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RESUMO 

 
Esta pesquisa tem por objetivo o estudo da Licença Compulsória de Patentes, 
especialmente nos casos de emergência nacional e interesse público, descritos na 
Lei de Propriedade Industrial. Ela é justificada pela forma que o recente caso de 
pandemia da COVID-19, que evidenciou possíveis fragilidades na utilização da 
ferramenta do licenciamento compulsório. Os projetos de leis que visam mitigar essa 
possível deficiência do sistema são o objeto de debate da pesquisa, frente ao 
fenômeno da pandemia. Para tanto, realizou-se pesquisa exploratória, com 
levantamento bibliográfico de modo dedutivo. A análise dos dados foi realizada de 
modo comparativa, por meio da metodologia de análise de conteúdo, sendo 
apresentados dois produtos. O primeiro deles trata-se de um artigo que apresenta e 
analisa os projetos de lei protocolados após a declaração de pandemia, sobre o 
licenciamento compulsório. O segundo produto é sugestão de protocolo operacional, 
na forma de resolução, a fim de padronizar o processo de concessão de licenças 
compulsórias de patentes no Brasil.  
 
Palavras-chaves: Propriedade Intelectual; Transferência de Tecnologia; Interesse 
Público; Covid-19. 
 
 
ABSTRACT 
 
This research aims to study the compulsory patent license, particularly in matters 
such as national emergency and public interest, as described in the Industrial 
Property Law. It is substantiated by the way in which the recent pandemic, 
associated with other national health emergency cases showed possible weaknesses 
in the use of the compulsory licensing tool. The debate over the bills which aim to 
mitigate the possible deficiency of the system, in face of the pandemic scenario, is 
part of the study. Therefore, exploratory research was carried out with bibliographic 
survey in a deductive method. Data analysis was performed comparatively using the 
content analysis methodology. As a result, it was noted that more than legislative 
changes, there is a need to establish administrative procedures for granting licenses. 
At the same time, a paper and a normative ruling were presented. The first one 
demonstrates and analyzes the bills filed after the declaration of a pandemic on 
compulsory licensing. The second one is a suggestion on operational protocol in 
resolution to standardize the process for granting compulsory patent licenses in 
Brazil. 
 
Keywords: Intellectual Property; Technology transfer; Public interest; Covid-19. 
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1 APRESENTAÇÃO 

 

O trabalho aqui apresentado constitui etapa formativa para obtenção do titulo 

de Mestre através do programa de pós-graduação stricto sensu em Propriedade 

Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação – PROFNIT. O PROFNIT é 

dedicado ao aprimoramento da formação profissional para atuar nas competências 

dos Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs) e nos Ambientes Promotores de 

Inovação nos setores acadêmico, empresarial, governamental, organizações sociais, 

e outros. O programa é uma iniciativa da Associação Fórum Nacional de Gestores 

de Inovação e Transferência de Tecnologia – FORTEC que, em articulação com 32 

Pontos Focais geridos por Universidades Federais, Universidades Estaduais e 

Institutos Federais, executam o programa. 

Este estudo foi desenvolvido no âmbito do PROFNIT – Ponto Focal 

Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, no sul da Bahia, coordenado pelo 

Prof. Dr. Alfredo Dib Abdul Nour, e foi escrito pelo mestrando Gabriel dos Santos 

Machado, sob a orientação do Prof. Dr. Washington de Jesus Sant´anna da Franca 

Rocha, com a finalidade de produzir conhecimento através de um artigo científico e 

um produto dentro do tema proposto. 

O trabalho apresentado é fruto da possibilidade de reflexão sobre a aplicação 

da ferramenta da licença compulsória de patentes a um caso concreto. A ciência já 

pôde observar e analisar casos em que a ameaça do uso licenças compulsórias de 

medicamentos foram utilizadas, inclusive no Brasil, de modo a reduzir preços de 

certos medicamentos (SCOPEL; CHAVES, 2016). Bem como pôde observar e 

analisar o único processo de concessão de licença compulsória de patente no Brasil 

(RODRIGUES; SOLES, 2009). Ocorre que, pela primeira vez em nossa geração, 

estamos submetidos ao fenômeno de uma pandemia.  

