perda superveniente de seu objeto64, o Ministro Celso de Mello fez algumas 

considerações que merecem, por sua lucidez, a devida transcrição: 

                                                           
62 ARRETCHE, Marta. Mitos da Descentralização: Mais democracia e eficiência nas políticas públicas? 

In Revista Brasileira de Ciências Sociais, n. 31, São Paulo, ANPOCS, junho de 1996. 
63 BERCOVICI, Gilberto. A Descentralização de Políticas Sociais e o Federalismo Cooperativo 

Brasileiro. Revista de Direito Sanitário, vol. 3, n. 1, março de 2002, p. 13/28. 
64 A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 45/04 foi proposta em razão de 

veto presidencial ao então § 2º do art. 55 da Lei nº 10.707/03, que tratava da elaboração da lei 

orçamentária anual de 2004, cuja redação considerava como ações e serviços públicos de saúde a 
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O desrespeito à Constituição tanto pode ocorrer mediante ação estatal quanto 

mediante inércia governamental. A situação de inconstitucionalidade pode 

derivar de um comportamento ativo do Poder Público, que age ou edita 

normas em desacordo com o que dispõe a Constituição, ofendendo-lhe, 

assim, os preceitos e os princípios que nela se acham consignados. Essa 

conduta estatal, que importa em um facere (atuação positiva), gera a 

inconstitucionalidade por ação.  

 Se o Estado deixar de adotar as medidas necessárias à realização concreta 

dos preceitos da Constituição, em ordem a torná-los efetivos, operantes e 

exequíveis, abstendo-se, em consequência, de cumprir o dever de prestação 

que a Constituição lhe impôs, incidirá em violação negativa do texto 

constitucional.  

Desse non facere ou non praestare resultará a inconstitucionalidade por 

omissão, que pode ser total, quando é nenhuma a providência adotada, ou 

parcial, quando é insuficiente a medida efetivada pelo Poder Público.  

A omissão do Estado - que deixa de cumprir, em maior ou em menor 

extensão, a imposição ditada pelo texto constitucional - qualifica-se como 

comportamento revestido da maior gravidade político-jurídica, eis que, 

mediante inércia, o Poder Público também desrespeita a Constituição, 

também ofende direitos que nela se fundam e também impede, por ausência 

de medidas concretizadoras, a própria aplicabilidade dos postulados e 

princípios da Lei Fundamental. 

(ADPF 45 MC, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, julgado em 

29/04/2004, publicado em DJ 04/05/2004 PP-00012 RTJ VOL-00200-01 PP-

00191) 

 

O dever de atuar obriga o Estado a estabelecer os alvos prioritários dos 

gastos públicos tendo em vista os objetivos fundamentais da Constituição Federal de 

1988. Consoante expõe Ana Paula Barcelos, 

não se pode esquecer que a finalidade do Estado ao obter recursos, para, em 

seguida, gastá-los sob a forma de obras, prestação de serviços, ou qualquer 

outra política pública, é exatamente realizar os objetivos fundamentais da 

Constituição. A meta central das Constituições modernas, e da Carta de 1988 

em particular, pode ser resumida, como já exposto, na promoção do bem-

estar do homem, cujo ponto de partida está em assegurar as condições de sua 

própria dignidade, que inclui, além da proteção dos direitos individuais, 

condições materiais mínimas de existência. Ao apurar os elementos 

fundamentais dessa dignidade (o mínimo existencial), estar-se-ão 

estabelecendo exatamente os alvos prioritários dos gastos públicos. Apenas 

depois de atingi-los é que se poderá discutir, relativamente aos recursos 

remanescentes, em que outros projetos se deverá investir.65 

 

A prioridade que deve ter o direito à saúde legitima, inclusive, a ausência de 

aplicação da regra constitucional do Art. 100 da Constituição Federal de 1988, 

justificando o bloqueio de recursos públicos a fim de garantir o fornecimento do 

                                                                                                                                                                          
totalidade das dotações do Ministério da Saúde, com exceção dos encargos previdenciários da União, dos 

serviços da dívida e a parcela das despesas do Ministério financiada com recursos do Fundo de Combate à 

Erradicação da Pobreza. Segundo pedido contido na inicial, o veto presidencial representou afronta a 

preceito fundamental decorrente da EC 29/00, que pretendeu garantir recursos financeiros mínimos a 

serem aplicados nas ações e serviços públicos de saúde. Antes do julgamento da ADPF 45/04, contudo, 

foi aprovada a Lei n. 10.777/03, que trouxe a mesma redação do dispositivo legal cujo veto estava sendo 

impugnado, o que prejudicou o julgamento do mérito da ADPF. 
65 BARCELLOS, Ana Paula de. A Eficácia Jurídica dos Princípios Constitucionais, São Paulo: Editora 

Renovar, 2002, p. 245-246. 
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medicamento de uso contínuo, conforme tem decidido o Superior Tribunal de Justiça 

(STJ): 

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 

NEGATIVA DE SEGUIMENTO FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTOS PELO ESTADO. BLOQUEIO DE VERBAS 

PÚBLICAS. MEDIDA EXECUTIVA. POSSIBILIDADE, IN CASU. 

PEQUENO VALOR. ART. 461, § 5.º, DO CPC. ROL EXEMPLIFICATIVO 

DE MEDIDAS. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL À SAÚDE, À VIDA E 

À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRIMAZIA SOBRE 

PRINCÍPIOS DE DIREITO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO. 

NOVEL ENTENDIMENTO DA E. PRIMEIRA TURMA. 

1. A obrigação de fazer que encerra prestação de fornecer medicamentos 

admite como meio de sub-rogação, visando adimplemento de decisão judicial 

antecipatória dos efeitos da tutela proferida em desfavor do ente estatal, 

bloqueio ou sequestro de verbas depositadas em conta corrente. 

2. Isto por que, sob o ângulo analógico, as quantias de pequeno valor podem 

ser pagas independentemente de precatório e a fortiori serem, também, 

entregues, por ato de império do Poder Judiciário. 

3. Depreende-se do art. 461, §5.º do CPC, que o legislador, ao possibilitar ao 

juiz, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas assecuratórias como 

a "imposição de multa por tempo de atraso, busca e apreensão, remoção de 

pessoas e coisas, desfazimento de obras e impedimento de atividade nociva, 

se necessário com requisição de força policial", não o fez de forma taxativa, 

mas sim exemplificativa, pelo que, in casu, o sequestro ou bloqueio da verba 

necessária à aquisição dos medicamentos objetos da tutela deferida, 

providência excepcional adotada em face da urgência e imprescindibilidade 

da prestação dos mesmos, revela-se medida legítima, válida e razoável. 

4. Deveras, é lícito ao julgador, à vista das circunstâncias do caso concreto, 

aferir o modo mais adequado para tornar efetiva a tutela, tendo em vista o fim 

da norma e a impossibilidade de previsão legal de todas as hipóteses fáticas. 

Máxime diante de situação fática, na qual a desídia do ente estatal, frente ao 

comando judicial emitido, pode resultar em grave lesão à saúde ou mesmo 

por em risco a vida do demandante. 

5. Os direitos fundamentais à vida e à saúde são direitos subjetivos 

inalienáveis, constitucionalmente consagrados, cujo primado, em um Estado 

Democrático de Direito como o nosso, que reserva especial proteção à 

dignidade da pessoa humana, há de superar quaisquer espécies de restrições 

legais. Não obstante o fundamento constitucional, in casu, merece destaque a 

Lei Estadual n.º 9.908/93, do Estado do Rio Grande do Sul, que assim dispõe 

em seu art. 1.º: "Art. 1.º. O Estado deve fornecer, de forma gratuita, 

medicamentos excepcionais para pessoas que não puderem prover as 

despesas com os referidos medicamentos, sem privarem-se dos recurso 

indispensáveis ao próprio sustento e de sua família. 

 Parágrafo único. Consideram-se medicamentos excepcionais aqueles que 

devem ser usados com frequência e de forma permanente, sendo 

indispensáveis à vida do paciente." 6. A Constituição não é ornamental, não 

se resume a um museu de princípios, não é meramente um ideário; reclama 

efetividade real de suas normas. Destarte, na aplicação das normas 

constitucionais, a exegese deve partir dos princípios fundamentais, para os 

princípios setoriais. E, sob esse ângulo, merece destaque o princípio fundante 

da República que destina especial proteção a dignidade da pessoa humana. 

7. Outrossim, a tutela jurisdicional para ser efetiva deve dar ao lesado 

resultado prático equivalente ao que obteria se a prestação fosse cumprida 

voluntariamente. O meio de coerção tem validade quando capaz de subjugar 

a recalcitrância do devedor. O Poder Judiciário não deve compactuar com o 

proceder do Estado, que condenado pela urgência da situação a entregar 

medicamentos imprescindíveis proteção da saúde e da vida de cidadão 

necessitado, revela-se indiferente à tutela judicial deferida e aos valores 

fundamentais por ele eclipsados. 



51 
 

8. In casu, a decisão ora hostilizada pelo recorrente importa na negativa do 

bloqueio de valor em numerário suficiente à aquisição de medicamento 

equivalente a três meses de tratamento, que além de não comprometer as 

finanças do Estado do Rio Grande do Sul, revela-se indispensável à proteção 

da saúde do autor da demanda que originou a presente controvérsia, mercê de 

consistir em medida de apoio da decisão judicial em caráter de sub-rogação. 

9.Agravo Regimental Desprovido. 

(AgRg no REsp 888325/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, 

julgado em 15/03/2007, DJ 29/03/2007, p. 230) 

 

Com essa explanação encerra-se breve exposição sobre os principais pontos 

da estrutura administrativa do Sistema Único de Saúde, passando-se a um dos aspectos 

ao direito à saúde consistente no dever do Estado de viabilizar meios possíveis à 

recuperação da saúde, dentre os quais, está o acesso a medicamentos. 

O acesso aos medicamentos não depende apenas do regular funcionamento 

do Sistema Único de Saúde, havendo fatores externos que dificultam a prestação das 

ações e serviços de saúde, tais como a proteção pelo Estado às patentes de 

medicamentos em um país com deficiência em pesquisas relacionadas à saúde e como o 

parque industrial insuficiente para atender a demanda da população, ocasionando 

dependência da tecnologia das empresas farmacêuticas multinacionais. 

Em razão da importância desse tema, o tópico seguinte tratará da 

propriedade intelectual sob o enfoque constitucional e, em seguida, das repercussões 

disso para o setor farmacêutico e, por conseguinte, para a saúde no Brasil.  

 

2.2 A PROPRIEDADE INTELECTUAL NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

 

A Constituição Federal de 1988, no Art. 5º, inciso XXIX, estabelece a 

proteção à propriedade intelectual mediante Lei específica, assegurando aos autores de 

inventos industriais privilégio temporário para sua utilização. 

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; 

 

A Lei a que se refere a Constituição deve proteger, ainda, as criações 

industriais, a propriedade das marcas, os nomes de empresas e a outros signos 

distintivos, considerando sempre o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e 

econômico do País. 
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Dois pontos devem ser analisados: o primeiro diz respeito ao significado da 

expressão “tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e 

econômico do país” e o segundo com a possível fundamentalidade do direito de 

propriedade intelectual. 

Importante lembrar a lição de Eros Roberto Grau no tocante à interpretação 

de um texto constitucional de que “não se interpreta textos normativos constitucionais, 

isoladamente, mas sim a Constituição, no seu todo”66. 

Ao se analisar a expressão “tendo em vista o interesse social e o 

desenvolvimento tecnológico e econômico do País” podem-se extrair duas 

interpretações. 

A primeira interpretação condiciona o direito de propriedade intelectual à 

satisfação dos requisitos do interesse social e do desenvolvimento tecnológico e 

econômico do País. 

A segunda interpretação, por sua vez, considera a proteção à propriedade 

intelectual seria concedida como resultado dos benefícios decorrentes da criação 

intelectual, a qual já estaria atendendo, apenas por existir, o interesse social como 

desenvolvimento tecnológico e econômico do País. 

Em verdade, o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e 

econômico apresentam-se tanto como condição, na primeira interpretação, como 

também como finalidade, de acordo com a segunda67.  Isto é, a proteção à patente deve 

incentivar a contínua renovação tecnológica, estimulando as empresas a investirem em 

pesquisa e desenvolvimento, fatores esses que fomentam o desenvolvimento econômico 

e por consequência, bem-estar social, motivo pelo qual só devem ser patenteadas 

invenções que tragam algum benefício à sociedade.  

Em relação à natureza constitucional do direito à propriedade intelectual, 

alguns estudiosos da matéria entendem que o direito à propriedade intelectual constitui-

                                                           
66 GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988, São Paulo: Editora Malheiros, 

2010, p. 164. É do autor a célebre frase: “Não se interpreta a Constituição em tiras, aos pedaços.”  
67 “Nesse sentido, alguns autores defendem que a cláusula finalística contida no art. 5º, XXIX, representa 

uma condição para obtenção de uma patente de invenção. Parece-nos equivocado tal entendimento. As 

condições para a concessão de uma patente de invenção encontram-se na Lei 9279/96 , que enumera os 

requisitos objetivos aos quais deve estar vinculado o ato administrativo de concessão de privilégio. O 

dispositivo constitucional apenas explicita os fundamentos para tal proteção dos direitos dos autores dos 

inventos, por meio da oração explicativa ‘tendo em vista’.” OSWALD, Maria Cecília; LEONARDOS, 

Luiz. Direito de Patentes – Uma proposta de filtragem constitucional. Revista da ABPI, n. 86, Jan./Fev. 

2007, pp. 3-17, p. 8. 
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se direito fundamental68. A maior parte, contudo, inclina-se para o entendimento que 

subtrai do direito à propriedade intelectual o caráter de direito fundamental. 

José Afonso da Silva69 defende que o dispositivo constitucional que 

assegura a proteção à propriedade intelectual apenas se encontra dentre os direitos 

individuais por um equívoco, porque de forma alguma teria natureza de direito 

fundamental do homem.  

Na mesma linha, Tercio Sampaio Ferraz Júnior70 adverte que o fato de a 

Constituição resguardar a propriedade intelectual não deve conduzir ao exagero de se 

pensar que a propriedade ao inventor industrial tenha se transformado em um dos 

direitos fundamentais da pessoa humana, em verdade, o sentido da norma constitucional 

corresponderia a comando constitucional direcionado ao legislador ordinário e não 

propriamente a um direito fundamental ao autor industrial71. 

Para Fábio Konder Comparato72, a norma constante no inciso XXIX do Art. 

5º da Constituição Federal de 1988 trata de clara anomalia constitucional a ser 

interpretada e aplicada segundo o critério da mais rígida restritividade, uma vez que 

seria a única que afasta a aplicação de princípios fundamentais em proveito do interesse 

de particulares.  

Do mesmo modo, Maristela Basso73afirma que a propriedade intelectual 

representa uma categoria de direito privado autônoma, sui generis, podendo ser 

entendida como uma modalidade especial de direito de propriedade com matriz 

constitucional. 

Por fim, Denis Borges Barbosa, que colaborou para a dicção constitucional, 

expõe sua opinião em relação a ambos os debates: 

Como se vê, o preceito constitucional se dirige ao legislador, determinando a 

este tanto o conteúdo dos títulos de proteção da Propriedade Industrial (‘a lei 

assegurará...’), quanto a finalidade do mecanismo jurídico a ser  criado 

(‘tendo em vista...’). A cláusula final, novidade do texto atual, torna claro que 

o direito aos títulos de Propriedade Industrial não deriva diretamente da 

                                                           
68 Para Tinoco Soares “a natureza jurídica da invenção se enquadra perfeitamente como um direito 

natural, de ocupação, intelectual e de propriedade”. SOARES, José Carlos Tinoco. Tratado da 

Propriedade Industrial: patentes e sucedâneos. São Paulo: Editora Jurídica Brasileira, 1998, p. 112. 
69 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 23. ed. São Paulo: Malheiros, p. 

245/46. 
70 FERRAZ JÚNIOR, Tercio Sampaio. Propriedade industrial e defesa da concorrência. In Revista da 

Associação Brasileira da Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro: ABPI, 1993, n. 8, p.10. 
71 FERRAZ JÚNIOR, Tercio Sampaio. Propriedade industrial e defesa da concorrência. In Revista da 

Associação Brasileira da Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro: ABPI, 1993, n. 8, p.10. 
72 COMPARATO, Fábio Konder. O abuso nas Patentes de Medicamentos. Revista de Direito Sanitário, 

volume 11, n.3. Novembro 2010/fevereiro 2011, p. 210. 
73 BASSO, Maristela. A tutela constitucional da propriedade intelectual na Carta de 1988 - Avanço 

indiscutível. Revista de Informação Legislativa. Brasília a. 45 n. 179 jul./set. 2008, p. 41. 
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Carta, mas da lei ordinária; e tal lei só será constitucional na proporção em 

que atender aos seguintes objetivos: a) visar ao interesse social do País; b) 

favorecer o desenvolvimento tecnológico do País; c) favorecer o 

desenvolvimento econômico do País.74 

 

Na linha dos autores citados entende-se que o escopo constitucional foi o de 

determinar que propriedade intelectual alguma devesse ser protegida por Lei se não 

trouxesse como consequência dessa proteção o desenvolvimento tecnológico e 

econômico do País, não devendo ser elevada a categoria de direito fundamental. Essa 

afirmação tem uma implicação prática, especialmente, no que se refere ao objeto deste 

trabalho, que se volta ao acesso de medicamento como corolário do direito à saúde.  

À vista dessas considerações, é importante propor uma nova interpretação 

sobre o conceito da propriedade intelectual que transite da ótica individual privatista, 

inspirada, sobretudo, na proteção do direito exclusivo do inventor, para uma perspectiva 

coletivista social, que assegure o respeito aos direitos sociais constitucionalmente 

garantidos. Tal como a propriedade em geral, deve haver uma mudança estrutural do 

conceito de propriedade intelectual, sendo isso um pressuposto do desenvolvimento e da 

justiça social75. 

A interpretação a esse dispositivo constitucional deve atender aos objetivos 

fundamentais da República Federativa do Brasil de construir uma sociedade livre, justa 

e solidária, bem como garantir o desenvolvimento nacional. 

Fabiano André de Souza Mendonça76entende que a disciplina da 

propriedade possui um caráter social e, por essa razão, não deve ser entendida como um 

direito meramente individual, incluindo-se nesse conceito a propriedade imaterial, 

desempenha o mesmo papel que hoje tem a dignidade humana no debate jurídico77. 

                                                           
74BARBOSA, Denis Barbosa. Licitações, subsídios e patentes. Direito de Desenvolvimento Industrial, 

vol. 2. Rio de Janeiro, 1997, p. 146. 
75 SARAIVA, Paulo Lopo. Manual de Direito Constitucional. São Paulo: Editora Acadêmica, 1995, p. 

47. O autor refere-se à propriedade no sentido amplo, mas o pensamento aplica-se, sem dúvida, à 

propriedade intelectual. 
76   MENDONÇA, Fabiano André de Souza. O direito econômico fundamental à propriedade. In LEITE, 

George Salomão Leite e SARLET, Ingo Wolfgang (coordenadores). Direitos Fundamentais e Estado 

Constitucional. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 7. 
77 Do mesmo autor a seguinte expressão: “Nesse contexto é que o direito humano e fundamental à 

dignidade humana assume centralidade (em oposição à questão da organização política do Estado no 

século XIX e da soberania no século XX) e exige da propriedade uma nova configuração. Não cabe mais 

a atitude paternalista de apenas garantir que ninguém turbe a propriedade alheia. Se antes bastava 

preservar a relação jurídica real e existente e garantir a liberdade de adquirir, para que tudo o mais fosse 

alcançado por aqueles que detinham condições, é preciso, hoje, um conjunto de prestações positivas, tais 

como saúde, educação, moradia, etc.” MENDONÇA, Fabiano André de Souza. O direito econômico 

fundamental à propriedade. In LEITE, George Salomão Leite e SARLET, Ingo Wolfgang 

(coordenadores). Direitos Fundamentais e Estado Constitucional. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2009, p. 7/8. 
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Na mesma trilha, Vladimir da Rocha França ensina que “sem o atendimento 

da função social que lhe foi imposta pela Constituição, a propriedade perde a sua 

legitimidade jurídica”78.  

Fábio Konder Comparato defende que a observância da função social da 

propriedade é autêntico dever imposto ao Estado, sob pena de inconstitucionalidade por 

omissão administrativa79, porquanto “certos bens essenciais à vida digna de todo o povo 

não podem ser objeto de ilimitada apropriação privada”80. 

Com base no que foi exposto, extrai-se que a propriedade intelectual deve 

atender a sua função social, devendo cumprir o comando constitucional de promover o 

desenvolvimento tecnológico no país. Se de sua proteção não resultar o progresso 

científico, não se justifica o monopólio do conhecimento e da detenção da propriedade. 

Em que pese a promoção do bem-estar social, o autor da inovação 

tecnológica deve ser recompensado pela sua criação. A patente possui, portanto, uma 

dupla retribuição: gratifica o inventor pelo esforço criativo e, ainda, permite que a 

sociedade se beneficie de sua exploração. 

A patente serve de estímulo à genialidade do inventor, induzindo-o a novas 

criações, satisfazendo a sociedade em suas carências81. Nas palavras de Carlos Maria 

Correa, “o sistema de patentes foi concebido com o propósito de recompensar a 

invenção, incentivar o progresso técnico e promover a disseminação das inovações82”. 

Definido o escopo das patentes cabe analisar, mais especificamente, às patentes de 

medicamento e a repercussão dessa proteção na sociedade brasileira. 

Por ser o medicamento bem essencial, muitos países assumiram a política de 

não proteger as patentes dos medicamentos. Os países desenvolvidos apenas passaram a 

defender a ideia de proteção das patentes dos medicamentos a partir do momento em 

que as suas próprias indústrias estavam fortalecidas. A Inglaterra aboliu a patente de 

produtos farmacêuticos por um período compreendido entre 1919 a 1949. A Suíça 

                                                           
78 FRANÇA, Vladimir da Rocha. Perfil Constitucional da Função Social da Propriedade. Revista de 

Informação Legislativa, p. 20. 
79 COMPARATO, Fábio Konder. Estado, Empresa e Função Social. Revista dos Tribunais, n. 85, v. 

732, out. 1996, pp. 38-46. 
80 COMPARATO, Fábio Konder. A propriedade ou a vida. Folha de São Paulo, 2008. Disponível em 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz0705200808.htm, Acesso em 21/03/2012. 
81 DI BLASI, Gabriel; GARCIA, Mario Soerensen; MENDES, Paulo Parente M. A propriedade 

industrial – os sistemas de marcas, patentes e desenhos industriais analisados a partir da Lei nº 9.279, de 

14 de maio de 1996. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1997, p. 120. 
82 No original: “El sistema de patentes fue diseñado con el propósito de recompensar la invención, 

incentivar el progreso técnico, y promover la diseminación de las innovaciones.” CORREA, Carlos 

Maria. Innovación farmacéutica, patentes incrementales y licencias obligatorias, Géneva: South 

Centre, 2011, p. 1. 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz0705200808.htm
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apenas concedeu patente de medicamentos em 1977; a Alemanha, em 1968. O Japão 

adotou a proteção irrestrita em 1976, quando já era considerado o segundo país produtor 

de medicamentos. Em 1978 foi a vez da Itália de aderir à proteção de patentes de 

medicamentos. Isso sem mencionar o Canadá, em 1988, Holanda, em 1987; Dinamarca, 

em 1984 e, por fim, Espanha e Grécia em 1992, bem como a Finlândia, em 199583.  

A primeira Lei brasileira sobre Patentes de 28 de agosto de 1830 não 

mencionava proibição à patente de medicamento. A fim de incentivar as indústrias 

farmacêuticas locais, o Decreto-Lei 7903/45, antigo Código de Propriedade Intelectual, 

proibia a patente de produto, contudo, permitiu a patente dos processos pelos quais os 

medicamentos eram produzidos. 

Houve a publicação de um Código de Propriedade Industrial, o Decreto 

Federal n. 254/67 que, da mesma forma, apenas protegia a patente do processo de 

produção do medicamento, mas não a patente do medicamento em si. Já a Lei Federal n. 

5.772, de 21 de dezembro de 1971, o terceiro Código de Propriedade Industrial, excluiu 

completamente a proteção dos produtos e processo alimentícios, químico-farmacêutico 

e medicamentos. 

Até o início do século XX, a produção farmacêutica brasileira desenvolvia-

se em estabelecimentos familiares, com utilização de técnicas de manipulação de 

substâncias naturais de origem vegetal, animal ou mineral.  

A primeira fase das indústrias farmacêuticas foi marcada pela produção 

artesanal de medicamentos, com drogas de origem botânica preparadas por médicos ou 

farmacêuticos84.  

O desenvolvimento da tecnologia de produtos biológicos marcou a segunda 

fase do setor farmacêutico no país, caracterizada também pela implantação de 

instituições cientificas voltadas à pesquisa e produção de medicamentos, vacinas e 

soros85. 

Segundo Maria Stela Pompeu Frota86, a necessidade de combater surtos 

endêmicos motivou a criação de laboratórios capacitados para pesquisa e produção de 

vacinas e soros essenciais no controle das epidemias.  

                                                           
83 FROTA, Maria Stela Pompeu Brasil. Proteção de Patentes de Produtos Farmacêuticos: o caso 

brasileiro. Brasília: FUNAG – IPRI, 1993, p. 83/84. 
84 BERMUDES, Jorge. Indústria Farmacêutica, Estado e Sociedade – crítica da Política de 

Medicamentos no Brasil. São Paulo: Editora Hucitec, 1995, p. 24. 
85 idem, p. 24. 
86 FROTA, Maria Stela Pompeu Brasil. Proteção de Patentes de Produtos Farmacêuticos: o caso 

brasileiro. Brasília: FUNAG – IPRI, 1993, p. 73. 
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A indústria farmacêutica da forma como é conhecida atualmente surge nas 

décadas de 40 e 50, período que marca o início do processo de verticalização dos 

estágios tecnológicos87. 

A terceira fase da evolução das indústrias farmacêuticas coincide com o 

pós-guerra, em 1945, caracterizando-se pela defasagem tecnológica da indústria 

farmacêutica brasileira quando comparada a dos países avançados. Segundo Bertero, 

O Brasil e os Estados Unidos eram iguais, em termos de tecnologia 

farmacêutica. (...) O Brasil tinha, ao que se supõe, uma indústria farmacêutica 

menor que a norte-americana na década de 20 até a de 30, mas a sua 

tecnologia era praticamente a mesma, e iguais os produtos fabricados (...). A 

inclusão sistemática de P&D de novos produtos foi um fato relativamente 

tardio nas principais empresas norte-americanas (...) este foi o período em 

que se deu o hiato, que não foi compensado pelas companhias brasileiras.88  

 

As empresas norte-americanas aproveitam a oportunidade surgida no 

período posterior à Segunda Guerra Mundial, a partir de quando passaram a investir em 

pesquisa e desenvolvimento de novos medicamentos, adotando-se a política de 

expansão comercial e instalação das empresas em outros países, dentre esses, o Brasil. 

A entrada de empresas farmacêuticas norte-americanas no Brasil, na década 

de 50, refletiu o processo de industrialização brasileira após a Segunda Guerra, 

caracterizado pelo estímulo à entrada de empresas estrangeiras no País. 

Como não havia, no ordenamento legal brasileiro, proteção às patentes de 

medicamento, a indústria farmacêutica brasileira caracterizava-se pela produção de 

medicamentos decorrente do processo de cópia desse produto. 

As indústrias brasileiras como também os laboratórios estatais se utilizavam 

de um processo denominado engenharia reversa, pelo qual a tecnologia de determinada 

invenção é descoberta a partir da sua desconstrução. Era através dessa técnica que os 

laboratórios estatais pesquisavam os medicamentos antirretrovirais para o tratamento da 

Síndrome de Imunodeficiência Adquirida, doença mais conhecida pela sigla em inglês 

“AIDS”.  

Alguns benefícios foram apontados pelos pesquisadores Maurice Cassier e 

Marilena Correa, ambos pesquisadores, sendo o primeiro do Centro Nacional de 

                                                           
87 BERMUDES, Jorge. Indústria Farmacêutica, Estado e Sociedade – crítica da Política de 

Medicamentos no Brasil. São Paulo: Editora Hucitec, 1995, p. 24. 
88 BERTERO, Carlos Osmar. Drug and Dependency – An Empirical Study of Dependency, The Case of 

the Pharmaceutical Industry. Tese de Doutorado, University Microfilms International, Michigan, 1972, 

pp. 274, Apud FROTA, Maria Stela Pompeu Brasil. Proteção de Patentes de Produtos Farmacêuticos: 

o caso brasileiro. Brasília: FUNAG – IPRI, 1993, p. 74. 
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Pesquisa Científica de Paris (CNRS) e a segunda da Universidade Estadual do Rio de 

Janeiro (UERJ). Segundo eles, 

nos laboratórios estudados, copiar leva à inovação de várias maneiras. A 

primeira é a chamada inovação incremental, que deriva diretamente da 

atividade de copiar: produtores de genéricos melhoram as rotas de síntese ou 

fórmulas dos medicamentos que copiam. Essas modificações podem levar a 

patentes relacionadas a aperfeiçoamentos (fórmulas) ou são mantidas em 

segredo (novas rotas de síntese). A segunda é uma inovação mais radical, que 

pode levar ao desenvolvimento de novos medicamentos, seja por meio da 

combinação de várias moléculas existentes, seja por descobertas de novas 

propriedades nas moléculas polimorfas da molécula copiada, ou da 

identificação de novas famílias de medicamentos anti-retrovirais. Por 

exemplo, o laboratório de Far-Manguinhos analisa o polimorfismo de 

medicamentos anti-retrovirais existentes para descobrir novas propriedades 

terapêuticas. Está envolvido também nos projetos de pesquisa sobre novas 

família de medicamentos anti-retrovirais derivadas da pesquisa iniciada no 

próprio laboratório ou em laboratórios acadêmicos.89 

 

A partir da anuência do Brasil aos termos estabelecidos pelo Acordo 

Internacional, mais conhecido como Acordo TRIPS, cujos dispositivos serão analisados 

em capítulo próprio, não mais foi possível a realização de pesquisas em medicamentos 

no período de proteção da sua patente.  

A proteção às patentes de medicamentos trouxe ainda mais dificuldades na 

promoção do acesso a medicamentos, em especial, àqueles destinados ao tratamento do 

câncer, porque as possibilidades de tratamento resultam de pesquisas realizadas nos 

países mais desenvolvidos, nos quais há investimento público e também privado para 

descoberta de novos tratamentos, sendo os países em desenvolvimento apenas 

importadores de tecnologia.  

Quando se analisa a produção das empresas estrangeiras que atuam no 

território brasileiro, verifica-se que elas preferem importar os fármacos, pesquisados e 

desenvolvidos nos países desenvolvidos a ter que produzi-los no Brasil, o que contribui 

consideravelmente para que empresas multinacionais tenham seu comportamento 

tecnológico e econômico regulado a partir das suas matrizes90. 

Em pesquisa realizada pelo Núcleo de Assessoramento Econômico em 

Regulação de Medicamentos com patentes de moléculas no Brasil (NUREM) constatou-

se que das 96 (noventa e seis) moléculas cuja patente estava protegida em 2008 apenas 

                                                           
89 CASSIER, Maurice; CORREA, Marilena. Propriedade intelectual e saúde pública: a cópia de 

medicamentos contra HIV/Aids realizada por laboratórios farmacêuticos brasileiros públicos e privados. 

Revista Eletrônica de Comunicação, Informação e Inovação em Saúde. Rio de Janeiro, v. 1, n. 1, 

janeiro/junho, 2007. Disponível em http://bvssp.icict.fiocruz.br/lildbi/docsonline/9/8/989-Cassier.pdf. 

Acesso em 01/05/2011, p. 87. 
90 BERMUDES, Jorge. Remédio: Saúde ou Indústria? A produção de medicamentos no Brasil. Rio de 

Janeiro: Relume Dumará, 1992, p. 13. 
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http://bvssp.icict.fiocruz.br/lildbi/docsonline/9/8/989-Cassier.pdf.%20Acesso%20em%2001/05/2011
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uma molécula foi resultado de pesquisa brasileira91, o que demonstra que o Brasil não 

tem tido êxito nas pesquisas para descobertas de novos medicamentos. 

As indústrias farmacêuticas caracterizam-se pela sua dinamicidade 

tecnológica, com altos investimentos em ativos intangíveis, em Pesquisas e 

Desenvolvimento (P&D), razão pela qual não há, em regra, lucros em curto prazo.  

O setor farmacêutico depende de altos investimentos em P&D, todavia, não 

se caracteriza pela existência de barreiras naturais ou técnicas que impeçam a entrada de 

competidores potenciais. Ao revés, as indústrias farmacêuticas possuem uma tecnologia 

facilmente copiável em determinadas fases produtivas. Com a proteção às patentes, as 

empresas mantêm um monopólio sobre os produtos e serviços por um determinado 

período, compensando, através do monopólio, os gastos realizados com as pesquisas.  

Ademais, o mercado de medicamento constitui-se um oligopólio 

diferenciado, segundo tipologia proposta por Sylos-Labini92, caracterizando-se pela 

grande diferenciação dos produtos, com alta concentração de empresas nas classes 

terapêuticas93. Considerando que há necessidade de produtos específicos para cada tipo 

de doença, sendo o grau de substituição quase inexistente, evidencia-se a existência de 

mercados com elevado grau de concentração.  

Ricardo Romano e Pedro José Baptista Bernardo94advertem que o mercado 

de medicamento, devido à dificuldade de substituição perfeita entre produtos de uma 

mesma classe terapêutica, não pode sequer ser definido dentro da própria classe 

terapêutica ou dentro de uma família de medicamentos com o mesmo princípio ativo.  

Isso porque o medicamento pode ter posologias diferentes em função da forma 

terapêutica, via oral para tratamento normal ou injetável para tratamento de crise, por 

exemplo. 

A assimetria das informações, nos mercados farmacêuticos, resulta na 

ausência de informações dos consumidores finais quanto à qualidade, à segurança, à 

eficácia, ao preço e as características específicas do medicamento que lhes foi prescrito.  

                                                           
91 NUREM – Núcleo de Assessoramento Econômico em Regulação Medicamentos com patentes de 

moléculas no Brasil. Medicamentos com Patentes de Moléculas no Brasil. Brasília: ANVISA, 2010, p. 

12. 
92 TACHINARD, Maria Helena. A Guerra das Patentes – O conflito Brasil x EUA sobre propriedade 

intelectual. São Paulo: Editora Paz e Terra, 1993, p. 138. 
93 As classes terapêuticas são estabelecidas conforme a Classificação Terapêutica Anatômica – ATC, 

agrupando os medicamentos de acordo com sua composição química e propriedades terapêuticas.  
94 ROMANO, Ricardo; BERNARDO, Pedro José Baptista. Padrões de regulação de preços do 

mercado de medicamentos: experiência brasileira dos anos 90 e novos arranjos institucionais. NEGRI, 

Barjas; DI GIOVANI, Geraldo (organizadores). Brasil: radiografia da saúde. Campinas: Instituto de  

Economia/Universidade Estadual de Campinas (IE/Unicamp), 2001, p. 447. 
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Mesmo quando há possibilidade de substituição de medicamento por outro 

de idêntica equivalência terapêutica, o médico, quem prescreve o medicamento, em 

regra, não fornece essa informação ao paciente, vinculando a receita médica, por vezes, 

a medicamento de marca, sem se preocupar com o valor de obtenção do produto.  

Dessa forma, o paciente, que é o verdadeiro consumidor, muitas vezes, 

desconhece a existência do genérico. Como apenas os médicos podem prescrever 

determinados medicamentos, mediante a receita médica, o paciente não possui 

alternativa segura de substituição.95 Na opinião de Ricardo Romano et al.: 

Essa circunstância, em que os médicos desconhecem os preços relativos e os 

pacientes desconhecem a possibilidade de substituição, mesmo existindo uma 

opção idêntica à receitada, confere ao ofertante, especialmente no segmento 

de produtos éticos, um poder de mercado semelhante ao do monopolista. Isto 

é, uma posição dominante de fato, que cria condições para os laboratórios 

farmacêuticos imporem preços com inexpressiva possibilidade de 

contestação da concorrência ou de alternativa para o consumidor96.  

 

Segundo observa a economista Elba Cristina Lima Rego, “paciente, médico 

e farmacêutico dependem inicialmente de informações fornecidas pelo fabricante 

quanto à eficácia, às contraindicações e aos efeitos colaterais do produto”97, havendo 

interesses contrapostos no setor farmacêutico, porquanto “quem paga quer minimizar 

custos, quem consome quer o melhor e quem decidem é influenciado pela oferta, que, 

além de ser concentrada, procura induzir a um maior consumo”98. 

O mercado de medicamentos apresenta-se sob dois segmentos: os produtos 

populares, conhecidos como “over-the-counter”, os quais são vendidos sem prescrição 

médica e os produtos éticos, cuja comercialização ocorre apenas sob prescrição médica. 

Na primeira hipótese, a propaganda é dirigida diretamente ao consumidor, sendo que, 

no segundo caso, dirige-se à classe médica. 

Baseado em pesquisa realizada pela Companhia de Desenvolvimento 

Tecnológico (CODETEC), Jorge Bermudes informa que 40% das marcas registradas em 

uso em todo o mundo se referem a produtos farmacêuticos, perfazendo a promoção do 

nome comercial o consumo entre 20 e 40% do faturamento das empresas 

                                                           
95 Segundo a Resolução nº 349/2000 do Conselho Federal de Farmácia, o farmacêutico poderá, no ato da 

dispensação, orientar o paciente e atendendo seus interesses, efetuar a substituição do medicamento 

prescrito. 
96 ROMANO, Ricardo; BERNARDO, José Baptista. Padrões de Regulação de Preços do mercado de 

medicamentos.  
97 REGO, Elba Cristina Lima. Política de regulação do mercado de medicamentos: a experiência 

internacional. Revista do BNDES, Rio de Janeiro, v. 7, n. 14, dez. 2000, p. 372/373. 
98 Idem, p. 372/373. 
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multinacionais99, podendo-se concluir que a marca comercial confere um poder de 

monopólio para o fabricante original, ainda que as patentes de seus produtos tenham 

expirado, o que se confirma a importância da propaganda no setor farmacêutico100.  

A propaganda dos medicamentos é realizada com o nome comercial, 

proporcionando o aumento do monopólio das indústrias farmacêuticas. Em razão disso, 

essas empresas investem na política de marketing fazendo com que o consumidor 

vincule-se à marca do medicamento101.  

Estabelecido o cenário econômico em que se insere o setor farmacêutico, 

dominado por empresas transnacionais e com participação ínfima das empresas 

farmacêuticas nacionais, é de se supor a necessidade de investimento pelo Estado em 

pesquisas nos laboratórios públicos para descoberta de novos tratamentos. 

A compreensão do setor farmacêutico revela-se fundamental para promoção 

da política de promoção do acesso a medicamentos, tanto para incentivar novas 

pesquisas relacionadas à saúde e formulação de novos tratamentos para o câncer, como 

também para reequilibrar a ordem econômica de modo que os mercados de 

medicamentos atuem com respeito à valorização do trabalho humano e à livre iniciativa 

da livre iniciativa, com vistas a assegurar a todos uma existência digna conforme os 

ditames da justiça social. 

