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RESUMO 

O objetivo geral deste estudo foi investigar a licença compulsória de patente (quebra de patente) como instrumento de acesso 

à saúde. Trata-se de um mecanismo previsto na lei nº 9.279/1996 em que nos casos de emergência nacional ou interesse da 

coletividade, ao exemplo da pandemia COVID-19, o Poder Público poderá aplicar de ofício a licença compulsória, temporária 

e não exclusiva para a exploração da patente. A pesquisa adotou o estudo observacional exploratório. Foram utilizados 

métodos mistos, combinando técnicas qualitativas e quantitativas. A questão de pesquisa consistiu na seguinte indagação: 

pode a licença compulsória de patente ser um instrumento de acesso à saúde? A resposta foi no sentido que sim, levando em 

consideração dados estatísticos sobre gastos públicos com a compra de medicamentos, insumos e etc.. Quanto aos resultados, 
o Brasil aplicou em 2007 a licença compulsória de patente por interesse público referente ao fármaco Efavirenz (indicado 

para o tratamento antiviral para adultos, adolescentes e crianças infectados pelo HIV-1). Portanto, a aplicação da licença 

compulsória de patente por interesse público se consolidou no Brasil ao ter sido aplicada pela primeira vez em 2007. 

Palavras-Chaves: Licença compulsória de patente. Acesso à saúde. Direito à saúde. 

 

 

ABSTRACT 

The general objective of this study was to investigate a compulsory patent license (patent break) as an instrument of access 

to health.  It is a mechanism foreseen by law nº 9.279 / 1996 in which, in cases of national emergency or interest of the 

community, like the pandemic COVID-19, the Public Power can officially apply the compulsory, temporary and non-

exclusive license for the exploitation of the patent. The search adopted the exploratory observational study. Mixed methods 

were used, combining qualitative and quantitative techniques. The research question consists of the following question: can 

compulsory patent license be an instrument of access to health? The answer was yes, taking into account statistical data on 

public spending on the purchase of medicines, supplies and so on. As for the results, in 2007 Brazil applied the compulsory 

patent license for public interest regarding the drug Efavirenz (indicated for antiviral treatment for adults, adolescents and 

children infected with HIV-1). Therefore, the application of the compulsory patent license for public interest was consolidated 

in Brazil when it was first applied in 2007. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, inciso XXIX, assegura aos autores de inventos 

proteção às suas criações. Trata-se da propriedade intelectual cuja finalidade é proteger as descobertas e 

invenções do ser humano. Desta forma, “a propriedade intelectual é um conjunto de direitos imateriais, 

o que constitui em um ativo intangível” (JUNGMANN, 2010, p. 93). 

O ativo intangível se refere as competências técnicas e a reputação das empresas que são 

importantes para diferenciação e representam vantagens competitivas relevantes para o mercado. Essa 

modalidade de ativos – dos quais os direitos de propriedade intelectual são um componente fundamental 

– podem ser elementos críticos para o sucesso econômico das empresas. Por isso, a gestão da propriedade 

intelectual é importante para o crescimento e fortalecimento das empresas e das economias nacionais. 

A propriedade intelectual é sistematizada em três grupos de proteção: direito autoral; propriedade 

industrial e; proteção sui generis, ou seja, aquilo que é único em seu gênero como, por exemplo, o 

conhecimento tradicional1, proteção de cultivares2 e circuito integrado3 (RUSSO, 2014, p. 95). 

Para o desenvolvimento deste estudo interessou-nos abordar as variantes e as características da 

patente que é um documento que descreve detalhadamente uma invenção que pode ser aplicada 

industrialmente, protege os direitos do inventor após o registro no órgão competente, que no Brasil é o 

Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), e integra o grupo da propriedade industrial. 

 A licença compulsória de patente prevista no artigo 68, da lei de propriedade industrial (lei nº 

9.279/1996), será aplicada quando o titular de uma patente exercer de forma abusiva os direitos 

patentários ou quando praticar abuso do poder econômico. Em suma, significa suspender 

temporariamente o direito de proteção do titular da patente. 

Por sua vez, a licença compulsória de patente por interesse público com previsão no artigo 71, 

também da lei acima mencionada, pode ser aplicada nos casos de emergência nacional ou interesse 

público4. 