Próximo ao fim do ano de 2019, na cidade de Wuhan, na República Popular 

da China, foram registrados diversos casos de síndrome aguda respiratória. Esse 

fenômeno se espalhou de tal forma no mundo que, em 11 de março de 2020, a 

Organização Mundial de Saúde - OMS declarou, através de seu presidente, em uma 

conferencia de imprensa em Genebra: “consideramos que o Covid-19 pode ser 

caracterizado como uma pandemia".  

 Desde então, mortes ocorridas por conta da pandemia estão ligadas ao fato 

de não haver equipamentos ou medicamentos adequados para o tratamento 
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necessário. A partir desta realidade estabeleceu-se uma corrida para aquisição dos 

insumos necessários à contenção da pandemia - máscaras, respiradores, 

medicamentos, entre outros. Esse período foi ilustrado por disputas internacionais 

que envolveram apreensões de cargas e limitações das exportações de tais 

produtos (LISTER, SHUKLA; BOBILLE, 2020).  

Nesse contexto, o tema relativo às Licenças Compulsórias ganhou ainda mais 

relevância e notoriedade, com diversas reportagens apresentando-a como a solução 

para dissolver os monopólios de produção (ZUCOLOTO; MIRANDA; PORTO, 2020). 

Esses são gerados pelos direitos estabelecidos pelas patentes das tecnologias 

envolvidas nos processos de produção dos insumos ligados ao tratamento da 

pandemia. 

O objetivo desse estudo é analisar a ferramenta legal da Licença Compulsória 

de Patentes em casos de crises humanitárias relacionadas às barreiras para o 

acesso à saúde. Através da pesquisa buscamos verificar se as normas nacionais 

vigentes, que regem o tema, necessitam de alterações para torna-las mais 

eficientes, e propomos uma solução possível. 

Os problemas desta pesquisa se consolidaram a essa altura, a saber, de que 

modo mitigar os interesses particulares dos titulares das patentes em conciliação 

com os interesses difusos da população que anseia por tratamento médico em um 

momento excepcionalmente grave de emergência nacional e interesse público? E, é 

a licença compulsória a ferramenta necessária e suficiente para conciliar esses dois 

interesses?  

Para tentar responder a estas indagações, foi realizada uma pesquisa que 

deu origem ao primeiro produto deste trabalho. Trata-se de um artigo científico que 

analisa os projetos de leis que visam alterar o regramento vigente acerca da licença 

compulsória no Brasil com a justificativa de torna-lo mais eficiente para responder ao 

contexto social e econômico gerado pela pandemia.  

Por estarmos inseridos em um contexto de mestrado profissional, no qual é 

incentivada a produção soluções para os problemas da pesquisa, nos debruçamos 

em desenvolver uma proposta de efetivação do instrumento da licença compulsória 

através de uma resolução administrativa. Diz respeito a um protocolo operacional 

que apresenta uma sugestão de padronização do processo de concessão de 

licenças compulsórias de patentes. 
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 Esperamos, assim, contribuir com a construção do conhecimento necessário 

ao combate a esta pandemia e, em outros momentos, quando a humanidade 

enfrentar emergências publicas relacionadas à saúde, em especial, quando isso se 

traduzir na dificuldade de acesso aos produtos para tratamento por conta de 

imbróglios relacionados à patentes. 

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

De acordo com a notícia veiculada pela Folha de São Paulo (FARIAS, 2017), 

o governo brasileiro arca com um alto custo referente à compra de medicamentos 

cujo direito de acesso se deu por força de decisão judicial. Esse montante 

ultrapassou os 1,2 bilhão em 2016 e quase 1 bilhão de reais em 2017. Muitos 

desses medicamentos poderiam ser produzidos no Brasil por um custo muito menor. 