 

2.3 A INTERVENÇÃO DO ESTADO NO SETOR FARMACÊUTICO 

 

O ordenamento jurídico brasileiro define medicamento como todo produto 

farmacêutico, tecnicamente obtido ou elaborado, com finalidade profilática, curativa, 

paliativa ou para fins de diagnóstico102. 

O medicamento é uma mercadoria, um objeto de comércio e de lucro. A 

despeito disso, é também objeto de vida e de esperança103. Na contradição dessas 

perspectivas merece, portanto, tratamento diferenciado, justificando a intervenção do 

                                                           
99 BERMUDES, Jorge. Remédio: Saúde ou Indústria? A produção de medicamentos no Brasil. Rio de 

Janeiro: Relume Dumará, 1992, p. 15.  
100 Idem, p. 15. 
101 HERINGER, Astrid. Patentes Farmacêuticas e Propriedade Industrial no contexto internacional. 

Curitiba: Juruá Editora, 2001, p. 72. 
102  É a redação do inciso II do art. 4o da Lei Federal n. 5.991 de 17 de dezembro de 1973, que dispõe 

sobre o controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, e dá 

outras providências. 
103 CADEAU, Emmanuel. Direito Internacional e Direito Comunitário do Medicamento: tentativa de 

comparação. Revista do Direito Sanitário, vol. 3, n. 2, julho de 2002, p. 56. 
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Estado nesse setor industrial, tanto para incentivar a produção de insumos estratégicos, 

estimulando a produção de medicamentos por laboratórios públicos e empresas 

nacionais, como também para estabelecer os limites de atuação das multinacionais 

farmacêuticas tendo por norte o interesse social e o desenvolvimento tecnológico 

nacional. 

Como agente normativo e regulador da atividade econômica, ao Estado 

incumbe aliar o estímulo à livre iniciativa privada com a promoção de políticas 

públicas, em especial, as que dizem respeito à saúde pública, sendo relevante a atuação 

da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, tanto na aprovação do pedido de patente 

de medicamento, como do registro do medicamento para posterior comercialização, 

bem como da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, que realiza o 

controle de preços dos medicamentos antes de serem oferecidos ao público. 

 

2.3.1 A atuação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária no setor farmacêutico 

 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), criada pela 9.782, 

de 26 de janeiro de 1999104, possui como finalidade institucional, conforme redação do 

seu Art. 6º, promover a proteção da saúde da população, por intermédio do controle 

sanitário da produção e da comercialização de produtos e serviços submetidos à 

vigilância sanitária, inclusive dos ambientes, dos processos, dos insumos e das 

tecnologias a eles relacionados, bem como o controle de portos, aeroportos e de 

fronteiras. 

O núcleo essencial do conceito de agência reguladora em relação ao modelo 

tradicional da Administração Pública é a independência em relação ao Poder Executivo 

central. Diogo de Figueiredo Moreira Neto ensina que a independência própria dessas 

figuras administrativas abrange quatro importantes aspectos, transcritos a seguir: 

(i) Independência política dos gestores, investidos de mandatos e com 

estabilidade nos cargos durante um termo fixo; 

(ii) independência técnica decisional, predominando as motivações apolíticas 

para seus atos; 

(iii) independência normativa, necessária para o exercício de competência 

reguladora dos setores de atividades de interesse público a seu cargo; e 

                                                           
104 A Lei que criou a ANVISA foi regulamentada pelo Decreto n. 3.029, de 16 de abril de 1999 e pela 

Portaria da ANVISA n. 593, de 24 de agosto de 2000, que aprovou seu regimento 
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(iv) independência gerencial, orçamentária e financeira ampliada através de 

contratos de gestão celebrados com o respectivo órgão revisor da 

administração direta.105  

 

Quanto aos poderes inerentes à regulação, Alexandre Santos de Aragão106 

identifica a seguinte tríade: (i) o poder de editar a regra, (ii) o poder de assegurar a 

aplicação da norma editada e (iii) o poder de reprimir as infrações à norma expedida. 

Com efeito, a Lei instituidora da ANVISA incumbiu essa agência 

reguladora de regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e serviços que envolvam 

risco à saúde pública. 

Adverte Celso Antônio Bandeira de Mello que “o verdadeiro problema com 

as agências reguladoras é o de saber o que e até onde podem regular algo, sem estar, 

com isso, invadindo a competência legislativa”107. 

No tocante à possibilidade de expedir normas, interessante investigar a 

natureza das normas e a abrangência destas na atuação das agências reguladoras. Na 

esteira dos ensinamentos de Eduardo García de Enterría, seguidos por Diogo 

Figueiredo, a delegação legislativa pode servir-se das seguintes técnicas: (i) a delegação 

receptícia, (ii) a delegação por remissão e a (iii) deslegalização108.  

O poder normativo das ANVISA enquadrar-se-ia, segundo Diogo 

Moreira109, na modalidade da deslegalização, cuja pretensão é atender a necessidade de 

uma normatividade essencialmente técnica com um mínimo de influência político-

administrativa do Estado.  

                                                           
105 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Natureza jurídica, competência normativa, limites de 

atuação. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, jan./mar. 1999, p. 73. 
106 ARAGÃO, Alexandre Santos. As Agências Reguladoras Independentes Brasileiras: O caso da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária. Revista de Direito Sanitário, v. 19, n. 3, p. 77-89, nov. 2009/Fev. 

2010, p. 85. 
107 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo, 19ª Edição, São Paulo: 

Editora Malheiros, 2005, p. 157. 
108 Segundo Diogo Moreira, “a delegação receptícia consiste na transferência da função legislativa ao 

Poder Executivo para produzir normas com força de lei, adscrita a um quadro delimitado e a um tempo 

determinado no ato de delegação. Seu exercício pelo delegatário esgota e consome a delegação, que não 

pode dela se valer para revogar ou mesmo modificar o texto promulgado, assumindo, o Poder Legislativo, 

como próprio, o conteúdo da norma delegada.” [...] A delegação remissiva, ou simplesmente remissão, 

consiste na, assim dita, remessa pela lei a uma normatividade ulterior que deverá ser elaborada pela 

administração, sem força de lei, igualmente dentro do quadro substantivo emoldurado pela própria lei 

remetente. Seu exercício pelo delegatário não esgota nem consome a delegação remissiva, que poderá ser 

por ele alterada ou revogada a qualquer tempo, ainda porque o poder legislativo não assume como próprio 

o conteúdo da norma delegada.” (...) Corresponde ao poder regulamentar, atribuído tradicionalmente e 

privativamente ao poder executivo para expedir regulamentos, visando à fiel execução das leis, tal como 

se encontra hoje o elenco das competências do presidente da republica no art. 84, IV, da constituição de 

1988. In MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Natureza jurídica, competência normativa, limites de 

atuação. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, jan./mar. 1999, p. 76/77. 
109 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Natureza jurídica, competência normativa, limites de 

atuação. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, jan./mar. 1999, p. 74. 
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O conceito de deslegalização, desenvolvido na doutrina francesa, pressupõe 

que o titular de um determinado poder não tem dele a disposição, mas apenas o seu 

exercício, o que autorizaria que determinadas matérias possam ser retiradas do domínio 

da lei pelo próprio legislador passando-as para o domínio do regulamento. 

Outra característica típica das agências reguladoras é a discricionariedade 

técnica, cujo mérito é evidenciar a importância da regra técnica na administração 

pública. O tipo de competência normativa exercida pela ANVISA baseia-se no exercício 

da discricionariedade técnica que difere da discricionariedade político-administrativa 

tradicional pela vinculação aos motivos científicos e tecnológicos que tornam a escolha 

tecnicamente mais adequada. 

Segundo ensinamento de Maria Sylvia Zanella de Di Pietro, a questão da 

discricionariedade técnica, no Direito brasileiro, pode ser analisado sob dois aspectos110. 

O primeiro aspecto diz respeito à natureza dos atos administrativos propriamente ditos, 

sendo necessário, nesse caso, distinguir entre a discricionariedade administrativa da 

discricionariedade técnica para fins de controle judicial. A segunda situação que se 

coloca diz respeito à possibilidade regulamentação legal diretamente pelos órgãos 

reguladores, dentre os quais, encontra-se a ANVISA. 

Em relação à primeira questão colocada, a citada autora distingue a 

discricionariedade administrativa da discricionariedade técnica afirmando que 

na primeira, a escolha entre duas ou mais alternativas válidas perante o 

direito se faz segundo critérios de oportunidade ou conveniência (mérito) e, 

na segunda, não existe propriamente liberdade de opção, porque a 

Administração tem que procurar a solução correta segundo critérios 

técnicos.111 

 

A discricionariedade técnica não constitui verdadeira discricionariedade, 

porquanto não envolve decisão política, uma vez que não confere liberdade de escolha 

para a Administração, desse modo, o órgão regulador limitar-se-ia a definir conceito 

contido na lei e cujo conteúdo será apenas explicitado em norma infralegal112. 

Assentadas essas considerações, passa-se ao estudo sobre a atuação da 

ANVISA especificamente no que toca à política de medicamentos. A digressão teórica 

realizada tem o escopo de embasar a abordagem prática das dificuldades que permeiam 

                                                           
110 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Discricionariedade Técnica e Discricionariedade administrativa. 

Revista Brasileira de Direito Público – RBDP, Belo Horizonte, ano 5, n. 17, p. 75-96, abr./jun. 2007, 

pp. 75-96, p. 88. 
111 Idem, p. 81. 
112 Ibidem, p. 90. 
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o acesso da população aos medicamentos, sobretudo, os de alto custo, como é o caso 

dos medicamentos oncológicos. 

A seguir, será analisada a participação da ANVISA desde o momento em 

que a indústria farmacêutica requer a proteção à patente de um medicamento até o seu 

registro. 

 

2.3.1.1 A ANVISA e a Anuência Prévia: o equilíbrio entre o direito à saúde e o direito 

de propriedade intelectual 

  

Uma das formas de atuação da ANVISA no que diz respeito à política de 

medicamentos ocorre por meio do mecanismo denominado anuência prévia, instituto 

jurídico introduzido pela Lei Federal 10.196, de 14 de fevereiro de 2001 na Lei Federal 

9279, de 14 de maio de 1996, que disciplina o direito de propriedade industrial.  

Determina o Art. 229-C da Lei 9279/96 que a concessão de patentes para 

produtos e processos farmacêuticos dependerá da prévia anuência da Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

Em que pese a previsão legal da anuência da ANVISA, não se estabeleceu 

como se procederá essa análise, a extensão dela, nem as consequências decorrentes. A 

crítica a esse dispositivo legal diz respeito à ausência de regulamentação posterior. 

Analisando-se a norma criadora da ANVISA, e a finalidade institucional 

que norteia a conduta dessa agência reguladora, vê-se que o condão da anuência prévia 

é a preservação da saúde pública a partir da aprovação de produtos e processos que 

atendam ao interesse público.  

Como se estudará no capítulo seguinte, o órgão responsável pela análise do 

pedido da patente, inclusive de produtos farmacêuticos, é o Instituto Nacional de 

Propriedade Intelectual (INPI). 

Ao INPI cabe analisar a invenção no que toca aos requisitos de 

patenteabilidade, a saber, novidade, atividade inventiva e aplicação industrial do objeto 

a ser patenteado, enquanto que à ANVISA compete a análise do interessa público 

pertinente à preservação da saúde. 

A anuência prévia objetiva, portanto, adequar a proteção da propriedade 

intelectual ao escopo constitucional da proteção à saúde, aprovando-se apenas os 

produtos e procedimentos que trarão benefício social. Com esse propósito, o instituto 
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revela-se compatível com a Constituição Federal de 1988, prestigiando os dispositivos 

relativos à tutela da vida e da saúde. Segundo Maristela Basso, 

com a anuência prévia estabeleceu-se um procedimento moderno, eficiente e 

eficaz no qual o INPI e a ANVISA, conjunta e cooperativamente, examinam 

os pedidos de patentes farmacêuticas, evitando, assim, a concessão imerecida 

de patentes e o monopólio indevido.113 

 

Para a autora114, o objetivo legal foi o de proteger o interesse social de 

possíveis riscos à saúde pública e ao desenvolvimento tecnológico do país. Assim, a 

anuência prévia representa instrumento importante de garantia do interesse público, 

conquista fundamental da sociedade brasileira e exemplo para os demais países em 

desenvolvimento. 

A adoção do mecanismo, na ótica de Edson Beas Rodrigues, reflete muito 

mais que a mera sofisticação do processo de análise de patentes: reflete a adoção, pelo 

Brasil, de uma política de amplo acesso a medicamentos.115 Por isso, tecnicamente, “a 

função dos dois órgãos se justifica e são complementares”, uma vez que a ANVISA 

cuida de aspectos próprios da saúde pública, interesses que não são contemplados na 

análise do INPI116. 

O Art. 229-c da Lei 9279/96 não estabeleceu exatamente como seria o 

procedimento a ser seguido pela ANVISA e pelo INPI. Na prática, quando é 

apresentado o pedido de patente de medicamento, o INPI analisa os requisitos e 

condições legais de patenteabilidade e, caso aprove, encaminha o pedido à ANVISA 

para que a agência reguladora avalie os aspectos relacionados à saúde pública. No caso 

de divergência entre as duas autarquias, é designada uma reunião técnica para se buscar 

uma decisão convergente.  

Na hipótese de a ANVISA manter a decisão de indeferir o pedido de 

patente, por não vislumbrar interesse público na preservação do direito à saúde, ou 

mesmo ofensa à saúde pública, a pedido de patente, fatalmente, será indeferido117. 

                                                           
113 BASSO, Maristela. A Anvisa e a concessão de patentes farmacêuticas. Instituto de Tecnologia do 

Paraná. Curitiba, 28 de outubro de 2004. Disponível em <www.tecpar.br>. Acesso em 27 de setembro de 

2012, p. 1. 
114 Idem, p. 1. 
115 RODRIGUES JUNIOR. Edson Beas. Anuência Prévia: Integração do Direito à Saúde aos Direitos de 

Propriedade Intelectual. Revista dos Tribunais, ano 94, v. 840, outubro/2005, p. 87. 
116 Idem, p. 87. 
117 A anuência prévia da ANVISA não vincula o INPI, podendo a autarquia posteriormente revisar o 

pedido e, caso entenda ausentes os requisitos da patenteabilidade, deverá indeferir o pedido. Nesse 

mesmo sentido, TOJAL, Sebastião Botto de Barros; PESSOA, Patrícia Rodrigues. A anuência Prévia na 

concessão de patentes de medicamentos e a regulação econômica da indústria farmacêutica. Revista de 

Direito Sanitário, v. 8, n. 3, pp. 148/165, nov. 2007/fev. 2008. p. 159. 

http://www.tecpar.br/
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A anuência prévia não constitui um duplo exame de análise de patente. Ao 

revés, o INPI e a ANVISA, na análise desses tipos de patentes de medicamentos, 

formam um sistema único, com vistas ao interesse da sociedade118. Antonio Luiz 

Figueira Barbosa defende que  

com relação ao exame técnico da ANVISA, este é restrito, exclusiva e tão só, 

às disposições da Lei nº 9.279, em especial os seus artigos 8º (três requisitos 

de patenteabilidade) e as definições dos requisitos expressos nos artigos 11 

(novidade), 13 (atividade inventiva) e 15 (aplicação industrial).119 

 

No mesmo sentido, Denis Borges Barbosa entende que a análise da patente 

pela ANVISA é compatível com a Constituição Federal de 1988, porquanto prestigia os 

dispositivos relativos à tutela da vida e da saúde120. 

 Desse modo, a ANVISA tem 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”121. 

O que não admite o autor é a discricionariedade da ANVISA quanto à 

apreciação do pedido de patente.  Para Denis Barbosa, o procedimento de concessão de 

patentes é vinculado, de modo que existentes a novidade, atividade inventiva e utilidade 

industrial, e cumprido o procedimento legalmente previsto, haveria direito subjetivo 

constitucional na concessão122. 

Para Edson Beas123, a discussão em relação à anuência prévia revela os 

diferentes interesses que regem as duas autarquias. Em sua opinião,  

enquanto a ANVISA, em suas diretrizes factuais de análise dos pedidos de 

patentes de fármacos, procura compatibilizar a proteção dos direitos de 

propriedade industrial com proteção da saúde pública (...), o INPI, por sua 

vez, acolhe diretrizes que refletem uma postura típica de país industrializado 

desenvolvido exportador de tecnologias124. 

 

                                                           
118  Entendendo que há conflito de competência entre a ANVISA e o INPI e consequente afronta à 

Constituição Federal, Bruno Falcone defende posição contrária ao instituto da anuência prévia.  

FALCONE, Bruno. Questões controversas sobre patentes farmacêuticas no Brasil. In CARVALHO, 

Patrícia Luciane de (coord.) Propriedade Intelectual: Estudos em homenagem à professora Maristela 

Basso. Curitiba: Editora Juruá, 2005. 
119 BARBOSA, Antonio Luiz Figueira. Patentes farmacêuticas e o papel da ANVISA. Jornal da Ciência, 

acesso em 27/09.2012. Disponível em <http://www.jornaldaciencia.org.br/Detalhe.jsp?id=25661> 
120 BARBOSA, Denis Borges. A proibição, pela ANVISA, de reivindicações de uso farmacêutico 

(2004), em Usucapião de Patentes e Outros Estudos de Propriedade Industrial. São Paulo: Editora 

Lumen Juris, 2006, p. 12. 
121 Idem, p. 13. 
122 Ibidem, p. 16. 
123 RODRIGUES JUNIOR. Edson Beas. Anuência Prévia: Integração do Direito à Saúde aos Direitos de 

Propriedade Intelectual. Revista dos Tribunais, ano 94, v. 840, outubro/2005, p. 88. 
124 Idem, p. 88. 
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O principal embate da ANVISA com o INPI envolveu o uso de patentes de 

segundo uso médico125 que diz respeito a novos usos para substâncias, princípios ativos, 

moléculas e composições previamente conhecidos. 

Quanto a pedidos que tenham por reivindicação o “novo uso” de 

substâncias, a ANVISA manifestou-se no seguinte sentido: 

A Diretoria Colegiada considerou que o instituto é lesivo à saúde pública, ao 

desenvolvimento científico e tecnológico do país, podendo dificultar o acesso 

da população aos medicamentos. Neste sentido, decidiu pela não concessão 

da anuência prévia a casos de pedidos de patentes de segundo uso.126 

 

Na opinião de Maria Thereza Wokk e Paulo de Bessa Antunes, a ANVISA 

teria extrapolado os poderes que a Lei atribuiu à diretoria da ANVISA indo além da sua 

finalidade institucional de promover a proteção da saúde da população através do 

controle sanitário, invadindo, inclusive, as atribuições do INPI127. 

Devido às controvérsias existentes quanto à atuação da ANVISA e do INPI 

no que toca ao pedido de patente de medicamento, foi instituído, consoante publicado 

na Portaria MS/MDIC/AGU n. 1.956, de 16 de agosto de 2011, Grupo de Trabalho 

Interministerial128, com a finalidade de estabelecer critérios, mecanismos, 

procedimentos e obrigações para articulação entre a Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA) e o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) no que diz 

respeito à análise do pedido de patente de medicamento por ambas as autarquias129. 

Além de ter sistematizado o procedimento do pedido de patente de 

medicamento chegou-se ao entendimento de que a Administração Pública deve buscar a 

gestão cooperativa entre a ANVISA e o INPI com vistas à eficiência do serviço 

prestado, aliando os objetivos econômicos aos sociais, colaborando, assim, com as 

políticas públicas de saúde promovidas pelo Estado. 

                                                           
125 Para aprofundar o conhecimento sobre patentes de segundo uso, indica-se a leitura de CORRREA, 

Carlos Maria; SHABALALA, Dalindyebo. Salud Pública e Patentes Farmacêuticas: Segundos usos. In 

RODRIGUES JÚNIOR, Edson Beas; POLIDO, Fabrício. Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro: 

Editora Campus.   
126 ANVISA, Esclarecimentos sobre pedidos de patentes dos produtos e processos farmacêuticos. 

Brasília, 2004, <http://www.anvisa.gov.br/divulga/informes/2004/250804.htm>. Acesso em 12/03/2013. 
127 WOLFF, Maria Thereza; ANTUNES, Paulo de Bessa. Patentes de segundo uso médico. Revista da 

ABPI, n. 74, Jan./Fev. 2005, pp. 48/61. 
128 O grupo de trabalho interministerial é composto por representantes do Ministério da Saúde (MS), do 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), da Advocacia-Geral da União 

(AGU), da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), e do Instituto Nacional da Propriedade 

Industrial (INPI) e coordenado pelo Ministério da Saúde. 
129 GRUPO DE TRABALHO INTERMINISTERIAL. Relatório de análise e sugestão de critérios, 

mecanismos, procedimentos, obrigações e possíveis instrumentos formais para articulação entre a 

ANVISA e o INPI com vistas à execução do art. 229-c da Lei nº 9.279/1996. Brasília, 2012.  

Disponível em: http://www.inpi.gov.br/images/stories/Relatrio_GTI_Anuencia_Previa_Verso_Final.pdf. 

Acesso em 02/-3/2013. 

http://www.anvisa.gov.br/divulga/informes/2004/250804.htm
http://www.inpi.gov.br/images/stories/Relatrio_GTI_Anuencia_Previa_Verso_Final.pdf
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Após a aprovação do pedido de patente, o medicamento apenas será 

comercializado no território brasileiro após ser devidamente registrado na ANVISA, nos 

moldes apresentados no tópico a seguir. 

 

2.3.1.2 A autorização de registro de medicamentos pela ANVISA e a política de 

estímulo aos medicamentos genéricos 

 

A Lei Federal nº 6360, de 23 de setembro de 1976, que dispõe sobre a 

vigilância sanitária dos medicamentos, determina, no seu Art. 12, que nenhum dos 

produtos farmacêuticos, inclusive os importados, poderá ser industrializado, exposto à 

venda ou entregue ao consumo antes de registrado130. 

O registro do medicamento tem a natureza de ato administrativo, 

classificado, no que tange aos resultados sobre a esfera jurídica dos administrados, 

como ato ampliativo131. 

Pode parecer, inicialmente, que a Lei Federal 9784/99, norma que disciplina 

o procedimento administrativo no âmbito da Administração Pública Federal,132 tenha 

dispensado o dever de motivação dos atos ampliativos por serem benéficos ao 

administrado. Contudo, ainda que o ato administrativo implique a outorga de direitos ou 

a satisfação de interesses individuais, o dever de motivação se impõe quando se verifica 

a possibilidade de atingir direitos coletivos ou difusos133, como ocorre com o registro de 

medicamentos134, tamanha sua relevância social. 

                                                           
130 O Decreto Federal n. 79.094, de 5 de janeiro de 1977, regulamenta a Lei nº 6.360/76, e especifica 

quais os requisitos necessários à concessão do registro de um medicamento. 
131 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 19. ed. rev. e atual. São 

Paulo: Malheiros, 2005, p. 396. 
132 O Art. 50 da Lei Federal 9784/99 determina que os atos administrativos serão motivados, com 

indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, que: (i) neguem, limitem ou afetem, direitos ou 

interesses; (ii) imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções; (iii) decidam processos 

administrativos de concurso ou seleção pública; (iv) dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo 

licitatório; (v) decidam recursos administrativos; (vi) decorram de reexame de ofício; (vii) - deixem de 

aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de pareceres, laudos, propostas e relatórios 

oficiais; (viii) importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo. 
133 FRANÇA, Vladimir da Rocha. Considerações sobre o dever de motivação dos atos administrativos 

ampliativos. Revista de informação legislativa, v. 44, n. 174, p. 175-188, abr./jun. 2007, p. 184. 
134 Sobre a natureza da concessão do registro de medicamento conferir: LYRA, Denise; DELDUQUE, 

Maria Célia. O ato administrativo de concessão de registro de medicamentos na Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária. Revista de Direito Sanitário, v. 10, n. 3, pp. 11-26, Nov.2009/Fev.2010. 
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Segundo ensinamento de Vladimir da Rocha França, “quanto maior o 

impacto do ato administrativo na esfera de direitos individuais dos administrados, maior 

demanda haverá por uma fundamentação mais densa desse ato jurídico”135. 

No registro de medicamento, é certo que o impacto social exige 

fundamentação para o ato de concessão, porque permite eventual impugnação de 

terceiros envolvidos, bem como de toda sociedade civil. 

Interessante notar que até mesmo as embalagens desses produtos passam 

pelo crivo do Ministério da Saúde para fins de controle sanitário136. Com esse mesmo 

fim, os estabelecimentos que comercializem medicamentos devem atender às exigências 

pertinentes às instalações, aos equipamentos e à aparelhagem adequados e à assistência 

e responsabilidade técnicas, devendo solicitar, para o seu funcionamento, a autorização 

do Ministério da Saúde, consoante determinam os Arts. 9º e Art. 50 da Lei 6360/76. 

O escopo legal é proteger a saúde de modo que sejam disponibilizados 

somente medicamentos com eficácia, segurança e qualidade. Dessa forma, mesmo que 

tenha seu uso e comercialização aprovados em outro país, um medicamento não pode 

ser importado pelo Brasil sem antes passar pelo registro pela ANVISA. 

Para que o medicamento seja registrado deve ser reconhecido como seguro e 

eficaz para o uso a que se propõe. Além disso, deve atender aos requisitos estabelecidos 

no Art. 16 da Lei Federal 6360/76, dentre os quais está a apresentação das seguintes 

informações econômicas: a) o preço do produto praticado pela empresa em outros 

países; b) o valor de aquisição da substância ativa do produto; c) o custo do tratamento 

por paciente com o uso do produto; d) o número potencial de pacientes a ser tratado; e) 

a lista de preço que pretende praticar no mercado interno, com a discriminação de sua 

carga tributária; f) a discriminação da proposta de comercialização do produto, 

incluindo os gastos previstos com o esforço de venda e com publicidade e propaganda; 

g) o preço do produto que sofreu modificação, quando se tratar de mudança de fórmula 

ou de forma; e h) a relação de todos os produtos substitutos existentes no mercado, 

acompanhada de seus respectivos preços.  

                                                           
135 FRANÇA, Vladimir da Rocha. Considerações sobre o dever de motivação dos atos administrativos 

ampliativos. Revista de informação legislativa, v. 44, n. 174, p. 175-188, abr./jun. 2007, p. 178. 
136 No que toca às embalagens dos medicamentos, em especial, os genéricos, José Carlos Tinoco Soares 

adverte sobre o cuidado que se deve ter no que diz respeito à competência para analisar essa questão. 

Defende o autor que cabe ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial a prerrogativa de receber, 

protocolar, processar, conceder ou denegar os “registros de marcas” em suas formas nominativas, 

figurativas, mistas e tridimensionais, mediante a apresentação sob nomes, rótulos, etiquetas, invólucros e 

toda a sorte de embalagens. SOARES, José Carlos Tinoco. As Embalagens semelhantes dos 

Medicamentos Genéricos. ANVISA vs. INPI. Revista da ABPI, n. 84, set./out. 2006, pp. 43/46. 
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Concedido o registro, a empresa terá o prazo de um ano para comercializar 

o produto, podendo o prazo prorrogar por mais seis meses, a ANVISA entender 

razoável a justificativa da empresa interessada. Ultrapassado esse prazo, a empresa só 

pode realizar novo pedido após dois anos do fato que deu causa à perda da validade do 

registro anteriormente concedido, tudo isso em conformidade com o Art. 21, §3º e §4º, 

da Lei Federal 6360/76. 

O medicamento pode se registrado como medicamento de referência ou 

genérico137, sendo que o primeiro se refere ao produto inovador registrado no órgão 

federal responsável pela vigilância sanitária e comercializado no País, cuja eficácia, 

segurança e qualidade foram comprovadas cientificamente junto ao órgão federal 

competente, por ocasião do registro, nos termos do Art. 3º, inciso XXII, da Lei Federal 

6.360/76. 

Assim, o medicamento novo é o que possui características inéditas no país, 

quanto à composição, à forma farmacêutica, à via de administração ou a propriedades 

farmacocinéticas. O medicamento genérico, por sua vez, é o medicamento similar a um 

produto de referência ou inovador, geralmente produzido após a expiração ou renúncia 

da proteção patentária ou de outros direitos de exclusividade, comprovada a sua 

eficácia, segurança e qualidade, conforme dispõe o Art. 3º, XXI, Lei Federal 9.787/99. 

No exercício do poder normativo, a ANVISA publicou, em 29 de maio de 

2003, a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) n.135, norma que exige a 

apresentação dos resultados dos ensaios pré-clínicos e clínicos a que o novo 

medicamento foi submetido, tudo isso para que se comprovem as exigências mínimas 

de eficácia, qualidade, necessidade e segurança terapêuticas do medicamento. 

Assim, para obter autorização governamental de comercialização de novos 

produtos farmacêuticos, o requerente deve submeter à ANVISA os testes clínicos que 

comprovem a eficácia e os efeitos adversos resultantes da aplicação. 

Quanto ao registro dos medicamentos genéricos, desnecessária a 

apresentação dos ensaios pré-clínicos e clínicos exigidos para o medicamento novo, 

                                                           
137 A Resolução n. 134 da ANVISA indica que todos os similares deverão apresentar até 2014 os testes 

para garantir que os efeitos são os mesmos dos medicamentos de referência nos quesitos quantidade 

absorvida e velocidade de absorção. 
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sendo bastante a comprovação dos testes de bioequivalência e biodisponibilidade138, que 

são validados a partir do exame por comitês de ética em pesquisa139. 

Os testes de bioequivalência consistem na demonstração de equivalência 

farmacêutica entre produtos apresentados sob a mesma forma farmacêutica140, contendo 

idêntica composição qualitativa e quantitativa de princípio ativo. 

A intercambialidade entre o genérico e seu respectivo medicamento de 

referência baseia-se no conceito da equivalência terapêutica entre esses medicamentos, 

geralmente assegurada pela comprovação da equivalência farmacêutica, da 

bioequivalência e das boas práticas de fabricação e controle de qualidade141. 

Para análise do pedido de registro do medicamento genérico, a ANVISA 

dispensa a comprovação da segurança e da eficácia do medicamento genérico, exigindo 

apenas os testes de bioequivalência e biodisponibilidade. 

O estimulo à política de medicamentos genéricos é uma das formas de 

tornar mais acessíveis os medicamentos à população. Por serem substitutos perfeitos 

dos produtos de referência, os genéricos constituem-se atualmente como uma das mais 

efetivas práticas de redução de custos com medicamentos142. 

A participação dos medicamentos patenteados no total dos gastos com 

medicamentos é 40% (quarenta por cento) superior à participação dos gastos com 

medicamentos genéricos143, motivo pelo qual a política de produção e comercialização 

dos medicamentos deve ser incentivada pelo Estado.  

Apesar de terem custos bastante diferentes, o medicamento genérico possui 

mesmos ingredientes ativos, na mesma quantidade ou forma de dosagem, mesma forma 

                                                           
138 O teste de biodisponibilidade indica a velocidade e a extensão de absorção de um princípio ativo em 

uma forma de dosagem, a partir de sua curva concentração/tempo na circulação sistêmica ou sua excreção 

na urina. 
139 Conferir a Resolução do Ministério da Saúde n. 196, de 1996. 
140 Segundo a Resolução RDC 133, forma farmacêutica é o  estado final de apresentação que os princípios 

ativos farmacêuticos possuem após uma ou mais operações farmacêuticas executadas com a adição de 

excipientes apropriados ou sem a adição de excipientes, a fim de facilitar a sua utilização e obter o efeito 

terapêutico desejado, com características apropriadas a uma determinada via de administração. 
141 STORPIRTIS, Silvia; MARCOLONGO, Raquel; GASPAROTTO, Fernanda S.; VILANOVA, 

Crisálida M.; A equivalência farmacêutica no contexto da intercambialidade entre medicamentos 

genéricos e de referência: bases técnicas e científicas, abril, 2004. 
142 SUNDFELD, Carlos Ari; CÂMARA, Jacinto Arruda. Indústria Farmacêutica e Regulação: o caso dos 

medicamentos similares. Revista de Direito Público da Economia – RDPE, Belo Horizonte, ano 2, n. 5, 

p 29-41, jan./mar. 2004, p. 32. 
143 NUREM – Núcleo de Assessoramento Econômico em Regulação Medicamentos com patentes de 

moléculas no Brasil. Medicamentos com Patentes de Moléculas no Brasil. Brasília: ANVISA, 2010, p. 

12. 
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terapêutica do medicamento de referência, podendo ser diferente deste quanto ao 

formato, embalagens, recipientes, prazos de validade, e mesmo quanto ao rótulo144.  

Nas palavras de Nichigiman145, “o medicamento genérico é um bem 

tecnologicamente velho”, sendo pressuposto para sua fabricação que o medicamento 

não esteja protegido pela patente. 

Desde o Decreto Federal n.793/93, todos os medicamentos genéricos 

passaram a conter em suas embalagens o nome do princípio ativo, o que eleva o nível de 

informação, principalmente da classe médica, sobre os componentes dos medicamentos, 

possibilitando a substituição entre medicamentos com o mesmo princípio ativo. 

De modo equivocado, Canotilho146definiu o medicamento genérico como 

“um grande plágio”. Em contrapartida, Karin Grau-Kuntz147defendeu que o 

medicamento genérico não deve ser tido como plágio, mas como cópia certificada pelo 

registro sanitário competente. Segundo a mesma autora “a qualificação de um 

medicamento como genérico exclui necessariamente o elemento da dissimulação de 

cópia.”148 Para a autora, 

Sugerir que medicamento genérico seja um “grande plágio” é, se o caso não 

for de falta de conhecimento quanto ao sentido técnico da expressão, um 

artifício malicioso, pois sugere que o medicamento genérico seja usurpação 

(o que ele absolutamente não é), enquanto quer fazer parecer legítimo 

estender no tempo o domínio de um mercado altamente lucrativo por um 

único agente econômico, o produtor do medicamento de referência (o que 

absolutamente não é legítimo).149 

 

Com efeito, introdução dos medicamentos genéricos amplia o acesso aos 

medicamentos na medida em que reduz drasticamente os preços de mercado e induz à 

concorrência entre as empresas que fabricam medicamentos. 

Reconhece-se a existência de alguns benefícios decorrentes da fabricação 

dos medicamentos genéricos. De início, não há o enorme gasto com pesquisa e 

                                                           
144 NISHIJIMA, Marislei. Análise econômica dos medicamentos genéricos no Brasil. 2003. Tese 

(Doutorado em Teoria Econômica) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003. Disponível em: 

<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-12122005-101205/>. Acesso em: 2013-01-27. 
145 Idem 
146 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Política pública não pode ser decidida por tribunal. 

23/10/2011, São Paulo, CONJUR, Entrevista concedida Rogério Barbosa. Disponível em 

http://www.conjur.com.br/2011-out-23/entrevista-gomes-canotilho-constitucionalista-portugues. Acesso 

em 07/09/2012. 
147 GRAU-KUNTZ, Karin. Os medicamentos genéricos e o professor Canotilho. São Paulo, 

03/11/2011. Disponível em http://www.conjur.com.br/2011-nov-03/algumas-palavras-medicamentos-

genericos-professor-canotilho. Acesso em 09/09/12. 
148 Idem. 
149 Ibidem. 

http://www.conjur.com.br/2011-out-23/entrevista-gomes-canotilho-constitucionalista-portugues
http://www.conjur.com.br/2011-nov-03/algumas-palavras-medicamentos-genericos-professor-canotilho
http://www.conjur.com.br/2011-nov-03/algumas-palavras-medicamentos-genericos-professor-canotilho
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desenvolvimento, uma vez que o principio ativo já se encontra em domínio público, 

possibilitando a realização de pesquisas apenas para proceder à forma de fabricação do 

produto. 

Além disso, os gastos das empresas produtoras de genéricos com 

propaganda voltada para classe médica serão menores, porquanto os efeitos do 

medicamento já foram comprovados ao longo do período em que o medicamento de 

referência teve a patente protegida. 

Há, ademais, um claro interesse do Estado de incentivar a Política de 

Medicamentos Genéricos, porque é uma forma de diminuir os custos com os 

medicamentos, tornando-se os mais acessíveis à população, além de proporcionar 

melhor qualidade dos medicamentos, redução de preços com a entrada de 

produtos concorrentes, fortalecimento da indústria nacional, maior acesso dos 

cidadãos aos medicamentos, mudança de comportamento dos profissionais de 

saúde e desenvolvimento tecnológico das indústrias150. 

 

Apesar de todos os benefícios, não são raras as vezes em que as empresas 

detentoras dos registros de medicamentos de referência defendem a recusa ou anulação 

do registro dos medicamentos genéricos com os seguintes argumentos: Primeiro, 

afirmam que a legislação brasileira teria instituído procedimento único para registro de 

medicamentos a ser adotado em qualquer categoria de medicamento, de referência, 

similar ou genérico; Segundo, sustentam que a conduta administrativa pode implicar em 

risco à saúde pública, uma vez que não teriam sido realizados os procedimentos de 

comprovação científica e analítica prevista no art. 16, inciso II, da Lei 6350/76; 

Terceiro, e por fim, sustentam que estaria havendo ilegalidade na ausência das empresas 

fabricantes dos produtos de referencia que nos procedimentos administrativos 

instaurados para se apreciar o pedido de registro151.  

Carlos Ari Sundfeld e Jacinto Arruda Câmara entendem que a insurgência 

contra os registros dos medicamentos genéricos representa comportamento 

anticoncorrencial das empresas de medicamentos de referência152. 

                                                           
150 FONSECA, Antonio, Exaustão Internacional de Patentes e questões afins, PICARELLI, Márcia Flávia 

Santini; ARANHA, Márcia Iorio (organizadores) Política de Patentes em Saúde Humana. São Paulo: 

Editora Atlas, 2001, p. 199. 
151 SUNDFELD, Carlos Ari; CÂMARA, Jacinto Arruda. Indústria Farmacêutica e Regulação: o caso dos 

medicamentos similares. Revista de Direito Público da Economia – RDPE, Belo Horizonte, ano 2, n. 5, 

p 29-41, jan./mar. 2004, p. 37. 
152 Idem, p. 38 
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Para ilustrar o embate existente entre essas empresas farmacêuticas, 

interessante registrar a demanda dos autos n. 0016573-55.2008.4.01.3400, que tramitou 

na 7ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. 

A ação foi ajuizada pelas empresas Lundbeck Brasil LTDA e H. Lundbeck 

S.A, fabricantes do medicamento de referência Lexapro, contra a ANVISA e as 

empresas Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A. e Biosintética Farmacêutica Ltda, que 

fabricam o medicamento genérico com o mesmo princípio ativo denominado Oxalato de 

Escitalopram. 

A magistrada que atuava em substituição na 7ª Vara Federal da Seção 

Judiciária do Distrito Federal indeferiu o pedido de antecipação de tutela no sentido de 

suspender a comercialização do medicamento genérico Lexapro, tendo as empresas 

autoras recorrido dessa decisão ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, o qual se 

pronunciou da seguinte forma: 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANVISA. 

CONCESSÃO DE REGISTRO SANITÁRIO A MEDICAMENTOS 

GENÉRICOS E SIMILARES. TESTES DE EFICÁCIA E SEGURANÇA 

DOS MEDICAMENTOS DE REFERÊNCIA SUBMETIDOS A 

REGISTRO. DIREITO DE EXCLUSIVIDADE. SIGILO. VIOLAÇÃO. 