A questão de pesquisa consiste na seguinte indagação: pode a licença compulsória de patente ser 

um instrumento de acesso à saúde? A resposta à hipótese é no sentido que sim, levando em consideração 

                                                      
1 A proteção dos conhecimentos tradicionais procura obter o reconhecimento da produção intelectual de uma determinada 

comunidade. Assim, a proteção é comumente mantida coletivamente. Ferreira (2013) descreve os conhecimentos tradicionais 

como um conjunto de saberes empíricos, crenças, hábitos e costumes passados ao longo das gerações nas comunidades, 

referentes à utilização do patrimônio genético de plantas e animais (RUSSO et al, 2018, p. 104). 
2 A lei nº 9.456, de 25 de abril de 1997, Lei de Proteção de Cultivares, define que a cultivar é decorrente da intervenção 

humana na manipulação genética da planta para a obtenção de uma variedade, geralmente mais resistente às pragas, à seca, 

entre outras vantagens. 
3 A topografia do circuito integrado é descrita como um conjunto organizado de interconexões, transistores e resistências 

dispostos em camadas de configuração tridimensional que descrevem a disposição dos arranjos na superfície do microchip 

(Ibid., p. 103). 
4 Interesse público deve 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 

(BANDEIRA DE MELLO, 2005, p. 51). 
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a auditoria5 do Tribunal de Contas da União (Processo nº 009.253/2015-7), onde ficou constatado que 

no período entre 2010 a 2015 o Ministério da Saúde gastou mais de R$ 2,7 bilhões com compras de 

medicamentos por determinação judicial. 

Desse valor mais de 54% (R$ 1,49 bilhão) referiram-se a aquisição de somente três medicamentos 

(Elaprase®: idursulfase; Naglazyme®: galsulfase; e Soliris®: eculizumabe), enquanto 46% (R$ 1,3 

bilhão) disseram respeito às compras dos demais itens contabilizados pelo Ministério da Saúde, ainda 

segundo a auditoria do TCU. 

Outrossim, em situações de emergência nacional, como a vivenciada atualmente pela pandemia 

do COVID-19, após o insucesso de prévias conversações com os detentores de patentes de tecnologias 

em saúde, leia-se fármacos, vacinas, insumos e etc, para a transferência de tais tecnologias, poderia o 

Poder Público aplicar a licença compulsória de patente para atender o interesse nacional, conforme 

ensina o art. 71, da Lei 9.792/1996. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Trata-se de um estudo observacional exploratório. Foram utilizados métodos mistos, combinando 

técnicas qualitativas e quantitativas. Na primeira etapa o método usado foi a análise de conteúdo. A 

abordagem usada foi sequencial, partindo dos métodos qualitativos para os métodos quantitativos. A 

escolha desta abordagem sequencial ocorreu para que os métodos qualitativos dessem subsídio aos 

quantitativos. 

A pesquisa fez uma análise documental das leis, decretos, resoluções, regulamentos e portarias 

relacionadas à licença compulsória de patente. Aplicamos a análise documental como subsídio para a 

análise de conteúdo, assim, os passos para a análise de conteúdo definidos foram: a) pré-análise do 

material: seleção e categorização das unidades de análise por tema; b) exploração do material; e c) 

tratamento dos resultados, inferência e interpretação. 

Buscas eletrônicas foram executadas nos sites da ANVISA, INPI, CONINTEC, Decit-SUS, 

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Ministério da Saúde, Conselho Nacional 

de Secretários de Saúde (CONASS), Portal Legislação do Governo Federal, Portal Decretos do Governo 

Federal, Serviço de Informação ao Cidadão (e-Sic) do Governo Federal, Tribunal de Contas da União, 

Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, Advocacia Geral da União e Conselho Nacional 

de Justiça. 

                                                      
5 Auditoria operacional, sob a forma de fiscalização de orientação centralizada (FOC), no Ministério da Saúde e nas 

Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, com o objetivo de identificar o perfil, o volume e o impacto das ações judiciais 

na área da saúde, bem como investigar a atuação do Ministério da Saúde e de outros órgãos e entidades dos três poderes para 

mitigar os efeitos negativos da judicialização nos orçamentos e no acesso dos usuários à assistência à saúde (Tribunal de 

Contas da União, Processo nº 009.253/2015-7). 
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Foram usadas as seguintes expressões de buscas: “licença compulsória” “patente”; 

“licenciamento compulsório” “patente”; “quebra de patente”; “concessão de licença” “patente”; 

“licença” “patente”. 

 

RESULTADOS 

 

Em consulta ao Serviço de Informação ao Cidadão (SIC), do Governo Federal, pedido de 

informação sob o nº 03006000028202037, restou consignado que o Brasil aplicou em 2007 a licença 

compulsória de patente por interesse público das Patentes nºs 1100250-6 e 9608839-7, na forma do 

Decreto nº 6.108/2007, disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-

2010/2007/Decreto/D6108.htm, e revogado em 2019. As patentes em questão são referentes ao fármaco 

Efavirenz (indicado para o tratamento antiviral para adultos, adolescentes e crianças infectados pelo 

HIV-1). 

A Propriedade Intelectual no Brasil 

 

A jornada evolutiva do ser humano tem sido marcada por descobertas e criações6/inovações da 

mente humana, como um produto resultante de necessidades básicas de sobrevivência. É com base neste 

cenário que se tem alcançado elevados níveis de desenvolvimento em diversas áreas (SILVA et al, 2018). 