O cenário descrito acima é comum há muitos anos no Brasil. Mas, ele pode 

ser agravado de um modo sem precedentes quando tratamos de uma pandemia 

global. Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS), 

caracterizou o contágio exercido pela Covid-19 como uma pandemia. Até 28 de 

novembro de 2020, segundo DATASUS (BRASIL, 2020), o quadro da pandemia no 

Brasil era o seguinte: 6.238.350 milhões de pessoas contaminadas; 5.536.524 

milhões de pessoas recuperadas e; 171.974 mil mortes. Nesse contexto global, os 

países mais ricos saíram na frente em comprar e armazenar os insumos necessários 

ao tratamento, deixando uma grande demanda nos países mais pobres com pouca 

oferta desses bens. 

Nessa conjuntura, a ciência recebeu papel de destaque. Várias são as 

pesquisas que se debruçam em encontrar soluções para o tratamento e a cura da 

Covid-19. São inúmeros projetos nas áreas de fármacos, vacinas, equipamentos 

hospitalares, procedimentos clínicos, entre outros que versam sobre a saúde mental 

durante o isolamento, economia, comunicações, etc.  

É nesse aspecto que justificamos nossa pesquisa, a saber, da necessidade 

de contribuir cientificamente para resolução de um problema que afeta a toda 

sociedade. Os estudos sobre propriedade intelectual e sobre o sistema de patentes 

podem produzir conhecimento técnico científico que permita aprimorar nossas 

capacidades de gerir a propriedade intelectual para o bem comum. As reflexões 
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apresentadas podem nos conduzir a possíveis soluções para o dilema estabelecido, 

qual seja: o interesse particular do titular da patente, frente o interesse difuso para o 

acesso à saúde por meio de tecnologias patenteadas. 

 

1.2  PROBLEMA 

 

Durante o período de vigência da Lei de propriedade industrial, que prevê a 

possibilidade de concessão da licença compulsória em casos de emergência 

nacional e interesse público, esses instrumentos fora utilizado uma única vez, a 

saber, para o medicamento Efavirenz, utilizado no tratamento do HIV (RODRIGUES, 

2009). 

Nesses anos, outros debates envolvendo a licença compulsória de 

medicamentos emergiram, a exemplo do caso do Sofosbuvir (MASINI, 2017). E, 

mais recentemente, com a declaração de pandemia por Covid-19, novamente esse 

debate ganhou espaço, inclusive com uma movimentação parlamentar incomum, 

materializada em um grande volume de projetos de leis que visam aprimorar o 

procedimento de licenciamento compulsório de patentes no Brasil (BRASIL, 2020a, 

2020b, 2020c, 2020d, 2020e, 2020g). 

Levando em consideração o grande movimento parlamentar correlato ao 

contexto descrito, no qual foram apresentados seis novos projetos de leis para 

alterar o processo concessão licenças compulsórias, questionamo-nos: As propostas 

de leis apresentadas no congresso nacional apresentam soluções para a mitigação 

do interesse público e do interesse privado no que tange ao acesso à saúde? Qual o 

arranjo legal ou administrativo seria capaz de operacionalizar a concessão da 

licença compulsória? 

 

1.3 OBJETIVO GERAL 

 

Analisar as propostas de alterações da legislação brasileira quanto à forma de 

concessão da licença compulsória de patentes como ferramenta de conciliação dos 

interesses do titular da patente e dos interesses difusos relativos ao acesso à saúde 

em casos de emergência nacional e interesse público. 
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1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

- Estudar a necessidade de atualização legislativa acerca da licença 

compulsória e seu processo de concessão. (Artigo) 

 

- Desenvolver um protocolo operacional que possibilite a realização do 

processo de concessão de licença compulsória, baseado nos princípios da 

administração pública. (Produto). 
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2 METODOLOGIA 

 

Este estudo apresenta uma análise das novas propostas de alteração 

legislativa no que concerne a concessão de licenças compulsórias. Para Gil (2008), 

essa pode ser caracterizada como uma pesquisa exploratória. Os procedimentos 

adotados consistem de bibliográfico, que são majoritariamente dedutivos 

(MARCONI; LAKATOS, 2010), e comparativos (GIL, 2008), no que se refere à 

análise dos dados explorados. 