INEXISTÊNCIA.  I. Segundo a Lei 6.360/1976, com a redação dada pela Lei 

9.787/1999, medicamento genérico é definido como sendo aquele 

"...medicamento similar a um produto de referência ou inovador, que se 

pretende ser com este intercambiável, geralmente produzido após a expiração 

ou renúncia da proteção patentária ou de outros direitos de exclusividade, 

comprovada a sua eficácia, segurança e qualidade, e designado pela DCB ou, 

na sua ausência, pela DCI" (art. 2º, XXI).  II. Inexiste violação ao Acordo 

TRIPS, o qual dispõe que os membros signatários adotarão as medidas 

necessárias à proteção dessas informações confidenciais, impedindo que tais 

dados sejam divulgados propiciando a concorrência desleal, excetuados para 

proteger o público, bem assim ao art. 195, XIV, da LPI (crime de 

concorrência desleal), pois não consta que a ANVISA se utilize das 

informações constantes dos dossiês a ela apresentados quando do registro 

sanitário dos medicamentos de referência ou que as forneça às empresas 

interessadas no registro sanitário de determinado medicamento genérico, 

mesmo porque isso não é necessário, já que o desenvolvimento do produto é 

realizado por intermédio de engenharia reversa, em que o produto de 

referência acabado, que pode ser encontrado em qualquer estabelecimento 

que comercialize produtos farmacêuticos, é decomposto até se chegar à 

molécula de seu princípio ativo.  III. Para a concessão do registro sanitário 

não é necessário sequer que a patente do produto de referência tenha 

expirado. O que não pode ocorrer antes desse prazo é a sua produção e 

comercialização.  IV. O conhecimento da segurança e eficácia do produto de 

referência já é publico e notório, senão ele não teria obtido seu registro 

sanitário, motivo pelo qual não faz sentido o argumento de que a ANVISA se 

aproveita dessas informações para conceder o registro aos medicamentos 

genéricos.  V. Não faria sentido exigir que as empresas realizassem seus 

próprios testes de segurança e eficácia, já que isso geraria gastos 

desnecessários para os fabricantes de medicamentos genéricos, que, ao final 

do processo, acabariam por repassar esses custos ao consumidor final, 

inviabilizando a Política Nacional de Medicamentos Genéricos, que tem 

como escopo assegurar à população o acesso a medicamentos de qualidade 
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por um preço mais baixo.  VI. Se foi da própria vontade do legislador a 

retirada da expressão "humano" da redação original da MP 69/2002, quando 

de sua conversão na Lei 10.603/2003, que regula a proteção, contra o uso 

comercial desleal, de informações relativas aos resultados de testes ou outros 

dados não divulgados apresentados às autoridades competentes como 

condição para aprovar ou manter o registro para a comercialização de 

produtos farmacêuticos de uso veterinário, fertilizantes, agrotóxicos seus 

componentes e afins, não faria sentido aplicar, por analogia, o inciso I do art. 

4º dessa Lei para assegurar, também aos produtos farmacêuticos de uso 

humano, essa proteção pelo prazo de 10 anos.  VII. Não padece de 

ilegalidade o ato de concessão, por parte da ANVISA, de concessão de 

registros sanitários a medicamentos genéricos, já que amparado nas Leis 

6.360/1976 e 9.787/1999, mesmo porque, caso contrário, estaria em jogo a 

própria Política Nacional de Medicamentos Genéricos do Governo Federal, 

que veio possibilitar à população, especialmente àquela parcela mais carente, 

o acesso a medicamentos essenciais a preços bem mais acessíveis do que 

aqueles praticados pelos fabricantes dos produtos de referência.  VIII. Agravo 

de instrumento a que se nega provimento. 

(AG 0004018-79.2012.4.01.0000/DF, Rel. Desembargador Federal Jirair 

Aram Meguerian, SEXTA TURMA, e-DJF1 p.456 de 11/06/2012) 

 

Apesar da decisão do TRF da 1ª Região que se posicionou a favor da 

ANVISA e das empresas fabricantes do medicamento genérico em questão, o 

magistrado, mediante sentença, determinou à ANVISA que se abstivesse de conceder 

registro a terceiros não autorizados pelas autoras utilizando-se dos resultados dos testes 

e dados contidos no dossiê submetido para obtenção do registro do medicamento 

LEXAPRO. Determinou, ainda, a nulidade de qualquer registro sanitário concedido 

com base naquele dossiê, incluindo-se o do medicamento genérico LEXAPRO. 

Segundo a decisão judicial, os testes necessários para a aprovação do 

registro de um novo medicamento resultariam de esforço considerável e de manejo e 

aplicação de recursos econômicos de alto vulto, além de anos de pesquisa, para 

assegurar o cumprimento dos requisitos indispensáveis ao registro do produto de 

referência, esforço que não estaria sendo exigido dos laboratórios que pretendem 

registrar o medicamento genérico e similar. 

O julgador entendeu como insuficientes os testes de bioequivalência e 

biodisponibilidade para fins de registro de medicamentos genéricos e similares, por 

basearem-se em conclusões obtidas a partir dos testes realizados pela autora para 

aprovação do medicamento de referência, o que implicaria no uso de dados 

confidenciais.  

A ANVISA e as empresas Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A. e 

Biosintética Farmacêutica Ltda, empresas produtoras dos medicamentos genéricos, 

recorreram da sentença ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região que recebeu o 

recurso de Apelação apenas no seu efeito devolutivo, motivo pelo qual a ANVISA 
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protocolou pedido de suspensão de sentença pretendendo obter a suspensão da 

obrigatoriedade da sentença, contudo, o pedido foi negado pelo desembargador 

presidente do TRF 1ª Região.  

Por essa razão, a ANVISA apresentou novo pedido de suspensão de 

sentença ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), com relatoria do Ministro Felix Fischer, 

o qual deferiu a contracautela para afastar o risco de enfraquecimento da política 

pública dos medicamentos genéricos adotada no país, “inquestionavelmente valiosa à 

população, sobretudo à parcela de menor poder aquisitivo”153, adequando-se, portanto, à 

política de estímulo ao consumo do medicamento genérico 

A experiência europeia, do mesmo modo, mostra a interferência das 

empresas dos medicamentos de referência na política estatal de medicamentos 

genéricos, podendo ser citada a investigação instaurada Comissão Europeia154 em 

janeiro de 2008 em relação aos mercados farmacêuticos, tendo sido emitido relatório 

conclusivo em que se constata que a concorrência do mercado de medicamentos 

genéricos155. 

O relatório da Comissão Europeia reuniu dados técnicos, no período 

compreendido entre 2000 e 2007, em uma amostra de 219 medicamentos, apontando 

algumas estratégias utilizadas pelas empresas de medicamentos inovadores para 

prolongar o monopólio adquirido com a patente, acarretando em um atraso de sete 

meses, em média, para entrada de medicamentos genéricos no mercado de meses156. 

No Direito Europeu, o medicamento genérico só será registrado se o 

medicamento de referência estiver sendo comercializado no país-membro em que se 

pretende realizar o registro. Ao retirar do mercado o medicamento de referência antes 

do termo final da patente, a empresa produtora do medicamento de referência, ainda que 

de forma indireta, prejudica o registro do medicamento genérico pela fabricante, 

criando, assim, barreiras à entrada dos genéricos. 

Os exemplos citados servem para demonstrar a necessidade da intervenção 

do Estado no setor farmacêutico, uma vez que, apesar de se constituir uma atividade 

                                                           
153 STJ, Suspensão de liminar e de sentença nº 1.425/DF, Ministro Vice-Presidente Felix Fischer, 

Brasília (DF), 17 de agosto de 2011. 
154 A Comissão Europeia é órgão executivo da União Europeia.  
155 EUROPEAN COMMISSION. Competition DG Pharmaceutical Sector Inquiry Preliminary 

Report, 28 November 2008. Disponível em 

http://ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/inquiry/index.html. Acesso em 06/10/2012 
156 Idem  

http://ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/inquiry/index.html
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econômica, interfere diretamente na política pública de medicamentos e no acesso aos 

medicamentos pela população.  

Mesmo que de forma breve discorreu-se sobre a importância da atuação da 

ANVISA para promoção do acesso aos medicamentos. Mas a política regulatória do 

Estado no setor farmacêutico estende-se também no momento em que estabelece o 

preço do medicamento, tema que será abordado na seção seguinte.  

 

2.3.2 O Controle dos preços dos medicamentos 

 

O controle de preços constitui-se medida de regulação do Estado utilizada 

para intervir na ordem econômica. Contudo, há entendimento doutrinário que defende 

que, após a Constituição Federal de 1988 e, especialmente, à luz do princípio da livre 

concorrência, não haveria espaço para atuação estatal no controle de preços157. 

Para Luís Roberto Barroso, ordenamento constitucional brasileiro não 

admitiria o controle prévio de preços pelo Estado como uma política pública regular. 

Segundo entende, o controle prévio de preços é medida própria de dirigismo 

econômico, não devendo ser utilizado como meio legítimo de disciplina de mercado158. 

Explica que a livre fixação de preços é um dos corolários do princípio da livre 

iniciativa, apenas situações extremas autorizariam essa medida, que deve ser (i) 

razoável; (ii) excepcional para atender a circunstância específica e emergencial e (iii) 

em nenhuma hipótese, pode impor a venda de bens por preço inferior ao de custo, com 

acréscimo de um retorno mínimo, compatível com as necessidades de reinvestimento e 

de lucro necessários ao setor privado159. 

Apesar da autoridade da argumentação, a excepcionalidade do setor 

farmacêutico e a importância do bem jurídico em questão autorizam maior intervenção 

do Estado porque é de clareza conclusão o fato de que o rigor nos preços dos 

medicamentos pelas empresas farmacêuticas constituirá óbice ao direito do cidadão de 

                                                           
157 Segundo Luís Roberto Barroso, essa seria a posição de Diogo de Figueiredo Moreira Neto, Ordem 

econômica e desenvolvimento na Constituição de 1988, Associação Promotora de Estudos da 

Economia: Rio de Janeiro, 1989, p. 69/70. BARROSO, Luís Roberto. A ordem econômica constitucional 

e os limites à atuação estatal no controle de preços. Revista Diálogo Jurídico. Salvador, Centro de 

Atualização Jurídica, n. 14, Junho/Agosto, 2002, disponível em http://www.direitopublico.com.br. Acesso 

em 22/02/2013. 
158 BARROSO, Luís Roberto. A ordem econômica constitucional e os limites à atuação estatal no 

controle de preços. Revista Diálogo Jurídico. Salvador, Centro de Atualização Jurídica, n. 14, 

Junho/Agosto, 2002, disponível em http://www.direitopublico.com.br. Acesso em 22/02/2013, p. 23. 
159 idem, p. 23/27. 
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obter o tratamento de saúde indicado para a sua doença, podendo comprometer, em 

última análise, até mesmo o seu direito à vida. 

O controle dos preços de medicamentos, no Brasil, teve início no Brasil em 

1968, com a vigência do Decreto Federal 63196, de 29 de agosto, que criou o Conselho 

Interministerial de Preços (CIP) com a finalidade institucional de acompanhar a 

evolução dos preços no mercado interno, nos diferentes estágios de produção, de 

comercialização e de serviços, nos termos do Art. 4º do Decreto Federal nº 63.196, de 

29 de agosto de 1968.  

De acordo com o Art. 5º do Decreto Federal nº 63.196/1968, o Conselho 

Interministerial de Preços analisava se a evolução de preços era compatível com a 

variação de custos, dessa forma, o aumento do preço só seria autorizado se 

acompanhado do aumento de custos. 

O controle direto dos preços, especificamente no mercado de medicamento 

teve como consequência o desestímulo na produção de produtos farmacêuticos e 

incentivo a condutas desleais pelas empresas do setor farmacêutico.  

O Conselho Interministerial de Preços foi extinto com a Lei Federal 8030, 

de 12 de abril de 1990, que instituiu nova sistemática para reajuste de preços, 

abrangendo os medicamentos. Em 2001, a Lei Federal 10.213 criou a Câmara de 

Medicamentos, órgão que deveria estabelecer os critérios de definição de preços 

unitários iniciais, com reajuste após o período de um ano. Com o objetivo de reduzir os 

preços de medicamentos, o Governo brasileiro e as indústrias farmacêuticas celebraram, 

em 27 de dezembro de 2002 um protocolo de intenções, mediante o qual as empresas 

comprometeram-se a atender determinadas regras para aumento dos preços dos 

medicamentos160. 

Estabelecendo novas regras de regulação para o setor farmacêutico, a Lei 

10.742, de 6 de outubro de 2003 criou Câmara de Regulação do Mercado de 

Medicamentos (CMED)161, tendo como finalidade institucional, segundo seu Art. 5º, a 

adoção, a implementação e a coordenação de atividades relativas à regulação econômica 

do mercado de medicamentos, voltados a promover a assistência farmacêutica à 

                                                           
160 SILVA, Rodrigo Alberto Correia da. O controle dos preços de medicamentos. Estudos Febrafarma , 

São Paulo, v. 2, 2004. 
161 Segundo o artigo 3º do Decreto n. 4.766, de 26 de junho de 2003, que regulamentou a Lei 

10.742/2003, a CMED será composta pelos seguintes Ministros de Estado, que, em conjunto, formarão o 

Conselho de Ministros: I - da Saúde, que o presidirá; II - Chefe da Casa Civil da Presidência da 

República; III - da Justiça; IV - da Fazenda e V - do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. 
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população, por meio de mecanismos que estimulem a oferta de medicamentos e a 

competitividade do setor.  

Em análise resumida, a regulação de preços de medicamentos inclui 

competências estatais básicas. Em primeiro lugar, a competência de editar normas sobre 

fixação dos preços iniciais. Além disso, faculta-se ao CMED o regulamento de normas 

já existentes na própria lei sobre ajustes dos preços de medicamentos registrados. 

Para cumprir a função de aplicação de fixação e ajustes de preços dos 

medicamentos, a norma legal estabeleceu a conjugação de três fatores: i) índice 

econômico (IPCA); ii) ganho de produtividade; iii) fatores específicos para os 

medicamentos entre setores e intra-setor.  

A competência da CMED envolve, portanto, a regulação do mercado 

farmacêutico, cabendo-lhe, em matéria de controle de preços, fixar critérios abstratos, 

aprovar concretamente os preços iniciais e estabelecer os critérios de ajuste. 

O controle de preço do medicamento torna-se necessário no contexto 

brasileiro em razão das peculiaridades do mercado de medicamento, caracterizado pela 

intensa concentração da oferta, a inelasticidade da demanda ao aumento de preços, as 

elevadas barreiras à entrada de novos concorrentes, a presença do consumidor 

substituto, o médico, além da forte assimetria de informações que garante enorme poder 

de mercado aos produtores e vendedores.  

Apesar de não resolver o problema do acesso aos medicamentos, a política 

regulatória permite ao Estado que exerça controle sobre o mercado farmacêutico. Ao 

criar a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, a Lei Federal 10.742/2003 

atribuiu-lhes a prerrogativa de estabelecer critérios para fixação e ajuste de preços de 

medicamentos, bem como de adotar diretrizes e procedimentos voltados à 

implementação da política de acesso a medicamentos, podendo, para isso, adotar 

normas reguladoras do mercado de medicamentos.  

Consoante as atribuições conferidas pelo Art. 6º da Lei Federal 

10.742/2003, a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamento publicou, em 18 de 

dezembro de 2006, a Resolução nº 4, que determinou a aplicação, pelas distribuidoras e 

pelas empresas produtoras de medicamentos, do Coeficiente de Adequação de Preço 

(CAP) ao preço de determinados medicamentos, sempre que realizarem vendas 

destinadas a entes da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios. 
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O Coeficiente de Adequação de Preço (CAP) é uma taxa mínima de 

desconto resultante da média da razão entre o Índice do PIB per capita do Brasil e os 

Índices do PIB per capita dos países Austrália, Canadá, Espanha, Estados Unidos da 

América, França, Grécia, Itália, Nova Zelândia e Portugal,162 ponderada pelo PIB. O 

percentual de 24,69% a que se refere o art. 4º da Resolução 04/2006 é o resultado dessa 

média ponderada. 

Segundo o Art. 1º, § 2º da Resolução 04/2006 da CMED, a aplicação do 

Coeficiente de Adequação de Preço (CAP), no percentual de 24,69%, sobre o Preço 

Fábrica (PF) terá como resultado o chamado Preço Máximo de Venda ao Governo 

(PMVG), que deverá incidir sobre (i) medicamentos que integram o Programa de 

Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, em regra, de uso contínuo e de 

alto custo, usados no tratamento de doenças crônicas e raras; (ii) medicamentos e 

insumos incluídos no Programa de Sangue e hemoderivados;  (iii) medicamentos 

destinados a portadores da AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis; (iv) 

medicamentos destinados a portadores de câncer; (v)) medicamentos novos e; (vi) 

medicamentos adquiridos por força de decisão judicial. 

Sobre o tema, coube ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), em 27 de junho 

de 2007, dar entendimento sobre a legalidade da Resolução que criou o desconto 

mínimo obrigatório. Com voto conduzido pela Ministra Eliana Calmon, o STJ entendeu 

que a norma regulamentadora encontra fundamento na Constituição Federal e na Lei 

8.080/90 e busca a implementação da política pública de acesso aos medicamentos, 

consoante se extrai do acórdão a seguir transcrito: 

 

ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – QUESTÕES 

PROCESSUAIS – INTERVENÇÃO ESTATAL NA ATIVIDADE 

ECONÔMICA – CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE 

MEDICAMENTOS – CEMED – COEFICIENTE DE ADEQUAÇÃO DE 

PREÇO (CAP) – LEI 10.742/2003. 

1. Legitimidade da associação autora, constituída há mais de ano e 

devidamente autorizada a agir por decisão da assembleia geral. 

2. Inexistência de ofensa ao art. 20 do Código de Ética da OAB a justificar o 

envio, pelo STJ, de cópia dos autos àquela Autarquia, a quem compete a 

apuração da infração. 

3. A Lei 10.472/2003 definiu as normas de regulação do setor farmacêutico, 

criando o CEMED – CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE 

MEDICAMENTOS, órgão a quem compete estabelecer critérios de aferição 

dos preços dos produtos novos, antes de entrarem no mercado, havendo 

precedente desta Corte dando pela constitucionalidade da delegação de 

competência normativa (MS 11.706/DF). 

                                                           
162 Esses países foram indicados pelo no inciso VII do §2° do Art. 4° da Resolução CMED n° 2, de 05 de 

março de 2004. 
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4. A Resolução CEMED 04/2006 determinou a aplicação do CAP ao preço 

de diversos produtos (inclusive de alto custo), impondo limitações nos preços 

quando adquiridos por entes estatais. 

5. Ato impugnado que encontra respaldo na Constituição Federal e na Lei 

Orgânica da Saúde - LOS (Lei 8.080/90), atendendo às diretrizes 

estabelecidas pela Lei 10.742/2003 relativamente à implementação da 

política de acesso a medicamentos pela população em geral. 

6. Segurança denegada. 

(MS 12.730/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, julgado em 

27/06/2007, DJ 03/09/2007, p. 112) 

 

Para que a Administração Pública incorpore às suas políticas públicas de 

promoção à saúde o fornecimento de determinado medicamento, é imprescindível a 

análise prévia do impacto financeiro-orçamentário, revelando-se de suma importância o 

valor mercadológico desse medicamento, sendo importante a atuação da CMED no 

contexto da redução dos valores dos medicamentos a serem adquiridos pelo Estado para 

programas especiais e de relevância na política pública de saúde. 

Com essas considerações, passa-se ao capítulo que trata do direito da 

propriedade intelectual na perspectiva internacional a fim de analisar as influências 

externas que obrigaram a modificação do ordenamento legal brasileiro e influenciaram a 

política pública de fornecimento de medicamento. 
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3. PROTEÇÃO DAS PATENTES DE MEDICAMENTOS NO ORDENAMENTO 

JURÍDICO 

 

                  O estudo da política pública de saúde e do papel do Estado no setor 

farmacêutico permitiu a constatação dos problemas relacionados ao acesso a 

medicamentos, sendo a proteção à patente uma das causas da elevação do preço desses 

bens.  

                A proteção às patentes de medicamento foi decorrência de uma conjuntura 

política internacional no âmbito do comércio multilateral, em que se ressaltou a atuação 

e influência das empresas farmacêuticas transnacionais em defesa da propriedade 

intelectual, marcando uma nova realidade econômica a partir da relevância dos bens 

imateriais na produção de riquezas. Pela sua importância, o presente capítulo se 

dedicará a apresentar a evolução histórica da proteção aos inventos e dos episódios que 

antecederam à regulamentação internacional mais importante no âmbito da propriedade 

intelectual, o chamado Acordo Relativo aos Aspectos do Direito da Propriedade 

Intelectual Relacionados com o Comércio, mais conhecido pela sua em inglês, Acordo 

TRIPS.  

 

3.1 A HISTÓRIA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL  

 

3.1.1 Os privilégios no período medieval  

 

A adoção de regras da propriedade industrial163, da forma como concebida 

atualmente, deu-se na Europa durante os séculos XI e XII. As primeiras patentes foram 

fornecidas para atrair artesãos estrangeiros. O rei ou senhor feudal concedia o privilégio 

com o compromisso do artesão de ensinar a nova técnica aos artesãos locais.  

                                                           
163 Em verdade, segundo ensinamento de Nuno Carvalho, a propriedade industrial era protegida desde o 

Código de Hamurabi, mas não nos moldes atuais. À época, havia uma regra que estabelecia mecanismo 

de apropriação privada de conhecimentos técnicos, protegendo, especificamente, os segredos industriais. 

O dispositivo constava na Lei de n.188 que determinava “se um artesão adotou um filho e lhe ensinou a 

sua arte, ele (o filho) não pode ser tomado de volta”. Contudo, “Se ele não tiver ensinado a sua arte, este 

filho adotivo pode voltar à casa do pai”.  Significa dizer que se o artesão houvesse transmitido o seu 

conhecimento e técnica a um aprendiz adotado, este permaneceria sob a sua autoridade e conveniência.163 

Para contextualizar a norma babilônica, Nuno Carvalho explica que, à época, a adoção revelava-se um 

meio barato de obter mão-de-obra, sendo realizada a partir de um contrato escrito, com as condições e 

obrigações do contratante. Na ausência de especificação nos contratos no tocante à apropriação de 

conhecimento, a norma legal permitia a apropriação do conhecimento pelos artesãos, garantindo-lhes o 

direito de retenção de informações técnicas. CARVALHO, Nunes Pires de. A Estrutura dos Sistemas de 

Patentes e de Marcas – Passado, Presente e Futuro. Rio de Janeiro: Lumen Juris, p. 47. 
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As patentes eram concedidas aos inventores não para incentivá-los à 

pesquisa e ao progresso cientifico, mas porque desempenhavam um oficio no então 

interesse público, já que se dedicavam a ensinar os aprendizes. Além disso, o sistema de 

patentes objetivava ampliar a base industrial do país ou da cidade concedente. 

Inclusive, os períodos de privilégio coincidiam com os períodos de 

aprendizado nas guildas164, que durava sete anos. Como as técnicas eram desconhecidas 

pelos artesãos locais, seriam necessários dois períodos de sete anos de aprendizado para 

que fossem dominadas pelos artesãos locais. Por esse motivo, a proteção às patentes, na 

Idade Média, durava 14 anos, destacando-se que o objetivo inicial das cartas patentes 

era permitir o exercício de uma atividade econômica165.  

 

 3.1.2 Do período industrial à internacionalização do direito de propriedade 

intelectual 

 

Com o fim do Antigo Regime na Europa, a organização do trabalho e da 

produção do sistema industrial sofreu modificações profundas, tendo a Revolução 

Industrial proporcionado intenso intercâmbio comercial, favorecendo ambiente propício 

ao desenvolvimento de novas tecnologias.  

A mudança no cenário econômico provocou transformações no 

disciplinamento jurídico das patentes, não havendo mais sentido na justificação das 

patentes com base nos velhos privilégios medievais166. 

Segundo Maristela Basso167, na concepção atual da patente, teria sido 

Veneza o berço dos direitos sobre invenção industrial, tendo a primeira patente sido 

entregue a Antonius Marini, em 1443, pela invenção do moinho de trigo operado por 

água. Além disso, com base nas codificações venezianas, cerca de cem privilégios 

teriam sido concedidos até 1550168. 

                                                           
164 As guildas eram associações de profissionais surgidas na Baixa Idade Média entre os séculos XIII e 

XV. 
165 CARVALHO, Nunes Pires de. A Estrutura dos Sistemas de Patentes e de Marcas – Passado, 

Presente e Futuro. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 101. 
166 SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito Industrial, Direito Concorrencial e Interesse Público. Revista de 

Direito Público da Economia – RDPE, Belo Horizonte, ano 2, n. 7, p. 29-44, jul./set. 2004, p. 31. 
167 BASSO, Maristela. O direito internacional da propriedade intelectual. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado, 2000, p. 67. 
168 FROTA, Maria Stela Pompeu Brasil. Proteção de Patentes de Produtos Farmacêuticos: o caso 

brasileiro. Brasília: Fundação Alexandre de Gusmão – FUNAG e Instituto de Pesquisa de Relações 

Internacionais – IPRI, 1993. FROTA, Maria Stela Pompeu Brasil. Proteção de patentes farmacêuticas: o 

caso brasileiro, p. 16. 
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Apesar de haver notícia de que a primeira patente foi concedida no século 

XV, o Estatuto de Monopólio de 1623 é bastante mencionado pelos estudiosos da 

propriedade intelectual por ter sistematizado em um diploma jurídico as regras para a 

concessão de patentes, limitando expressamente a concessão de privilégios de forma 

discricionária. 

Com o crescimento do comércio mundial, e o intenso intercâmbio dos 

produtos entre as nações, surgiu a necessidade de se estabelecer um sistema 

internacional de proteção às patentes.  

Ao final do século XIX passavam a ser frequentes as feiras internacionais, 

visitadas por inventores que viajavam para disseminar suas criações, havendo, em razão 

da ausência de normas protetivas, o receio dos inventores de que seus inventos fossem 

copiados.   

Em 1873, a Áustria promoveu uma exposição internacional para que os 

inventores apresentassem seus trabalhos. Contudo, os Estados Unidos recusaram-se 

enviar seus expositores, porquanto não haveria proteção jurídica para os respectivos 

trabalhos169.  

Em razão desses problemas, promoveu-se, em 1878, uma Conferência para 

disciplinar ou tentar normatizar, dada a ausência de normas internacionais que tratassem 

sobre o tema, em 1880, foram criados os “Bureaux Internationaux Réunis Pour la 

Protection de la Propieté Intellectuelle” (BIRPs), cujo propósito era organizar as 

questões relativas à propriedade intelectual no âmbito internacional. 

Finalmente, em 1883, alguns Estados, dentre eles o Brasil, assinaram acordo 

que deu início à Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Intelectual, 

cujas normas serão analisadas a seguir. 

 

3.1.3 Da Convenção de Paris à proteção dos direitos de propriedade intelectual no 

âmbito da Organização Mundial do Comércio  

 

Destinada a harmonizar as legislações sobre a propriedade intelectual dos 

países envolvidos, a Convenção de Paris para Proteção da Propriedade Intelectual170, 

                                                           
169 BARBOSA, Denis Borges. Uma Introdução à propriedade intelectual. 2ª ed., rev. E atual. 

Disponível em: <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/livros/umaintro2. pdf>. Acesso em 

26/01/2011, p. 165. 
170 A Convenção de Paris teve a adesão inicial de onze países: Bélgica, Brasil, El Salvador, Espanha, 

França, Guatemala, Itália, Países baixos, Portugal, Sérvia, e Suíça. Em 1884, mais quatro países aderiram 
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assinado em 20 de março de 1883, na cidade de Paris, foi o primeiro tratado 

internacional que estabeleceu as garantias mínimas aos inventores no tocante às criações 

intelectuais.  

Considerado um Tratado Internacional bem sucedido171, a Convenção de 

Paris não teve a intenção de uniformizar as leis nacionais, nem condicionava o 

tratamento nacional à reciprocidade. 

Pelo contrário, a Convenção de Paris para Proteção da Propriedade 

Intelectual permitiu liberdade legislativa para cada país, fundamentando-se apenas em 

três importantes princípios: (i) o princípio do tratamento nacional; (ii) o princípio da 

independência e (iii) o princípio da prioridade unionista. 

O princípio do tratamento nacional encontra-se expresso no Art. 2.1 da 

Convenção de Paris, determinando que os nacionais de cada um dos países da União 

gozarão, em todos os outros países da União, das vantagens que as leis de propriedade 

industrial concedam. Essa norma pretendeu equiparar os estrangeiros aos nacionais 

relativamente aos registros de patentes para que não houvesse tratamento diferenciado 

entre eles. 

O princípio da prioridade, introduzido no Art. 4º, reconhece a anterioridade, 

por um período de doze meses, do depósito realizado por um dos países integrantes da 

União relativamente ao depósito posterior de pedido com mesma matéria. 

Por fim, para o princípio da independência, cada patente é um título 

nacional, independente, de forma absoluta, de todas as outras patentes, tanto do ponto 

de vista das causas de nulidade e de caducidade como da duração normal. 

Para Cícero Gontijo172, a Convenção de Paris obteve o respeito dos Estados-

membros porquanto lhes possibilitou legislar livremente sobre a propriedade intelectual, 

permitindo-os adequar os conceitos de propriedade intelectual com os interesses 

nacionais, no sentido de ampliar ou restringir conceitos, conforme os seus próprios 

objetivos, além de possibilitar às nações a utilização da propriedade intelectual como 

                                                                                                                                                                          
à Convenção de Paris: Equador, Grã-Bretanha e Tunísia. Houve significativa adesão após a Segunda 

Guerra Mundial. Interessante registrar, ainda, que as modificações pelas quais passou a Convenção de 

Paris: revisado em Bruxelas em 14 de dezembro de 1900; em Washington em 2 de junho de 1911; em 

Haia em 6 de novembro de 1925; em Londres em 2 de junho de 1934, em Lisboa em 31 de outubro de 

1958; em Estocolmo em 14 de julho de 1967 e emendado em 28 de setembro de 1979. 
171 GONTIJO, Cícero Ivan Ferreira. O acordo sobre propriedade intelectual contido no GATT e suas 

implicações para o Brasil. In Revista de Informação Legislativa, Brasília, vol. 32, jan./mar., 1995, p. 

181. 
172 Idem, p. 181-184. 
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instrumento de política econômica e tecnológica com vistas ao desenvolvimento 

nacional e bem-estar da população. 

Na discussão sobre a propriedade intelectual entram em conflito os 

interesses das indústrias e os interesses nacionais e a Convenção de Paris passava ao 

largo dos debates comerciais relevantes. 

É de se destacar que a Convenção de Paris autorizava os signatários a 

excluírem da matéria patenteável qualquer produto, possibilitando que muitos países 

excluíssem os medicamentos da proteção patentária173.  

Na década de 60, os países em desenvolvimento solicitaram à Assembleia 

Geral das Nações Unidas a revisão do valor do sistema de patentes como elemento de 

promoção da transferência da tecnologia, exatamente porque as normativas sobre o 

assunto deveriam ser disciplinas por instância vinculada às Nações Unidas. Em razão 

desse pedido que, a propósito foi realizado pelo Brasil, deu-se início ao estudo sobre o 

tema. 

Em 1961, a Organização das Nações Unidas organizou programa de 

trabalho para realização de estudo sobre o “O papel das patentes na transferência da 

tecnologia para os países subdesenvolvidos”174. 

Dentre as conclusões do relatório, aprovado pela Assembleia Geral em 

1964, importante citar o reconhecimento de que as patentes de empresas estrangeiras 

poderiam constituir barreira ao comércio na hipótese de não utilização da patente pelo 

titular no território estrangeiro175. 

O Relatório mencionou, ainda, a preocupação quanto aos contratos de 

transferência de tecnologia, demonstrando a importância do monitoramento e controle 

das práticas anticompetitivas e abusivas nesses contratos. 

Nuno Carvalho176anota que os países em desenvolvimento que aderiram à 

Convenção preocupavam com as restrições às licenças obrigatórias introduzidas no 

texto da Convenção ao longo de suas revisões.  

Na revisão da Convenção de Paris ocorrida em Estocolmo, em 1967, as 

oficinas internacionais conhecidas como BIRPs foram posteriormente sucedidas pela 

Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI), onde se concentravam as 

                                                           
173 Excluíam da patenteabilidade dos produtos farmacêuticos de patenteabilidade os seguintes países: 

França (até 1960), Suíça (até 1977), Itália (até 1978), Suécia (até 1978) e Espanha (até 1992).  
174 Resolução 1713 da Assembleia Geral, Décima-Sexta sessão, 19 de dezembro de 1961. 
175 Resolução 1713 da Assembleia Geral, Décima-sexta sessão, 19 de dezembro de 1961. 
176 As licenças obrigatórias ou compulsórias constituem-se como limitações à proteção da propriedade 

intelectual e serão melhor detalhadas no capítulo específico sobre a flexibilização das patentes. 
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negociações sobre propriedade intelectual envolvendo a Convenção de Paris, bem como 

outros temas correlatos à propriedade intelectual. 

A OMPI, considerada organismo especializado da ONU em 17 de dezembro 

de 1974, não tem poderes para expedir regulações aos Estados membros, também não 

dispõe de mecanismos para obrigar o adimplemento dos deveres e obrigações dos 

Estados. Da mesma forma, não lhe é possível resolver os conflitos entre os membros, 

nem aplicar sanções. Atua apenas de forma técnica. 

Apesar disso, a OMPI constituiu, por longo período, cenário adequado para 

o debate sobre dos direitos de propriedade intelectual, tendo a Convenção de Paris por 

como o principal tratado internacional sobre a matéria. Por conta do enfoque 

comercialista da questão, os países passaram a recorrer ao GATT177 para resolver 

questões relacionadas à propriedade intelectual.  

Como os direitos de propriedade intelectual passaram a ter uma relevância 

internacional a partir da década de 80, os países desenvolvidos quiseram levar a 

discussão àquele foro, visando a uma provável normativa mais efetiva que da OMPI. 

A questão envolvendo patentes trouxe um embate entre países 

desenvolvidos e menos desenvolvidos, contudo, os papeis dos principais atores do 

cenário mundial estavam invertidos178. Nesse momento, são os países desenvolvidos 

que buscam apoio dos organismos internacionais para maior enrijecimento das normas 

que tratavam sobre a propriedade intelectual nos países em desenvolvimento179. 

                                                           
177 O GATT corresponde à sigla em inglês do “General Agreement on Tariffs and Trade”, um Acordo 

Geral de Tarifas Comércio, sistema criado na Conferência de Havana em 1947, com o objetivo de 

estimular o comércio por meio da redução e eliminação das taxas alfandegárias dos países signatários, 

tornando-se o prenúncio da Organização Mundial do Comércio (OMC) em 1994. AMARAL JÚNIOR. 

Alberto do. Curso de Direito Internacional Público. São Paulo: Editora Atlas, 2011, p. 402 
178 FROTA, Maria Stela Pompeu Brasil. Proteção de Patentes de Produtos Farmacêuticos: o caso 

brasileiro. Brasília: Fundação Alexandre de Gusmão – FUNAG e Instituto de Pesquisa de Relações 

Internacionais – IPRI, 1993, p. 43. 
179 “Nos anos 80, o legislativo norte-americano aprova diversos instrumentos legais que conferem ao 

Presidente dos Estados Unidos autoridade para procurar impor a terceiros países padrões de proteção de 

propriedade intelectual considerados adequados. O Trade and Tarif Act of 1984 obriga a que o Poder 

Executivo leve em consideração o nível de proteção à propriedade intelectual de um país para avaliar sua 

elegibilidade para o programa do Sistema Geral de Preferências Comerciais. O nível de proteção, pela 

mesma lei, passa a ser um dos fatores na avaliação de ações de um país em relação aos interesses norte-

americanos serem classificadas como  unjustifiable ou unreasonable para fins de abertura de investigação 

e eventual imposição de sanções comerciais sob a Seção 301 do Trade Act de 1974. [...] Um outro 

instrumento jurídico importante no campo da propriedade intelectual nos EEUU é a Seção 337 do Tariff 

Act off 1930, que impede a importação de produtos que infrinjam a legislação comercial norte-americana 

de propriedade intelectual.” FROTA, Maria Stela Pompeu Brasil. Proteção de Patentes de Produtos 

Farmacêuticos: o caso brasileiro. Brasília: Fundação Alexandre de Gusmão – FUNAG e Instituto de 

Pesquisa de Relações Internacionais – IPRI, 1993, p. 45. 
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Na década de 80, os Estados Unidos possuíam vantagens em diversos 

setores relacionados à propriedade intelectual, incluindo-se, o farmacêutico. Por esse 

motivo, esse país constantemente reclama maior abertura comercial e proteção 

normativa para essa tecnologia. Dessa forma, houve intensa pressão norte-americana 

para que o tema alcançasse os debates das rodadas de negociação iniciadas pelo 

GATT180. 

Como se percebe, enquanto os países menos desenvolvidos como Brasil 

buscavam juntamente aos órgãos internacionais uma forma de favorecer a transferência 

de tecnologia dos primeiros para os territórios nacionais dos últimos, os países 

desenvolvidos buscavam no GATT o apoio para o endurecimento das normas internas 

de propriedade intelectual dos outros países do mundo. 

Em relação à política internacional dos países desenvolvidos no tocante à 

proteção da propriedade intelectual, Guise181aponta três motivos para que os países em 

desenvolvimento preferissem transferir a discussão sobre direitos de propriedade 

intelectual do foro do OMPI para o GATT.  

Em primeiro lugar, o procedimento de solução de controvérsias no âmbito 

de um acordo multilateral de comércio tornaria mais coercitivas as normas de proteção à 

propriedade intelectual182.  Em segundo lugar, os países desenvolvidos poderiam inserir 

a propriedade intelectual no chamado “pacote global” de negociações comerciais. Por 

último, a pouca influência que os países em desenvolvimento exerceriam no contexto do 

comércio internacional acabava beneficiando os países desenvolvidos. 

Todavia, a propriedade intelectual, como parte integrante do sistema 

multilateral de comércio mundial, encontrou no sistema de controvérsias da OMC o 

local ideal para resolução de possível conflito entre os Estados-membros ou mesmo 

descumprimento do disposto no Acordo. 

Finalmente, em 1986, com o início da Rodada Uruguai, o tema incluído no 

contexto do sistema internacional do comércio, tendo o GATT convocado um grupo de 

trabalho sobre as questões de propriedade intelectual relacionadas ao comércio. Assim 

foi redigida Declaração Ministerial do GATT: 

                                                           
180 Nos anos 60 e 70, houve declínio de poder de influência dos EUA na economia mundial. Já nos anos 

80, esse país apresentou uma politica comercial agressiva para redução do déficit e das chamadas práticas 

desleais de comércio.  
181 GUISE, Mônica. Comércio Internacional, Patentes e Saúde Pública. Curitiba: Editora Juruá, 2007, 

p. 31. 
182 Idem, p. 31. 
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ASPECTOS DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL 

RELACIONADOS COM O COMÉRCIO, INCLUINDO O COMÉRCIO DE 

BENS FALSIFICADOS. 

Com a finalidade de reduzir as distorções e empecilhos ao comércio 

internacional, e levando em conta a necessidade de se promover uma 

proteção efetiva e adequada aos direitos de propriedade intelectual não 

constituam barreiras ao comércio legítimo, as negociações visarão esclarecer 

as provisões do GATT e elaborar novas regras e disciplinas apropriadas. 