Com base neste contexto de criação/inovação é que surge o ramo de proteção às invenções da 

mente humana, a propriedade intelectual. Proteção que de início incidia apenas aos direitos autorais7, 

pois proteger os direitos dos autores de obras literárias, artísticas era uma preocupação no final da idade 

média (séc. XV). Caminha neste sentido Barbosa (2003) ao afirmar que “antes da definição 

convencional, a expressão “Propriedade Intelectual” aplicava-se, mais restritivamente, aos direitos 

autorais”. 

Ilustrando essa fase histórica, a nível mundial, em 1883 foi criada a Convenção da União de Paris 

(CUP), que trataremos mais adiante, como sendo um dos precursores sobre propriedade intelectual, 

especialmente as patentes. Foi assinado por vários países, incluindo o Brasil. 

Logo, propriedade intelectual refere-se a um conjunto de direitos destinados a proteger a 

atividade de criação intelectual humana. Para a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) 

a proteção dada às invenções humanas, “consiste na soma de todos os direitos relativos à atividade 

intelectual humana nos domínios científico, tecnológico, literário e artístico, que possa ser protegida” 

                                                      
6 A lei 10.973/2004, define em seu art. 2º, II, criação como sendo a invenção, modelo de utilidade, desenho industrial, 

programa de computador, topografia de circuito integrado, nova cultivar ou cultivar essencialmente derivada e qualquer outro 

desenvolvimento tecnológico que acarrete ou possa acarretar o surgimento de novo produto, processo ou aperfeiçoamento 

incremental, obtida por um ou mais criadores. 

7 É o ramo do direito que protege as obras literárias, artísticas ou científicas e que regulamenta as relações jurídicas surgidas 

a partir da sua criação e utilização. As obras protegidas podem ser expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer 

suporte. A garantia de proteção ao direito de autor é prevista no artigo 5º, inciso XXVII, da Constituição Federal, e sua 

regulamentação é feita pela Lei nº 9.610/98 (BAGNATO et al, 2016). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6108.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6108.htm
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(Agência de Inovação e Empreendedorismo/Unifal-MG, 2014). 

Jungmann (2010) entende que a propriedade intelectual recai sobre um conjunto de direitos 

imateriais, gerando o que ele denomina de “ativo intangível”. Explicando, o ativo intangível se refere as 

competências técnicas e a reputação das empresas que são importantes para diferenciação e representam 

vantagens competitivas relevantes para o mercado. Essa modalidade de ativos – dos quais os direitos de 

propriedade intelectual são um componente fundamental – podem ser elementos críticos para o sucesso 

econômico das empresas. Por isso, a gestão da propriedade intelectual é importante para o crescimento 

e fortalecimento das empresas e das economias nacionais. 

Pela menção feita ao ativo intangível, importante destacar que tal instituto integra o patrimônio 

da empresa, quando desenvolvida por pessoa jurídica, ou da pessoa natural (física), quando desenvolve 

uma invenção que pelas características pode ser patenteada. 

Nesta seara, a propriedade intelectual tem se consolidado como um instrumento propulsor para 

o desenvolvimento, que desempenha papel estratégico na defesa dos ativos intangíveis. É o que propõe 

a premissa “...destaca-se a crescente importância da propriedade intelectual como fator necessário para 

proteger e facilitar o valor econômico dos ativos intangíveis, visto que são tidos como propulsores do 

crescimento e desenvolvimento econômico-social” (SANTOS & ROMEIRO, 2007). 

Essencial é observar a dicotomia entre propriedade intelectual e direitos da personalidade, uma 

vez que pode haver confusão conceitual. Então, os direitos de propriedade intelectual são aqueles 

relacionados à atividade inventiva da mente humana, proporcionando ao criador8 tirar proveito 

patrimonial de sua criação, impedindo o uso indevido por terceiros. 

Já os direitos da personalidade são aqueles relacionados à individualidade humana, ou seja, 

garantem proteção à imagem, honra, privacidade e ao nome, por exemplo. Tais direitos são ligados ao 

ser humano. 

Superada esta rápida explicação e voltando aos conceitos iniciais, podemos citar que não há um 

consenso sobre a exata definição do que seja propriedade intelectual, nem mesmo a Convenção que 

instituiu a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) (1967) fez essa definição formal, 

informando dentre outros pontos, quais os direitos submetidos à proteção da propriedade intelectual 

(artigo. 2º, viii, da Convenção). De toda sorte, Barbosa (2003) ensina que: 

A Convenção da OMPI define como Propriedade intelectual, a soma dos direitos relativos às 

obras literárias, artísticas e científicas, às interpretações dos artistas intérpretes e às execuções dos 

artistas executantes, aos fonogramas e às emissões de radiodifusão, às invenções em todos os domínios 

da atividade humana, às descobertas científicas, aos desenhos e modelos industriais, às marcas 

industriais, comerciais e de serviço, bem como às firmas comerciais e denominações comerciais, à 

proteção contra a concorrência desleal e todos os outros direitos inerentes à atividade intelectual nos 

                                                      
8 A lei 10.973/2004, define em seu art. 2º, III, criador como sendo a pessoa física que seja inventora, obtentora ou autora da 

criação. 
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domínios industrial, científico, literário e artístico. 