Na pesquisa bibliográfica foi utilizado material acessível ao público em geral, 

como livros, artigos, dissertações, documentos de patentes e na rede mundial de 

computadores. Também, realizou-se pesquisa nos sites dos órgãos públicos, em 

matérias jornalísticas, notas oficiais e outros. Todos esses elementos forneceram o 

arcabouço teórico necessário à pesquisa. 

Para esse projeto foram pesquisados 15 projetos de leis que foram estudados 

quanto a sua a origem, a situação e o período de apresentação das proposições. 

Nas propostas, analisaram-se as categorias: (1) Justificação; (2) Alteração proposta; 

(3) Temporalidade e; (4) Efeito prático. Após isso, os projetos de leis foram 

confrontados com a lei vigente. Desse estrato foram escolhidos 06 projetos de leis, 

principalmente por terem sido protocolados em um contexto excepcional de 

pandemia, com o objetivo de aprimorar a legislação para responder a esse 

fenômeno social. 

 

A metodologia aplicada no tratamento dos documentos foi a “Análise de 

Conteúdo”, notadamente difundida por Bardin, conceitua essa metodologia como 

“um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 

indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas)” (BARDIN, 2011, 

p.47) 

Após a análise e a sistematização dos resultados, elaborou-se uma proposta 

de intervenção a partir da conclusão de que as alterações propostas, bem como a 

legislação vigente, apesar de apresentarem abordagens distintas, são suficientes em 

seu papel normativo, contudo, não apresentam diretrizes administrativas de 
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execução para concessão das licenças. O instrumento proposto constituiu em um 

protocolo operacional a ser aplicado pelo Poder Executivo enquanto solução de 

melhoria. Para tanto, tomamos como modelo o padrão aplicado à construção de 

Resoluções administrativas. Neste modelo, a estrutura assemelha-se a de uma 

norma, como uma lei ou um decreto, mas, seu conteúdo apresenta características 

mais descritivas do processo a ser adotado. 
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3 DESENVOLVIMENTO TEÓRICO 

 

De acordo com a convenção da Organização Mundial da Propriedade 

Intelectual (OMPI), propriedade intelectual é definida como:  

a soma dos direitos relativos às obras literárias, artísticas e cientificas, 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 comercias, à 
proteção contra a concorrência desleal e todos os outros direitos inerentes à 
atividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico. 
(WIPO, 2014) 

     

No caso em tela, nos concentraremos na propriedade intelectual relativa às 

invenções que são protegidas por meio de patentes.  Segundo o disposto integrante 

da Lei nº. 9279/1996, os efeitos da titularidade da patente são: “A patente confere ao 

seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, 

colocar à venda, vender ou importar”. Desse modo, fica claro, que o direito 

concedido pela patente é de se opor a terceiros interessados em utilizar sua 

invenção. 

Ocorre que, os direitos exercidos pelo titular da propriedade podem ser 

mitigados pelo princípio da função social da propriedade, consagrado na 

Constituição Federal do Brasil de 1988 em seu Art. 5º, como garantia individual e 

clausula pétrea, conforme segue: 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
XXIII – a propriedade atenderá a sua função social; 

Bem como o elencou como princípio relativo à ordem econômica: 

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e 
na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os 
ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: 
III – Função Social da Propriedade; 

 

Em consonância com os ditames constitucionais, o Código Civil brasileiro reza 

em seu Art. 187 que “Comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, 

excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social”. 