As negociações terão como finalidade desenvolver um esquema multilateral 

de princípios, regras e disciplinas relativas ao comércio internacional de bens 

falsificados, levando em conta o trabalho que já vem sendo feito no GATT. 

Estas negociações serão feitas sem prejuízo de outras iniciativas 

complementares que possam ser tomadas na Organização Mundial de 

Propriedade Intelectual ou em outros lugares onde estes assuntos sejam 

tratados.183 

 

As negociações ocorridas na Rodada Uruguai representaram o confronto de 

propósitos e interesses dos países.  

Os países desenvolvidos consideravam primordial a inclusão da propriedade 

intelectual no marco multilateral do comércio para que fossem estabelecidas regras 

mínimas de proteção à propriedade intelectual a fim de evitar a reprodução e venda, sem 

autorização, dos produtos exportados aos países onde não havia proteção à propriedade 

intelectual, sendo possível assim garantir uma segurança no comércio internacional. 

Em razão da ausência de proteção à propriedade intelectual relacionada a 

medicamento, diversos países, dentre eles o Brasil, passaram a sofrer retaliações 

econômicas unilaterais dos Estados Unidos da América. Em 1988, o Congresso 

americano aprovou a chamada Seção 301 (“Omnibus Trade and Competitiveness Act”), 

permitindo ao Departamento de Comércio Exterior americano (o “United States Trade 

Relation – USTR”) a aplicação de medidas e retaliações de forma unilateral aos países 

que não respeitassem os direitos de propriedade intelectual de empresas americanas. 

Em 1985, sob o fundamento da Seção 301 de 1974, os Estados Unidos 

interpelaram o Brasil em razão da ausência de proteção normativa às patentes de 

medicamentos. O resultado disso foi a aplicação de sobretaxa tarifária de 100% ad 

valorem sobre produtos farmacêuticos, produtos de papel e produtos eletrônicos 

brasileiros184. 

Em 1986, os Estados Unidos formalizaram pedido de esclarecimentos sobre 

o projeto de Lei 5.080, de 12 de março de 1985, enviado pelo Executivo ao Congresso 

                                                           
183 SHERWOOD, Robert M. Propriedade Intelectual e Desenvolvimento Econômico. Tradução de 

Heloísa de Arruda Vilela. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1992, p. 13. 
184 FROTA, Maria Stela Pompeu Brasil. Proteção de Patentes de Produtos Farmacêuticos: o caso 

brasileiro. Brasília: Fundação Alexandre de Gusmão – FUNAG e Instituto de Pesquisa de Relações 

Internacionais – IPRI, 1993, p. 46. 
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brasileiro através da Mensagem 176\85, dispondo sobre a produção e controle de 

medicamentos e prevendo a criação de reserva de mercado para fabricantes nacionais de 

produtos químicos e farmacêuticos. 

Segundo Maria Stela Pompeu Brasil Frota, que atuou naquele período na 

Secretaria Geral do Ministério das Relações Exteriores, os Estados Unidos e o Brasil 

realizaram três consultas bilaterais. Na primeira consulta não se obteve resultado.  Na 

segunda, o Brasil justifica a política em relação ao setor farmacêutico como adequada às 

disposições da Convenção de Paris, à qual eram vinculados os dois países.185 Já na 

terceira e última reunião, a delegação brasileira formulou as seguintes diretrizes:  

(a) O setor farmacêutico, considerado prioritário e estratégico, necessita 

reduzir sua dependência externa através da capacitação tecnológica interna 

por cópia e reprodução, logo a alteração da legislação sobre patentes para 

produtos farmacêuticos é imprópria e contrária ao interesse nacional; (b) a 

legislação nacional está de acordo com a Convenção de Paris; (c) não houve 

e não há inibição de participação brasileira no setor; (d) não há clima política 

interno – face aos trabalhos da Constituinte – para enviar legislação alterando 

aquela em vigor, mesmo que assim o Executivo decidisse; (e) elaboração de 

programa de repressão ao abuso do sistema de marcas de produtos 

farmacêuticos, através da emissão pelo Instituto Nacional de Propriedade 

Industrial (INPI) de normas pertinentes à análise de registro de marcas (artigo 

81 do Código de Propriedade Industrial) de modo a impedir a excessiva 

similaridade entre marcas farmacêuticas.186 

 

Com a resistência brasileira, não houve acordo entre os países. Contudo, o 

embate estendeu-se a partir da reclamação da Associação americana “Pharmaceutical 

Manufacturers Association” (PMA) ao “United States Trade Representative” (USTR), 

órgão do governo norte-americano responsável pelo comércio exterior.  

A Associação americana denominada de “Pharmaceutical Manufacturers 

Association” insurgia-se contra a legislação brasileira que não cuidava dos direitos de 

propriedade intelectuais relativos aos medicamentos. 

Mesmo após consulta realizada pelos Estados Unidos ao Brasil, em 29 de 

fevereiro de 1988, o Brasil manteve a posição contrária à concessão de patentes de 

medicamentos. 

O Grupo Interministerial, criado no âmbito do Ministério da Indústria e do 

Comércio, recomendou a elaboração de projeto de Lei prevendo a concessão de patentes 

apenas dos processos farmacêuticos, mas não em relação aos produtos.  

                                                           
185 FROTA, Maria Stela Pompeu Brasil. Proteção de Patentes de Produtos Farmacêuticos: o caso 

brasileiro. Brasília: Fundação Alexandre de Gusmão – FUNAG e Instituto de Pesquisa de Relações 

Internacionais – IPRI, 1993, p. 48. 
186 Idem, p. 48/49. 
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A intenção do governo brasileiro era, em primeiro lugar, incentivar o 

desenvolvimento das indústrias nacionais, que permitiam realizar pesquisas a partir dos 

medicamentos existentes e posteriormente enrijecer a política de proteção às patentes de 

medicamentos, como aconteceu com os países desenvolvidos. 

Mas o Projeto de Lei prevendo a concessão de patentes apenas dos 

processos farmacêuticos não se revelou suficiente para suspender o processo instaurado 

em desfavor do Brasil, motivo pelo qual o governo americano impôs severas sanções 

comerciais ao Brasil, como a sobretaxa tarifária de 100% “ad valorem” sobre os 

produtos brasileiros, dentre eles os medicamentos. 

Em razão do embargo econômico dos Estados Unidos da América, o Brasil 

solicitou o estabelecimento de um Grupo Especial, mas o pedido não foi acatado e não 

houve nenhuma manifestação da OMC quanto ao fato.  

Ao mesmo tempo em que aplicava medidas de retaliação em desfavor do 

Brasil na tentativa de modificar o direito interno, os Estados Unidos da América se 

esforçavam para incluir o tema da propriedade intelectual nas rodadas de negociação 

realizadas pelo GATT. 

 

3.1.4 A propriedade intelectual na Rodada Uruguai 

 

A Rodada Uruguai teve início em 20 de setembro de 1986 na cidade de 

Punta del Este, com o objetivo principal de incentivar a liberalização e expansão do 

comércio mundial, a partir da redução e eliminação das barreiras não-alfandegárias.  

A proposta de inclusão da propriedade intelectual na Rodada Uruguai foi 

encaminhada em 1987 pelos Estados Unidos, Suíça, Japão e a então Comunidade 

Europeia187. Para esses países e a então Comunidade Europeia a propriedade intelectual 

deveria integrar os assuntos de comércio internacional devido à importância estratégica 

das empresas envolvidas e os enormes investimentos realizados em pesquisa e 

desenvolvimento.  

O que se pretendia era afastar a discricionariedade do Convenio de Paris em 

relação às legislações nacionais de forma a estabelecer os padrões mínimos de proteção 

aos direitos de propriedade intelectual. 

                                                           
187 GUISE, Mônica. Comércio Internacional, Patentes e Saúde Pública. Curitiba: Editora Juruá, 2007, 

p. 31. 
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Essa estratégia era interessante, ainda, porque no âmbito do sistema 

multilateral do comércio, todos os membros do GATT estariam obrigados a obedecer ao 

Acordo firmado, devendo se submeter ao mecanismo de solução de controvérsia. 

Em abril de 1994, em Marrakesh, a Rodada Uruguai culminou com a 

assinatura de uma série de acordos multilaterais, dentre eles o Acordo sobre Aspectos 

dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio (ADPIC ou TRIPS, 

sigla em inglês) oportunidade em que houve a criação da Organização Mundial do 

Comércio (OMC).  

A partir da assinatura do Acordo TRIPS, a OMC centralizou as questões 

pertinentes aos direitos de propriedade intelectual, instituindo órgão de solução de 

controvérsias para resolução das questões de comércio internacional que envolvesse 

essa matéria. 

Como se percebe, havia interesses contrapostos que dificultavam a 

conclusão da rodada Uruguai. De um lado, havia o grupo de países desenvolvidos, para 

quem a propriedade intelectual constituía-se como elemento essencial ao comércio, ao 

permitir incentivos à inovação tecnológica e desenvolvimento de novos produtos e do 

comércio. 

De outro lado, para os países em desenvolvimento, o enrijecimento da 

proteção à propriedade intelectual poderia causar a elevação dos preços e prejuízo ao 

desempenho criativo das indústrias nacionais, as quais não teriam mais oportunidade de 

realizar pesquisas a partir do produto de procedência estrangeira.  

Para os países em desenvolvimento, a propriedade intelectual era elemento 

central para o desenvolvimento econômico e estratégico, especialmente, no setor 

farmacêutico, onde as indústrias nacionais eram desenvolvidas a partir da imitação de 

medicamentos. A possibilidade de imitar tecnologias estrangeiras permitia-lhes a 

redução da dependência tecnológica e estímulo à inovação local. 

Em contrapartida, as indústrias farmacêuticas sediadas nos países mais 

desenvolvidos argumentavam que a tecnologia era muito cara, sendo necessários 

investimentos altos em pesquisa e desenvolvimento e longo período para recuperação 

desses custos.  
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Não obstante a resistência desses países, o acordo sobre propriedade 

intelectual foi incluído na Ata de Marrakesh como ANEXO C ao Acordo da OMC 

aprovado em 1994188. 

O Acordo TRIPS, como foi denominado, deu início a uma nova fase na 

proteção de propriedade intelectual no cenário internacional, tendo como uma das 

principais consequências a obrigatoriedade de patenteamento de produtos 

farmacêuticos, o que provocou bastante repercussão nas economias dos países em 

desenvolvimento, prejudicando em parte o acesso a medicamentos pela população, no 

qual se inclui o Brasil. 

Na opinião de Cícero Gontijo189, o Acordo TRIPS contraria os demais 

acordos firmados no âmbito do GATT, pois 

enquanto todos os demais se apresentam no sentido da liberação de barreiras, 

derrubada de monopólios e eliminação de sistema de subsídios, bem na linha 

liberalizante do comércio advogada pelos países industrializados, o acordo 

TRIPS aparece como esforço de enrijecimento de normas, imposição de 

padronização, consagração de monopólio, justamente incidente sobre o mais 

valioso dos agentes econômicos desse fim de milênio: o conhecimento 

humano. Abrem-se os mercados, mas, por outro lado, consolida-se e 

fortalece-se o sistema existente de produção de novas tecnologias, 

concentrado, não por coincidência, nos países que exigem maior proteção 

para os titulares da propriedade intelectual.190  

 

No tópico seguinte será detalhado o acordo TRIPS, que representou a base 

do direito internacional da propriedade intelectual, com regras a serem obrigatoriamente 

seguidas pelos membros da OMC.  

 

3.1.5 Acordo TRIPS: a proteção da propriedade intelectual no âmbito da OMC 

 

O Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual 

relacionados ao Comércio (ADPIC ou TRIPS, sigla em inglês)191 apresenta-se como um 

conjunto de normas assecuratórias do direito à propriedade intelectual, apresentando 

normas substantivas que regulam o conteúdo dos direitos de propriedade intelectual, 

                                                           
188 O Acordo constitutivo da OMC possui, além do anexo 4 (Acordo TRIPS), os Anexos 1, 2 e 3, sendo 

que estes três últimos integram o conjunto denominado “Acordos Multilaterais de Comércio” e são 

“obrigatórios” para os Estados-membros. Apenas o Anexo 4 é composto pelos denominados “Acordos 

Plurilaterais de Comércio”, sendo facultativos, isto é, vinculam, unicamente, os países que os tenham 

aceitado.” 
189 GONTIJO, Cícero Ivan Ferreira. O acordo sobre propriedade intelectual contido no GATT e suas 

implicações para o Brasil. Revista de Informação Legislativa, Brasília, vol. 32, jan./mar., 1995, p. 181. 
190 Idem, p. 181. 
191 No presente trabalho, será utilizada a sigla em inglês TRIPS quando se referir ao Acordo sobre 

Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio. 
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bem como normas procedimentais de natureza civil, administrativa e penal a serem 

aplicadas pelas autoridades de cada membro. 

O TRIPS revela-se como um tratado-contrato, obrigando apenas os Estados-

partes e não os seus indivíduos diretamente192. Sete modalidades de propriedade 

intelectual foram incluídas no TRIPS: marcas, patentes, direitos do autor, desenho 

industrial, indicações geográficas, tipologia de circuitos integrados e informações 

confidenciais. 

Dentre as normas contidas no TRIPS, a expressa no Art. 27 possui 

relevância para os países em desenvolvimento no tocante ao registro de patentes de 

medicamentos. Segundo o Art. 27.1 do Acordo: 

Sem prejuízo do disposto nos parágrafos 2 e 3 abaixo, qualquer invenção, de 

produto ou de processo, em todos os setores tecnológicos, será patenteável, 

desde que seja nova, envolva um passo inventivo e seja passível de aplicação 

industrial5. Sem prejuízo do disposto no parágrafo 4 do Artigo 65, no 

parágrafo 8 do Artigo 70 e no parágrafo 3 deste Artigo, as patentes serão 

disponíveis e os direitos patentários serão usufruíveis sem discriminação 

quanto ao local de invenção, quanto a seu setor tecnológico e quanto ao fato 

de os bens serem importados ou produzidos localmente. 

 

Diferentemente da Convenção de Paris, o TRIPS estabelece os requisitos 

mínimos para a concessão de uma patente, dispondo que apenas devem ser concedidas 

quando a invenção consistir em uma novidade, for passível de aplicação industrial e 

envolver uma atividade inventiva em relação ao atual estado da arte.  Apesar de instituir 

os requisitos mínimos de patenteabilidade, o Acordo TRIPS confere certa liberdade aos 

Estados para definição de cada requisito, inclusive, do próprio conceito de patente. 

Como já mencionado no capítulo dois, o setor de medicamentos do Brasil 

foi especialmente atingido com a nova moldura internacional da propriedade 

intelectual193.  

Após o TRIPS, houve um compromisso do Estado brasileiro de adequar 

ordenamento legal interno aos preceitos estabelecidos em razão do Acordo. Um pouco 

                                                           
192  Oportuno registrar que a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça reexaminou a questão posta 

em debate sobre a aplicabilidade direta do TRIPS e firmou entendimento pelo qual “o TRIPS não é uma 

Lei Uniforme; em outras palavras, não é um tratado que foi editado de forma a propiciar sua literal 

aplicação nas relações jurídicas de direito privado ocorrentes em cada um dos Estados que a ele aderem, 

substituindo de forma plena a atividade legislativa desses países, que estaria então limitada à declaração 

de sua recepção.” (REsp 960.728/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 17/03/2009, DJe 15/04/2009) 
193 Destaque-se que o Japão não concedia patente de medicamento até 1976; a Suíça até 1977; a Espanha, 

Portugal, Grécia e Noruega até 1992. Ou seja, boa parte dos países desenvolvidos protegeu a patente de 

medicamentos tardiamente. Após o desenvolvimento de suas indústrias farmacêuticas, os países 

desenvolvidos organizaram-se para fazer com os países em desenvolvimento modificassem suas 

legislações para inserir a proteção às patentes de medicamentos.  
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mais de um ano após a assinatura do TRIPS, houve a publicação da nova Lei de 

Propriedade Intelectual que, dentre outros preceitos, estabelecia a obrigatoriedade de 

patenteamento de produtos, incluindo-se os medicamentos. Confira-se: 

27.1. Sem prejuízo do disposto nos parágrafos 2 e 3 abaixo, qualquer 

invenção, de produto ou de processo, em todos os setores tecnológicos, será 

patenteável, desde que seja nova, envolva um passo inventivo e seja passível 

de aplicação industrial5. Sem prejuízo do disposto no parágrafo 4 do Artigo 

65, no parágrafo 8 do Artigo 70 e no parágrafo 3 deste Artigo, as patentes 

serão disponíveis e os direitos patentários serão usufruíveis sem 

discriminação quanto ao local de invenção, quanto a seu setor tecnológico e 

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

 

Outro dispositivo muito importante e com enorme repercussão no 

ordenamento jurídico brasileiro foi o Art. 33 do Acordo TRIPS, que determina que o 

período de proteção de invenções seja de, no mínimo, vinte anos.  

Anteriormente ao Acordo TRIPS, a proteção à patente, no Brasil, tinha 

duração de 15 (quinze) anos. Vê-se que, após o Acordo, houve um enrijecimento das 

normas patentárias no tocante ao aspecto temporal. 

Mesmo obrigando os Estados membros a patentear qualquer invenção, de 

produto ou de processo, em todos os setores tecnológicos, o Acordo TRIPS relaciona o 

que não é considerado patenteável:  

Artigo 27. 2. Os Membros podem considerar como não patenteáveis 

invenções cuja exploração em seu território seja necessário evitar para 

proteger a ordem pública ou a moralidade, inclusive para proteger a vida ou a 

saúde humana, animal ou vegetal ou para evitar sérios prejuízos ao meio 

ambiente, desde que esta determinação não seja feita apenas por que a 

exploração é proibida por sua legislação. 

3. Os Membros também podem considerar como não patenteáveis: 

(a) métodos diagnósticos, terapêuticos e cirúrgicos para o tratamento de seres 

humanos ou de animais; 

(b) plantas e animais, exceto microorganismos e processos essencialmente 

biológicos para a produção de plantas ou animais, excetuando-se os 

processos não-biológicos e microbiológicos. Não obstante, os Membros 

concederão proteção a variedades vegetais, seja por meio de patentes, seja 

por meio de um sistema sui generis eficaz, seja por uma combinação de 

ambos. O disposto neste subparágrafo será revisto quatro anos após a entrada 

em vigor do Acordo Constitutivo da OMC. 

(a) métodos diagnósticos, terapêuticos e cirúrgicos para o tratamento de seres 

humanos ou de animais;  

(b) plantas e animais, exceto microorganismos e processos essencialmente 

biológicos para a produção de plantas ou animais, excetuando-se os 

processos não-biológicos e microbiológicos.  

 

Como se lê no Art. 27.2 do Acordo TRIPS, os Estados Membros possuem a 

faculdade de não patentearem invenções cuja exploração em território nacional seja 

necessária evitar para proteger a ordem pública ou a moralidade, para proteger a vida ou 

a saúde humana, animal ou vegetal, ou para evitar sérios prejuízos ao meio ambiente. 
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Esse dispositivo é especialmente pertinente com o tema da dissertação, uma vez que 

revela a preocupação do Acordo com questões atinentes à saúde pública. 

Outra regra que merece ser mencionada é a que estabelece a possibilidade 

de flexibilização dos direitos de patentes a partir do licenciamento compulsório. Essa 

norma encontra-se no Art. 31 do TRIPS e permite a exploração da patente de terceiros, 

mesmo sem o seu consentimento, desde que tenha havido a autorização do governo e 

mediante o pagamento de “royalties”, uma espécie de remuneração pelo uso da patente.  

Outra salvaguarda prevista no TRIPS é disposição Art. 6º sobre a ausência 

de exaustão dos direitos de propriedade intelectual não será tratada no Acordo, cabendo 

a cada Estado regular como melhor convier em relação ao assunto. 

A ausência de disposição normativa em relação à exaustão revela-se outra 

salvaguarda prevista no TRIPS, porquanto permite que os Estados considerem lícita a 

importação por terceiros de produtos patenteados, o que se convencionou chamar de 

importação paralela.  

 

3.1.5.1 Objetivos e princípios norteadores do TRIPS 

 

Após a análise do contexto histórico em que o acordo TRIPS foi elaborado, 

imprescindível analisar o conjunto normativo albergado por este tratado internacional. É 

de destacar, de início, que o texto do preâmbulo do Acordo indica o propósito de reduzir 

distorções e obstáculos ao comércio internacional, considerando-se a necessidade de 

promover uma proteção eficaz e adequada dos direitos de propriedade intelectual, bem 

como assegurar que as medidas e procedimentos destinados a fazê-los respeitar não se 

tornem, por sua vez, obstáculos ao comércio legítimo. 

Consta no preâmbulo o reconhecimento da necessidade de estabelecer 

padrões e princípios adequados relativos à existência, abrangência e exercício de 

direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio, bem como de meios 

eficazes e apropriados para a aplicação de normas de proteção de direitos de 

propriedade intelectual relacionados ao comércio, considerando-se as diferenças 

existentes entre os sistemas jurídicos nacionais.  

Ademais, o Acordo TRIPS ressalta a importância de política pública 

nacional para a proteção da propriedade intelectual, sem se descuidar do 

desenvolvimento e tecnologia. De igual modo, reconhece as necessidades dos países em 

relativo processo de desenvolvimento no tocante à implementação interna de leis e 
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regulamentos com a máxima flexibilidade, com o escopo de formar uma base 

tecnológica sólida e viável. 

Os objetivos que regem o Acordo TRIPS são apresentados no Art. 7º, o qual 

estabelece que  

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 econômico e a um equilíbrio entre direitos e obrigações. 

 

A transferência de tecnologia constitui um dos objetivos do Acordo TRIPS, 

devendo isso ser levado em consideração quando houver conflito entre os interesses das 

grandes corporações industriais, notadamente as indústrias farmacêuticas, e os países 

em desenvolvimento.  

No mesmo sentido, os princípios estipulados no Art. 8º revelam uma 

sensível preocupação com a saúde pública, pois autorizam os Estados a adotarem 

medidas que protejam a saúde pública e promovam o interesse público em setores de 

vital importância para o desenvolvimento socioeconômico e tecnológico. 

Ainda sob os auspícios do Art. 8º, os Estados-membros podem aplicar 

medidas que previnam o abuso dos direitos de propriedade intelectual por seus titulares, 

combatam as práticas anticoncorrenciais e favoreçam a transferência de tecnologia. 

Os objetivos e princípios constantes no Acordo TRIPS revelam que a 

propriedade intelectual deve ser protegida, mas com a igual busca do bem-estar social. 

A propósito do tema, Antonio Fonseca afirma que “o Acordo TRIPS é uma 

carta apologética de eficiências e bem-estar social e econômico. A esse respeito, o 

documento é extremamente rico enquanto política legal”194. 

Apesar de ter sido um documento elaborado no seio do Sistema Multilateral 

de Comércio, foram inseridos no Acordo TRIPS princípios e fundamentos de aspecto 

social como resultado da resistência, apesar da pouca força, dos países em 

desenvolvimento para que a propriedade intelectual não se transformasse em um óbice 

intransponível ao acesso à tecnologia e desenvolvimento econômico-social decorrente. 

Nesse contexto, é importante que os objetivos, princípios e flexibilidades 

existentes no acordo sejam levados em consideração quando forem confrontados os 

                                                           
194 FONSECA, Antonio. Concorrência e Propriedade Intelectual. Revista da ABPI, n. 36, set/out 1998, p. 

7. 
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interesses de grandes empresas detentoras de direito de propriedade intelectual e de 

países em desenvolvimento onde estejam sediadas. 

 

3.1.5.2 Incorporação do Acordo TRIPS ao ordenamento jurídico dos países em 

desenvolvimento e a repercussão nas políticas públicas de medicamentos 

 

Como regra geral, o Acordo TRIPS estabelece sua vigência a partir de um 

ano da aprovação do Acordo constitutivo da OMC, que foi em 1º de janeiro de 1995. 

Em relação aos países em desenvolvimento e os países em relativo desenvolvimento, o 

Art. 65.2 do TRIPS prevê a possibilidade de postergar a data de aplicação das 

disposições do presente Acordo por um prazo de quatro anos. 

Os países membros em desenvolvimento que não protegiam determinados 

setores tecnológicos na data geral de aplicação do acordo ainda poderiam ter seu regime 

transitório estendido em cinco anos adicionais, resultando na possibilidade de aplicação 

das disposições do TRIPs pelo período de dez anos. 

Para os países classificados com sendo de menor desenvolvimento relativo, 

o Acordo TRIPS expressamente reconhece, no Art. 66.1, suas limitações econômicas, 

financeiras e administrativas e suas necessidades de flexibilidade para o estabelecimento 

de uma base tecnológica viável”, razão pela qual esses membros não estariam obrigados 

a aplicar as disposições do Acordo pelo prazo de dez anos. 

Deste modo, para os países em desenvolvimento e países em processo de 

transformação de economia, o prazo facultado para a implementação do Acordo foi de 

mais quatro anos, ou seja, até 1º de janeiro de 2000.  

Além disso, o TRIPS prevê em seu Art. 65.4 que países membros em 

desenvolvimento que não protegiam determinados setores tecnológicos, em especial o 

farmacêutico, na data geral de aplicação do acordo ainda poderiam ter seu regime 

transitório estendido em cinco anos adicionais, o que totalizaria dez anos para aplicação 

das disposições do TRIPS. 

Para os países classificados com sendo de menor desenvolvimento relativo, 

o acordo expressamente reconhece, no Art. 66.1, suas limitações econômicas, 

financeiras e administrativas e suas necessidades de flexibilidade para o estabelecimento 

de uma base tecnológica viável, razão pela qual esses membros não estariam obrigados 

a aplicar as disposições do Acordo pelo prazo de dez anos. 
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O Brasil decidiu, de logo, adequar a sua legislação interna ao TRIPS, não 

fazendo uso da prorrogação da obrigatoriedade para cinco anos seguintes. O Decreto 

Legislativo nº 30 de 15 de dezembro de 1994 aprovou a Ata Final que incorpora os 

resultados da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT, 

assinada em Maraqueche, em 12 de abril de 1994, tendo sido promulgado o Decreto nº 

1.355 de 30 de dezembro de1994, para fins de execução e cumprimento.  

Em 14 de maio de 1996, foi promulgada a Lei 9279, que regula, no 

ordenamento legal brasileiro, os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.  

A Lei Federal 9279/96 teve o condão de adaptar ao Brasil as normas 

internacionais relativas ao direito de propriedade intelectual, dentro do qual está 

inserido a patente que, por ter relação estreita com o objeto de pesquisa, passará a ser 

analisada no tópico a seguir nos pontos que mais importam à dissertação. 

 

3.2 AS PATENTES NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO 

 

A patente é um título de propriedade sobre uma invenção ou modelo de 

utilidade195, outorgado pelo Estado ao inventor por um período de vinte anos a partir da 

data de depósito196, em outras palavras, “é um direito, conferido pelo Estado, que dá ao 

seu titular a exclusividade da exploração de uma tecnologia”197. 

O pedido de patente deve ser realizado no Instituto Nacional da Propriedade 

Industrial (INPI), autarquia federal criada pela Lei Federal 5.648, de 11 de dezembro de 

1970, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.  

Na análise do pedido da patente, o INPI deve obedecer à ordem 

constitucional que impõe a proteção das invenções que atendam ao interesse social e o 

desenvolvimento tecnológico e econômico do País. Nesse sentido, apenas será 

patenteável a invenção que atender aos requisitos de novidade, atividade inventiva e 

aplicação industrial198. Esses requisitos, estabelecidos no Art. 8º da Lei Federal 9.279, 

de 14 de maio de 1996, devem ser rigidamente observados pela autoridade 

                                                           
195 O modelo de utilidade representa ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em 

sua fabricação. 
196 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR. Guia de 

Tramitação de um Pedido de Patente. Brasília: INPI, 2008. 
197 BARBOSA, Denis Borges. Uma Introdução à propriedade intelectual. 2ª edição. Disponível em: 

<http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/livros/umaintro2. pdf>.Acesso em 26/01/2011, p. 295. 
198 Em relação ao Código de 1971, a Lei de Propriedade Intelectual acrescenta apenas o requisito da 

atividade inventiva para adequar-se ao art. 27, item 1 do TRIPS. 
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administrativa responsável pela aprovação do pedido de patentes, sob o risco de 

proteger a invenção sem o respectivo retorno tecnológico e social. 

O rígido controle dos requisitos da patente impõe ao Estado o devido 

aparelhamento para atender com celeridade, eficiência e eficácia os requerimentos de 

patentes apresentados. 

Seguindo entendimento de Carlos Correa199, quando se utilizam rigorosos 

padrões de atividade inventiva na concessão de patentes, é possível atender-se às 

necessidades de inovação farmacêutica como ao interesse da saúde pública, impedindo, 

ainda, que empresas transnacionais utilizem as patentes de modo estratégico para 

prejudicar a indústria de medicamentos genéricos. 

Tem-se observado, com alguma frequência, a concessão de patentes de 

medicamentos sem um desenvolvimento técnico relevante. São inovações que se 

destacam por sua considerável originalidade200. Atualmente, constata-se que as 

atividades das indústrias farmacêuticas destinam-se, sobretudo, a melhorar tecnologias 

existentes201. 

Segundo a Oficina Canadense de Propriedade Intelectual, 90% (noventa por 

cento) das invenções patenteadas correspondem a pequenas melhorias de dispositivos 

patenteados já existentes202.  

Contudo, promover a inovação é a principal razão de existir das patentes. 

Consoante adverte Correa, um regime de patentes não deve estar dissociado das 

características de um sistema de inovação nacional no país em que aplica esse regime.203 

O patenteamento de produtos sem a devida inovação produz sérias consequências, mais 

ainda quando esses produtos são do setor farmacêutico à população economicamente 

desassistida204. 

O Acordo TRIPS não trouxe o conceito de invenção, tampouco, estabeleceu 

quais os critérios de patenteabilidade, deixando à liberdade dos países a interpretação 

daquele dispositivo, consoante se verá nos tópicos que se seguem. 

                                                           
199 CORREA, Carlos Maria. Innovación farmacéutica, patentes incrementales y licencias 

obligatorias, Géneva: South Centre, 2011, p. 1/18. 
200 Idem, p. 53. 
201 Sobre o tema, conferir: ANGEL, Márcia. A verdade sobre os laboratórios farmacêuticos: como 

somos enganados e o que podemos fazer a respeito. Rio de Janeiro: Editora Record, 2010. 
202 CORREA, Carlos Maria. Innovación farmacéutica, patentes incrementales y licencias 

obligatorias, Géneva: South Centre, 2011, p. 2. 
203 Idem, p. 2/3. 
204Ibidem, p. 4. 
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Como primeiro requisito para a aprovação do pedido de patente tem-se a 

novidade, que se revela essencial à invenção desde a Lei Veneziana de 1474205, seguido 

pelos Estatutos dos Monopólios de 1623 e pela Lei norte-americana de 1790, a qual 

concedia patentes àqueles que tivessem inventado ou descoberto um objeto útil. 

Na Lei Federal 9279/96, considera-se nova a invenção que não tiver sido 

publicada à época do depósito do pedido de patente. Novo é o que, no momento que 

tiver sido efetuado o depósito, não se encontra compreendida no estado da técnica sendo 

esta considerada, nos termos do Art. 11 Lei Federal 9.279/96, como tudo o que se 

tornou acessível ao público antes da data do depósito do pedido da patente, não 

importando se a divulgação tenha sido escrita ou oral, no Brasil ou no exterior.  

Importante ressaltar que a publicação do relatório descritivo no país de 

origem torna a invenção sem novidade, não podendo ser patenteável em outro país. Esse 

é o conceito da novidade absoluta206.  

A novidade relativa, por sua vez, é aquela definida como nova nos limites 

territoriais de um país ou região, sendo possível que exista em outros países ou 

regiões207.  No Brasil, aplica-se o princípio da novidade absoluta, nos termos do Art. 11 

da Lei n. 9279/96. 

O Acordo TRIPs não estabelece o conceito de novidade, motivo pelo qual 

os países possuem certa margem de liberdade para livre definir e aplicar esse requisito.  

Outro ponto interessante, no ordenamento brasileiro, diz respeito ao 

requerimento da patente que, nos moldes dos Art. 24 da Lei 9279/96, deve ser instruído 

com o relatório descritivo, devendo este ser claro e identificar o objeto da patente, 

inclusive, a sua melhor forma de execução. 

Esse dispositivo é deveras importante para a promoção do desenvolvimento 

tecnológico e cientifico, pois permite a reprodução do invento inovador, assim que 

terminar o período de proteção à patente, permitindo que outras pessoas ou empresas 

                                                           
205 A Lei Veneziana assim estipulava: “Fica, portanto, declarado pela autoridade deste Conselho que 

qualquer pessoa nesta Cidade que possa fazer qualquer ‘artifício novo e engenhoso’, que não tenha sido 

feito ‘anteriormente em nosso domínio’ e que o desenvolva para ‘aperfeiçoamento’, de forma que possa 

ser ‘utilizado’ e colocado em prática, será solicitado a ‘depositá-lo’ nos escritórios dos administradores de 

nossa Municipialidade” 
206 BARBOSA, A. L. Figueira. Propriedade e quase-propriedade no comércio de tecnologia. Brasília: 

CNPQ, 1981, p. 131. 
207 DI BLASI, Gabriel; GARCIA, Mario Soerensen; MENDES, Paulo Parente M. A propriedade 

industrial – os sistemas de marcas, patentes e desenhos industriais analisados a partir da Lei nº 9.279, de 

14 de maio de 1996. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1997, p. 124. 
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sejam introduzidas no mercado do produto em referência, aumentando, por conseguinte, 

a concorrência entre empresas. 

A norma legal brasileira, nesse ponto, adequa-se ao disposto no Acordo 

TRIPs, Art. 29, que permite aos Estados membros exigirem de quem requer uma 

patente a divulgação do invento de modo suficientemente claro e completo para permitir 

que um técnico habilitado possa realizá-la e, se entender necessário, informações 

relativas a seus pedidos correspondentes de patentes e às concessões no exterior. 

Importante que o órgão responsável esteja atento ao relatório descritivo 

apresentado a fim de que não seja protegido objeto outrora patenteado e disponível em 

domínio público, com acréscimo apenas de discretas modificações. 

Consoante será melhor tratado no capítulo seguinte, nas hipóteses em que 

for autorizada a licença compulsória, quando um terceiro, nos casos elencados 

legalmente, recebe autorização do Estado para exercer os direitos de patente, será 

imprescindível o acesso aos dados contidos no relatório descritivo, o que denota ainda 

mais o importante papel que possui esse documento. 

No tocante às patentes farmacêuticas, a novidade tem um tom especial 

porque visa ao acesso aos medicamentos. A compreensão do conceito de novidade é 

importante para analisar situações em que se discute se o ordenamento constitucional 

brasileiro suporta determinada proteção patentária. 

Tem-se defendido que a proteção às patentes constitui política de Estado 

com objetivo definido, o que obriga uma atuação sempre com vista à finalidade pública. 

Quando se trata de patente de medicamento a atenção deve ser especial porquanto o 

objeto dessa proteção pode aproximar ou afastar o cidadão do próprio direito à vida, 

tornando mais ou menos acessível o tratamento indicado para a sua enfermidade. 

Nesse contexto é que devem ser analisadas as patentes revalidação, também 

conhecidas como patentes “pipeline”, cujo fundamento legal são os Arts. 230 e 231 da 

Lei Federal 9279/96. 

As patentes “pipelines” tem como objetivo a concessão de proteção às 

substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos e as 

substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e 

medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou 

modificação que não eram patenteáveis antes da Lei Federal 9.279/1996 e que já 
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estavam em domínio público.208Trata-se de cláusula permitindo, em caráter excepcional, 

a revalidação no território brasileiro de patente concedida ou depositada em outro país. 

A propósito, consta no Art. 70.3 do Acordo TRIPS que não haverá 

obrigação de restabelecer proteção da matéria, que, na data de aplicação deste Acordo 

para o Membro em questão, tenha caído em domínio público. 

Mesmo sem obrigação imposta pelo Acordo TRIPS, o Brasil, a partir da Lei 

Federal 9279/96, permitiu a proteção patentária excepcional de medicamentos de 

qualquer espécie, desde que (i) o pedido tenha sido realizado por pessoa que tenha 

proteção garantida em tratado ou convenção em vigor no Brasil; (ii) o objeto do pedido 

não tenha sido colocado em qualquer mercado; (iii) não tenham sido realizado, por 

terceiros, no País, sérios e efetivos preparativos para a exploração de seu objeto. 

O pedido de patente “pipeline” deveria ter sido realizado até um ano após a 

publicação da Lei de Propriedade Industrial é que, tendo como prazo final o dia 15 de 

maio de 1997.  

No momento do registro da patente “pipeline”, deveria ser comprovada a 

realização do depósito do pedido no exterior. O INPI, em relação a esse pedido de 

registro, não faz o exame substancial, apenas verificava o cumprimento das exigências 

formais impostas pela Lei Federal 9279/96.  

O prazo de vigência para produtos de empresas transnacionais seria o fim do 

prazo remanescente de proteção no país onde foi depositado o primeiro pedido e, no 

caso de empresa nacional, os vinte anos previstos para a proteção patentária regular, 

desde que seu objeto não tivesse sido colocado em qualquer mercado, por iniciativa do 

titular ou por terceiro com seu consentimento, nem tivessem sido realizados, por 

terceiros, no País, sérios e efetivos preparativos para a exploração do objeto do pedido. 

O princípio da independência das patentes da Convenção de Paris (art. 4º 

bis) proclama independentes as patentes obtidas para a mesma invenção nos outros 

países, membros ou não da União, tanto do ponto de vista das causas de nulidade e de 

caducidade como do ponto de vista da duração normal. Pretende tal princípio evitar a 

                                                           
208 A inclusão das patentes “pipeline” foi muito discutida pelo Congresso, consoante anotaram Gabriel Di 

Brasi, Marcio Garcia e Paulo Parente: “Aqueles defendiam sua inclusão observavam que, desta forma, o 

país tranquilizaria empresas estrangeiras - especialmente os laboratórios farmacêuticos - que estariam 

temerosas de investir no Brasil, alegando fragilidade de proteção à propriedade intelectual. Os contrários 

ao “pipeline” justificavam seu posicionamento pelo receio de que os laboratórios nacionais tivessem de 

pagar “royalties” sobre produtos lançados há sete ou oito anos." DI BLASI, Gabriel; GARCIA, Mario 

Soerensen; MENDES, Paulo Parente M. A propriedade industrial – os sistemas de marcas, patentes e 

desenhos industriais analisados a partir da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Rio de Janeiro: Editora 

Forense, 1997, p. 11/12. 
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extensão internacional automática das causas de nulidade, caducidade ou extensão das 

patentes. 

Considerando que cada país estabelece sua própria legislação em matéria de 

patentes, ofenderá o princípio da independência utilizar-se de uma invenção de certo 

sistema jurídico nacional para ampliar ou limitar os efeitos das patentes concedidas em 

outro sistema nacional.  

Mesmo não se pronunciando sobre a constitucionalidade da patente 

“pipeline”, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial, 

manifestou sua posição quanto à extensão, no território brasileiro, dos efeitos da patente 

no exterior, no sentido de evidente afronta ao Princípio da Independência das patentes, 

consoante se extrai da ementa colacionada: 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL E PROPRIEDADE 

INDUSTRIAL. PATENTE PIPELINE.  PRORROGAÇÃO DO PRAZO NO 

EXTERIOR. MODIFICAÇÃO DO PRAZO DE PROTEÇÃO NO BRASIL. 