Para a OMPI, a propriedade intelectual se debruça sobre todos os direitos relativos à criação da 

mente humana na órbita tecnológica, científica, literária, artística. Isto posto, a descrição trazida sobre 

os direitos protegidos na Convenção da OMPI é extensa e taxativa, servindo de parâmetro a nível 

mundial, para que os países signatários repliquem em suas legislações a proteção mínima nela 

estabelecida. 

De modo geral, o instituto da propriedade intelectual é sistematizado em três grupos: propriedade 

industrial (marca, patente, desenho industrial, indicação geográfica, segredo industrial e repressão à 

concorrência desleal), direito autoral (direito do autor, direitos conexos e programa de computador) e 

por fim, a proteção sui generis, ou seja, aquilo que é único em seu gênero (topografia de circuito 

integrado, cultivar e conhecimento tradicional). 

A propriedade intelectual foi dimensionada em quatro categorias: a dimensão temporal, em que 

a proteção aos direitos vigora por um lapso temporal regulado por lei, onde o titular poderá explorar 

economicamente o sujeito de proteção; a dimensão do escopo do direito, apresenta uma delimitação da 

proteção por meio de lei; dimensão da segurança jurídica, evita a exploração indevida por terceiros, sem 

prévia autorização do titular e; dimensão da territorialidade do direito de propriedade industrial, a 

proteção alcança somente os limites territoriais do país de depósito, após a concessão pelo órgão 

responsável, no Brasil é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). 

O INPI que logo falaremos no nosso próximo tópico, executa os procedimentos de depósito de 

inovações, com claro propósito de dar proteção e segurança jurídica ao criador; o incentivo à invenção 

é crucial para o desenvolvimento de um país, proporcionando-o vantagens competitivas. 

Pensando desta forma, pode-se afirmar que a inovação é uma reposta nova para problemas 

antigos, é o caminho por onde trafega o crescimento econômico e social, gerando competitividade e 

rentabilidade, tendo como proteção a propriedade intelectual (MIRANDA et al, 2017). 

O empreendedorismo moderno tem como uma de suas funções a combinação criativa dos 

recursos disponíveis, caracterizando aquilo que Schumpeter (2000) chama de inovação, pois para ele 

inovar “é a introdução de um novo processo tecnológico, produto, fonte de recursos e formas de 

organização industrial”. O desenvolvimento de novas tecnologias, ou seja, o processo de inovação, é um 

dos responsáveis pelo crescimento socioeconômico de um país, conforme já mencionado em linhas 

anteriores. 

Neste sentido, e para ilustrar o panorama de inovação no Brasil entre 2008-2017, sobre os pedidos 

de patentes de invenção, registrou-se uma evolução via Tratado de Cooperação em matéria de Patente 

(PCT)9, onde em 2008 foram depositados 16.830 pedidos, passando para 18.268 pedidos em 2017, já os 

depósitos direto no INPI, em 2008 foram depositados 6.290 pedidos de patentes de invenção e em 2017, 

                                                      
9 O PCT é um tratado internacional que proporciona um sistema para o depósito de pedidos de patente e que permite que se 

obtenham patentes em diversos países em todo o mundo na base de um único pedido de patente. 



116 
 

7.390 pedidos (INPI, 2018). 

A propriedade intelectual visa entre outras coisas, proteger os direitos do criador/inventor. A 

inovação pode ser identificada como uma ferramenta para concretizar negócios, ao exemplo dos 

contratos de tecnologias, que dentre outros objetos, pode pautar a transferência de tecnologia10 e a 

cooperação tecnológica11, por exemplo. Ambas, atualmente podem ser visualizadas na Lei 10.973/2004. 

 

Função social da propriedade intelectual 

 

A propriedade intelectual para atender a sua função social (o interesse social, desenvolvimento 

tecnológico e econômico de um país) deve promover o acesso à saúde, o que compreende medicamentos, 

procedimentos cirúrgicos, exames clínicos, produtos médicos, vacinas e etc. Assim, a efetivação do 

direito à saúde é uma das maiores responsabilidades do Poder Público, o qual busca implementar (ou 

tenta) o maior número de políticas públicas. 

Ao exemplo do programa Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo (PDP) do Sistema Único 

de Saúde (SUS) que, segundo o Ministério da Saúde, tem a finalidade de ampliar o acesso aos 

medicamentos e produtos médicos essenciais por meio do fortalecimento do complexo industrial do País. 

O objetivo definido pelo SUS foi o de incentivar o desenvolvimento nacional para reduzir os 

custos com a compra dos medicamentos e produtos para saúde importados ou que representam um alto 

custo. Estas parcerias são realizadas entre duas ou mais instituições públicas ou entre instituições 

públicas e empresas privadas, buscando a produção pública nacional (Ministério da Saúde, 2019). 