Pinheiro e Pilati (2017) concluem que a evolução dos direitos reais é a 

responsável por essa mudança de paradigma com respeito ao conceito de 
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propriedade, incluindo a ela uma função social. Para eles, essa mudança norteia a 

legislação brasileira como princípio constitucional e possibilita o equilíbrio do 

interesse privado do proprietário com o interesse público social. Seguindo o 

raciocínio, eles analisam que a patente em si mesma, não prejudica os direitos 

sociais, mesmo porque ela é um instrumento de incentivo à pesquisa e 

desenvolvimento na medida em que visa garantir a expectativa do lucro do titular.  

A anomalia acontece quando o titular da patente extrapola o seu direito de 

exclusividade, levando vantagem excessiva em relação aos concorrentes e a 

sociedade, praticando preços exorbitantes, lucros arbitrários, sem qualquer 

justificativa. (RIBEIRO, 2010) 

No bojo desse entendimento, a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, 

conhecida como Lei de Propriedade Industrial disciplina, do Art. 68 ao 75, as 

possibilidades de concessão de Licença Compulsória. E, para regular a matéria, foi 

publicado o Decreto no 3.201, de 6 de outubro de 1999, que trata especificamente 

da licença compulsória que prevê o Art. 71 da Lei de Propriedade Industrial, e sua 

motivação por emergência nacional ou interesse público . 

Alguns autores defendem que a possiblidade jurídica do emprego de um 

mecanismo como a licença compulsória pode desestimular o mercado farmacêutico, 

por gerar um ambiente de incerteza que inibe o investimento em P&D, e por sua vez, 

acaba por prejudicar a própria sociedade (PAIVA, 2017), Enquanto outros acreditam 

que o sistema de patentes atual se constitui um “sistema de privilégios”, criando 

barreiras ao acesso a medicamentos de grande relevância, em desacordo com à 

obrigação constitucional do Estado de promover saúde (RIBEIRO, 2017). Ainda há 

aqueles que, apesar de concordarem com o instrumento da licença compulsória, 

acreditam que sejam necessários mais instrumentos para proteção das indústrias 

nacionais, que ficam sujeitas ao mercado global (NOGUEIRA, VELAZQUEZ, 2016). 

Ao analisar os diversos posicionamentos acerca do tema, a saber, de casos 

de saúde justificar a licença compulsória, a Conferência Ministerial da Organização 

Mundial do Comércio (OMC) de 2001, aprovou a Declaração sobre o Acordo TRIPS 

e a Saúde Pública. Dessa forma, se estabeleceu um entendimento mais global sobre 

o tema, no qual se priorizam políticas de saúde pública em detrimento de direitos de 

patente, conforme ponderou Abbott (2002). Assim, a proteção à saúde pública 

ganhou maior relevância frente aos interesses comerciais, representando um avanço 
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na defesa dos interesses dos países em desenvolvimento e menos desenvolvidos 

nas negociações ocorridas no âmbito da OMC (DAIBERT, SILVA, 2015). 

É importante compreender que a licença compulsória se dá no interesse de 

permitir que outra indústria possa realizar a produção do medicamento a fim de 

atender às necessidades sociais do mesmo. Nesse contexto, Aranha (2016) 

questiona: “De que adiantaria quebrar patentes (licença compulsória) sem que 

houvesse condições de produção nacional do medicamento de interesse público?”. 

Em seguida, salienta a ativa postura do Instituto de Tecnologia em Fármacos 

(Laboratório Farmanguinhos), da Fundação Oswaldo Cruz, em defesa do 

licenciamento compulsório, quando justificado.  

Por exemplo, estudos que comparam preços de alguns medicamentos no 

Brasil com versões genéricas no mercado internacional demonstram que há 

significativa diferença no preço praticado pelo titular da patente. (SCOPEL, 

CHAVES, 2016) 

Toda essa circunstância é acentuada em um momento de pandemia global, 

com disputas de países ricos entre si, e de países ricos frente a países pobres, para 

obtenção de insumos necessários ao tratamento da enfermidade do momento, 

conforme explanam Bermudez, Oliveira e Chaves (2016).  