IMPOSSIBILIDADE. 

1. O “amicus curiae”, reiteradamente aceito nos feitos em que haja relevância 

da matéria, não possui legitimidade para recorrer da decisão de mérito e, 

tampouco, as informações por ele apresentadas, por óbvio, não vinculam o 

juízo, razão pela qual sua admissão não importa qualquer prejuízo às partes. 

Precedentes. 

2. As patentes “pipelines” são transitórias e equivalem a uma revalidação, no 

Brasil, da patente de produtos em desenvolvimento concedida no exterior, 

observados os requisitos impostos naquele território, no momento do 

depósito da revalidação. 

3. Por isso que eventuais modificações supervenientes na legislação do país 

de origem, notadamente em relação ao prazo, não implicam prorrogação da 

proteção conferida, no Brasil, no momento da análise dos requisitos de 

concessão da patente “pipeline”, pois inexiste previsão legal específica nesse 

sentido. 

4. Com efeito, as patentes “pipelines” são incorporadas ao direito brasileiro a 

partir do momento de sua concessão, motivo pelo qual o parâmetro temporal 

de sua proteção deve ser auferido no momento do depósito, sendo 

considerado, para tanto, o prazo de proteção conferido pela norma estrangeira 

naquele momento. 

5. A interpretação ampliativa do § 4º, art. 230, Lei 9279/96, a fim de 

equiparar a proteção conferida a patentes de revalidação aos prazos e 

condições estatuídas pelo direito estrangeiro após a sua concessão, como 

pretende o ora recorrente, importa em violação ao princípio da independência 

da patentes, bem como a própria soberania do país. 

6. Dissídio jurisprudencial que não logrou aperfeiçoamento, tendo em vista 

não terem sido observados os requisitos para a sua demonstração, arts 541, 

CPC e 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ, além da falta de similitude fática entre os 

julgados. 

7. Recurso especial conhecido em parte e, nesta parte, desprovido. 

(REsp 1165845/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, 

julgado em 08/02/2011, DJe 23/02/2011) 
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Para Denis Borges Barbosa209, além de faltar com o princípio internacional 

da independência das patentes, o Art. 230 da Lei Federal 9279/96 afronta diretamente o 

princípio constitucional da novidade210, uma vez que ficariam esvaziados os objetivos 

constitucionais de promover o desenvolvimento tecnológico e atender ao interesse 

social.  

Com fundamento na ausência do requisito constitucional da novidade, foi 

proposta no Supremo Tribunal Federal a Ação Direta de Inconstitucionalidade, 

protocolada sob o n. 4334 em 03 de novembro de 2009. 

Na ADIN 4734/09, a Procuradoria Geral da República defende que a 

inconstitucionalidade das patentes “pipeline” está na sua natureza jurídica, pois pretende 

tornar patenteável, em detrimento do princípio da novidade, aquilo que já se encontra 

em domínio público. 

Segundo consta na fundamentação da ADIN 4734/09, o princípio da 

novidade constitui um dos pilares na proteção industrial, porque lhe cabe garantir que o 

requisito do desenvolvimento tecnológico e econômico do país seja respeitado nos 

termos constitucionais.  

Ausente o requisito da novidade, haveria um monopólio ilegítimo de 

tecnologia de produção, afetando a ordem econômica, a livre concorrência e a 

sociedade. 

Outro argumento interessante presente na ADIN 4734\09 é o de que o 

conhecimento que já esteja em domínio público integra o patrimônio comum da 

sociedade, podendo explorá-la sem óbices do monopólio ou apenas usufruir os 

benefícios advindos da livre concorrência.  

Com a previsão da patente “pipeline”, o legislador, ainda que de modo 

reflexo, teria promovido uma espécie de expropriação de um bem comum do povo sem 

qualquer amparo constitucional. 

No argumento do pedido inicial da ADIN 4734\99, a pretexto de incentivar 

a pesquisa científica, tornou-se patenteável e sob o controle monopolístico de algumas 

industrias farmacêuticas a produção de determinados medicamentos que se encontravam 

                                                           
209 BARBOSA, Denis Borges. Inconstitucionalidade das Patentes Pipeline, Rio de Janeiro, 2006, p. 73, 

disponível em <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/constitucional/pipeline.pdf>, Acesso em 

25/08/2011. 
210 De modo diverso, Newton Silveira entende que a Lei 9279/96 está em consonância com a Constituição 

Federal de 1988, porque “assegura o direito adquirido de quem fabricava o produto a prosseguir na sua 

fabricação, sem pagamento de ‘royalties’ retroativos ou futuros.” SILVEIRA, Newton. A propriedade 

intelectual e a nova Lei de Propriedade Industrial.  São Paulo: Editora Saraiva, 1996. 

 

http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/constitucional/pipeline.pdf
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em escala de produção de mercado por diversas fontes dentro da política econômico-

social de oferta de genéricos e de produtos medicamentosos a preços mais acessíveis à 

população mais carente.  

O segundo critério para a privilegiabilidade de uma invenção é a presença 

de atividade inventiva211. Segundo o art. 13 da Lei de Propriedade Industrial, a invenção 

é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de 

maneira evidente ou óbvia do estado da técnica. Significa dizer que a invenção deve 

representar algo mais do que o resultado da simples aplicação de conhecimento técnicos 

usuais212 213. 

Para Denis Borges Barbosa, a eficácia e a importância econômica dessa 

nova técnica devem ser discerníveis, de modo a proporcionar não apenas mínimos 

acréscimos incrementais da tecnologia e sim “algo que seja tão grandioso que justifique 

a criação de um monopólio instrumental”214. É o progresso tecnológico o principal 

objetivo a ser perseguido pelo inventor. Do mesmo pensamento partilha Calixto 

Salomão para quem o requisito da atividade inventiva torna a concessão da patente um 

verdadeiro instrumento de estímulo ao investimento na pesquisa científica215. 

Para estabelecer a existência de atividade inventiva, necessário considerar 

não apenas o conhecimento inserido no relatório descritivo, mas todo o conhecimento 

obtido da literatura existente, bem como de outros componentes do estado de técnica216. 

O critério da atividade inventiva deve ser analisado em cada sistema de 

patentes, porquanto, como já foi dito, nada discorreu o Acordo TRIPS sobre o conteúdo 

                                                           
211 Esse requisito foi introduzido pela Lei 9279/96 em obediência à aceitação pelo Brasil das normas do 

Acordo TRIPs. O Código de Propriedade Intelectual não previa esse critério. 
212 INSTITUTO DANNEMAN SIEMSEN DE ESTUDOS DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. 

Comentários à lei da propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. 
213 Gabriel Di Blasi, Mario S. Garcia e Paulo Parente M. Mendes fornecem alguns critérios que auxiliam 

na verificação de existência de inventividade. São eles: “a constatação de que a invenção proporciona 

uma diminuição de custos para a realização de um processo ou produto equivalentes em qualidade e 

eficiência aos que já existem; a comprovação de que houve simplificação na fabricação ou redução do 

tamanho do produto; a evidencia de evolução do estado da técnica a partir do efeito produzido pelo 

invento; a observação relativa ao período transcorrido entre a invenção em questão e a mais recente 

publicação do estado da técnica, pois quanto maior for este período, maior é a incidência de atividade 

inventiva; e o aumento da eficiência do produto, obtido a partir de novos conceitos.” DI BLASI, Gabriel; 

GARCIA, Mario Soerensen; MENDES, Paulo Parente M. A propriedade industrial – os sistemas de 

marcas, patentes e desenhos industriais analisados a partir da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Rio de 

Janeiro: Editora Forense, 1997, p. 129. 
214 BARBOSA, Denis Borges. O comércio internacional, o desenvolvimento econômico e social  e seus 

reflexos na ordem internacional da propriedade intelectual. CARVALHO, Patrícia Luciene 

(organizadora). In Propriedade Intelectual: estudos em honra à professora Maristela Basso. Curitiba: 

Editora Juruá, 2005, p. 17-39. 
215 SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito Concorrencial: as condutas. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 135 
216 CORREA, Carlos Maria. Integrando la salud pública en la legislación sobre patentes de los países 

en desarrollo. Géneva : South Centre, 2001, p. 53 
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e extensão dos requisitos da patenteabilidade. Limitou-se apenas a autorizar aos Estados 

membros a interpretar a expressão “atividade inventiva” como sinônimo de “não 

evidente”. 

Na Europa, a previsibilidade da vantagem não tem sido aceita como 

suficiente para considerar a atividade inventiva do composto novo. Já nos Estados 

Unidos não se exclui a patenteabilidade da invenção por ter sido considerada previsível 

a vantagem dela decorrente217. 

No que diz respeito em especial às patentes farmacêuticas o conceito de 

novidade está estritamente relacionada com a atividade inventiva. Correa adverte que, 

no setor químico e farmacêutico, é comum a existência de íntima relação estrutural entre 

o composto que se reivindica como novo e inventivo e compostos conhecidos218. 

Por fim, o requisito da utilização industrial, segundo explica Di Blasi219, 

corresponde à invenção que pode ser utilizável por processo industrial. Assim é que 

uma invenção possui aplicação industrial quando puder ser produzida ou usada em 

escala industrial. 

Com efeito, o Art. 15 da Lei 9279/96 dispõe que a invenção e o modelo de 

utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando puderem ser 

utilizados ou produzidos por qualquer tipo de indústria.  

O tratamento da aplicação industrial difere de um país para outro. Nos 

Estados Unidos, podem-se patentear inovações que sejam executáveis e produzam 

algum proveito. Por essa razão, é possível proteger invenções puramente experimentais, 

ainda que não sejam empregadas industrialmente.220Nesse caso, o critério utilizado é o 

da utilidade, mais abrangente que o da aplicação industrial. 

Segundo Carlos Correa, a aplicação industrial, no setor farmacêutico, 

revela-se complexo, especialmente no tocante à aplicação do critério às invenções 

relacionadas com uso de produto farmacêutico. Adverte o autor que os usos de 

                                                           
217 CORREA, Carlos Maria. Integrando la salud pública en la legislación sobre patentes de los países 

en desarrollo. Géneva : South Centre, 2001, p. 53. 
218 Idem, p. 53. 
219 DI BLASI, Gabriel; GARCIA, Mario Soerensen; MENDES, Paulo Parente M. A propriedade 

industrial – os sistemas de marcas, patentes e desenhos industriais analisados a partir da Lei nº 9.279, de 

14 de maio de 1996. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1997. 
220 CORREA, Carlos Maria. Integrando la salud pública en la legislación sobre patentes de los países 

en desarrollo. Géneva : South Centre, 2001, p. 56. 
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invenções relacionadas com a saúde podem considerar-se métodos de tratamento de 

corpo humano, carentes de aplicação industrial e, portanto, não patenteáveis221. 

Como se advertiu, o rígido controle dos requisitos da patente pelo Instituto 

Nacional de Propriedade Industrial (INPI), em especial dos medicamentos, cuja análise 

também passa pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, é uma forma de proteger a 

saúde pública e privilegiar o desenvolvimento social e tecnológico.  

Não se deve proteger invenção que apenas tenha o escopo de melhorar 

tecnologia existente, mas apenas aquela que algum benefício traga à sociedade no 

sentido de inovação. Ao proteger patente de medicamento que não tenha o devido 

retorno científico está-se impedindo a pesquisa por outras indústrias e empresas, o que, 

em última análise, afronta o direito de medicamentos da população. 

De todo modo, ainda que tenha havido a chancela do Estado a determinada 

patente de medicamento, há mecanismos legais destinados a reequilibrar eventual 

distorção no setor farmacêutico, seja para impedir abusos dos titulares das patentes, seja 

para fazer valer o interesse público. 

No capítulo a seguir, serão apontadas as hipóteses em que o ordenamento 

legal admite a intervenção do Estado para restringir os direitos dos titulares das patentes 

tendo em vista o direito à saúde e, em especial, o direito aos medicamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
221 CORREA, Carlos Maria. Integrando la salud pública en la legislación sobre patentes de los países 

en desarrollo. Géneva : South Centre, 2001, p. 57. 
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4. SALVAGUARDAS NO DIREITO PATENTÁRIO E ACESSO AOS 

MEDICAMENTOS 

 

O que se propõe no presente capítulo é analisar, dentro do quadro normativo 

existente no Brasil, os meios socialmente mais eficazes de efetivar o direito 

constitucional à saúde, tornando as possibilidades curativas acessíveis a toda população. 

Nesse escopo, são apresentadas as salvaguardas previstas no ordenamento jurídico 

brasileiro e internacional para flexibilização das patentes de medicamentos. 

A previsão do licenciamento compulsório no ordenamento jurídico constitui 

elemento importante para saúde pública, podendo constituir-se um importante 

instrumento para fomentar a concorrência e tornar mais acessíveis os medicamentos222. 

O licenciamento compulsório constitui-se uma autorização concedida pelo 

Estado em favor de terceiros independentemente do consentimento do detentor da 

patente223 224. 

Há de se estabelecer, contudo, uma compensação ao detentor da patente, 

consoante determina a Lei Federal 9279/96 acompanhando, assim, o disposto no Art. 31 

(h) do Acordo TRIPs. 

Carlos Correa225sugere como compensação razoável o valor que seria pago 

pelo detentor da patente ao licenciado em um contrato de licença voluntária.  O método 

proposto foi introduzido nos Estados Unidos em 1922, tendo sido extensamente 

aplicado pela jurisprudência norte-americana nas hipóteses de infração a direitos de 

propriedade intelectual.  

Nos Estados Unidos, quando se trata de licenças compulsórias para uso do 

governo, a remuneração tem por base a perda do titular e o ganho do licenciado. No 

Canadá, o valor da compensação corresponde à quantia equivalente a 4% (quatro por 

cento) do preço de venda de medicamentos sob a licença226. 

                                                           
222 CORREA, Carlos Maria. Integrando la salud pública en la legislación sobre patentes de los países 

en desarrollo. Géneva : South Centre, 2001, p. 101. 
223 Consoante lição de Calixto Salomão, o licenciamento compulsório não deve ser comparado com o 

instituto da desapropriação, porquanto, segundo o autor, não mais procede a justificação da patente a 

partir do direito de propriedade. SALOMÃO FILHO, Calixto Salomão. Direito industrial, direito da 

concorrência e licenciamento compulsório. BASSO, Maristela Basso; SALOMÃO FILHO, Calixto 

Salomão; POLIDO, Fabrício; CÉSAR, Priscilla. Direitos de Propriedade Intelectual & Saúde Pública: 

o acesso universal aos medicamentos anti-retrovirais no Brasil. São Paulo: IDCID, 2007, p. 164. 
224 UNCTAD-ICTSD, Resource Book on Trips and Development, Cambridge, 2005, p. 461. 
225 CORREA, Carlos Maria. Integrando la salud pública en la legislación sobre patentes de los países 

en desarrollo. Géneva : South Centre, 2001, p. 118/119. 
226  Idem, p. 119. 
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Calixto Salomão227, por sua vez, defende que a remuneração prevista no 

TRIPS, bem como na Lei Federal 9279/96 não deve ser tida como indenizatória, 

porquanto não se destina a compensar o detentor da patente, mas sim impedir que o 

beneficiário da licença aproprie-se indevidamente dos lucros decorrentes da licença, 

sem qualquer investimento em pesquisa. 

Explica Calixto Salomão228 que, quando se declara o licenciamento 

compulsório da patente do medicamento, o objetivo é permitir o acesso de produtos 

farmacêuticos à população de baixa renda, motivo pelo qual o preço cobrado será o de 

custo ou próximo a esse valor. 

Desse modo, necessariamente o valor da licença deve ser calculado como 

fração do lucro do produtor, lucro esse que deverá ser mantido em patamares mínimos 

em função das necessidades sociais envolvidas pelos medicamentos essenciais. 

Quanto às hipóteses em que se autoriza a licença compulsória, o TRIPs 

permite que os Estados membros livremente adotem as medidas restritivas ao direito de 

propriedade intelectual, desde que atendam a determinadas condições estabelecidas no 

Acordo229.   

As condições estabelecidas pelo TRIPs, no artigo 31, são basicamente as 

seguintes: (i) a licença deve destinar-se a suprir mercado interno; (ii) não pode ser 

autorizada para uso de uma empresa apenas; (iii) deve-se estabelecer uma remuneração 

adequada em favor do titular da patente e, em determinados casos, exige-se que (iv) 

tenha sido anteriormente solicitada licença voluntária antes de sua concessão 

obrigatória. 

Com base nas disposições do Acordo TRIPs, Carlos Correa230indica como 

hipóteses a serem adotadas pelos países em desenvolvimento para a concessão de 

licenças compulsórias com o fim de promover o acesso a medicamentos: 

                                                           
227 SALOMÃO FILHO, Calixto; BASSO, Maristela; POLIDO, Fabrício Pasquot. Propriedade Intelectual 

e Preços Diferenciados de Medicamentos Essenciais: Políticas de Saúde Pública para Países em 

Desenvolvimento. Revista de Direito Público da Economia – RDPE, Belo Horizonte, ano 3, n. 11, 

jul./set. 2005. 
228 Idem. 
229 Edson Beas Rodrigues Junior pesquisou o instituto do licenciamento compulsório em mais de 30 

legislações estrangeiras de proteção à propriedade industrial, tendo a partir disso extraído três principais 

fundamentos para a declaração do licenciamento compulsório pelos países: “quando a exploração de uma 

invenção patenteada é bloqueada por um direito de patente anterior, quando uma patente não é explorada 

comercial ou industrialmente em determinado território ou quando a patente se relaciona a medicamentos 

ou alimentos.”.  RODRIGUES JUNIOR. Edson Beas. Influência do TRIPS na harmonização das regras 

de licenciamento compulsório. Revista da ABPI, n. 73, Nov./Dez. 2004, pp. 24/41. 
230 CORREA, Carlos Maria. Integrando la salud pública en la legislación sobre patentes de los países 

en desarrollo. Géneva : South Centre, 2001, p. 107. 
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(i) quando o titular da patente tenha se negado a conceder uma licença 

voluntária nos termos e condições comerciais razoáveis, e a exploração 

eficiente de qualquer outra invenção patenteada que signifique uma 

contribuição técnica substancial encontre-se impedida, ou injustificadamente 

comprometido o estabelecimento ou desenvolvimento de atividades 

comerciais o industriais; 

(ii) em casos de emergência nacional declarada; 

(iii) quando haja razões de saúde pública que o requeiram, por exemplo para 

assegurar a disponibilidade de medicamentos essenciais para a população, ou 

quando o interesse público o exija, sem excluir as razões de segurança; 

(iv) para remediar práticas anticompetitivas;  

(v) quando seja requerido pelo governo ou uma entidade pública para 

fornecer à população bens e serviços direcionados à saúde pública ou outros 

objetivos públicos, com fins não lucrativos; 

(vi) quando a patente não seja explorada, ou seja, insuficientemente 

explorada no país, e sua exploração seja necessária à saúde pública para 

promover um setor de interesse vital para o desenvolvimento 

socioeconómico; 

(vii) para fazer uso de uma patente que não possa ser explorada sem infração 

de outra patente, sempre que a primeira patente proteja invenção que 

implique um avance técnico importante de significação econômica 

considerável, e que o titular da segunda patente tenha direito a uma licença 

cruzada em termos razoáveis.231  

 

Observa-se que as hipóteses de licença compulsória sugeridas por Carlos 

Correa coadunam-se com os propósitos do Acordo TRIPs, da forma como estão 

estabelecidos no artigo 7º, cujo enfoque é exatamente a necessária contribuição dos 

direitos de propriedade intelectual à inovação tecnológica e transferência e difusão da 

tecnologia com vistas ao bem-estar social econômico. 

O Acordo TRIPs reconhece a interferência dos direitos de propriedade 

intelectual nos setores estratégicos e, por isso, autoriza, em seu artigo 8º, os Estados 

membros a adotarem medidas necessárias para proteger a saúde e nutrição públicas e 

para promover o interesse público em setores de importância vital para o 

desenvolvimento socioeconômico e tecnológico. 

Reiterando a normativa do TRIPS, a Declaração de Doha sobre TRIPS e 

saúde pública de 2001 dispôs expressamente que o Acordo pode e deve ser interpretado 

e implementado de modo a implicar apoio ao direito dos Membros da OMC de proteger 

a saúde pública e, em particular, de promover o acesso de todos aos medicamentos. 

Ademais, reafirmou-se na Declaração de Doha que, na aplicação das 

tradicionais regras de interpretação da legislação internacional pública, cada cláusula do 

Acordo TRIPS deve ser entendida à luz da proteção de direitos de propriedade 

intelectual no enfoque comercialista da questão, passível de adequação, portanto.  

                                                           
231 CORREA, Carlos Maria. Integrando la salud pública en la legislación sobre patentes de los países 

en desarrollo. Géneva : South Centre, 2001, p. 116. 
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No tópico a seguir, far-se-á uma análise mais detalhada sobre a Declaração 

de Doha e a sua importância para política pública de medicamentos. 

 

4.1 A DECLARAÇÃO DE DOHA SOBRE TRIPS E SAÚDE PÚBLICA: O 

RECONHECIMENTO INTERNACIONAL DA FLEXIBILIZAÇÃO DAS PATENTES 

DE MEDICAMENTOS. 

 

Em 14 de novembro de 2001, na quarta Conferência Ministerial da 

Organização Mundial do Comércio em Doha, Qatar, a Declaração de Doha sobre TRIPS 

e Saúde Pública foi adotada pelos Estados membros da OMC, tendo como objetivo 

principal o reconhecimento das flexibilidades do direito de propriedade intelectual 

quando o seu uso estiver relacionado à saúde pública.  

A Declaração de Doha teve o condão de ressaltar todas as flexibilidades 

contidas no Acordo TRIPS, de modo a assegurar aos países menos desenvolvidos uma 

interpretação favorável no que toca ao direito à saúde e ao acesso aos medicamentos. 

Para isso, reafirmou-se o direito que possuem os Estados Membros de 

concederem licenças compulsórias, bem como liberdade para determinarem as bases em 

que tais licenças são concedidas. Da mesma forma, reconheceu-lhes o direito de 

determinar o que constitui emergência nacional ou outras circunstâncias de extrema 

urgência, vinculando à expressão a noção de emergência nacional em razão de crises de 

saúde pública. 

Demais disso, consoante se lê parágrafo 3º da Declaração de Doha, houve 

um reconhecimento dos efeitos dos direitos de propriedade intelectual sobre os preços 

dos medicamentos. 

No tocante à transferência de tecnologia, o parágrafo 7º da Declaração de 

Doha ratificou o compromisso estabelecido no art. 66.2 do Acordo TRIPs pelos países 

desenvolvidos de conceder incentivos a suas empresas e instituições, para que se 

promova e estimule a transferência de tecnologia aos Membros de países menos 

desenvolvidos. 

A fim de dar concretude à transferência de tecnologia em benefício dos 

países menos desenvolvidos, a Declaração de Doha estendeu o prazo para aplicação das 

regras estabelecidas no Acordo TRIPs até janeiro de 2016, obrigando ao Conselho do 

TRIPS a adoção de providências necessárias para tanto. 
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Mesmo adotando a interpretação mais favorável que garantisse o respeito ao 

direito à saúde, os países em desenvolvimento curvam-se, muitas vezes, à realidade de 

suas indústrias nacionais, cuja capacidade de produção de medicamentos revela-se 

insuficiente para resolver os problemas relacionados à saúde pública.  

Com o propósito de auxiliar os esses países, o Conselho Geral da OMC, na 

Conferência Ministerial ocorrida em 30 de agosto de 2003 no México, adotou decisão 

permitindo que os países em desenvolvimento concedam licenças compulsórias para 

exportar medicamentos genéricos para países com pouca ou nenhuma capacidade de 

fabricação de produtos farmacêuticos232. 

Todavia, a decisão do Conselho Geral da OMC não tem aplicação imediata, 

sendo imprescindível que as leis nacionais sejam modificadas para permitir o comércio 

internacional de medicamentos genéricos. 

De acordo com dados da OMC233, poucos países modificaram a legislação 

com vistas a executar a decisão que permite a exportação de medicamentos genéricos. 

Trata-se da Albânia, Canadá, China, Croácia, Filipinas, China, Índia, Japão, Noruega, 

Coreia, Suíça, Cingapura e a União Europeia. 

O Brasil, até o presente momento, não modificou a Lei de Propriedade 

Industrial e nos termos em que a norma está redigida o princípio aplicado é o da 

exaustão nacional de direito, mediante o qual se impede a importação paralela de 

medicamentos ainda que tenham postos no comércio pelo detentor da patente.  

O procedimento proposto pelo Conselho sobre TRIPs da OMC foi utilizado 

pela primeira vez pela Ruanda e pelo Canadá em 2007. A medida iniciou-se a partir da 

licença compulsória emitida pelo Canadá para produção de genéricos a partir de 

medicamentos patenteados. Antes da decisão do Conselho, o Acordo TRIPs impedia 

que a licença compulsória fosse utilizada para exportação.  

Com a sistemática estabelecida pelo Conselho da OMC, atendidos 

determinados procedimentos, o país desenvolvido está autorizado a exportador os 

                                                           
232 A Decisão do Conselho Geral da OMC de 6 de dezembro de 2005 (Decisão de 2005), adotada na 

Conferência Ministerial de Hong Kong, torna permanente a solução disciplinada pela Decisão de 30 de 

agosto de 2003 (Decisão de 2003) que regula a importação de medicamentos. 
233 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO, Las leyes de los Miembros por las que se aplica 

el sistema previsto en el párrafo 6, Disponível em: 

<http://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/par6laws_s.htm>. Acesso em 19/05/2012. 

http://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/par6laws_s.htm
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medicamentos genéricos produzidos a partir da flexibilização da patente do produto 

farmacêutico234.  

 O Estado Membro importador notificará a sua intenção de obter recorrer ao 

sistema proposto pela OMC, indicando o medicamento de que necessita, a estimativa de 

quantidade do produto, devendo comprovar a insuficiente ou inexistente capacidade de 

produção.  

A medida seguinte consiste em notificar o país que demonstre intenção de 

outorgar licença compulsória para exportar medicamentos. Ressalte-se que essa licença 

será declarada com único propósito de abastecer o mercado do país importador. 

Segundo explica Amélie Robine, 

a decisão instaura um sistema de licenciamentos compulsórios cruzados para 

permitir aos países pobres, que não tem condições de produzir medicamentos, 

importar com mais facilidade drogas genéricas com o melhor preço, pois, 

‘para ser eficaz, a licença compulsória deve ser outorgada às indústrias 

capazes de fabricar com rapidez e aos custos mais baixos possíveis.
235

 

 

Interessa, no tópico a seguir, analisar, a partir do ordenamento legal 

brasileiro, os instrumentos existentes para tornar mais flexíveis os direitos de 

propriedade intelectual e, assim, permitir maior acesso da população aos produtos 

farmacêuticos. 

Com base nesse estudo, será possível adotar o mecanismo de flexibilização 

de patentes que melhor se proponha a resolver os problemas encontrados na política 

oncológica nacional, dentre os quais desponta o acesso aos medicamentos oncológicos.  

As hipóteses de licença compulsória serão analisadas, respeitando-se a 

ordem estabelecida pela leitura da Lei Federal 9279/96. 

 

 

 

 

                                                           
234 Na prática, o procedimento estabelecido pela OMC revelou-se moroso. O trâmite entre o pedido da 

Ruanda de importar medicamentos genéricos do Canadá até a efetiva importação durou 27 meses, 

consoante informação obtida no http://ictsd.org/i/news/pontesquinzenal/5395/ 

A demora deve-se à obrigatoriedade de tentativa de negociação com o titular da patente para que este 

permita uma licença compulsória. A negociação pode ser retardada pelo detentor da patente que pretenda 

permanecer no mercado como único produtor. Além disso, o país que queira importar precisa indicar 

outro país que se disponha a determinar a licença compulsória em relação àquele medicamento. Ainda 

assim, deve haver a análise pela OMC do cumprimento de todos os requisitos. A crítica que se faz a essa 

delonga é a urgência inerente às questões de saúde. Se o pleito caracterizar emergência nacional não se 

justificaria a demora no procedimento.  
235 ROBINE, Amélie. Direitos de propriedade industrial e acesso a medicamentos para o tratamento da 

AIDS no Brasil. Revista de Direito Sanitário, v. 8, n. 3, pp. 74/129, nov.2007/fev.2008, p. 97. 

http://ictsd.org/i/news/pontesquinzenal/5395/
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4.2 LICENÇA COMPULSÓRIA DE PATENTES 

 

Inicialmente, é de se esclarecer que, segundo dispõe o Art. 61 da Lei 

9279/96 o titular de uma patente poderá, mediante contrato, permitir que um terceiro 

exerça todos os direitos relativos à patente, o que se faz mediante o contrato de licença, 

que devem ser devidamente averbados no INPI para que produza efeitos em relação a 

terceiros236. 

Interessante notar que o próprio INPI, segundo o Art. 65 da Lei Federal 

9279/96, poderá oferecer a patente a terceiros, podendo, se o titular e o contratante 

assim preferirem, arbitrar o valor correspondente ao contrato de licenciamento. 

Há situações, contudo, em que terceiros requerem a licença da patente e esta 

é concedida independentemente da anuência do seu titular. Isso ocorre quando o titular 

da patente, de alguma forma, abusa do seu direito de patente ou desestabiliza o 

equilíbrio econômico a partir da exclusividade a ele conferida. 

Nesses casos, o Estado como agente regulador da ordem econômica 

restringe o direito do detentor da patente para que a propriedade intelectual atenda às 

finalidades constitucionais que autorizaram sua proteção. 

Há, ainda, situações em que a conduta do detentor da patente está isenta de 

abusos, contudo, o interesse público autoriza a intervenção do Estado em benefício da 

sociedade. 

Mesmo nesses casos, o detentor da patente não fica desamparado pelo 

ordenamento jurídico, havendo uma compensação pela perda temporária dos seus 

direitos sobre a patente como forma de retribuir o seu esforço e gastos despendidos com 

a invenção. 

É importante registrar que o pagamento pelo chamado licenciamento 

compulsório é feito de forma contínua, como se fosse uma espécie de aluguel pela 

                                                           
236 “Mesmo sendo inegável a aproximação do. INPI ao CADE e o forte interesse em manter o poder de 

examinar e julgar a validade de cláusulas contratuais, depreende-se da leitura da Lei 9279/96 e do novo 

Art. 2º da Lei 5648/70 que o INPI não está legitimado a realizar incursões em assuntos relativos ao direito 

econômico. Eventuais atuações do INPI nessa área, seja interrompendo o processo de averbação para 

solicitar informações sobre a participação das partes contratantes no mercado relevante ou para enviar o 

contrato para apreciação do CADE, ou exigindo a eliminação de cláusulas contratuais são consideradas 

contra legem e sujeitas ao remédio constitucional do mandado de segurança.” VAZ E DIAS, José Carlos. 

Os princípios da legalidade e da competência e os limites de atuação do INPI no direito da concorrência. 

Revista do IBRAC. Vol. 5, n. 9, 1998. 
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licença forçada da patente, os chamados “royalties”, de modo que o titular da patente 

não tem seu bem utilizado em o devido retorno237.  

 A Lei Federal n. 9279/96 apresentou a licença compulsória como 

instrumento em favor da livre concorrência, bem como da promoção da inovação 

tecnológica, consoante se verá adiante. Previu, ainda, a possibilidade de intervenção do 

Estado em razão do interesse público, sendo esta a última hipótese de licenciamento 

compulsória e a principal no presente trabalho de pesquisa porque se relaciona 

intrinsecamente com o acesso aos medicamentos para tratamento do câncer.  

Em respeito à ordem estabelecida pela Lei Federal 9279/96, alguns 

apontamentos serão feitos sobre a licença compulsória como consequência dos abusos 

praticados pelos titulares das patentes.  

É inegável a influência norte-americana no estudo do abuso da patente sob a 

égide do direito antitruste. A licença compulsória para coibir a prática anticompetitiva é 

aplicada pelos Estados Unidos desde os anos cinquenta com base na Lei Sherman e na 

doutrina do Supremo Tribunal pela qual "o progresso da ciência e da das artes úteis é o 

objetivo principal da concessão de uma patente, o inventor e retribuição é uma 

consideração secundária, embora importante."238 

Por se tratar de um privilégio concedido para exploração de uma atividade 

econômica, a patente pode servir como uma forma de abuso do poder econômico. 

Mesmo não se tratando de um monopólio do ponto de vista concorrencial, a patente 

confere ao seu detentor uma exclusividade de direitos consistentes em impedir terceiro, 

sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com 

estes propósitos239. 

Na mesma linha, Denis Borges Barbosa afirma que “o patenteado, por efeito 

de seu privilégio, adquire uma vantagem considerável sobre seus concorrentes, sendo o 

único a poder desempenhar a atividade de explorar o invento.”240 

A licença compulsória pode ser utilizada como instrumento para coibir o 

abuso do poder econômico a partir do desvirtuamento da propriedade intelectual, que 

pode se revelar a partir do (i) abuso do direito da patente e do (ii) abuso econômico 

                                                           
237 O assunto será melhor detalhado nas linhas a seguir, inclusive, com a devida indicação normativa. 
238 CORREA, Carlos Maria. Acuerdo Trips – Régimen Internacional de La Propiedad Intelectual, 

Ediciones Ciudad Argentina, 1995. 
239 É a leitura que se extrai do art. 42 da LPI. 
240 BARBOSA, Denis Borges. Propriedade Intelectual e Poder econômico. Disponível em 

<denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/concorrencia/15.doc > Rio de Janeiro, 2002, p. 2. 
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decorrente da proteção à patente, consoante se pode extrair do dispositivo legal 

colacionado: 

Art. 68. O titular ficará sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente se 

exercer os direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela 

praticar abuso de poder econômico, comprovado nos termos da lei, por 

decisão administrativa ou judicial. 

§ 1º Ensejam, igualmente, licença compulsória: 

I - a não exploração do objeto da patente no território brasileiro por falta de 

fabricação ou fabricação incompleta do produto, ou, ainda, a falta de uso 

integral do processo patenteado, ressalvados os casos de inviabilidade 

econômica, quando será admitida a importação; ou 

II - a comercialização que não satisfizer às necessidades do mercado. 

         

Nesse ponto, a leitura do Art. 68 da Lei Federal 9279/96 é clara quando 

determina que o titular ficará sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente se (i) 

exercer os direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou (ii) por meio dela praticar 

abuso de poder econômico.  

Inicialmente, será analisada a licença compulsória em razão do abuso de 

poder econômico, que pressupõe a análise de mercado e de poder de mercado241.  

O abuso econômico da patente reúne as disposições normativas inseridas na 

Lei Federal 9279/96 e na Lei Federal 12.529/11, que trata sobre a defesa da 

concorrência. As duas normas objetivam manter o mercado equilibrado e permeado pela 

livre concorrência. 

O abuso econômico de uma patente pressupõe o abuso do poder econômico, 

autorizando a intervenção do Estado para restaurar a ordem econômica. Conclui-se, 

portanto, que não pode haver abuso quando não haja poder econômico. 

A Constituição Federal de 1988 determina, no Art. 173, §4º, que a Lei 

reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à 

eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros.  

Analisando esse dispositivo constitucional, Sergio Varella Bruna defende 

que “o poder econômico é tido como um dado estrutural da própria ordem econômica, a 

qual incrimina somente o abuso, deixando espaço para o exercício de tal poder de forma 

regular, desde que observados os ditames dessa mesma ordem econômica” 242.  

                                                           
241 BARBOSA, Denis Borges. Propriedade Intelectual e Poder econômico. Disponível em 

<denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/concorrencia/15.doc > Rio de Janeiro, 2002, p. 7. 
242 BRUNA, Sergio Varella. O Poder Econômico e a conceituação do seu abuso. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 1997, p. 129. 
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Mesmo tido como dado estrutural, o poder econômico submete-se a rígido 

controle estatal, devendo ser exercido pelo seu titular em observância à função social 

estabelecida pela ordem jurídica. 

Quando não cumpre a função social, o poder econômico transborda para o 

abuso, autorizando a intervenção do Poder Público para combater a conduta abusiva e as 

danosas consequências sociais. 

Trazendo o conceito de abuso do poder econômico no âmbito do direito da 

propriedade intelectual, José Carlos Vaz e Dias entende como indispensável a existência 

de um nexo causal entre a utilização da patente e a conduta violadora à ordem 

econômica243. Com efeito, é imprescindível que o poder de mercado que enseja o 

exercício abusivo seja consequência direta daquele conferido ao agente econômico por 

ocasião da proteção à patente.  

De se esclarecer que, nos termos da Lei Federal 12.529, de 30 de novembro 

de 2011244, apenas haverá recomendação da licença compulsória quando a patente 

estiver diretamente relacionada ao exercício abusivo do poder de mercado, consoante 

demonstra a transcrição do dispositivo legal: 

Art. 38.  Sem prejuízo das penas cominadas no art. 37 desta Lei, quando 

assim exigir a gravidade dos fatos ou o interesse público geral, poderão ser 

impostas as seguintes penas, isolada ou cumulativamente:  

IV - a recomendação aos órgãos públicos competentes para que:  

a) seja concedida licença compulsória de direito de propriedade intelectual de 

titularidade do infrator, quando a infração estiver relacionada ao uso desse 

direito;  

 

Analisando o procedimento legal do licenciamento compulsório em razão 

do abuso econômico da patente, Vaz e Dias, com lastro no Parecer do CADE realizado 

como resposta à consulta previa n. 31/99 do Ministério da Saúde, defende que, a partir 

da constatação da infração pelo CADE, um novo procedimento deverá ser instaurado no 

INPI, com objetivo e de assegurar o cumprimento às regras dispostas pelos artigos 68 a 

74 da Lei Federal 9.279/96, relativas ao licenciamento compulsória em razão de abuso 

econômico da patente, e, consequentemente, para “garantir ao titular da patente uma 

                                                           
243  VAZ E DIAS, José Carlos. Licença Compulsória de Patentes e o Direito Antitruste. Revista da 

ABPI, n. 54, set/out 2001, p. 6. 
244 A Lei n. 12.529/11, que revogou a Lei 8884/94, dispõe sobre a estruturação do Sistema Brasileiro de 

Defesa da Concorrência e sobre a prevenção e repressão às infrações contra a ordem econômica, dentre 

outras providências. 
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adequada compensação pela compulsoriedade da outorga da licença para exploração da 

invenção”245, não devendo fazer análise quanto ao mérito do julgamento pelo CADE. 

Após publicar a recomendação preliminar enviada pelo CADE, nos termos 

do Art. 73, §2º, da Lei Federal 9279/96, devem os terceiros interessados requerer o 

licenciamento compulsório da patente, juntando documentação que comprove o abuso 

cometido pelo titular da patente e demonstre sua capacidade técnica e econômica para 

exploração da patente. 

A Lei Federal n. 12.529, de 30 de novembro de 2011, no Art. 36, § 3º, 

inciso V, estabeleceu como infração da ordem econômica o ato de impedir o acesso de 

concorrente às fontes de insumos, matérias-primas, equipamentos ou tecnologia. 

Oportuna é a observação de Tércio Sampaio para quem o ato de impedir o acesso à 

tecnologia não seria ato em si mesmo prejudicial à liberdade econômica, mas a despeito 

da sua licitude, pode ocasionar impactos negativos à democratização e à difusão do 

acesso ao progresso econômico e ao bem-estar social246. 