Acentua-se que, a saúde pública no Brasil é deficiente, carente de recursos básicos, desde 

insumos aos recursos humanos, pois cerca de 1,432 milhão de pessoas não conseguiram atendimento de 

saúde na primeira vez que procuraram (IBGE, 2018). Corroborando, as novas estatísticas mundiais de 

saúde afirmam que menos da metade da população mundial é beneficiada com todos os serviços de saúde 

essenciais (OMS, 2018). 

Portanto, a solução tem sido recorrer ao Poder Judiciário para a concretização do direito à saúde. 

Conforme relatório sobre a judicialização da saúde do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), entre os anos 

2009 a 2017 houve aumento de 85% no número de ações judiciais, sendo que o número de 3.132.664 de 

ações judiciais em 2009 passou para 4.373.418 em 2017. 

Outro ponto importante é que segundo o relatório do Tesouro Nacional sobre os aspectos fiscais 

da saúde no Brasil, os gastos da União com a saúde passaram de 50 bilhões em 2008 para 117,1 bilhões 

                                                      
10 A transferência de tecnologia consiste no licenciamento de conhecimentos, atividades e soluções industriais produzidos 

geralmente por uma empresa à outra que tenha capacidade econômica e técnica para dar continuidade e explorar os resultados. 
11 Os contratos de cooperação tecnológica têm por objeto o compartilhamento dos recursos, custos e recursos humanos para 

a formação de competência técnica com habilidades para o domínio das tecnologias uteis ao desenvolvimento de produtos 

e/ou procedimentos produtivos capazes de suprir a finalidade do contrato. 
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em 2017, sendo quase 2/3 desse total com financiamentos de média12 e alta13 complexidade (MAC), 

atenção básica14 e assistência farmacêutica. 

Logo, é neste cenário que está inserida a proteção das patentes farmacêuticas fazendo com que o 

acesso à saúde se torne um desafio para o Brasil. Há também um desafio internacional, pois “em 2010, 

por exemplo, quase 100 milhões de pessoas foram levadas à pobreza extrema por terem que pagar pelos 

serviços de saúde com dinheiro dos próprios bolsos” (World Health Statistics, 2018). 

No Brasil, em 2007, pela primeira vez a licença compulsória de patente foi aplicada, afastando a 

proteção patentária do medicamento Efavirenz. Segundo o programa DST/AIDS do Ministério da Saúde, 

esse era o principal medicamento no tratamento contra a AIDS, assim naquela época 38% dos pacientes 

com HIV no Brasil foram medicados com este fármaco, o que gerou o custo anual de 42, 9 milhões de 

dólares em 2007. 

 

Licença compulsória de patente no Brasil 

 

Como marco histórico da licença compulsória de patente no Brasil o Código de Propriedade 

Industrial de 1945 permitia sua aplicação na hipótese de não exploração da patente nos dois anos 

subsequentes à sua concessão. Por obvio, a licença compulsória é um mecanismo inteligente que a lei 

previu, no caso brasileiro a lei 9.279 de 1996, para a promoção do acesso às tecnologias. É uma forma 

de promover o desenvolvimento tecnológico, econômico e social (PINHEIRO et al, 2017, p. 34). 

A licença compulsória de patente (ou quebra de patentes) é o meio pelo qual o Poder Público 

exerce sua influência, intervindo na esfera privada do detentor da patente “a fim de que o exercício do 

direito reconhecido não seja feito de forma abusiva e nociva contrários ao bem-estar social [...] para 

impor a utilização do bem em conformidade com a sua finalidade social” (BEZERRA, 2010, p. 114). 

Desta forma, seguindo as diretrizes estabelecidas pelo Acordo sobre Aspectos dos Direitos da 

Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio (ou Acordo TRIPS sigla em inglês) do qual o Brasil 

é signatário, os países com baixo desenvolvimento estão habilitados a aplicar a licença compulsória para 

promover o acesso aos medicamentos nas seguintes situações: (i) recusa de contratar, que consistiria na 

negação de um titular da patente de anuir uma licença voluntária requerida em termos comerciais 

razoáveis, na hipótese de a não concessão da licença afetar a disponibilidade de um produto ou o 

                                                      
12 A média complexidade ambulatorial é composta por ações e serviços que visam atender aos principais problemas e agravos 

de saúde da população, cuja complexidade da assistência na prática clínica demande a disponibilidade de profissionais 

especializados e a utilização de recursos tecnológicos, para o apoio diagnóstico e tratamento (Assistência de Média e Alta 