Desta maneira, o estudo proposto, poderá colaborar apresentando um 

panorama das mais recentes propostas do parlamento brasileiro acerca do tema. 

Esse estudo colabora com a construção de cenário de análises científicas sobre o 

tema que, por sua vez, podem subsidiar novos estudos e ações governamentais. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Através dessa pesquisa foi possível produzir dois produtos distintos em forma, 

mas que se inter-relacionam em seus objetos. 

 O primeiro deles é um artigo científico que versa sobre a recente produção 

parlamentar de projetos de leis que visam alterar a Lei nº 9.279/1996 que em seu 

artigo 71 trata da licença compulsória em casos de emergência nacional e interesse 

público. 

 Verificamos nessa análise que a motivação dos parlamentares dava-se em 

um contexto de temores e incertezas produzidos pela situação de pandemia do 
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Covid-19. Nesse cenário, as justificações dos projetos de lei dão conta de deixar 

claro que o receio pela falta de equipamentos, medicamentos e outros insumos 

necessários ao tratamento pudessem acontecer por conta da concentração das 

patentes desses produtos em alguns poucos grupos empresariais. 

 Ao passo que fizemos o estudo detalhado da proposta, percebemos que, as 

hipóteses sugeridas poderiam ser contempladas pela publicação do Decreto 

3.201/1999, que regula a concessão de licenças compulsórias em caso de emergia 

nacional em casos de saúde, por exemplo. 

 Desta forma, a fim de conciliar o interesse expresso pelos parlamentares 

apresentados em forma projetos de leis, acreditamos que seria mais viável a edição 

de um protocolo operacional que ditasse de forma objetiva as etapas do processo de 

licenciamento em caso de emergência nacional ligada à saúde. Com esse intento, 

construímos o segundo produto. 

 Este segundo produto, apresenta de forma sistematizada as etapas que 

consideramos necessárias para termos um procedimento administrativo para 

concessão de licenças compulsórias de patentes, considerando os princípios da 

administração publica, ouvindo especialistas e garantindo o contraditório ao titular da 

patente. 
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4.1  PRIMEIRA AÇÃO: ARTIGO 

 

TÍTULO 

4.1.1 LICENÇA COMPULSÓRIA: PROJETOS DE LEIS E O CONTEXTO 

EMERGÊNCIA PÚBLICA EM PANDEMIAS 

 

RESUMO 

 

Bermudez, Oliveira e Chaves (2016) apontam que em diversos países do mundo, 
países desenvolvidos e em desenvolvimento, existe grande dificuldade de acesso a 
fármacos e equipamentos utilizado no tratamento de doenças devido ao seu alto 
custo. Em situações de epidemias ou pandemias essa circunstância assevera-se 
ainda mais. Considerando o cenário recente de pandemia global da Covid-19, o 
instrumento da licença compulsória voltou ao debate como uma possibilidade de 
mitigar os riscos da falta de abastecimento interno de materiais, fármacos e 
equipamentos destinados ao tratamento do vírus. Assim, foram apresentados novos 
projetos de leis que visam atualizar a legislação brasileira a fim de torna-la capaz de 
dar uma resposta equivalente à complexidade deste fenômeno social. Este artigo 
apresenta um estudo comparativo entre cinco projetos de leis que visam alterar a 
legislação em vigor para melhor responder ao contexto de emergia nacional ou 
interesse público no caso de crises de saúde, com o objetivo de verificar se as 
alterações propostas realmente são necessárias. 
 
Palavras-chaves: Propriedade Intelectual; Transferência de Tecnologia; Saúde 
Pública; Covid-19. 
 