No tocante ao abuso do direito de patente, interessante apontar que o 

Acordo TRIPS, no seu Art. 40, autoriza a adoção de medidas pelos Estados membros 

para evitar o abuso dos direitos da patente, tais como o estabelecimento de condições de 

cessão exclusiva ou de condições que impeçam impugnações de validade e pacotes 

coercitivos, condutas essas que afrontam o princípio da livre concorrência.  

Em relação ao tema, Denis Borges Barbosa247segue lição de Aracama 

Zoraquin248, que distingue o abuso do sistema de patentes do abuso do monopólio de 

patentes.  

A primeira hipótese constitui-se abuso por excesso de poder jurídico. Nesse 

caso, o titular excede os limites de seu direito de detentor do privilégio. Os exemplos 

clássicos de abuso de patentes citados pelo autor são os seguintes: as licenças ou vendas 

casadas; a imposição de royalties além ou depois da expiração da patente; royalties 

discriminatórios, royalties excessivos, recusa de licença, imposição de preços dos 

                                                           
245  VAZ E DIAS, José Carlos. Licença Compulsória de Patentes e o Direito Antitruste. Revista da 

ABPI, n. 54, set/out 2001, p. 7. 
246 FERRAZ JÚNIOR. Tércio Sampaio. Propriedade industrial e defesa da concorrência. Revista da 

Associação Brasileira da Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro: ABPI, 1993, n. 8, p. 12. 
247BARBOSA, Denis Borges. Propriedade Intelectual e Poder econômico. Disponível em 

<denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/concorrencia/15.doc > Rio de Janeiro, 2002, p. 5 
248 ZORAQUIN, Aracama.  Abusos de los Derechos del Patentado. Revista Mexicana de Propiedad 

Industrial, Edición Especial, 1974, p. 33. 
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produtos fabricados; açambarcamento de patentes; restrições territoriais ou 

quantitativas; pooling de patentes e abuso de poder de compra249. 

Na segunda hipótese, o detentor da patente, mesmo sem exceder os limites 

legais, age com desvio de finalidade. É o abuso por desvio teleológico mencionado por 

Denis Borges Barbosa250. 

Para o autor citado251, o abuso seria tudo o que restringe a concorrência 

além do estritamente necessário para estimular a invenção. Segundo entende, a ausência 

ou exploração insuficiente do objeto da patente seria uma forma de abuso por desvio de 

finalidade. O raciocínio é simples: se a patente é conferida com o fim de promover o 

desenvolvimento econômico e tecnológico do país, a então mera importação seria uma 

forma de desvio de finalidade. Nesse sentido, de se registrar a outra modalidade de 

abuso de direito de patente, prevista no parágrafo 1º do Art. 68 da Lei 9279/96, in 

verbis: 

Artigo 68. [...] 

§ 1º Ensejam, igualmente, licença compulsória: 

I - a não exploração do objeto da patente no território brasileiro por falta de 

fabricação ou fabricação incompleta do produto, ou, ainda, a falta de uso 

integral do processo patenteado, ressalvados os casos de inviabilidade 

econômica, quando será admitida a importação; ou 

II - a comercialização que não satisfizer às necessidades do mercado. 

 

O detentor da patente possui a obrigação de manter o mercado abastecido 

com os produtos assegurados pelas patentes. Por isso, o descumprimento desse dever 

autoriza o rompimento do monopólio por meio do licenciamento compulsório em favor 

dos concorrentes252. 

O Estado está autorizado a decretar a licença compulsória na hipótese em 

que o objeto da patente não estiver sendo devidamente explorado no território brasileiro 

ou quando a comercialização estiver sendo insuficiente para atender às necessidades do 

mercado. 

Passados três anos da concessão da patente, se o titular desta não estiver 

explorando seu objeto ou o estiver explorando de forma insuficiente, a patente pode ser 

licenciada compulsoriamente em favor de quem possua legítimo interesse para requerer 

licença compulsória e explorar o objeto patenteado, devendo comprovar capacidade 

                                                           
249 BARBOSA, Denis Borges. Propriedade Intelectual e Poder econômico. Disponível em 

<denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/concorrencia/15.doc > Rio de Janeiro, 2002, p. 5 
250 Idem, p. 6 
251 Ibidem, p. 6. 
252 FERRAZ JÚNIOR. Tércio Sampaio. Propriedade industrial e defesa da concorrência. Revista da 

Associação Brasileira da Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro: ABPI, 1993, n. 8, p. 12. 
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técnica e econômica para realizar a exploração eficiente do objeto da patente. Além 

disso, é importante registrar que, nos termos do Art. 73, §3º, da Lei 9279/96, o ônus da 

prova é do titular da patente, porquanto não há como provar fato negativo. 

Segundo o Art. 69 da Lei Federal 9279/96 há três hipóteses legais em que a 

licença compulsória não será concedida: (i) a primeira situação ocorre quando o titular, 

à data do requerimento, consegue justificar o desuso por razões legítimas; (ii) a segunda 

hipótese é quando o detentor da patente comprova que estava se organizando para a 

exploração econômica da patente; (iii) a terceira exceção diz respeito à possibilidade 

que tem o detentor da patente de justificar a ausência de fabricação ou comercialização 

do produto em razão de determinado obstáculo legal.  

Ultrapassadas essas três exceções, inexistindo exploração ou 

comercialização do produto protegido com patente por um prazo de três anos de sua 

concessão deve ser declarado o licenciamento compulsório. 

A previsão da Lei Federal 9279/96 coaduna-se com os objetivos do TRIPS, 

não havendo no Art. 31 do Acordo TRIPS, que cuida especificamente das licenças 

compulsórias, nenhuma disposição que impeça que a ausência de produção local motive 

a licença compulsória. 

Contudo, segundo o Art. 27.1 do Acordo TRIPS, os direitos patentários 

serão usufruíveis sem discriminação quanto ao local de invenção, quanto a seu setor 

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

Vale argumentar, todavia, que a discriminação relatada não proíbe ou 

permite que o mercado interno seja abastecido tão-somente com produtos importados, 

impedindo que a patente produza benefício ao país. 

Diferentemente do Acordo TRIPS, o Art. 5º da Convenção da União de 

Paris para Proteção da Propriedade Industrial, possibilita a qualquer país membro que 

determine a exploração obrigatória do objeto da patente por meio da concessão de 

licenças compulsórias a contar de três anos de sua concessão.  

Curioso notar que a Lei Federal 5.772, de 21 de dezembro de 1971 que 

instituiu o Código de Propriedade Industrial anterior, nos Arts. 52 e 33, §2º, definia a 

exploração da invenção nos seguintes termos: 

Art. 52. Considera-se uso efetivo a exploração comprovada, contínua e 

regular da invenção em escala industrial, seja através de produção pelo titular 

da patente, seja pela produção através da concessão de licenças de exploração 

a terceiros, observado o disposto no §2º do art. 33. 

Art. 53. (...) 
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§2º Não será considerada exploração de modo efetivo a industrialização que 

for substituída ou suplementada por importação, salvo no caso de ato 

internacional ou de acordo de complementação de que o Brasil participe. 

 

No Código de Propriedade Industrial anteriormente vigente, a mera 

comercialização por meio da importação não é considerada como meio efetivo de 

exploração da patente. Apesar de revogada, a norma é esclarecedora no sentido da 

interpretação da nova Lei de Propriedade Industrial. Com base nessas considerações, 

Lucas Rocha Furtado defende que  

o sistema de patentes, nos países em desenvolvimento, serve igualmente 

como fator de atração de capital estrangeiro de risco. Desse modo, 

concedendo-se uma patente à empresa de país estrangeiro, pretende-se que 

ela se instale e passe a produzir no país, transferindo a tecnologia e criando 

novos empregos. Infere-se, diante disso, que a patente serve ao 

desenvolvimento econômico dos países em desenvolvimento, incitando-os a 

aderir ao sistema internacional de patentes.253  
 

Tendo em vista a possibilidade de se determinar a licença compulsória em 

razão da ausência ou insuficiência da exploração da patente, os Estados Unidos 

solicitaram, em maio de 2000, a formação de um Grupo Especial perante a OMC, 

alegando que a suposta discriminação da norma brasileira em relação à exploração do 

produto patenteado importado estava em desconformidade com o Art. 27 do TRIPS.  

Em junho de 2001, o Brasil e os Estados Unidos firmaram Acordo, 

mediante o qual o Brasil, antes de conceder a licença compulsória em razão da ausência 

ou insuficiência da exploração do produto no território brasileiro em desfavor de alguma 

empresa norte-americana deveria dar conhecimento dessa intenção aos Estados 

Unidos254. Além das hipóteses narradas, a patente pode ser passível de flexibilização na 

hipótese prevista no Art. 70 da Lei 9279/96, in verbis: 

Art. 70. A licença compulsória será ainda concedida quando, 

cumulativamente, se verificarem as seguintes hipóteses: 

I - ficar caracterizada situação de dependência de uma patente em relação a 

outra; 

II - o objeto da patente dependente constituir substancial progresso técnico 

em relação à patente anterior; e 

III - o titular não realizar acordo com o titular da patente dependente para 

exploração da patente anterior. 

§ 1º Para os fins deste artigo considera-se patente dependente aquela cuja 

exploração depende obrigatoriamente da utilização do objeto de patente 

anterior. 

                                                           
253 FURTADO, Lucas Rocha. Sistema de Propriedade Industrial no Direito brasileiro – comentários à 

nova legislação sobre marcas e patentes Lei 9.279 de 14 de maio de 1996. Brasília: Editora Brasília 

Jurídica, 1996, p. 61. 
254 SCUDELER, Marcelo Augusto. Licença Compulsória pela ausência de exploração local promovia 

pelo poder público. Revista ABPI, n. 96, St./Out. 2008, pp. 3-35. 
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§ 2º Para efeito deste artigo, uma patente de processo poderá ser considerada 

dependente de patente do produto respectivo, bem como uma patente de 

produto poderá ser dependente de patente de processo. 

§ 3º O titular da patente licenciada na forma deste artigo terá direito a licença 

compulsória cruzada da patente dependente. 

       

O claro objetivo do legislador é promover o acesso da população à 

tecnologia tanto de uma como de outra patente. A hipótese legal que ora se cuida é a de 

dependência de patentes, quando determinado conhecimento novo não puder ser 

explorado sem que haja violação de patente anteriormente registrada. 

Se o novo conhecimento constituir avanço técnico em relação ao anterior, 

para que se tenha a ele acesso deve-se determinar a concessão de licença compulsória. 

Isso ocorre na hipótese em que uma patente constitua um avanço em relação à anterior, 

não podendo ser explorada sem que a primeira seja tornada pública.  

De início, deve-se tentar licença voluntária com o detentor da primeira 

patente. Se a licença voluntária não puder ser obtida, o Poder Público intervém para 

determinar o licenciamento compulsório das duas patentes, consoante determina o §3º 

do Art. 70 da Lei Federal 9279/96. 

Assim, os titulares da patente dependente e da patente anterior poderão 

explorar a invenção com a melhoria que foi introduzida por meio do mecanismo de 

licenças cruzadas. 

A licença cruzada pode ser determinada, ainda, quando determinado produto 

possa ser obtido por meio de processo especifico identificado por pessoa diversa do 

detentor do produto, de forma mais célere e econômica. 

Por fim, o Art. 71 da Lei Federal 9279/96 prevê a hipótese de licença 

compulsória em razão de emergência nacional ou interesse público: 

Art. 71. Nos casos de emergência nacional ou interesse público, declarados 

em ato do Poder Executivo Federal, desde que o titular da patente ou seu 

licenciado não atenda a essa necessidade, poderá ser concedida, de ofício, 

licença compulsória, temporária e não exclusiva, para a exploração da 

patente, sem prejuízo dos direitos do respectivo titular.  
         

Este artigo foi regulamentado pelo Decreto Federal 3201, de 06 de outubro 

de 1999, com algumas modificações do Decreto Federal 4.830/03, que determinou o 

que seria emergência nacional, bem como as hipóteses de interesse nacional. 

Segundo o Art. 2º, parágrafo 1º do Decreto Federal 3201/99, emergência 

nacional é o iminente perigo público no território nacional, enquanto o interesse 

público, nos termos do Art. 2º, parágrafo 2º do mesmo diploma legal, envolve os fatos 

relacionados à saúde pública, à nutrição, à defesa do meio ambiente, bem como aqueles 
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de primordial importância para o desenvolvimento tecnológico ou socioeconômico do 

País.  

Denis Borges Barbosa observa que, diversamente das licenças por abuso de 

poder econômico ou daquelas consequentes à falta de uso, neste caso, prevalece uma 

necessidade ou utilidade pública sobre o interesse privado, e não uma correção de abuso 

ou adequação à finalidade do direito255. 

Diferentemente das demais licenças compulsórias, nesta hipótese, a 

concessão dá-se de ofício, não dependendo de requerimento de terceiro.  

Segundo o Art. 3º, do Decreto Federal 3201/99, a emergência nacional ou 

interesse público deve ser declarada pelo Ministro de Estado responsável pela matéria 

em questão, na hipótese de patente de medicamento, pelo Ministro da Saúde. Nesse 

instrumento legal devem estar contidos o tempo necessário para o licenciamento, o 

valor da remuneração devida ao detentor da patente, considerando-se as circunstâncias 

econômicas e mercadológicas relevantes, o preço de produtos similares e o valor 

econômico da autorização256. 

Registre-se que determinada licença compulsória por interesse público foi 

concedida no Brasil, em 1967, para obter vacina para combate da febre aftosa.257 

Contudo, a licença compulsória que marcou a história da propriedade intelectual no 

Brasil, sem dúvida, foi a concedida em razão da patente do medicamento Efavirenz, 

utilizado no coquetel da AIDS. 

A Lei Federal 9.313, de 13 de novembro de 1996, havia reconhecido aos 

portadores do HIV/Aids o direito a obter, gratuitamente, todo medicamento necessário 

ao tratamento da doença, estabelecendo, ainda, que a padronização de terapias deveria 

ser revista e republicada anualmente, ou sempre que se fizer necessário, para se adequar 

ao conhecimento científico atualizado e à disponibilidade de novos medicamentos no 

mercado. 

Apesar do reconhecimento legal do direito a receber medicamentos para 

tratamento da AIDS, o Governo Federal encontrou dificuldades para o fornecimento 

gratuito do coquetel fabricado para o tratamento da AIDS, uma vez que os gastos com 

os medicamentos importados eram muito altos.  

                                                           
255 BARBOSA, Denis Borges. Licenças Compulsórias: Abuso, Emergência Nacional e Interesse Público. 

Revista da ABPI, n. 45, mar/abr 2000, p. 14 
256  Artigo 5º, incisos I e I, parágrafo 2º do Decreto Federal 3201, de 06 de outubro de 1999. 
257 Idem, p. 14. 
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Após as tentativas frustradas de acordo com os titulares das patentes para 

diminuição do preço dos medicamentos, o Governo Federal publicou o Decreto 6108, 

de 04 de maio de 2007, concedendo licenciamento compulsório, por interesse público, 

de patentes relacionadas ao antirretroviral Efavirenz para fins de uso público não 

comercial. 

O Decreto Federal 6108/07 estabeleceu prazo para licença compulsória de 

cinco anos, com a possibilidade de prorrogação, o que, de fato, ocorreu a partir da 

publicação do Decreto Federal 7.723, de 4 de maio de 2012, que prorrogou a licença 

compulsória por mais cinco anos. 

Em obediência ao Art. 76, § 6º da Lei Federal 9279/96 e Art. 5º do Decreto 

n. 3.201/99, determinou-se que a remuneração cabível ao titular da patente que poderia 

corresponder (i) a um inteiro e cinco décimos por cento sobre o custo do medicamento 

produzido ou (ii) o preço do medicamento entregue ao Ministério da Saúde. 

Em contrapartida, conforme determinou o Art. 3º do Decreto Federal nº 

6.108/07, o titular das patentes licenciadas deveria disponibilizar ao Ministério da Saúde 

todas as informações necessárias e suficientes à efetiva reprodução do produto cuja 

patente está sendo licenciada. 

De acordo com os Arts. 4º e 5º do Decreto Federal nº 6.108/07, a exploração 

das patentes licenciadas poderia ser realizada diretamente pela União, através dos seus 

laboratórios, ou por terceiros devidamente contratados ou conveniados. Além disso, a 

União foi autorizada a importar produto. 

Inicialmente, o medicamento foi importado da empresa Ranbaxy e a 

empresa Aurobindo, ambas sediadas na Índia. Em um segundo momento, o fármaco foi 

produzido a partir da parceria do Instituto de Tecnologia em Fármacos 

(Farmanguinhos), da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro e do 

Laboratório Farmacêutico do Estado de Pernambuco (Lafepe). 

Duas dificuldades foram encontradas no desenvolvimento e produção do 

medicamento. A primeira diz respeito à ausência de produção do ingrediente 

farmacêutico ativo no Brasil, uma vez que os laboratórios oficiais não possuíam planta 

de produção de farmoquímicos. A segunda relacionou-se à falta de informação dos 

documentos de patentes sobre a produção do medicamento, o que propiciou o 

desenvolvimento de engenharia reversa do produto pelos laboratórios públicos e pelas 

empresas privadas envolvidas. 
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No dizer de Maria Antonieta Lynch, são “de interesse público todos os 

assuntos que, de alguma forma, relacionam-se com a preservação da dignidade 

humana258”, tendo sido correta a decisão do Estado brasileiro de possibilitar o amplo 

acesso aos medicamentos para os doentes da AIDS, de modo a preservar a saúde e a 

vida, conduta que se espera que o Poder Público tenha em relação aos portadores do 

câncer, doença igualmente grave e cujo tratamento ainda é muito custoso e, por vezes 

inacessível ao cidadão. Nesse caso, o licenciamento compulsório, ao intervir na 

realidade, nada mais fez do que reequilibrá-la:  

Do ponto de vista do licenciante, o que se faz então é apenas garantir que o 

lucro não seja abusivo, apto a impedir a utilização do produto, garantindo-se 

por meio da remuneração paga pelo licenciamento normal, não abusivo. Do 

ponto de vista do paciente (consumidor potencial de medicamentos), o que se 

garante é o acesso aos medicamentos e, em ultima análise, à saúde, por 

intermédio do oferecimento de alternativas ao Estado para a compra do 

produto. O resultado é, portanto, além de constitucional e legal, socialmente 

incontestável e ainda equilibrado.259 

 

A experiência brasileira no âmbito da flexibilização da patente serve para 

extrair os acertos e erros da medida de modo a verificar a possibilidade de aplicação 

desse instituto aos medicamentos antineoplásicos, o que se verá a seguir. 

 

4.3 O LICENCIAMENTO COMPULSÓRIO EM RAZÃO DO INTERESSE PÚBLICO 

COMO FORMA DE AMPLIAR A ASSISTÊNCIA ONCOLÓGICA.  

 

O combate ao câncer possui uma peculiaridade em relação a outras 

enfermidades: à medida que se conhecem a doença e o tratamento, compreende ainda 

mais a extensão dessa doença e suas diversas facetas, intensificando o temor da 

sociedade, que passou a ver o câncer como “o flagelo da modernidade”260. 

Apesar de relacionada à modernidade, o câncer é uma doença existente 

desde a antiguidade. Povos egípcios, persas e indianos já relatavam o aparecimento de 

tumores malignos. A partir do século XVIII, com o desenvolvimento do estudo sobre as 

                                                           
258 LYNCH, Maria Antonieta. Quebra de patente do Efavirenz: anti-retroviral usado no tratamento da 

AIDS. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, ano XLVI, n. 145, janeiro-

março de 2007, p. 144. 
259 SALOMÃO FILHO, Calixto Salomão. Direito industrial, direito da concorrência e licenciamento 

compulsório. In BASSO, Maristela Basso; SALOMÃO FILHO, Calixto Salomão; POLIDO, Fabrício; 

CÉSAR, Priscilla. Direitos de Propriedade Intelectual & Saúde Pública: o acesso universal aos 

medicamentos anti-retrovirais no Brasil. São Paulo: IDCID, 2007, p. 166. 

 
260 TEIXEIRA Luiz Antônio Fonseca. De doença desconhecida a problema de saúde pública: o INCA 

e o controle do câncer no Brasil. Rio de Janeiro: Ministério da Saúde, 2012, p. 13. 
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células e seu processo de divisão, iniciaram-se estudos mais precisos e direcionados à 

erradicação do câncer. 

Com os estudos sobre a doença, costumava-se associar o câncer à 

civilização. Os médicos do século XX acreditavam que a correria moderna, de alguma 

forma, estimulava o crescimento patológico no corpo. Explica Siddhartha Mukherjee261 

que “a associação era correta, porém a causalidade não: a civilização não é a causa do 

câncer, mas, ao prolongar a vida humana, ela o desvela”262. 

Sendo assim, à medida que a expectativa de vida humana aumenta, a 

possibilidade de desenvolver o câncer eleva-se. Além disso, o desenvolvimento da 

tecnologia na medicina permite o diagnóstico do câncer cada vez mais cedo em sua 

evolução. Técnicas de cirurgia, biópsia e autópsia, do mesmo modo, possibilitaram o 

diagnóstico mais preciso263.  

Uma constatação interessante de Siddhartha Mukherjee264 é a de que a 

introdução da mamografia, exame hábil para o diagnóstico precoce do câncer de mama, 

aumentou o registro da incidência desse tipo de câncer porque possibilitou que os 

tumores sejam diagnosticados em seus estágios iniciais.  

O câncer definitivamente não é uma doença da modernidade, mas é um dos 

desafios que a atualidade coloca para tecnologia, para medicina e, acima de tudo, para 

as pessoas acometidas por esse mal. 

E, como não poderia deixar de ser, o câncer impõe um desafio para o 

direito, o de analisar as políticas públicas destinadas ao tratamento dessa enfermidade à 

luz do direito fundamental à saúde.  

No Brasil, o câncer é a segunda causa de morte natural da população, sendo 

que as estimativas para o ano de 2012 e 2013 apontam a ocorrência de 

aproximadamente 518.510 casos novos de câncer265, consoante estimativa do INCA 

demonstrada na tabela a seguir: 

 

                                                           
261 Além de médico especializado em oncologia, Siddhartha Mukherjee é professor assistente de medicina 

na Universidade de Columbia. 
262 MUKHERJEE, Siddhartha. O Imperador de todos os males: uma biografia do câncer. Tradução 

Berilo Vargas. São Paulo: Companhia das Letras, 2012, p. 63. 
263 MUKHERJEE, Siddhartha. O Imperador de todos os males: uma biografia do câncer. Tradução 

Berilo Vargas. São Paulo: Companhia das Letras, 2012, p. 65. 
264 Idem, p. 67. 
265 INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA. Coordenação Geral 

de Ações Estratégicas. Coordenação de Prevenção e Vigilância. Estimativa 2012: incidência de câncer 

no Brasil. Rio de Janeiro: Inca, 2011. 
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Com a crescente quantidade de idosos brasileiros, o câncer deve ser tratado 

com prioridade na saúde pública no País, sendo o objetivo deste trabalho verificar a 

conduta administrativa adequada à solução desse problema que não é apenas nacional, 

mas um desafio imposto a todos os países do mundo.  

Mas, afinal, que doença é essa que obsta o sonho de todo ser humano de 

viver muitos anos e com qualidade? Há possibilidade de tratamento para essa doença?  

Fonte: INCA, Estimativa 2012/2013: incidência de câncer no Brasil. Rio de Janeiro: 2011. 

 

Com a crescente quantidade de idosos brasileiros, o câncer deve ser tratado 

com prioridade na saúde pública no País, sendo o objetivo deste trabalho verificar a 

conduta administrativa adequada à solução desse problema que não é apenas nacional, 

mas um desafio imposto a todos os países do mundo.  

Mas, afinal, que doença é essa que obsta o sonho de todo ser humano de 

viver muitos anos e com qualidade? Há possibilidade de tratamento para essa doença? 

Esse tratamento está acessível a todos? O desenvolvimento das respostas a essas 

indagações é o que se tentará nos tópicos seguintes. 

 

4.3.1 O conceito do câncer como delimitação do tema 

 

O termo câncer apareceu pela primeira vez na literatura médica, em torno de 

400 a. C., na época de Hipócrates. Uma adaptação da palavra “karkinos”, que significa 

caranguejo, figura que ilustra o tumor, com os vasos sanguíneos inchados ao redor266. 

Os gregos inspiraram, ainda, o termo oncologia, que decorre da palavra 

“onkos”, usada para descrever tumores, mais especificamente, uma massa, uma carga 

ou um fardo. 

A descrição do câncer como doença distinta surgiu antes dos gregos. É o 

que comprova o papiro traduzido em 1930, em que contém os ensinamentos de 

Imhotep, médico egípcio que viveu em 2625 a. C: 

Se você examina [um caso] de massas salientes no peito e descobre que elas 

se espalharam peito; se põe a mão sobre [o] peito [e] acha [as massas] frias, 

                                                           
266 MUKHERJEE, Siddhartha. O Imperador de todos os males: uma biografia do câncer. Tradução 

Berilo Vargas. São Paulo: Companhia das Letras, 2012, p. 68. 
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sem aumento de temperatura; elas não tem granulações, não contem liquido 

em seu interior, não apresentaram perda de liquido, e ainda assim são 

salientes ao toque, você pode dizer: “ Este é um caso de massas salientes 

contra o qual tenho de lutar [...]267  

 

Na seção reservada à terapia a ser indicada pelo médico, Imhotep limita-se a 

responder apenas com uma frase: “não existe”. Esse registro histórico é importante para 

demonstrar que o câncer é uma doença que desafia a humanidade desde a medicina 

antiga. Apesar dos avanços científicos, através dos quais se conseguiu desvendar o 

mecanismo da doença, a cura é ainda um objetivo a ser alcançado. 

Para entender o câncer, deve-se previamente saber como se procede o 

mecanismo de divisão da célula, mecanismo esse que permite o crescimento do ser 

humano, sua adaptação, recuperação e correção como organismo. 

Como a célula normal, a célula cancerosa depende da divisão de uma célula 

para formar duas. Contudo, diferentemente das células normais, cujo crescimento é 

estimulado por sinais específicos e contido por outros sinais, as células cancerosas 

dividem-se de uma forma assustadoramente mais veloz e descontrolada. 

Ensina Siddhartha Mukherjee268que “numa célula normal, poderosos 

circuitos genéticos regulam sua divisão e sua morte. Numa célula cancerosa, esses 

circuitos foram rompidos e a célula libertada não consegue parar de crescer. ”  

Crescimento maligno e crescimento normal, explica Siddhartha Mukherjee, 

“são tão entrelaçados geneticamente que separá-los pode ser o desafio cientifico mais 

importante que nossa espécie tem diante de si”269. 

Outra característica da doença que desafia os estudiosos do câncer é a 

imortalidade da célula cancerosa. Os cientistas indagam-se como os cânceres continuam 

a multiplicar-se interminavelmente. De forma diversa, a maioria das células normais 

prolifera por várias gerações, mas em algum momento esgota a capacidade de dividir-

se.  

O crescimento incontrolável das células foi observado, no século XIX, por 

Virchow, um pesquisador alemão, que denominou de “neoplasia” o crescimento 

patológico observado ao microscópio.  

Anos de pesquisa e estudos passaram-se para que fosse descoberta essa 

correlação entre as células normais e cancerosas. Resta, no presente estágio, descobrir 

                                                           
267 MUKHERJEE, Siddhartha. O Imperador de todos os males: uma biografia do câncer. Tradução 

Berilo Vargas. São Paulo: Companhia das Letras, 2012, p. 61. 
268 Idem, p. 22-23. 
269 Ibidem, p. 23. 
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os meios pelos quais as células mutantes possam ser eliminadas sem comprometer o 

crescimento celular normal. 

As descrições do comportamento do câncer foram importantes para 

medicina oncológica, porque fornece uma compreensão causal da biologia do câncer270, 

restando à ciência e à tecnologia a missão de encontrar a cura dessa doença. 

Essa breve introdução sobre o câncer irá auxiliar a compreensão da 

terapêutica indicada para essa enfermidade e de que forma o Sistema Único de Saúde 

assiste os pacientes de câncer. 

O estudo, em verdade, parte do tratamento existente no Sistema Único de 

Saúde para analisar a forma como o Estado brasileiro tem se posicionado em relação ao 

combate dessa enfermidade que, segundo as estatísticas, constitui-se como a segunda 

causa de morte natural no país. 

A melhor forma de analisar o posicionamento do Estado frente ao desafio 

que o câncer impõe é observar se a política pública de saúde atende aos desafios dessa 

magnitude da enfermidade.  

A seguir o aparelho administrativo do Estado para cumprir um dos deveres 

mais nobres impostos pela Constituição Federal de 1988, que é o de garantir a saúde da 

pessoa, doente do câncer ou que possa vir a ser acometido dessa enfermidade, mediante 

políticas destinadas à promoção, proteção e recuperação da saúde. 

  

4.3.2 Estrutura organizacional da oncologia no Sistema Único de Saúde 

 

Após uma compreensão básica do que é o câncer, passa-se para o estudo da 

política pública brasileira voltada à oncologia. Nesse tópico, há de se analisar se a 

                                                           
270 Além da capacidade de multiplicarem suas células indefinidamente, há seis comportamentos na 

fisiologia celular do câncer, relacionados no artigo “As marcas distintivas do câncer”, escrito por 

Weinberg e Hanahan, que apontam o crescimento maligno: “1. Autossuficiência em sinais de 

crescimento: células cancerosas adquirem um impulso autônomo para proliferar – mitose patológica – em 

virtude da ativação de oncogenes; 2. Insensibilidade a sinais inibidores de crescimento (anticrescimento): 

células cancerosas desativam genes supressores de tumor, como o retinoblastoma que normalmente inibe 

o crescimento; 3. Evasão de morte programada das cálulas (apoptose): células cancerosas suprimem e 

desativam genes e trajetórias que normalmente possibilitam a morte das células; Infinito potencial de 

replicabilidade: células cancerosas ativam trajetórias genéticas específicas que as tornam imortais, mesmo 

depois de crescerem por gerações; 5. Angiogênese sustentada: células cancerosas adquirem a capacidade 

de obter o seu próprio suprimento de sangue e vasos sanguíneos – angiogênese tumoral; 6. Invasão de 

tecidos e metástase: células cancerosas adquirem a capacidade de migrar para outros órgãos, invadir 

outros tecidos e colonizar esses órgãos, espalhando-se pelo corpo todo.” HANAHAN, Douglas; 

WEINBERG, Robert A. The Hallmarks of Cancer. Cell 100, n. 1, 2000, p. 57/70, apud MUKHERJEE, 

Siddhartha.  O Imperador de todos os males: uma biografia do câncer. Tradução Berilo Vargas. São 

Paulo: Companhia das Letras, 2012, p. 457. 
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estrutura organizativa do SUS atende aos reclamos constitucionais de efetivo direito 

fundamental à saúde e o correspondente dever estatal de fornecer todos os meios 

possíveis para preservação da saúde e da vida. 

Ao analisar a política pública voltada ao acesso a medicamentos para 

pessoas que tenham sido acometidas pelo câncer, é certo que os direitos fundamentais 

devem servir como parâmetro para a análise das estruturas organizatórias e dos 

procedimentos formulados pela política pública voltada especificamente à atenção 

oncológica. 

O programa de ação governamental voltado à oncologia foi estabelecido 

pelo Ministério da Saúde, através da Portaria 2.439, publicada em 08 de dezembro de 

2005, que instituiu a Política Nacional de Atenção Oncológica. O objetivo da política 

pública voltada à oncologia é a promoção, a prevenção, o diagnóstico, o tratamento, a 

reabilitação e os cuidados paliativos em benefício dos pacientes de câncer. 

Em consonância ao que havia sido determinado na Lei Federal 8080/90, a 

Portaria MS/GM 2439/05 estabelece, no Art. 4º, que o Instituto Nacional do Câncer 

(INCA) deve auxiliar a formulação e execução da Política Nacional de Atenção 

Oncológica. 

Os cuidados com a oncologia, no Sistema Único de Saúde, são de 

responsabilidade do Ministério da Saúde e das Secretarias de Saúde dos estados e dos 

municípios, os quais, instados a executar o serviço de saúde conjuntamente, são 

convocados a executar programa de cooperação, capaz de promover o bem-estar no 

âmbito nacional. 

O Ministério da Saúde, as secretarias de saúde estaduais e municipais de 

saúde devem atuar de forma conjunta, pois conforme bem observado por Luciano 

Moreira de Oliveira, “o êxito da Política Nacional de Atenção Oncológica depende da 

profícua atuação dos entes que compõem os três níveis da federação, já que envolve 

competências a serem desincumbidas por todos eles” 271.  

Apesar da atuação conjunta e ordenada de todos os Entes da Federação, 

importante esclarecer que coube ao Ministério da Saúde organizar a política de 

                                                           
271 OLIVEIRA, Luciano Moreira de. Garantia do Acesso Integral à Saúde na Atenção Oncológica. De 

jure: Revista Jurídica do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, n. 16, 

jan./jun. 2011. 
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oncologia no SUS, de forma mais específica, é a Secretaria de Atenção à Saúde 

(SAS)272 o órgão que cuida da operacionalização da atenção oncológica. 

Atualmente, as principais normativas que cuidam da oncologia no SUS são 

as Portarias do Ministério da Saúde 2439 e 741, ambas publicadas em 2005. A primeira 

institui a Política Nacional de Atenção Oncológica, enquanto a segunda especifica os 

procedimentos necessários para o funcionamento da rede oncológica, estabelecendo os 

critérios para implantação de Redes Estaduais de Atenção Oncológica e a organização 

da oncologia no SUS.  

Em consonância com os ditames constitucionais, a Portaria GM/MS 

2439/05 atende o caráter preventivo do direito à saúde ao fomentar o desenvolvimento 

de estratégias para identificação dos determinantes das principais neoplasias malignas, 

além de estimular condutas de prevenção de fatores de risco.  

Quando se trata de câncer, a prevenção é conceito importante, sendo o dever 

do Estado promover políticas de informação à sociedade e disponibilizar os exames 

necessários ao diagnóstico precoce da doença. Além disso, o Estado deve fomentar 

pesquisas que detectem fatores que favoreçam o desenvolvimento do câncer e informar 

à sociedade sobre os fatores exógenos considerados carcinógenos. 

Além das medidas de prevenção, a Política Nacional da Oncologia pretende 

organizar uma linha de cuidados que atenda o paciente do aparecimento da doença até a 

realização do tratamento mais complexo. 

Dessa forma, o atendimento ao doente de câncer deve realizar-se na atenção 

básica, média e de alta complexidade. A atenção básica, realizada em unidades básicas 

de saúde e equipes de saúde da família, representa o conjunto de ações de caráter 

individual e coletivo, com o principal escopo de prevenir o câncer mediante o 

diagnóstico precoce, os cuidados paliativos e o acompanhamento clínico dos doentes já 

tratados, nos termos do Art. 3º, III da Portaria 2439/GM de 2005. 

                                                           
272 De acordo com o Decreto nº 7.797, de 30 de agosto de 2012, integram a a Secretaria de Atenção à 

Saúde: 1. Departamento de Atenção Básica; 2. Departamento de Atenção Especializada; 3. Departamento 

de Ações Programáticas Estratégicas; 4. Departamento de Regulação, Avaliação e Controle de Sistemas; 

5. Departamento de Gestão Hospitalar no Estado do Rio de Janeiro; 6. Departamento de Certificação de 

Entidades Beneficentes de Assistência Social em Saúde; 7. Departamento de Articulação de Rede de 

Atenção à Saúde; 8. Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva; 9. Instituto Nacional de 

Cardiologia; e 10. Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad.  

     O Departamento de Atenção Especializada – DAE cuida da operacionalização da oncologia, enquanto 

o Departamento de Regulação, Avaliação e Controle de Sistemas – DRAC, por meio da Central Nacional 

de Regulação de Alta Complexidade - CNRAC, coordena as referências interestaduais de pacientes que 

necessitem de assistência hospitalar de alta complexidade, conforme Portaria GM/MS 2.309/2001. 
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No tocante ao atendimento de média complexidade, que envolve a 

assistência diagnóstica e a terapêutica especializada, com cuidados paliativos, a 

efetivação da política foi reservada aos Estados e municípios, segundo dicção do Art. 3º, 

IV, da Portaria 2439/GM de 2005. 

Por fim, há os procedimentos de alta complexidade, destinados aos doentes 

com diagnóstico clínico ou definitivo de câncer, que envolvem atividades ambulatoriais 

como consultas, exames de diagnóstico, tratamentos quimioterápicos ou radioterápicos 

e atividades hospitalares, como tratamento cirúrgico e internações, de acordo com as 

rotinas de condutas estabelecidas pelos Centros de Alta Complexidade em Oncologia 

(CACON). 

Um dos aspectos prospectivos mais importantes da Política Nacional de 

Oncologia é a previsão de fomento à incorporação e avaliação tecnológica da oncologia 

no Brasil, incentivando, ainda, a qualificação dos profissionais de saúde a partir da 

pesquisa e a especialização na atenção oncológica, além do que foi prevista, com o 

mesmo objetivo, a elaboração de diretrizes nacionais para a atenção oncológica em 

todos os níveis de atenção, nos termos do Art. 3º, inciso XI, da Portaria 2479/05. 

O investimento em pesquisas para descoberta de formas de prevenção e de 

tratamentos mais efetivos contra neoplasias malignas integra, portanto, a Política 

Nacional de Oncologia. Não é meta secundária, integra a política pública de tratamento 

contra o câncer.  

Importante para o direcionamento dos investimentos nas pesquisas em 

oncologia que sejam elaboradas as diretrizes nacionais para atenção oncológica, 

previstas nas Portarias 2439/05 e 741/05 do Ministério da Saúde.  

O tratamento contra o câncer relaciona-se diretamente com o acesso à 

inovação e à tecnologia. Ainda hoje se busca a cura do câncer e cabem às pesquisas na 

área de saúde a descoberta de tecnologias e inovações a serem utilizadas tanto na 

prevenção como no tratamento do câncer. 

O incentivo à pesquisa na área oncológica constitui-se um dos objetivos da 

Política Nacional de Atenção Oncológica. Segundo a Lei Federal 8080/90 cabe ao SUS 

estabelecer mecanismos de incentivos à participação do setor privado no investimento 

em ciência e tecnologia e estimular a transferência de tecnologia das universidades e 

institutos de pesquisa aos serviços de saúde nos Estados, Distrito Federal e Municípios, 

e às empresas nacionais.  
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A busca pela inovação na oncologia afina-se ao objetivo constitucional de 

estímulo ao progresso tecnológico, havendo claro dever do Estado de promover e 

incentivar o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação tecnológicas, com 

vistas à solução dos problemas brasileiros e ao desenvolvimento do sistema produtivo 

nacional e regional.  

Segundo a Constituição Federal de 1988, em seu Art. 218, §2º, o Estado 

promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação 

tecnológica com vistas à solução dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento do 

sistema produtivo nacional e regional. 

Segundo dados do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq), as pesquisas em saúde apresentam volume apreciável de produção 

de caráter predominantemente bibliográfico-acadêmico. Para cada dez trabalhos 

publicados, encontra-se uma pesquisa de natureza técnica que resultou em algum tipo de 

registro. 

Nota-se que, no Brasil, o foco da academia é a produção científica e a 

formação da mão de obra e apenas secundariamente o desenvolvimento de tecnologia 

com finalidade comercial.  