Complexidade no SUS, 2007). 
13 Conjunto de procedimentos que, no contexto do SUS, envolve alta tecnologia e alto custo, objetivando propiciar à 

população acesso a serviços qualificados, integrando-os aos demais níveis de atenção à saúde (atenção básica e de média 

complexidade) (Ibid., 2007). 
14 A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a 

promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, redução de danos e a 

manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de saúde e autonomia das 

pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das coletividades (BRASIL, Portaria nº 2.488 de 2011). 
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desenvolvimento de uma atividade; (ii) estado de emergência nacional, consequência de uma catástrofe 

natural, uma guerra ou uma epidemia, pandemia; (iii) crise de saúde pública, haja vista a necessidade de 

se assegurar à população o acesso a medicamentos essenciais, resguardando a primazia do interesse 

público, inclusive por razões de segurança nacional; (iv) conduta anticoncorrencial; (v) uso 

governamental em bases não-comerciais, visando a propiciar acesso a medicamentos; (vi) dificuldade 

ao acesso a saúde ou impedimento ao desenvolvimento de um setor vital à economia do país; (vii) 

interesse público, amplamente definido (CORRÊA, 2001, p. 17). 

Por ser a licença compulsória de patente aplicada aos medicamentos objeto deste projeto, frisa-

se que a patente “no tocante ao direito à saúde, apesar de estimular a produção de novos medicamentos 

[...], por vezes, caso exista abuso no exercício de sua exploração, permitirá que o laboratório fixe o preço 

do medicamento em níveis extremamente elevados” (OLIVEIRA et al., 2015, p. 322). 

Neste sentido, a Comissão Permanente sobre o Direito de Patentes, da Organização Mundial da 

Propriedade Intelectual (OMPI) tem debatido nos últimos anos a exclusão e limitação da proteção 

patentária por meio de quatro tipos de flexibilidades: a) flexibilidades com relação aos períodos de 

transição; b) flexibilidades com relação ao método de implementação das obrigações do Acordo TRIPS; 

c) flexibilidades com relação à proteção dos direitos (para cima ou para baixo); e d) flexibilidades com 

relação às medidas para fazer respeitar os direitos. 

Assim, nas palavras de CARVALHO (2017), flexibilidade “significa as maneiras alternativas de 

transpor as obrigações do Acordo TRIPS para as leis nacionais de modo a acomodar os interesses 

nacionais, mas sem violar aquelas obrigações”. 

Continuando, “as flexibilidades são dispositivos que visam mitigar os efeitos perversos dos 

direitos conferidos ao detentor da patente, buscando restabelecer o equilíbrio entre os direitos de 

propriedade intelectual e o direito a acesso ao conhecimento” (ABIA, 2011, p. 22). Logo, a Lei de 

Propriedade Industrial (lei 9.279/1996) visando preservar esse equilíbrio socioeconômico e o bem-estar 

social, incluiu algumas flexibilidades à proteção patentária em seus artigos 68 à 74. 

Posto isto, o direito à saúde e a propriedade intelectual obrigatoriamente devem manter um 

equilíbrio em suas relações visando preservar o interesse público, e desta forma, deve-se evitar 

comportamento que afaste o exercício do direito de exploração da patente de sua função econômica, 

incentivar a inovação; deve-se também coibir ações que se desviem dos valores e preferências sociais 

assegurados na Constituição, como por exemplo, o acesso à saúde (OLIVEIRA et al., 2015, loc. cit.). 

O direito fundamental à saúde está consagrado no artigo 6º da Constituição Federal como um 

direito social. Saúde em sentido amplo pode ser conceituada como um estado de harmonia funcional 

entre físico e psíquico de uma pessoa. O direito à saúde é visualizado sob dois panoramas: um objetivo 

que protege o titular contra as arbitrariedades do Estado e dos particulares; e outra prestacional que 

efetiva o acesso à saúde (BATISTA et al, 2015). 
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O direito à saúde pode ser efetivado mediante políticas públicas15 sociais e econômicas. Por este 

motivo, o direito à saúde, especificamente aos medicamentos, pode e deve ser garantido por meio de 

políticas públicas de assistência farmacêutica, que tratam da “proteção e recuperação da saúde individual 

e coletiva, tendo os medicamentos como insumos essenciais e visando à viabilização do acesso aos 

mesmos” (XAVIER et al, 2017). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo geral deste estudo foi investigar o instituto da licença compulsória de patente por 

interesse público como instrumento de acesso à saúde. Para tanto, levou em consideração a identificação 

de casos práticos de aplicação da quebra de patente e os vultosos gastos do Poder Público com a compra 

de medicamentos. 

Um ponto que merece destaque, seria um possível embate entre o direito de propriedade, que 

garante aos autores de inventos industriais proteção e gozo sobre suas invenções, e o direito subjetivo 

de a coletividade ter acesso às invenções/tecnologias em saúde. 

Conclui-se que a aplicação da licença compulsória de patente (ou quebra de patente) por interesse 

público se consolidou tanto formal, por ter previsão legal na lei 9.279/1996, quanto materialmente, por 

ter sido aplicada no Brasil em 2007 no caso do medicamento Efavirenz para o combate ao HIV. 