A maior parte das pesquisas, que requer uma análise clínica, bem como uma 

científica, foi incentivada pelo Estado através das Universidades públicas, sendo 

mínimo o investimento por parte das empresas que, apesar de instaladas no país, optam 

por desenvolver atividades de pesquisa e desenvolvimento em suas matrizes no exterior. 

As tecnologias utilizadas contra o câncer, em regra, são importadas de 

indústrias farmacêuticas multinacionais, detentoras de patentes dos medicamentos 

antineoplásicos, cujos preços são especialmente altos. Além disso, a ausência de 

investimento estatal evidencia ainda mais a dependência de tecnologia estrangeira.  

Uma das metas a serem alcançadas pelo Ministério da Saúde, segundo a 

Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa em Saúde, é o desenvolvimento de novos 

medicamentos, com o objetivo de melhorar o tratamento, reduzir o alto custo e da 

dependência externa273. O que se percebe, todavia, é uma defasagem nas pesquisas e 

investimentos em pesquisas na tecnologia da saúde e pouco incentivo do Estado às 

universidades públicas e laboratórios estatais.  

                                                           
273 BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. 

Departamento de Ciência e Tecnologia. Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa em Saúde. 2ª 

edição, Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2008. 
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Apesar dessa realidade, é de se apontar algum avanço do Estado brasileiro 

na política de estímulo à tecnologia dos medicamentos, tendo sido aprovado o Programa 

para o Desenvolvimento do Complexo Industrial da Saúde (PROCIS), instituído 

mediante a Portaria do Ministério da Saúde n. 506, de 21 de março de 2012, objetivando 

o fortalecimento dos laboratórios públicos que produzem medicamento274, bem como a 

transferência tecnológica mediante parceria entre laboratórios privados e públicos. 

A política de tecnologia em saúde exige a integração entre centros de 

pesquisa e tecnologia, laboratórios oficiais, instituições de ensino superior e empresas 

nacionais a fim de diminuir a dependência nacional no campo tecnológico e produtivo, 

garantindo a autossuficiência nos itens estratégicos para o País.  

Além da previsão constitucional de estímulo à inovação, inclusive, em 

pesquisas que envolvam a saúde, a Portaria SAS/MS 741/05 institui o dever do 

Ministério da Saúde, sob a coordenação do INCA, de elaborar as Diretrizes Nacionais 

para a Atenção Oncológica, que contemplem as neoplasias malignas mais prevalentes 

no Brasil, a serem observadas pelas Unidades e Centros de Assistência e Centros de 

Referência de Alta Complexidade em Oncologia. 

A elaboração das diretrizes terapêuticas para atenção oncológica revela-se 

imprescindível ao direcionamento da pesquisa na oncologia. Por isso, é importante que 

haja dados concretos quanto à situação da doença no Brasil, as ocorrências de câncer 

mais comuns, bem como os tratamentos existentes e efetivamente utilizados pela rede 

pública. 

Em que pese a previsão normativa, as diretrizes terapêuticas do SUS no 

âmbito da oncologia ainda não foram elaboradas, o que prejudica a uniformização dos 

procedimentos a serem tomados pelos médicos vinculados ao SUS. 

Além de uniformizar a conduta dos profissionais vinculados ao SUS, a 

divulgação de diretrizes terapêuticas para os casos de câncer mais prevalentes no Brasil 

possibilita a incorporação ao SUS dos avanços observados na medicina validados pela 

comunidade científica. 

                                                           
274 Segundo informação da Associação dos Laboratórios Farmacêuticos Oficiais do Brasil, existem 

atualmente 21 (vinte e um) laboratórios públicos em funcionamento, atuando no âmbito da produção, da 

pesquisa e do desenvolvimento tecnológico. Informação disponível no site: www.alfob.org. 
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O Tribunal de Contas da União, após auditoria realizada com o fim de 

verificar o cumprimento da Política Nacional de Oncologia, registrou que não haviam 

sido elaboradas as diretrizes terapêuticas nacionais para atenção oncológica275. 

Em razão disso, o Tribunal de Contas da União recomendou ao Ministério 

da Saúde que estabelecesse mecanismos para o desenvolvimento de estudos sobre as 

condutas terapêuticas mais adequadas aos pacientes de câncer e providenciasse a 

elaboração das diretrizes nacionais da Oncologia no SUS. 

Além da Portaria MS/GM 2.439/05, o Ministério da Saúde publicou a 

Portaria SAS/MS 741/05, buscando oferecer o organograma administrativo dos serviços 

prestados aos pacientes de câncer.  

Segundo a normativa, a rede de atenção oncológica de alta complexidade 

compõe-se de Centros de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACONs), 

de Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACONs) e por 

serviços isolados276. 

Apesar da linguagem eminentemente técnica, importante trazer os principais 

conceitos e definições da oncologia os quais, em maior parte, estão insertos nas 

portarias que tratam sobre o tema.  

Os UNACONs são hospitais que possuem condições técnicas, instalações, 

equipamentos e recursos humanos adequados à prestação de assistência de alta 

complexidade para a realização de diagnóstico definitivo e tratamento dos tipos de 

câncer mais prevalentes no Brasil, devendo oferecer, nos termos do Art. 1º, § 1º, da 

Portaria SAS/MS 741/05, serviços de cirurgia oncológica e de oncologia clínica.  

Os CACONs são hospitais que apresentam condições técnicas, instalações 

físicas, equipamentos e recursos humanos apropriados para a prestação de assistência 

especializada de alta complexidade, que envolva o diagnóstico e tratamento de todos os 

tipos de câncer, devendo contar com serviços de cirurgia oncológica, oncologia clínica 

radioterapia e hematologia, consoante prevê o Art. 1º, § 2º, da Portaria SAS/MS 741/05. 

                                                           
275 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Acórdão nº 2843/2011. Relator Ministro José Jorge. 

Publicado no DOU em 09/11/2011. 
276 Apenas como exceção alguns hospitais gerais são habilitados para realizarem cirurgias oncológicas, 

segundo permite a Portaria SAS/MS 361/07. 
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Os serviços isolados são estabelecimentos hospitalares que se associavam, 

até dezembro de 2011, a UNACONs ou CACONs para prestarem atendimento em 

radioterapia e quimioterapia277.  

Os médicos que integram a rede oncológica do SUS possuem liberdade para 

indicar o esquema terapêutico a que pretende submeter o paciente. Nos moldes 

estabelecidos pela Política Nacional de Atenção Oncológica, os medicamentos 

antineoplásicos devem ser fornecidos pelo CACON, sendo este posteriormente 

ressarcido pela respectiva Secretaria de Saúde gestora. 

Basicamente, a remuneração pelos serviços prestados pelos CACONs e 

UNACONs dá-se a partir da emissão da Autorização para Procedimento de Alta 

Complexidade (APAC), quando se tratar de atendimentos realizados em nível 

ambulatorial, ou emissão da Autorização para Internação Hospitalar (AIH), se houver 

necessidade a internação hospitalar.  

O tratamento do paciente acometido de câncer no âmbito do Sistema Único 

de saúde foi muito bem delineado pelo Advogado da União Francisco Livanildo da 

Silva em dissertação sobre o tema: 

a) O paciente é atendido por médico em consulta clínica, hospital ou serviço 

isolado de quimioterapia cadastrado no SUS, onde devem ser tomadas todas 

as providências para a confirmação do caso de câncer; 

b) Diagnosticada a hipótese de câncer, o médico ou a equipe médica que 

acompanhará o paciente, avalia e prescreve o tratamento indicado, conforme 

as condutas adotadas naquele hospital (credenciado ao SUS); 

c) O paciente é submetido ao tratamento indicado, inclusive recebe do 

hospital ou serviço isolado os quimioterápicos que irá fazer uso; 

d) O médico preenche o laudo de solicitação de autorização para cobrança do 

procedimento do SUS e o encaminha ao gestor local (Secretaria Estadual ou 

Municipal de Saúde); 

e) O gestor autoriza a cobrança conforme as normas vigentes do Ministério 

da Saúde e fornece ao hospital ou serviço isolado um número de APAC; 

f) O hospital ou serviço isolado de quimioterapia cobra do SUS no final do 

mês o valor mensal do respectivo tratamento; 

g) O SUS paga ao hospital ou serviço isolado de quimioterapia o valor 

relativo ao procedimento278. 

 

Como se vê, o tratamento do câncer abrange o diagnóstico e passa por todas 

as fases, incluindo, o recebimento de quimioterápicos. Entre o diagnóstico do câncer e o 

primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde permite-se que se passem até 60 

(sessenta) dias, conforme determina a Lei 12.732, 30 de novembro, de 2012. 

                                                           
277 A Portaria SAS/MS 741/2005 vedou o credenciamento de novos serviços isolados após dezembro de 

2011, a partir de quando apenas o hospital habilitado poderá prestar o atendimento. 
278 SILVA, Francisco Livanildo da. O Direito à saúde e a Política Nacional de Atenção Oncológica: 

Uma análise a partir da crescente judicialização dos medicamentos antineoplásicos, Dissertação de 

mestrado apresentada na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2012,  p. 214. 
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O estabelecimento de prazo inicial para o tratamento do câncer deveu-se à 

constatação pelo Tribunal de Contas da União de que os tratamentos oncológicos no 

SUS não estavam sendo tempestivos, portanto não condizentes com a prestação do 

Estado. 

A Auditoria promovida no Ministério da Saúde constatou que o tempo 

médio de espera entre a data do diagnóstico e a espera do tratamento estava sendo de 

76,3 e 113,4 dias, com apenas 15,9% dos tratamentos de radioterapia e 35,6% dos 

tratamentos de quimioterapia iniciando-se no período de trinta dias279. 

O primeiro tratamento da neoplasia maligna considera-se iniciado com a 

realização da terapia cirúrgica, radioterapia ou quimioterapia conforme a indicação 

terapêutica do caso, podendo haver uso desses três procedimentos, sendo poucas as 

neoplasias malignas tratadas com apenas uma modalidade terapêutica.  

Enquanto na quimioterapia são indicados medicamentos denominados de 

quimioterápicos, administrados de modo contínuo ou em intervalos regulares a 

depender dos esquemas terapêuticos, na radioterapia utilizam-se equipamentos e 

técnicas para tratamento local ou locorregional do câncer. 

A demora no atendimento pelo SUS ao paciente de câncer deve-se à 

deficiência no atendimento a toda demanda dos pacientes por diagnóstico e tratamento 

de câncer. Estimou-se a necessidade, em 2011, de 375 (trezentos e setenta e cinco) 

UNACONs e CACONs280. 

A ausência de serviços de radioterapia interferiu no atraso do atendimento 

ao paciente de câncer. Segundo o relatório do TCU, a oferta de serviços de radioterapia 

no SUS alcança apenas 65,9% das necessidades estimadas, havendo Estados da 

Federação que sequer oferecem esse serviço, como Amapá e Roraima281. 

Da mesma forma, constatou-se prestação de ineficiente de cirurgias 

oncológicas, aquém do parâmetro estabelecido na Portaria 741/2005, anexo III. 

Segundo a normativa, para cada mil novos casos de câncer devem ser realizadas, em 

média, 550 cirurgias oncológicas. Contudo, efetivamente não foi possível atender 

sequer a metade da demanda ideal. 

                                                           
279 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Acórdão nº 2843/2011. Relator Ministro José Jorge. 

Publicado no DOU em 09/11/2011. 
280 A estimativa do INCA considera uma unidade de atendimento, Cacon ou Unacon, para cada mil novos 

casos novos de câncer, com exceção do câncer de pele não melanoma, conforme definido no Anexo III da 

Portaria SAS/MS 741/2005. 
281 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Acórdão nº 2843/2011. Relator Ministro José Jorge. 

Publicado no DOU em 09/11/2011. 
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Uma das muitas causas apontadas para insuficiência na prestação dos 

serviços de radioterapia e cirurgia oncológica é a ausência de atualização periódica das 

tabelas do SUS porque desestimula a oferta de determinado serviço.  

A ausência de fiscalização na prestação de serviços pelos estabelecimentos 

habilitados acentua as carências estruturais da rede de oncologia no SUS, tendo sido 

observada a ausência de continuidade na avaliação dos estabelecimentos habilitados, 

para saber se ainda atendem os critérios para habilitação, se os serviços estão sendo 

devidamente prestados, dentre outros. 

Ainda sobre a tempestividade do tratamento de câncer, importante registrar 

que, após um planejamento na política pública voltada ao tratamento da neoplasia 

maligna, o Reino Unido conseguiu melhorar a prestação do serviço do paciente do 

câncer que, após ser diagnosticado com a doença, consegue o seu primeiro tratamento 

em um mês contado a partir do diagnóstico282. 

A tempestividade do tratamento inicial é, sem dúvida, imprescindível para 

se obter bons resultados no tratamento do câncer. No âmbito do SUS, contudo, apenas 

35,6% dos pacientes atendidos conseguiram submeterem-se à quimioterapia no período 

de trinta dias após o diagnóstico e apenas 15,9% quando houve indicação terapêutica de 

radioterapia283. 

A burocracia administrativa para autorizar a prestação do serviço, bem 

como a ausência de profissionais especializados em oncologia em número suficiente 

foram apontadas pelo Tribunal de Contas da União284 como causas do atraso da 

prestação do serviço. 

Todavia, o ponto crucial da Política Nacional de Oncologia diz respeito ao 

acesso aos medicamentos antineoplásicos, porquanto não há lista oficial de 

medicamentos antineoplásicos em benefício dos portadores de câncer.  

Em verdade, os procedimentos quimioterápicos da tabela do SUS preveem 

apenas indicações terapêuticas para os tipos de tumores especificados em procedimento. 

Em tese, os medicamentos para tratamento de câncer deveriam ser fornecidos aos 

pacientes pelo CACON ou UNACON. 

                                                           
282 A estimativa oficial é de que 99% (noventa e nove por cento) dos pacientes consigam o primeiro 

tratamento um mês após ter detectado o diagnóstico.  Em 1999 e 2000, apenas 31% (trinta e um por 

cento) conseguiam o primeiro tratamento nesse prazo. NATIONAL HEALTH SERVICE – NHC. Reino 

Unido. Cancer Reform Strategy. Departament of Heath, 2007. 
283 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Acórdão nº 2843/2011. Relator Ministro José Jorge. 

Publicado no DOU em 09/11/2011. 
284 Idem 
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Segundo consta na política estatal de oncologia, o pagamento do Ministério 

da Saúde é realizado ao CACON ou UNACON para que esses hospitais forneçam todo 

o tratamento, inclusive, com o fornecimento de todos os medicamentos de que 

necessitar o paciente. 

Contudo, os hospitais habilitados no Ministério da Saúde não fornecem 

esses medicamentos, sob o argumento de que não o devido repasse do valor 

correspondente ao medicamento.  

Em outras palavras, o medicamento tem custo superior ao valor repassado 

pelo Sistema Único de Saúde, com exceção dos medicamentos mesilato de imatinibe e 

do rituximabe, pois possuem repasse de recursos para esses hospitais exclusivamente 

para compra dos medicamentos285.  

A ausência de previsão de medicamentos foi criticada pela maior parte dos 

médicos oncologistas em auditoria realizada em 2011 pelo Tribunal de Contas da 

União286. 

Na auditoria realizada pelo Tribunal de Contas da União287, os médicos 

consideraram a desatualização dos esquemas terapêuticos ofertados pelo SUS como 

fator que dificulta a prestação da assistência oncológica.  

No relatório conclusivo, verificou-se que a ausência de atualização das 

condutas terapêuticas adotadas pelo SUS é um dos fatores que reduz as chances de cura 

e do tempo de sobrevida dos pacientes que não puderam ser tratados com técnicas 

modernas e atualizadas. 

A Política Nacional de Atenção Oncológica foi formulada para que os 

CACONs ou UNACONs prestem o serviço de assistência médica, incluindo a 

assistência terapêutica. Ao final, o Ministério da Saúde repassado um valor equivalente 

ao tratamento por paciente. 

A Lei Federal 12.732, de 22 de novembro de 2012, que dispõe sobre o 

primeiro tratamento de paciente com neoplasia maligna comprovada, determinou, no 

parágrafo único do Art. 1º, que a padronização de terapias do câncer, cirúrgicas e 

clínicas, deve ser atualizada sempre que se fizer necessário para se adequar ao 

conhecimento cientifico e à disponibilidade de novos tratamentos comprovados. 

                                                           
285 A Portaria nº 420, de 25 de agosto de 2010, autorizou o repasse pelo Ministério da Saúde dos valores 

correspondentes aos gastos com o rituximabe, indicado para os pacientes portadores do Linfoma não 

Hodgkin Difuso de grandes células B.  
286 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Acórdão nº 2843/2011. Relator Ministro José Jorge. 

Publicado no DOU em 09/11/2011. 
287 idem 
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Contudo, a realidade da Política Nacional de Oncologia identifica a ausência 

de atuação do Estado e uma constante tentativa de transferir para o setor privado as 

obrigações do Estado. Conforme disposto no Art. 199, §1º, da Constituição Federal de 

1988, a participação de instituições privadas no Sistema Único de Saúde está autorizada 

apenas de forma complementar, não podendo o Estado ausentar-se de prestar serviço de 

saúde de excelência e responsabilizar particulares. É de se reforçar que, mesmo quando 

permite que o serviço seja prestado por particulares, a responsabilidade permanece com 

o Estado, sobretudo, quando se trata de direito fundamental. Nesse sentido, não tem 

fundamento constitucional a transferência aos CACONs e UNACONs do dever de 

fornecer os medicamentos necessários ao tratamento do câncer. 

Quanto à adequação das condutas terapêuticas adotadas pelo Sistema Único 

de Saúde, constatou-se desatualização dos esquemas terapêuticos ofertados pelo SUS. 

Registrou-se a importância das terapias alvo moleculares, sendo os medicamentos 

quimioterápicos mais citados o trastuzumabe, recentemente incorporado ao programa 

estatal, o imatinibe, a temozolamida e o cetuximabe. Além dos medicamentos, 

verificou-se a ausência de tratamento radioterápico mais moderno. 

O mesilato de imatinibe passou a ser adquirido, de forma centralizada, pelo 

Ministério da Saúde a partir da publicação da Portaria SAS 90, de 16 de março de 2011. 

Com o objetivo de reduzir os custos da aquisição desse medicamento, o Ministério da 

Saúde celebrou o Acordo n. 1/2010 com a Empresa Novartis Biociências S.A288, 

permitindo a inclusão do medicamento antineoplásico na política pública de saúde. 

Apesar de compra ser realizada pelo Ministério da Saúde, a entrega dos 

medicamentos deveria ser realizada nas Secretarias de Saúde dos Estados pela Empresa 

Novartis. A Secretaria de Saúde do Estado, por sua vez, responsabilizar-se-ia pela 

entrega aos CACONs ou UNACONs. 

Inicialmente apenas fornecido para pacientes adultos, o mesilato de 

imatinibe passou a ter o uso autorizado para o tratamento da leucemia mieloide crônica 

de criança e adolescente positivo. 

                                                           
288 O acordo entre o Ministério da Saúde e a Empresa Novartis foi publicado no Diário Oficial da União 

nº 158, de 18 de agosto de 2010, Seção 3, página 95, e o Extrato publicado no Diário Oficial nº 28, de 09 

de fevereiro de 2011, Seção 3, página 73. 
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De se registrar que o Conselho Consultivo do INCA advertiu sobre a 

ausência do mesilato de imatinibe para tratamento da leucemia mielóide crônica e 

alguns tipos de leucemia linfóide aguda em menores de dezoito anos de idade289. 

Após a Consulta Pública SAS n. 4, de 25 de novembro de 2011, foi 

publicada a Portaria SAS/MS 114, de 10 de fevereiro de 2012 estabelecendo diretrizes 

diagnósticas e terapêuticas específicas para o tratamento da leucemia mieloide crônica 

de criança e adolescente com mesilato de imatinibe.  

Em relação a esse quimioterápico, é de registrar que, após a extinção da 

patente, o medicamento genérico está sendo produzido pelos laboratórios públicos 

Farmanguinhos e Vital Brazil, em parceria com cinco laboratórios privados290.  

Esse quimioterápico inaugura a produção, no Brasil, de medicamentos 

genéricos para o câncer, incentivando o desenvolvimento tecnológico nacional, e 

estimulando a concorrência, com a diminuição de preços praticados pelo mercado para 

outros medicamentos. 

 

4.3.3 O direito de acesso aos medicamentos antineoplásicos 

 

O acesso aos medicamentos deve ser política pública prioritária, porque, em 

muitas situações, revela-se essencial à vida do ser humano. O dever do Estado, contudo, 

não isenta os profissionais da saúde, os laboratórios farmacêuticos, a sociedade a 

perseguir o objetivo de proteger esse bem jurídico, cada qual atuando com a conduta 

que lhe cabe: o Estado, com a redução de tributos e regulação do mercado de 

medicamento, o médico, com a indicação do tratamento tanto eficaz e menos 

dispendioso e as indústrias farmacêuticas, com o estabelecimento do preço justo e 

conduta condizente com a importância do produto negociado. 

Quando o Estado proporciona saneamento básico, opções de lazer, moradia 

digna à população e educação voltada para saúde, por certo, diminuem-se os riscos de 

                                                           
289 Informação extraída das Atas das reuniões do CONSICA realizadas nos dias 18/6/2010 e 13/04/2011, 

sendo esta extraída a seguir: “Medicamentos de alto custo: Mesilato de Imatinib (Glivec): usado em 

leucemia mielóide crônica e alguns tipos de leucemia linfóide aguda. Doenças raras na infância (100 

casos anos/Brasil) – tal medicação foi liberada para uso em crianças em todos os países do mundo, 

EXCETO no Brasil; clofarabina (Clolar) – usado em leucemia linfoide aguda em segunda recidiva (150 

casos ano/Brasil) – liberado para uso em crianças em vários países. No Brasil, usada tardiamente, sob 

mandado judicial, desperdiçando recursos.” 
290 O Ministério da Saúde estima que a economia para o Sistema Único de Saúde, em cinco anos de 

produção do imatinibe, alcance a quantia de trezentos e trinta e sete milhões de reais. Informação obtida 

no site http://portalsaude.saude.gov.br/portalsaude/noticia/8647/162/brasil-passa-a-produzir-primeiro-

medicamento-para-cancer.html. Acesso em 18/02/2013. 
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contato com a enfermidade. Epidemias foram combatidas não apenas com tratamento 

médico, mas também com higienização e a melhoria de condições de vida da população.  

Para o combate da enfermidade, há providências que cabem ao cidadão, 

como o exercício físico, a alimentação adequada, a ausência de práticas sociais 

maléficas como o fumo, o excesso de bebida, o consumo de drogas.  

Por isso é importante que o Estado incentive uma vida mais saudável e uma 

educação para saúde à população que, a cada ano, aumenta a sua expectativa de vida. É 

importante que se envelheça com saúde e para isso é preciso investimento ao tempo da 

juventude. 

De qualquer modo, seja qual for a enfermidade, evitável ou não, o Estado 

tem o dever de prestar o serviço de saúde à população. E esse dever foi ressaltado na 

Constituição Federal de 1988, que considerou de relevância pública as ações e serviços 

de saúde e ressaltou o dever do Estado de promoção, proteção e recuperação da saúde. 

A recuperação da saúde, portanto, é um dos aspectos do direito à saúde que 

obriga o Estado a fornecer o tratamento necessário à cura de determinada moléstia ou, 

caso não seja possível a cura, melhores condições de vida ao doente. 

O acesso gratuito a medicamento nem sempre foi tido como direito 

fundamental. Antes de a saúde ser elevada a direito fundamental, quem necessitasse de 

medicamento deveria arcar com os custos para obter o produto desejado, isentando-se o 

Estado de qualquer contribuição.  

A urgência de uma política de medicamentos fez com que fosse instituída, 

em 1971, a Central de Medicamentos (CEME), a qual adquiria e fornecia medicamentos 

àqueles que, por sua condição econômica, não podiam adquiri-los no mercado291. 

Nesse mesmo ano, a Organização Mundial de Saúde (OMS) elaborou lista 

oficial de medicamentos essenciais, considerados como aqueles que satisfazem às 

necessidades prioritárias de saúde da população, sendo selecionados de acordo com sua 

pertinência para a saúde pública, a existência de evidências sobre sua eficácia, 

segurança e eficácia comparada aos custos292.  

                                                           
291 A CEME foi responsável pela assistência farmacêutica no Brasil até 1997, ano em que as suas 

atribuições foram transferidas para outros órgãos do Ministério da Saúde. 
292 ORGANIZACÃO MUNDIAL DE SAÚDE. Perspectivas Políticas sobre Medicamentos de la OMS. 

Selección de Medicamentos Esenciales. Genebra: OMS, 2002. 
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Sob influência da OMS, foi elaborada no Brasil, em 1975, a Relação 

Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME)293, adquiridos pela União para 

serem redistribuídos aos Estados e municípios, devendo ressaltar que a lista não incluía 

todos os medicamentos essenciais indicados pela OMS.  

A padronização de medicamentos é incentivada pela OMS para racionalizar 

o uso de medicamentos, porque permite que pacientes recebam medicamentos 

apropriados para suas condições clínicas, em doses adequadas às suas necessidades 

individuais, por um período adequado e ao menor custo para si e para a comunidade. 

O uso racional de medicamentos exige que o medicamento esteja acessível 

ao usuário ao menor custo para si e para comunidade, evidenciando a necessidade de 

racionalização do cuidado com vistas a conciliar interesses individuais e coletivos. 

Após a Constituição Federal de 1988, houve um reconhecimento do direito 

à saúde como direito a políticas públicas que permitisse o acesso universal e igualitário 

às ações e serviços para recuperação da saúde e da extensão legal desse direito.  

O Sistema Único de Saúde tem como atribuições a assistência farmacêutica 

e a formulação da política de medicamentos, bem como a produção dos medicamentos, 

nos termos dos incisos I e VI, do Art. 6º da Lei 8080/90. 

No tocante à assistência farmacêutica, o Ministério da Saúde elaborou a 

Política Nacional de Medicamentos, veiculada na Portaria n° 3.916/GM/98, tendo como 

objetivo a garantia da necessária segurança, eficácia e qualidade dos medicamentos, a 

promoção do uso racional, bem como o acesso da população aos medicamentos 

essenciais.  

A Política Nacional de Medicamentos possui como diretrizes principais o 

estabelecimento da relação de medicamentos essenciais, a reorientação da assistência 

farmacêutica, o estímulo à produção de medicamentos e a regulação sanitária. 

A revisão permanente da relação de medicamentos essenciais (RENAME) é 

imprescindível na Política Nacional de Medicamentos, porque indica quais as 

prioridades nacionais de saúde, levando em consideração as doenças mais frequentes e 

os tratamentos médicos disponíveis e atualizados, atendidas a segurança, a comprovação 

de eficácia terapêutica comprovada e a qualidade dos produtos em disponibilidade. 

                                                           
293293 Em verdade, antes da Recomendação da Organização Mundial de Saúde aos países para que 

elaborassem uma lista de medicamentos essenciais, o Brasil havia elaborado sua própria lista de 

medicamentos essenciais, válida a partir da publicação do Decreto 53.613, de 26 de fevereiro de 1964. 
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A Política Nacional de Medicamento tem como um dos seus pilares a 

indicação, sempre que possível, de medicamentos genéricos na RENAME, porquanto 

possuem bioquivalência terapêutica a um custo muito menor para o Estado. 

Outro meio de racionalizar o uso de medicamentos é a utilização do 

Formulário Terapêutico Nacional, documento que serve para orientar os profissionais de 

saúde quando da prescrição e dispensação dos medicamentos, inclusive quanto a sua 

absorção e ação no organismo. 

O reforço ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária revela-se como uma 

das facetas da Política Nacional de Medicamento. Nesse contexto, ressalta-se o papel da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária na aprovação do pedido de registro de 

medicamento até o contínuo acompanhamento das atividades sanitárias.  

É inegável que os objetivos da Política Nacional de Medicamentos 

reclamam a profícua atuação do Ministério da Saúde. Primeiro, porque é o órgão 

articulador dessa política pública. Segundo porque lhe cabe a revisão periódica da 

RENAME e o incentivo às tecnologias de formulação farmacêutica. E, dentre outras 

tantas razões, porque é do Ministério da Saúde o dever de destinar recursos à aquisição 

de medicamentos, mediante o repasse fundo a fundo para estados e municípios, 

devendo, de igual modo, fiscalizar se os repasses de verbas estão sendo corretamente 

aplicados para o fim proposto. 

Um ponto relevante na Política Nacional de Medicamentos é o que se refere 

à assistência farmacêutica, sobretudo, no tocante à aquisição e distribuição de 

medicamentos.  

Até 1997, os medicamentos eram adquiridos pela CEME, órgão vinculado 

ao Ministério da Saúde, sendo distribuídos às unidades da Federação. A centralização 

no fornecimento de medicamento teve consequências negativas que marcaram a política 

de medicamentos estabelecida à época. Denúncias de corrupção, medicamentos 

vencidos, distribuição desigual e ausência de distribuição em municípios longínquos 

foram alguns motivos que acarretaram o insucesso da política pública de fornecimento 

de medicamentos. 

Em razão disso, a Política Nacional de Medicamentos estabeleceu a 

mudança de modo de execução dessa política pública. Em vez de adquirir os 

medicamentos para depois distribui-los, o Ministério da Saúde realiza a transferência 

regular e automática, fundo a fundo, de recursos federais, os quais deverão ser utilizados 
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para aquisição dos medicamentos necessários à atenção básica à saúde da população do 

respectivo município.  

A política pública de medicamento tem relação com a Política Nacional de 

Assistência Farmacêutica, considerada 

[...] um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da 

saúde, tanto individual como coletivo, tendo o medicamento como insumo 

essencial e visando o acesso e ao seu uso racional. Este conjunto envolve a 

pesquisa, o desenvolvimento e a produção de medicamentos e insumos, bem 

como a sua seleção, programação, aquisição, distribuição, dispensação, 

garantia da qualidade dos produtos e serviços, acompanhamento e avaliação 

de sua utilização, na perspectiva da obtenção de resultados concretos e da 

melhoria da qualidade de vida da população.294 

 

Devido à importância da Política Nacional de Assistência Farmacêutica e 

por estar o tema intrinsecamente relacionado ao objeto desse trabalho, importante o 

deslinde dessa política pública de saúde. A assistência farmacêutica é, no contexto do 

direito à saúde, a política estatal de maior destaque e, por isso, a que enseja maiores 

questionamentos. 

A assistência farmacêutica foi formulada para atender a população em todas 

as modalidades de atenção à saúde: na básica, com os medicamentos essenciais; nos 

programas estratégicos de saúde, para controle de moléstias específicas e, por fim, no 

programa especializado, com medicamentos de alto custo. 

Na atenção primária, a assistência destina-se à aquisição de medicamentos 

essenciais estabelecidos na RENAME, indicados para as enfermidades mais comuns na 

população e com prioridade no tratamento. Esses medicamentos podem ser obtidos nas 

unidades de redes de atenção básica de saúde295. 

Dos programas estratégicos do Ministério da Saúde fazem parte os 

medicamentos utilizados para tratamento das doenças de perfil endêmico e que tenham 

impacto socioeconômico.  

Fazem parte do programa estratégico doenças como tuberculose, 

hanseníase, leishmaniose, endemias focais, cólera, DST-Aids, diabetes. Além dessas 

enfermidades, o programa abrange os medicamentos para os programas de combate ao 

tabagismo e de alimentação e nutrição.  

                                                           
294 Artigo 1º, inciso III, da Resolução 338/04 do Conselho Nacional de Saúde. 
295 A Portaria GM/MS n° 4.217, de 29 de dezembro de 2010, aprovou as normas de financiamento e 

execução do Componente Básico da Assistência Farmacêutica. 
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Nesse caso, os medicamentos são adquiridos diretamente pelo Ministério da 

Saúde, por possuir maior poder de negociação com as indústrias farmacêuticas, e 

posteriormente distribuídos às Secretarias de Saúde dos Estados ou dos Municípios. 

Por fim, de se registrar o programa de medicamentos especializados, que 

visa ao tratamento para doenças de caráter individual a ser realizado em período longo 

ou permanente. Eram denominados medicamentos excepcionais porque não constavam 

na RENAME ou medicamentos de alto custo, devido ao valor elevado, quando 

adquirido unitariamente. Como se passou a ter uma relação oficial, a excepcionalidade 

perdeu o sentido, motivo pelo qual houve a modificação da nomenclatura para 

medicamentos especializados.  

Alguns medicamentos que integram o Componente Especializado da 

Assistência Farmacêutica (CEAF)296são adquiridos diretamente pelo Ministério da 

Saúde, ou pelo Estado com transferência de recursos financeiros pelo Ministério da 

Saúde, na modalidade Fundo a Fundo, sendo estes indicados para doenças mais 

complexas, em casos de refratariedade ou intolerância à primeira ou segunda linha de 

tratamento. Em um ou outro caso, é da Secretaria Estadual a responsabilidade pelo 

armazenamento, distribuição e dispensação dos medicamentos, obedecendo-se os 

critérios definidos em Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas.  

Há, ainda, no Componente Especializado de Assistência Farmacêutica, dois 

grupos de medicamentos a serem fornecidos à população, um de responsabilidade das 

Secretarias Estaduais da Saúde e outro cuja responsabilidade pelo financiamento é dos 

três Entes, todavia, de responsabilidade dos municípios quanto à aquisição e à 

dispensação297. 

De se notar que não há previsão de fornecimento de medicamentos 

antineoplásicos em nenhum dos Componentes da Assistência Farmacêutica, 

contrariando a padronização existente na assistência farmacêutica em geral.  

Apesar de não haver uma lista de medicamentos destinados ao tratamento 

do câncer, alguns medicamentos são fornecidos pelo SUS para determinados tipos de 

câncer, como o de mama, como também o câncer de linfoma não hodgkin difuso de 

grandes células B. 

                                                           
296 O regulamento do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica encontra-se na Portaria 

GM/MS nº 2.981 de 26 de novembro de 2009. 
297 As regras para a dispensação dos medicamentos desse grupo estão regulamentadas na Portaria GM nº 

2.982/2009 que aprova a Assistência Farmacêutica na Atenção Básica. 
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O acesso aos medicamentos antineoplásicos pelos usuários do SUS passa 

necessariamente pela incorporação de medicamentos à rede pública, tema esse bastante 

discutido na saúde, porquanto a tecnologia evolui de modo célere, sendo que a 

burocracia administrativa por si só já dificulta a atualização no mesmo compasso. 

Especialmente no que diz respeito aos medicamentos de alto custo, como o 

antineoplásico, a incorporação de novas tecnologias sanitárias representa, conforme 

defende Kligerman298, um processo dinâmico, que envolve ampla interação de 

necessidades, obrigações e interesses dos seguintes setores: 

O Governo, por ser o agente regulador, financiador e comprador maior; a 

indústria e fornecedores, que exercem grande pressão inflacionária, para a 

incorporação dos seus produtos ou bens; as Instituições e os profissionais da 

saúde, que muito pressionam pela atualização da sua capacidade instalada, 

variedade de oferta de serviços e atualização técnico-científica; e o doentes, 

por exigirem, sem o necessário poder crítico ou de discernimento, o que se 

lhes apresentam como a solução para o seu mal. 299    

 

O procedimento para incorporação de medicamento ao Sistema Único de 

Saúde está descrito na Lei Federal 8080/90, modificada pela Lei Federal 12.401/11, cuja 

transcrição segue abaixo: 

Art. 19-Q. A incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos 

medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a 

alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, são atribuições do 

Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de 

Tecnologias no SUS.  

§ 1º A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, cuja 

composição e regimento são definidos em regulamento, contará com a 

participação de 1 (um) representante indicado pelo Conselho Nacional de 

Saúde e de 1 (um) representante, especialista na área, indicado pelo Conselho 

Federal de Medicina.  

§ 2º O relatório da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no 

SUS levará em consideração, necessariamente:  

I - as evidências científicas sobre a eficácia, a acurácia, a efetividade e a 

segurança do medicamento, produto ou procedimento objeto do processo, 

acatadas pelo órgão competente para o registro ou a autorização de uso;  

II - a avaliação econômica comparativa dos benefícios e dos custos em 

relação às tecnologias já incorporadas, inclusive no que se refere aos 

atendimentos domiciliar, ambulatorial ou hospitalar, quando cabível.  

Art. 19-R. A incorporação, a exclusão e a alteração a que se refere o art. 19-Q 

serão efetuadas mediante a instauração de processo administrativo, a ser 

concluído em prazo não superior a 180 (cento e oitenta) dias, contado da data 

em que foi protocolado o pedido, admitida a sua prorrogação por 90 

(noventa) dias corridos, quando as circunstâncias exigirem.  

§ 1º O processo de que trata o caput deste artigo observará, no que couber, o 

disposto na Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e as seguintes 

determinações especiais:   

                                                           
298 KLIGERMAN, Jacob. Assistência oncológica e incorporação tecnológica. Revista Brasileira de 

Cancerologia, 2001, p. 239/243. 
299 Idem, p. 239/243. 
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I - apresentação pelo interessado dos documentos e, se cabível, das amostras 

de produtos, na forma do regulamento, com informações necessárias para o 

atendimento do disposto no § 2o do art. 19-Q;  

II - (VETADO);  

III - realização de consulta pública que inclua a divulgação do parecer 

emitido pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS;  

IV - realização de audiência pública, antes da tomada de decisão, se a 

relevância da matéria justificar o evento.  

§ 2º (VETADO).  

Art. 19-S. (VETADO).  

 

Consoante se extrai do Art. 19-Q, o órgão responsável pela incorporação de 

novos medicamentos no protocolo clínico ou de diretriz terapêutica é o Ministério da 

Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS 

(CONITEC). 

O pedido de incorporação de medicamento ao SUS deve ser acompanhado 

de documentos que o justifique, bem como amostra do produto, caso seja possível, e 

enseja a abertura de procedimento administrativo, a ser concluído em 180 (cento e 

oitenta) dias, permitida uma prorrogação motivada de 90 (noventa) dias. 

Importante esclarecer que a Lei Federal 8080/90 não estabelece quais os 

documentos que deverão instruir o pedido de incorporação, cabendo ao Decreto Federal 

7646/11 a regulamentação do dispositivo legal. 

Segundo o Art. 15 do Decreto Federal n. 7646/11, além do formulário 

padrão fornecido pela CONITEC, o requerimento deve ser acompanhado de (i) amostra 

do medicamento, quando possível, seu número de registro na ANVISA e o preço fixado 

pela CMED, (ii) evidência científica que demonstre que a tecnologia é, ao menos, eficaz 

e segura como as disponíveis no SUS; (iii) estudo de avaliação econômica comparando 

a tecnologia pautada com as tecnologias em saúde disponibilizadas no SUS. 

Em relação aos documentos exigidos pela CONITEC para incorporação de 

medicamento, duas observações devem ser feitas. A primeira diz respeito à exigência do 

número de registro que o medicamento possui na Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária e a segunda observação relaciona-se à necessidade de comprovação pelo 

requerente de que a incorporação do medicamento é economicamente viável. 

Não é permitida a incorporação de medicamentos cujo registro não tenha 

sido aprovado pela autarquia sanitária, sendo acertada a decisão que exige o número de 

registro do medicamento na ANVISA por proteger a saúde através do controle sanitário. 

Em relação à exigência de avaliação econômica relacionada à inclusão do 

medicamento, registre-se que essa documentação revela-se desnecessária e 
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procrastinatória, uma vez que a própria CONITEC poderá realizar esse estudo, não 

devendo ser considerado essencial para instauração do procedimento administrativo, 

inclusive, porque a Lei 8080/90, ao estabelecer os requisitos para o requerimento da 

incorporação de medicamento, não traz essa exigência. 