Assim, levando em consideração a situação socioeconômica brasileira não soa razoável que no 

período de 5 (cinco) anos (2010 a 2015) o País gaste-se mais de R$ 2,7 bilhões com compras de 

medicamentos por determinação judicial, segundo o Ministério da Saúde. Esta vultosa soma poderia ter 

sido revertida ao Complexo Industrial e Inovação em Saúde para o desenvolvimento/transferência de 

tecnologias em saúde, ou como última opção, ter aplicado a licença compulsória de patente por interesse 

público. 

Desta forma, não se pode olvidar que a licença compulsória de patente por interesse público é de 

fato um instrumento apto a possibilitar o acesso da coletividade à saúde, em situações excepcionais 

como, por exemplo, epidemias e pandemias (COVID-19) quando o Estado, seja por insuficiência de 

recursos financeiros, seja pela ausência de tecnologias em saúde, não consegue atender necessidades 

vitais em saúde (lato sensu) de sua população. 

 

 

 

 

 

                                                      
15 Políticas públicas também abarcam uma série de questões setoriais que são entrelaçadas, assíncronas e espacialmente 

sobrepostas (FURTADO et al., 2015). 



120 
 

REFERÊNCIAS 

 

ALVES, Danielle Garcia. Direito à saúde: por uma prestação ética do Estado. 2017. 114 f. 

Dissertação (Mestrado em Direito) - Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, SE, 2016. 

Disponível em: <https://ri.ufs.br/handle/riufs/6962>. Acesso em: 29 abr. 2019. 

 

ACORDO SOBRE ASPECTOS DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL 

RELACIONADOS AO COMÉRCIO. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/27-trips-

portugues1.pdf>. Acesso em: 23 abr. 2019. 

 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil (1988). In: ANGHER, Anne Joyce (org.). 

Vade Mecum acadêmico de direito Rideel. 24. ed. São Paulo: Rideel, 2017. 

 

_________. Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011. Disponível em: 

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2488_21_10_2011.html>. Acesso em: 20 jun. 

2019. 

 

_________. Lei 9.279, de 14 de maio de 1996. In: ANGHER, Anne Joyce (org.). Vade Mecum 

acadêmico de direito Rideel. 24. ed. São Paulo: Rideel, 2017. 

 

_________. Lei 9.456, de 25 de abril de 1997. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9456.htm>. Acesso em: 20 jun. 2019. 

 

_________. Relatório de auditoria TC 009.253/2015-7. In: Tribunal de Contas da União. Disponível 

em: <https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-

completo/%252a/NUMACORDAO%253A1787%2520ANOACORDAO%253A2017/DTRELEVANC

IA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/sinonimos%3Dfalse>. Acesso em: 05 

mai. 2019. 

 

_________. Parceria para o desenvolvimento produtivo. In: Ministério da Saúde. Disponível em: 

<http://portalms.saude.gov.br/saude-de-a-z/parcerias-para-o-desenvolvimento-produtivo-pdp>. Acesso 

em: 20 mai. 2019. 

 

_________. Programa DST/AIDS. In: Ministério da Saúde. Disponível em: 

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cd03_17.pdf>. Acesso em: 19 mai. 2019. 

 

_________. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Assistência de Média e Alta Complexidade 

no SUS. Brasília: CONASS, 2007. Disponível em: 

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/colec_progestores_livro9.pdf>. Acesso em: 20 jun. 2019.  

 

_________. Agência IBGE notícias. In: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. Disponível em: 

<https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/21301-

saude-avanca-mas-segue-longe-do-idealizado-em-1988>. Acesso em: 25 mai. 2019. 

 

_________. Aspectos fiscais da saúde no Brasil. In: Tesouro Nacional: 2019. Disponível em: 

<https://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/318974/AspectosFiscaisSa%C3%BAde2018/a

7203af9-2830-4ecb-bbb9-4b04c45287b4>. Acesso em: 25 mai. 2019. 

 

_________. Direitos de propriedade intelectual e acesso aos antirretrovirais : resistência da 

sociedade civil no sul global : Brasil, Colômbia, China, Índia, Tailândia. Organizadores Renata Reis,  

Veriano Terto Jr. e Maria Cristina Pimenta]. - Rio de Janeiro: ABIA, 2011. 

 

BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo. 19. ed. São Paulo: 

https://ri.ufs.br/handle/riufs/6962
http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/27-trips-portugues1.pdf
http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/27-trips-portugues1.pdf


121 
 

Malheiros, 2005. 

 

BATISTA, C. K; CALIL, M. L. O direito fundamental de acesso a medicamentos e a função social da 

propriedade imaterial no brasil. Revista De Direito Sanitário, v. 17. n. 1. p. 106-121. 2016. Disponível 

em: <https://doi.org/10.11606/issn.2316-9044.v17i1p106-121>. Acesso em: 30 jun.2019. 