Após a abertura do procedimento administrativo, a Comissão Nacional de 

Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) elaborará um relatório conclusivo, 

levando em consideração dois importantes pontos: (i) as evidências científicas sobre a 

eficácia, a acurácia, a efetividade e a segurança do medicamento; (ii) a avaliação 

econômica comparativa dos benefícios e dos custos em relação às tecnologias já 

incorporadas. 

Para avaliação econômica, a CONITEC poderá solicitar ao Ministério da 

Saúde estudos de impacto orçamentário no SUS em razão da incorporação da tecnologia 

de saúde. Pode solicitar, ainda, informações à Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA), à Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), dentre 

outros. 

Ao relatório segue-se a realização de consulta pública para divulgação do 

parecer emitido pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS. 

Havendo necessidade em razão da importância da matéria, será realizada audiência 

pública, onde serão debatidos os pontos controvertidos.  

A primeira atuação da CONITEC envolveu pedido de inclusão do 

medicamento antineoplásico trastuzumabe à Política Nacional de Oncologia, indicando 

ao tratamento do câncer de mama, o segundo mais comum no mundo e o mais frequente 

entre as mulheres.  

O parecer da CONITEC revelou-se favorável à inclusão do trastuzumabe 

para os diagnósticos de câncer de mama inicial e para câncer de mama localmente 

avançado. Em relação ao câncer de mama metastático, o parecer da CONITEC foi 

desfavorável por entender que possui caráter paliativo e com resultado modesto. 

A incorporação da tecnologia, segundo o Parecer do CONITEC, foi 

aprovada com as seguintes condições: (i) redução do preço de medicamento; (ii) 

exigência de exame molecular (FISH ou CISH) para confirmação do status HER 2 em 

tumores com expressão imunohistoquímica com resultado de 2 a 3 cruzes; (iii) 

disponibilização, por parte do fabricante, de apresentações de 150 mg e 100 mg do 

medicamento; (iv) monitoramento dos resultados clínicos da utilização do medicamento 

que será utilizado apenas em centros de referência a serem designados pelo Ministério 
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da Saúde e (v) elaboração de Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas pelo Ministério da 

Saúde. 

Seguindo o entendimento da CONITEC, a Secretaria de Ciência, Tecnologia 

e Insumos Estratégicos publicou as Portarias SCTIE-MS nº 18 e n. 19, de 25 de julho de 

2012, tornando pública a decisão de incorporar o medicamento trastuzumabe ao SUS 

para o tratamento do câncer de mama localmente avançado e em estágio inicial. 

As Portarias SCTIE-MS nº 18 e n. 19, de 25 de julho de 2012 não 

contemplam pacientes com câncer de mama em fase de metástase e, ainda, estabelecem 

condicionantes injustificáveis à incorporação do medicamento ao SUS, como a redução 

do preço e disponibilização, por parte do fabricante, de fórmulas de 60mg e de 150mg 

do medicamento. 

A ausência de previsão de medicamentos antineoplásicos constitui omissão 

estatal, sendo injustificável que o tratamento da enfermidade que constitui a segunda 

causa de morte natural no Brasil fique seja delegado à iniciativa particular, sem a 

necessária intervenção do Estado no setor farmacêutico, seja para adequar a política 

pública à realidade social, seja para diminuir os preços dos medicamentos 

antineoplásicos, mesmo que para isso tenha que restringir o direito de patente da 

empresa farmacêutica mediante o uso do licenciamento compulsório em razão do 

interesse público, proposta que será analisar no tópico seguinte e que constitui o âmago 

da presente dissertação. 

 

4.3.4 A licença compulsória das patentes dos medicamentos antineoplásicos em 

razão do interesse público como acesso à saúde 

 

O licenciamento compulsório em razão do interesse público exige uma 

análise mais profunda, tanto para discorrer sobre a natureza e do alcance do termo 

“interesse público”, como também para adequar o procedimento estabelecido na Lei 

Federal n. 9279/96 ao princípio constitucional do devido processo legal. 

O licenciamento compulsório constitui-se espécie de ato administrativo, 

uma vez que se trata de declaração do Estado “no exercício de prerrogativas públicas, 

manifestada mediante providências jurídicas complementares da lei a título de lhe dar 

cumprimento, e sujeitas a controle de legitimidade por órgão jurisdicional”300. 

                                                           
300 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 19. ed. rev. e atual. São 

Paulo: Malheiros, 2005, p. 358. 
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O ato administrativo, na lição de Oswaldo Aranha Bandeira de Mello, é 

definido, 

 no sentido material, ou objetivo, como manifestação da vontade do Estado, 

enquanto o poder público, individual, concreta, pessoal, na consecução do 

seu fim, da realização da utilidade pública, de modo direto e imediato, para 

produzir efeitos de direito. Já no sentido orgânico-formal, ou subjetivo pode-

se conceituá-lo como ato emanado de órgãos encarregados da Administração 

Pública, compreendendo os integrantes do Poder Executivo, ou mesmo dos 

outros Poderes, desde que tenham a mesma estrutura orgânico-formal 

daquele, como sejam as Secretarias do Legislativo e do Judiciário. 
301  

 

Agustin Gordillo defende ser essencial ao conceito de ato administrativo 

que esteja apto a produzir efeitos jurídicos imediatos, sem que dependa de manifestação 

ou comportamento administrativo posteriores302.  

Tanto na definição de Celso Antônio Bandeira de Mello como na trazida por 

Oswaldo Aranha Bandeira de Mello e Agustin Gordillo, o licenciamento compulsório é, 

sem dúvida, espécie de ato administrativo. 

A importância da natureza do licenciamento compulsório deve-se às 

consequências disso decorrentes, pois sendo espécie de ato administrativo, reveste-se, 

por certo, de todas as formalidades legais, sob pena de ser declarado nulo303. 

Como todo ato administrativo, a declaração da licença compulsória é o 

resultado de um prévio procedimento administrativo, através do qual a autoridade 

administrativa analisou e constatou a possibilidade de dar concretude à previsão legal. 

Em se tratando de um procedimento ou processo administrativo, como 

querem chamar alguns administrativistas com razão304, já que se trata de um itinerário 

                                                           
301 MELLO, Oswaldo Aranha Bandeira de. Princípios Gerais de Direito Administrativo. São Paulo: 

Editora Malheiros, 2007, p. 474.  
302 GORDILLO, Agustín. Tratado de Derecho Administrativo, Tomo 3, 10ª edición, Buenos Aires: 

F.D.A., 2011, II-4. 
303  Celso Antônio Bandeira de Mello distingue os pressupostos de existência dos pressupostos de 

validade do ato administrativo. Para o autor “São pressupostos de existência o objeto e a pertinência do 

ato ao exercício da função administrativa. Os pressupostos de validade são: 1) pressuposto subjetivo 

(sujeito); pressupostos objetivos (motivos e requisitos procedimentais); 3) pressuposto teleológico 

(finalidade); 4) pressuposto lógico (causa); 5) pressuposto formalístico (formalização). Quanto à vontade, 

não a incluímos nem entre os elementos – pois quando existente ou quando valorada pelo Direito, precede 

o ato, sendo, pois, impossível considerá-la como parte componente dele -, nem entre os pressupostos, por 

se tratar de uma realidade psicológica, e não jurídica. Sem embargo, ter-se-á de examiná-la em apartado. 

Sem os elementos não há ato algum, administrativo ou não. Ou seja, inexistirá o próprio ser que se 

designa pelo nome de ato jurídico. Sem os pressupostos de existência faltará o indispensável para a 

produção jurídica daquele objeto constituído pelos elementos, isto é, para o surgimento de um ato jurídico 

qualquer (administrativo ou não, válido ou inválido). Sem os pressupostos de validade não haverá ato 

administrativo válido.” MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 19. ed. 

rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 365/366. 
304 Celso Antônio Bandeira de Mello afirma que a nomenclatura correta seria, de fato, processo 

administrativo, mas que denominá-lo de procedimento não acarretaria transtornos relevantes aos 
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de atos com objetivo específico, deve a Administração Pública ser guiada pelo princípio 

constitucional do devido processo legal, cujos corolários são os princípios da ampla 

defesa e do contraditório, insculpidos no Art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal de 

1988, segundo o qual aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos 

acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e 

recursos a ela inerentes. 

O contraditório vincula-se “à exigência de democracia administrativa, sob o 

ângulo da cooperação dos interessados na tomada de decisão e sob o ângulo da 

visibilidade dos momentos que antecedem à decisão”305. 

A rigor, o contraditório permite ao administrado o conhecimento adequado 

de todos os fatos, dados, documentos e provas que forem apresentados no curso do 

processo. Representam desdobramentos do contraditório a informação geral, a ouvida 

dos sujeitos e a motivação dos atos pelo administrador306. 

A Lei Federal 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o processo 

administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, impõe à Administração 

Pública a divulgação oficial dos atos administrativos, a indicação dos pressupostos de 

fato e de direito que determinarem a decisão, a garantia dos direitos à comunicação, à 

apresentação de alegações finais, à produção de provas e à interposição de recursos pelo 

administrado, bem como a garantia deste de ter vista dos autos, obter cópias de 

documentos neles contidos e conhecer as decisões proferidas. 

A ampla defesa, por sua vez, corresponde à possibilidade de rebater 

alegações, argumentos, interpretações de fatos e jurídicas, a fim de evitar prejuízos e 

preservar interesses. Como desdobramento da ampla defesa, a parte tem o direito de ser 

notificada desde o início do processo administrativo para conhecimento da norma legal 

que dá lastro à conduta administrativa, bem como dos fatos que o fundamentam, além 

do que possui o direito de, no decorrer do processo, solicitar a produção de provas307. 

                                                                                                                                                                          
princípios administrativos. MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 19. ed. 

rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 456. De outro modo, Agustín Gordillo, por conveniência de 

estabelecer uma unidade terminológica, prefere a designação do termo processo apenas para seara 

judicial. GORDILLO, Agustín. Tratado de Derecho Administrativo, Tomo 2, La defensa de usuario y 

del administrado, 9ª edição, Buenos Aires: F.D.A., 2009, p. IX-2. 
305 MEDAUAR, Odete. A processualidade no direito administrativo. 2ª Edição, revista, atualizada e 

ampliada, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 112. 
306 Idem, p. 112. 
307 ibidem, p. 127. 
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Em suma, deve a Administração Pública facilitar a condução de uma adequada defesa 

pelo particular308. Nas palavras de João Carlos Simões Gonçalves Loureiro, 

o procedimento justo integra: uma dimensão de participação, uma dimensão 

de informação, a propósito do andamento do processo em que os cidadãos 

sejam diretamente interessados, intimamente ligados a uma dimensão de 

publicidade e transparência; uma dimensão de fundamentação 

(fundamentação); uma dimensão de eficiência, entendida aqui em termos de 

celeridade e racionalização; uma dimensão de imparcialidade, objeto de um 

autônomo princípio constitucional, que exige a imparcialidade dos agentes 

administrativos que intervém no procedimento administrativo.309  
 

O atendimento aos princípios constitucionais no procedimento 

administrativo serve como critério de eficácia política e legitimidade de exercício do 

Poder Público310. Na hipótese da licença compulsória, em que estão em jogo interesses 

econômicos e sociais, exige-se ainda mais a participação das empresas no que diz 

respeito aos fundamentos de fato e de direito que influenciarão na decisão de licenciar 

compulsoriamente a patente, obrigando, ainda, com o mesmo grau de relevância, a 

devida fundamentação, porquanto 

À solidez jurídico-constitucional das posições dos particulares envolvidas 

tem de corresponder então um maior apetite de fundamentação, que deve ser 

inequívoca, para que se assegure tanto a reflexão prévia do agente, como o 

conhecimento pleno do particular e a possibilidade de um controle total pelos 

tribunais311.  

 

Findo o processo administrativo instaurado para verificar a possibilidade de 

licenciamento compulsório da patente em razão do interesse público, a Administração 

Pública tem obrigação de fundamentar o licenciamento compulsório levando em conta 

toda a documentação juntada ao procedimento administrativo, como também todas as 

provas produzidas pelo detentor da patente. 

A Administração deve verificar, dentro das possibilidades oferecidas pelas 

empresas detentoras das patentes de resolver o problema dos medicamentos, solução 

alternativa ao licenciamento compulsório em razão do interesse público.  

Se a empresa detentora da patente de medicamento permitir a exploração da 

patente pelos laboratórios públicos sob pagamento de um valor equivalente aos 

“royalties” que seriam arbitrados na hipótese de um licenciamento compulsório, não se 

                                                           
308 GORDILLO, Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo 4, El procedimiento 

administrativo, 10ª edição, Buenos Aires: F.D.A., 2010, p. II-29 
309 LOUREIRO, João Carlos Simões Gonçalves. O Procedimento Administrativo entre a eficiência e a 

garantia dos particulares – Algumas considerações. Coimbra: Coimbra Editora, 1995, p. 256/257. 
310 GORDILLO, Agustín. Tratado de Derecho Administrativo, Tomo 2, La defensa de usuario y del 

administrado, 9ª edição, Buenos Aires: F.D.A., 2009, p. IX-17. 
311 ANDRADE, José Carlos Vieira de. O dever de fundamentação expressa de actos administrativos. 

Coimbra: Editora Almedina, 2003, p. 258. 
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justificaria a declaração da licença compulsória, uma vez que voluntariamente a 

indústria farmacêutica decidiu colaborar com política pública estatal de fornecimento de 

medicamentos.  

Essa hipótese, apesar de possível, é de difícil concretização. Em regra, as 

empresas farmacêuticas resistem à alegação do Estado de existência de interesse público 

afirmando a medida constitui um desestímulo para o desenvolvimento de P&D. 

Havendo resistência da indústria farmacêutica e a existência de interesse 

público para o licenciamento compulsório da patente do medicamento antineoplásico, 

deve o Estado decidir e fundamentar a decisão com as razões de fato e indicando as 

normas legais que a sustentam. 

A fundamentação deve ser clara, congruente e suficiente312. A clareza da 

declaração diz respeito à existência física de uma fundamentação. Quando a 

argumentação é dúbia, ambígua e obscura, não se pode compreender o que determinou 

o administrador a praticar aquele ato ou a escolher aquele conteúdo. A congruência, por 

sua vez, refere-se à relação entre a fundamentação e o conteúdo do ato administrativo, 

exigindo que este tenha base em um processo lógico coerente e sensato, de modo que a 

fundamentação representa um discurso racional, sem erros de raciocínio evidentes e, por 

fim, a fundamentação deve ser suficiente, de maneira a conter os elementos bastantes, 

que servem de lastro à decisão313. 

A licença compulsória de patente de medicamento em razão do interesse 

público é declarada pelo Ministro da Saúde mediante Decreto específico, consoante o 

disposto no Art. 87, inciso II, da Constituição Federal de 1988, que permite aos 

Ministérios baixar instruções para execução das leis, decretos e regulamentos. 

Quando se fala em interesse público, logo se pensa em uma categoria 

antagônica ao interesse privado, isto é, ao interesse pessoal de cada um. Na lição de 

Celso Antônio Bandeira de Mello, o interesse público constitui o interesse do todo, isto 

é, do próprio conjunto social, não se identificando com a somatória dos interesses 

individuais, mas com uma forma específica da manifestação dos interesses das partes de 

modo que impõe a seguinte indagação: 

Poderá haver um interesse público que seja discordante de cada um dos 

membros da sociedade? Evidentemente, não. Seria inconcebível um interesse 

do todo que fosse, ao mesmo tempo, contrário ao interesse de cada uma das 

partes que o compõem. Deveras, corresponderia ao mais cabal contra-senso 

                                                           
312 ANDRADE, José Carlos Vieira de. O dever de fundamentação expressa de actos administrativos. 

Coimbra: Editora Almedina, 2003, p. 235. 
313 Idem, p. 235. 
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que o bom para todos fosse o mal de cada um, isto é, o interesse de todos 

fosse um anti-interesse de cada um314. 

 

O interesse do todo, para Celso Antônio Bandeira de Mello, nada mais é “do 

que a dimensão pública dos interesses individuais, ou seja, dos interesses de cada 

indivíduo enquanto partícipe da sociedade (entificada juridicamente no Estado)”315. 

Desse modo, explica Celso Antônio Bandeira de Mello, um indivíduo pode 

ter interesse pessoal em não ser desapropriado, mas não pode, de forma individual, ter 

interesse na ausência do instituto da desapropriação, ainda que eventualmente este 

instrumento seja utilizado em seu desfavor, porquanto, como membro do corpo social, 

pretende ver áreas liberadas para abertura de rua, estradas ou espaço para aeródromos, 

escolas, hospitais, dentre outras utilidades sociais316. 

Desse modo, todo individuo tem seu interesse particular de acordo com as 

conveniências próprias, contudo, como integrantes de uma coletividade na qual estão 

inseridos, há um interesse igualmente pessoal de que seja tomada determinada 

providência.  

Trazendo o conceito de Celso Antônio Bandeira de Melo, o interesse 

público pode ser conceituado como “o interesse resultante do conjunto dos interesses 

que os indivíduos pessoalmente têm quando considerados em sua qualidade de 

membros da sociedade e pelo simples fato de o serem”317. 

A rigor, o interesse público revela-se como os valores que o povo quer ver 

preservado ou promovido, “segundo uma escala prévia de valores ou uma síntese 

previamente estabelecida, extraídos de debates públicos a respeito das decisões 

públicas.318”. 

O interesse público corresponde a “interesses coletivos gerais que a 

sociedade comete ao Estado para que ele os satisfaça, através da ação política 

juridicamente embasada ou através de ação política politicamente fundada”319. 

                                                           
314 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 19. ed. rev. e atual. São 

Paulo: Malheiros, 2005, p.  49. 
315 Idem, p. 50. 
316 Ibidem, p. 50. 
317 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 19. ed. rev. e atual. São 

Paulo: Malheiros, 2005, p.  51. 
318 SILVA, Danielle Souza de Andrade. Atividade administrativa discricionária e determinação do 

conceito de interesse público. Revista da Escola de Magistratura Federal da 5ª Região, pp. 199-214, p. 

212. 
319 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Legitimidade e discricionariedade: Novas Reflexões sobre 

os Limites e Controle da Discricionariedade de acordo com a Constituição de 1988. Rio de Janeiro: 

Editora Forense, 1989, p. 18. 
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Para Diogo de Figueiredo Moreira Neto, o interesse público, antes ou depois 

de legislado, é sempre padrão de legitimidade, mas só o interesse público legislado alça-

se a padrão de legalidade, porquanto é o legislador que 

atende imediatamente ao bem comum, uma vez que faz a 'prefiguração 

legislativa de parcelas desse interesse'; e o administrador é quem o atende 

mediatamente, pois necessita dessa prefiguração abstrata para orientá-lo na 

satisfação de um interesse público concreto320. 

 

Tendo em vista que a legitimidade é mais ampla que a legalidade, sendo 

impossível a um sistema legal prever todas as hipóteses de satisfação de interesse 

público, deve o administrador procurar a legitimidade dos atos emanados no 

reconhecimento dos respectivos atos pelos administrados.  

A tarefa de buscar a legitimidade dos atos para o devido alcance do interesse 

público não é simples mas, com Constituição Federal de 1988, as manifestações 

infraconstitucionais são cada vez mais vinculadas, tanto em termos de legalidade quanto 

de legitimidade, com gradual redução do espaço decisório a legisladores, 

administradores e julgadores321. 

Apesar da redução de espaço do arbítrio dos agentes públicos, faz-se necessária 

a análise de qual o interesse público deve prevalecer para se decidir determinada 

questão ou produzir determinada norma. Não fosse assim, o direito seria o manejo da 

pura lógica322. 

O interesse público, que deve servir de supedâneo para a medida 

administrativa, constitui-se o que a doutrina jus-administrativista denomina de conceito 

jurídico indeterminado, porquanto o conceito possui termos imprecisos, necessitando 

ser completados por quem os aplique com dados extraídos da realidade conforme a 

atuação das forças sociais dominantes. 

Para Eros Grau, a indeterminação não é dos conceitos jurídicos (ideias 

universais), mas das suas expressões (termos), “logo, mais adequado será referirmo-nos 

a termos indeterminados de conceitos, e não a conceitos (jurídicos ou não) 

indeterminados323”. Segundo o autor o que a doutrina insiste em denominar de conceito 

                                                           
320 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Legitimidade e discricionariedade: Novas Reflexões sobre 

os Limites e Controle da Discricionariedade de acordo com a Constituição de 1988. Rio de Janeiro: 

Editora Forense, 1989, p. 18. 
321 Idem, p. 09. 
322 ibidem, p 10. 
323 GRAU, Eros Robert. O direito posto e o direito pressuposto. São Paulo: Malheiros Editores, 2005, 

p. 196. 
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jurídico indeterminado é, em verdade, noção, “vale dizer, ideia temporal e histórica, 

homogênea ao desenvolvimento das coisas; logo, passível de interpretação”324. 

Para Eros Grau, o preenchimento dos chamados conceitos jurídicos 

indeterminados, das noções, não se procede no campo na discricionariedade, mas se 

constitui um caso de aplicação da lei, importa na formulação de juízo de legalidade, não 

juízo de oportunidade. Segundo seu ensinamento, 

Indeterminado o termo do conceito de interesse público – e mesmo e 

especialmente porque ele é contingente, variando no tempo e no espaço, eis 

que não é conceito, mas noção -, a sua interpretação (interpretação = 

aplicação) reclama a escolha de uma, entre várias interpretações possíveis, 

em cada caso, de modo que essa escolha seja apresentada como adequada.325 

 

Seguindo lição de Miguel Seabra Fagundes, Eros Grau explica que, quando 

pratica ato vinculado, a Administração esgota o conteúdo político (mérito) do processo 

de realização da vontade estatal, de modo que “a medida assim tomada já foi objeto de 

análise e de solução optativa anteriores pelo legislador. O administrador apenas torna 

efetiva a solução pré-assentada”326. De outro lado, a Administração, quando prefixados 

os contornos da atividade executiva a exercer-se em face de determinada situação de 

fato, não escolhe uma solução, apenas constata a ocorrência dessa situação, atribuindo-

lhe as consequências previstas na Lei327. 

Por essa razão, Eduardo García Enterría e Tomás-Ramon Fernandez 

defendem como essencial ao conceito jurídico indeterminado “a ‘unidade de solução 

justa’ em cada caso, a qual se chega mediante uma atividade de cognição objetiva 

portanto, e não de volição.”328
 

Mesmo entendendo que a análise do chamado conceito jurídico 

indeterminado está situado no âmbito da legalidade, Eros Grau sustenta que “inexistem 

no âmbito do direito soluções exatas – uma para cada caso -, porém, sempre, para cada 

caso, um elenco de soluções corretas”329, sendo que, diferentemente do exercício da 

discricionariedade, em que o sujeito cuida da emissão de juízos de oportunidade, na 

aplicação de conceitos jurídicos indeterminados, cuida-se da emissão de juízos de 

                                                           
324 I GRAU, Eros Robert. O direito posto e o direito pressuposto. São Paulo: Malheiros Editores, 2005, 

p. 202. 
325 Idem, p. 217 
326 FAGUNDES, Miguel Seabra. Conceito de mérito no direito administrativo. Revista CEJ/RN – 

Centro de Estudos Jurídicos JF/RN, Natal, v. 13, n. 15, jan./jun., 2008, p. 19. 
327 Idem, p. 19. 
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I, Madri: Civitas, 2000, p. 457.  
329 GRAU, Eros Roberto. O Direito posto e o direito pressuposto. 7ª Edição, São Paulo: Malheiros, 
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legalidade, sendo essa distinção entre uma e outra técnica e não o fato de haver uma 

única solução justa. 

Do mesmo modo, João Baptista Machado entende que o conceito jurídico 

indeterminado estaria no domínio do princípio da legalidade e a discricionariedade, no 

plano da oportunidade330.  

Celso Antônio Bandeira de Mello defende posição contrária. Para o autor a 

aplicação dos conceitos jurídicos indeterminados envolve a discricionariedade do 

administrador, porquanto se este, em determinada situação, entender como aplicável o 

conceito normativo e vago e agir nesta conformidade, não é possível dizer que violou a 

lei, sendo claro que está procedendo na conformidade do direito, uma vez que “terá 

procedido dentro de uma liberdade intelectiva que, in concreto, o direito lhe 

facultava”331. 

Para Rita Tourinho, diferenciar os conceitos indeterminados da 

discricionariedade administrativa “contribui para a redução do campo da 

discricionariedade332”, adequando-se aos fundamentos do Estado de Direito que impõe 

o respeito à segurança jurídica na relação entre o Estado e o cidadão. 

Na linha defendida por Eros Grau, o termo interesse público deve ser 

interpretado pelo Estado mediante juízo da legalidade, não havendo o que se falar de 

discricionariedade administrativa. No licenciamento compulsório, não foi conferida 

discricionariedade ao Estado, ao contrário, é o Estado obrigado a praticar o ato 

vinculado, porque os contornos da atividade executiva a exercer-se em face dessa 

situação já foram fixados pelo legislador, cabendo-lhe constatar a ocorrência do 

interesse público e atribuir-lhe as consequências previstas na Lei Federal 9279/96. 

Desse modo, a interpretação do Estado sobre o que constitui interesse 

público para embasar o licenciamento compulsório deve atender ao princípio da 

razoabilidade porque, “em última análise, é o único caminho seguro para se ter a certeza 

de que se garantiu a legitimidade da ação administrativa e o primado do senso comum 

sobre a ineficiência grosseira e a demagogia administrativas.”333 

                                                           
330MACHADO, João Baptista. Introdução do Direito e ao Discurso Legitimador. Coimbra: Almeidina, 

1991, p. 116. 
331 MELLO, Celso Antônio Bandeira. Discricionariedade e Controle Judicial. São Paulo: Editores 

Malheiros, 1996, p. 23. 
332 TOURINHO, Rita. A discricionariedade administrativa perante os conceitos jurídicos indeterminados. 

Revista Direito Administrativo, Rio de Janeiro, pp. 317-326, p. 326. 
333 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo, Legitimidade e discricionariedade: Novas Reflexões sobre 

os Limites e Controle da Discricionariedade de acordo com a Constituição de 1988. Rio de Janeiro: 

Editora Forense, 1989, p. 40. 
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Na interpretação do que seja interesse público, deve o Estado observar se 

medida restritiva do direito de patente é apta a viabilizar o cumprimento pelo Estado dos 

fins que lhe foram cometidos pela Constituição para preservação da saúde, devendo 

atender o limite do estritamente necessário e, por fim, em uma análise prognóstica de 

custos para os particulares e benefícios para a coletividade, verificar se a importância da 

utilidade gerada compensa a medida do sacrifício imposto ao particular334. 

Em uma interpretação sobre o interesse público que tenha por norte o direito 

fundamental à saúde, e no contexto atual do progressivo aumento de incidência do 

câncer no Brasil, o licenciamento compulsório em razão do interesse público revela-se 

como instrumento adequado e oportuno para o acesso aos medicamentos 

antineoplásicos, possibilitando, inclusive, a incorporação da tecnologia e a pesquisa 

pelos laboratórios públicos, como aconteceu em relação à produção do genérico do 

medicamento denominado mesilato de imatinibe destinado aos portadores de leucemia 

mielóide crônica. 

O Brasil não possui experiência no licenciamento compulsório de 

medicamentos utilizados para o tratamento do câncer, podendo-se mencionar as 

experiências em outros países. 

Especificamente sobre licença compulsória de medicamentos contra o 

câncer, tem-se a experiência da Índia e da Tailândia, sendo que o primeiro país 

determinou a licença compulsória do Sorafenib e o segundo, a licença de quatro: 

Docetexel, Letrozol, Erlotinib e Imatinib.  

A Índia é sede de empresas que fabricam cerca de um terço de todos os 

medicamentos de que a população indiana necessita. Uma das causas para o estímulo às 

empresas locais foi a ausência de patentes de produtos farmacêuticos. Apenas as 

patentes de processos eram reconhecidas e, mesmo assim, por um breve período de sete 

anos. 

Mesmo após o TRIPS, a Índia não modificou sua legislação sobre a 

propriedade intelectual porque os países em desenvolvimento tiveram um período de 

transição de dez anos para que houvesse a efetiva adequação às determinações do 

TRIPS.   
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Dessa forma, a Índia continuou a fornecer medicamentos para o mercado até 

2005, após o que foi vedada a produção de medicamentos genéricos que fossem versões 

de medicamentos patenteados na Índia.  

Em 12 de março de 2012, a Índia determinou a licença compulsória para 

produção e fornecimento do sorafenib, um medicamento para tratamento do câncer 

patenteado e comercializado pela Bayer como Nexavar com o fim de comprá-lo à 

empresa Natco Pharma que produz o medicamento genérico sorafenib na quantia 

equivalente a 3% do preço praticado pela Bayer, mesmo pagando uma taxa de 

licenciamento e auferindo lucro335. 

Na Tailândia, o governo determinou a licença compulsória de quatro 

medicamentos antineoplásicos: (i) O fármaco Docetexel, utilizado para o combate do 

câncer de pulmão e de mama; (ii) o Letrozol, cujo uso é indicado também para o câncer 

de mama; (iii) o fármaco Erlotinib, usado contra o câncer de pulmão; e por fim, (iv) o 

imatinib, mais conhecido como Glivec, utilizado para combater a leucemia mielóide 

crônica.  

O governo tailandês justificou sua decisão afirmando a impossibilidade de 

acesso da população a esses medicamentos, cujo preço era 4 (quatro) a 30 (trinta) vezes 

maior  do que o valor dos medicamentos importados336. 

Em 25 de setembro de 2007, o Ministro da Saúde Pública criou comitê para 

assessorá-lo quanto à implementação de medidas para promover acesso dos 

medicamentos antineoplásicos à população. Após doze rodadas de negociação, que 

durou média de dois meses, o Governo tailandês decidiu conceder licença compulsória 

em relação aos quatro medicamentos citados337.  

                                                           
335 LOFGREN, Hans. Big Pharma in legal battles for monopoly prices in India. Disponível em 
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13/07/2011 
337 Idem  

http://www.moph.go.th/hot/Second_white_paper_on_the_Thai_CL_%5bEN%5d.pdf


163 
 

A decisão da Índia e também da Tailândia de conceder licença às patentes 

dos medicamentos antineoplásicos teve respaldo no Acordo TRIPS e na Declaração de 

Doha, que autorizam que se adotem medidas necessárias para proteger a saúde e 

nutrição públicas e para promover o interesse público em setores de importância vital 

para seu desenvolvimento socioeconômico e tecnológico. 

Apesar disso, tanto a Índia como a Tailândia encontram-se na denominada 

lista prioritária elaborada pelo Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR)338, 

órgão do governo encarregado de negociações comerciais, estando sujeitos, em tese, a 

sanções unilaterais pelos Estados Unidos, como o corte do programa que isenta do 

pagamento de tarifas aduaneiras as importações de países em desenvolvimento, o 

chamado Sistema Generalizado de Preferências (SGP). 

A análise empírica dos casos de licenciamento compulsório de 

medicamentos antineoplásicos ilustra o beneficio social decorrente desse instrumento 

que está à disposição do Estado para garantir o direito de acesso aos medicamentos 

indicados para o tratamento do câncer, uma doença cujo tratamento terapêutico 

oferecido ainda não assegura a cura, mas oferece uma vida com mais saúde e dignidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
338 Os outros países são: Argélia, Argentina, Canadá, Chile, China, Indonésia, Israel, Paquistão, Rússia, 

Ucrânia e Venezuela. 
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CONCLUSÃO 

 

 

A análise do direito à saúde na presente dissertação foi realizada a partir da 

perspectiva da política pública voltada para o tratamento do câncer, doença que 

representa um desafio para sociedade brasileira, porque representa a segunda causa de 

morte natural no Brasil, havendo prognóstico ainda mais preocupante. 

A Política Nacional de Atenção Oncológica, veiculada pela Portaria do 

Ministério de Saúde n. 2439/05, apresenta-se como a política estatal, no âmbito do 

Sistema Único de Saúde, voltada ao tratamento da pessoa com câncer. 

Analisando-se a Política Nacional de Atenção Oncológica à luz da 

Constituição Federal de 1988 verifica-se que essa política atende ao princípio da 

universalidade porque permite que todos, independente de contribuição pecuniária, 

tenham acesso ao tratamento fornecido pelo Estado. Contudo, a Política Nacional de 

Atenção Oncológica não atende o princípio da integralidade. 

Em que pese a divergência doutrinária quanto ao princípio da integralidade, 

o conceito adotado é o mesmo que tem sido adotado pelo Supremo Tribunal Federal no 

sentido de que, na ausência de indicação terapêutica no SUS, o medicamento indicado 

pelo médico, se registrado na ANVISA e comprovada a sua eficácia terapêutica, deve 

ser garantido pelo Estado, porquanto é o direito ao medicamento corolário do direito 

fundamental à saúde, não devendo admitir-se a ausência da prestação do serviço. 

O acesso aos medicamentos antineoplásicos envolvem duas importantes 

problemáticas: em primeiro lugar, a Política Nacional de Atenção Oncológica não prevê 

o fornecimento de medicamentos antineoplásicos para os pacientes de câncer; em 

segundo lugar, a maior parte dos medicamentos indicados ao tratamento do câncer 

possui a patente protegida, o que dificulta o acesso em razão do alto custo. 

Nesse primeiro aspecto, constata-se que a política pública voltada à 

oncologia não atende ao princípio constitucional da integralidade, porque não fornece a 

assistência terapêutica necessária ao paciente de câncer, transferindo aos CACONs e 

UNACONs essa obrigação. 

Em verdade, a ausência de prestação do serviço de saúde põe em xeque a 

própria organização administrativa para o tratamento oncológico. Há uma estimativa de 

gasto mensal com o paciente de câncer, sendo esse valor repassado à instituição de 
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saúde que deverá arcar com o gasto superior à previsão ou se beneficiar com o custo 

menor do tratamento.  

Havendo indicação terapêutica de determinado medicamento que ultrapasse 

sobremaneira o valor pago pelo Ministério da Saúde, o paciente de câncer não pode 

ficar desassistido, devendo o Estado providenciar o medicamento a que tem direito, 

conforme a Constituição Federal de 1988.  

Apesar de a Constituição Federal de 1988 estabelecer o mínimo a ser 

investido na saúde, a União pode e deve aplicar os recursos necessários à saúde, em 

especial, em benefício do tratamento de câncer.  

Ressalte-se que a omissão da União, o Ente da Federação que direciona a 

política pública na oncologia, no cumprimento do dever de prestação imposto pela 

Constituição implica violação à Constituição Federal de 1988 e, em especial, ao direito 

fundamental à saúde. 

A segunda problemática diz respeito às consequências da proteção às 

patentes de medicamentos no acesso aos medicamentos pela população. Mesmo 

reconhecendo o dever do Estado de fornecer os medicamentos antineoplásicos 

necessários ao tratamento de saúde, constata-se que a maior parte desses medicamentos 

são fabricados por uma única empresa, que tem, em razão da exclusividade, certa 

margem de liberdade para impor o valor final do medicamento. 

Apesar da intervenção do Estado mediante a ANVISA, no registro do 

medicamento e a CMED, com o controle prévio dos preços dos medicamentos, a 

exclusividade conferida por uma patente torna o medicamento mais caro e menos 

acessível a maior parte da população brasileira, podendo prejudicar a política pública de 

fornecimento de medicamento. 

Com amparo no ordenamento legal brasileiro, e em estrita observância ao 

disposto no Acordo TRIPS, é possível flexibilizar o direito decorrente da patente seja 

por abuso do titular, seja pelo interesse público. 

Inclusive, a Declaração de Doha sobre TRIPS e Saúde Pública, adotada 

pelos Estados membros da OMC, reconheceu as flexibilidades do direito de propriedade 

intelectual quando o seu uso estiver relacionado à saúde pública. Nesse documento, 

ressaltou-se que todas as flexibilidades contidas no Acordo TRIPS devem ser 

interpretadas de forma favorável ao direito à saúde e ao acesso aos medicamentos em 

benefício dos países menos desenvolvidos.  
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Na esteira da Constituição Federal de 1988, a proteção à propriedade 

intelectual revela-se fundamental para estimular o progresso tecnológico, devendo ser 

observado, no mesmo grau, o interesse da sociedade.  

A propriedade intelectual deve atender a sua função social, cumprindo o 

comando constitucional de promover o desenvolvimento tecnológico no país. Se de sua 

proteção não resultar benefício à sociedade, não se justifica o monopólio do 

conhecimento e da detenção da propriedade. 

As flexibilidades do direito do detentor da patente devem, portanto, ser 

utilizadas sem prejuízo dos demais instrumentos previstos no ordenamento jurídico com 

vistas à concretização do direito à saúde e, em especial, ao direito de medicamentos. 

Assim, Estado pode flexibilizar a patente em decorrência do abuso do poder 

econômico relacionado ao direito de patente ou abuso do direito da patente, na qual está 

incluída a ausência ou insuficiência de exploração local.  

O instrumento legal que se enquadra perfeitamente na problemática 

apresentada na presente dissertação é o licenciamento compulsório em razão do 

interesse público. 

O licenciamento compulsório de patente de medicamentos antineoplásicos 

em razão do interesse público tem amparo no ordenamento jurídico brasileiro, estando 

em consonância com as normativas internacionais no sentido de fazer uso das 

flexibilidades contidas no Acordo TRIPS em benefício da saúde pública.  

Como todo ato administrativo, a declaração da licença compulsória é o 

resultado de um prévio procedimento administrativo, devendo a Administração Pública 

ser guiada pelo princípio constitucional do devido processo legal, cujos corolários são 

os princípios da ampla defesa e do contraditório.  

Além disso, deve a decisão estar fundamentada indicando todas as razões de 

fato e de direito. Na hipótese da licença compulsória, em que estão em jogo interesses 

econômicos e sociais, exige-se ainda mais a participação das empresas no que diz 

respeito aos fundamentos de fato e de direito que influenciarão na decisão de licenciar 

compulsoriamente a patente, obrigando, ainda, com o mesmo grau de relevância, a 

devida fundamentação. 

Após a declaração da licença compulsória, deve o Estado realizar o devido 

pagamento à empresa detentora da patente e estimular a fabricação dos medicamentos 

antineoplásicos por laboratórios públicos, nos moldes como ocorre atualmente com a 

fabricação do medicamento mesilato de imatinine indicado para leucemia mielóide 
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crônica. Dessa forma, possibilita-se o acesso da população aos medicamentos 

antineoplásicos e possibilita a transferência de tecnologia e o estímulo às pesquisas 

pelos laboratórios públicos. 

Além da conclusão teórica, a análise empírica dos casos de licenciamento 

compulsório de medicamentos antineoplásicos ilustra o beneficio social decorrente 

desse instrumento que está à disposição do Estado para garantir o direito de acesso aos 

medicamentos indicados para o tratamento do câncer, uma doença cujo tratamento 

terapêutico oferecido ainda não assegura a cura, mas oferece uma vida com mais saúde 

e dignidade. 

Em razão dos benefícios à sociedade, propõe-se o licenciamento 

compulsório dos medicamentos cuja eficácia tiver sido comprovada, nos casos mais 

recorrentes de câncer, bem como a incorporação do medicamento antineoplásico à 

Política Nacional de Atenção Oncológica em respeito ao princípio constitucional do 

atendimento integral e como concretização do direito fundamental à saúde.  
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