 

BEZERRA, Matheus Ferreira. Patente de medicamentos: quebra de patente como instrumento de 

realização de direitos. Curitiba: Juruá, 2010. 

 

BARBOSA, D. B. A nova regulamentação da licença compulsória por interesse público. 2003. 

 

CARVALHO, Nuno Pires de. Acordo TRIPS comentado. 2. ed. Belo Horizonte: 2017. 

 

CORRÊA, Carlos M. Public Health and Patent Legislation in Developing Countries. Tulane J. of 

Technology & Intellectual Property, New Orleans, Spring, 2001. 

 

FURTADO, Bernardo Alves; SAKOWSKI, Patrícia; TÓVOLLI, Marina Eds. Modelagem de sistemas 

complexos para políticas públicas. IPEA, Brasília, 2015. 

 

CONSTITUIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE – OMS. Disponível em: 

<http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/OMS-Organiza%C3%A7%C3%A3o-Mundial-da-

Sa%C3%BAde/constituicao-da-organizacao-mundial-da-saude-omswho.html>. Acesso em: 17 mai. 

2019. 

 

JUNGMANN, D. M. Inovação e propriedade intelectual: guia para o docente. Brasília: SENAI, 2010. 

 

LÔBO, Edilene; SANTIAGO, Frederico Dutra. Ativismo judicial e direito à saúde: a quebra dos 

princípios sensíveis e organizatórios do Estado brasileiro. Revista de direito administrativo e gestão 

pública. Brasília, v. 3. n. 1. p.121-138, jan/jun. 2017. Disponível em: 

<http://dx.doi.org/10.26668/IndexLawJournals/2526-0073/2017.v3i1.2049>. Acesso em: 22 abr. 2019. 

 

MIRANDA, D. P. S. ET AL. Propriedade intelectual no Brasil: evolução e impactos dos núcleos de 

inovação tecnológica. Proceeding of ISTI, v. 8. n.1, p. 370–379, 2017. 

 

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES. Disponível em: 

<http://delbrasomc.itamaraty.gov.br/pt-br/acordo_trips.xml>. Acesso em: 20 mai. 2019. 

 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL (OMPI). INSTITUTO 

NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). Curso geral de propriedade intelectual à 

distância: DL 101P BR/2017/OMPI-INPI. 

 

OLIVEIRA, Carolina Schabbach; SANT’ANNA, Leonardo Da Silva; FERREIRA, Aldo Pacheco. 

Licença compulsória e a parceria de desenvolvimento produtivo: assegurando o direito à saúde no Brasil. 

Revista Jurídica da Presidência. Brasília, v. 17. n. 112. Jun./Set. p. 315-340. 2015. Disponível em: 

<https://revistajuridica.presidencia.gov.br/index.php/saj/article/view/1116/1108>. Acesso em 21 jun. 

2019. 

 

PINHEIRO, FLÁVIO MARIA LEITE; PILATI, J. I. A licença compulsória como medida de efetividade 

dos direitos humanos. Revista Brasileira de Direito Empresarial, v. 3. n. 1, p. 13–39, 2017. 

 

RUSSO, Suzana Leitão et al. Propriedade intelectual, tecnologias e inovação. Aracaju: Associação 

Acadêmica de Propriedade Intelectual, 2018. 

 

SANTOS, NIVALDO DOS; ROMEIRO, V. Propriedade industrial como instrumento indutor de 

http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/OMS-Organiza%C3%A7%C3%A3o-Mundial-da-Sa%C3%BAde/constituicao-da-organizacao-mundial-da-saude-omswho.html
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/OMS-Organiza%C3%A7%C3%A3o-Mundial-da-Sa%C3%BAde/constituicao-da-organizacao-mundial-da-saude-omswho.html
http://dx.doi.org/10.26668/IndexLawJournals/2526-0073/2017.v3i1.2049
http://delbrasomc.itamaraty.gov.br/pt-br/acordo_trips.xml


122 
 

inovação e desenvolvimento tecnológico no setor produtivo. Revista Processos Químicos, v. Jul/Dez, 

2007. 

 

UNIFAL-MG, A. DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO. Propriedade intelectual. 

 

WORLD HEALTH STATISTICS 2018. Disponível em: 

https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5676:organizacao-

mundial-da-saude-divulga-novas-estatisticas-mundiais-de-saude&Itemid=843>. Acesso em: 19 mai. 

2019. 

 

XAVIER, Elton Dias; FERREIRA, Sheile Nayara. O licenciamento compulsório de patente de 

medicamentos. 3º Encontro Internacional de Pesquisadores em Esporte, Saúde, Psicologia e Bem-Estar 

(EIPSE). Revista portuguesa de ciências do desporto. Porto. 2016. Disponível em: 

<https://rpcd.fade.up.pt/_arquivo/artigos_soltos/2017-S2A/03.pdf>. Acesso em: 24 abr. 2019. 

 

 

 

 

 

 

 