ABSTRACT 

 

Bermudez, Oliveira and Chaves (2016) points out that in several countries in the 
world, developed and developing countries, there is great difficulty in accessing 
medicine and equipment used to treat diseases due to their high cost. In situations of 
epidemics or pandemics, this circumstance is even more evident. Considering the 
recent global pandemic scenario of Covid-19, the compulsory license instrument 
returned to the debate as a possibility to mitigate the risks of the lack of internal 
supply of materials, medication and equipment for the treatment of the virus. Thus, 
new draft laws were presented that aim to update Brazilian legislation in order to 
make it capable of providing a response equivalent to the complexity of this social 
phenomenon. This article presents a comparative study between five draft laws that 
aim to change the legislation in force to better respond to the context of national 
emergency or public interest in the case of health crises, in order to verify whether 
the proposed changes are really necessary. 
 
Keyword: Intellectual Property; Technology Transfer; Public Health; Covid-19. 
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INTRODUÇÃO 

 

A primeira norma sobre patentes no Brasil, O Alvará de 28 de abril de 1809, 

de Dom João VI (BRASIL, 1981), dava proteção ao inventor para exploração do seu 

invento, de forma exclusiva, por 14 anos. Concomitantemente, no mesmo Alvará, 

Dom João VI, estabelecia a exigência para que o produto das invenções fossem 

gozados pela sociedade, quando impôs aos inventores e introdutores de alguma 

inovação a obrigação de fabricar o produto. Desta forma, os mesmos ficavam 

defesos de utilizar-se do privilégio de exclusividade para impedir a outros, caso eles 

mesmos não alimentassem o mercado brasileiro.  

Calixto (2004) expõe que a patente, bem como os deveres e prerrogativas 

ligadas a ela, foram analisados de diversas maneiras durante a história, desde um 

estímulo individual ao inventor, até um incentivo comercial às empresas. Contudo, 

segundo o pesquisador, o desafio das legislações sempre foi o de mitigar dois 

interesses que nem sempre são harmônicos, a saber, o interesse do titular da 

propriedade industrial e o direito da sociedade sobre a invenção, seja por meio do 

acesso ao conhecimento advindo desta, ou mesmo por meio do acesso ao produto 

dela emanado. 

Mais recentemente, o Código Brasileiro da Propriedade Industrial de 1971 

(BRASIL, 1971), não permitia o patenteamento de fármacos em território nacional, 

de acordo com o Art. 9º, alínea “c”. No entanto, conforme Meneguin (2016), ao 

passo que a indústria nacional não conseguiu se desenvolver, as empresas 

multinacionais ocuparam o mercado brasileiro, dominando a produção e o comércio 

de fármacos. O autor continua por analisar que, outras nações, a exemplo da Índia, 

conseguiram aproveitar-se melhor dessa possibilidade para desenvolver uma 

indústria farmacêutica nacional. Mas, a prerrogativa dos países em desenvolvimento 

nesse sentido não durou muito tempo.  

Em 1994, os países mais ricos, detentores das maiores produções de 

fármacos e suas propriedades industriais, conseguiram que a comunidade 

internacional assinasse o Acordo TRIPS - Trade-Related Aspects of Intellectual 

Property Rights (INPI, 1995). Com a justificativa de harmonização das leis de 

patentes de forma, o Art. 27 do referido acordo garante, mutuamente, a possibilidade 

de patentear medicamentos nos países membros. 
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Em 1996, muito antes de outros países igualmente em desenvolvimento, o 

Brasil sancionou um novo Código de Propriedade Industrial, através da Lei nº 9.279 

(BRASIL, 1996), alinhado com os ditames do Acordo TRIPS. Porém, ao longo do 

tempo, o acordo foi se provando elemento de ampliação da desigualdade dos 

interesses de países ricos e pobre. O exemplo mais emblemático, conforme 

apresentam Rodrigues e Soler (2009) para essa questão, foram os debates sobre a 

exploração das grandes indústrias farmacêuticas de suas patentes de medicamentes 

para o HIV, frente à necessidade de países em desenvolvimento em promover aos 

seus cidadãos o acesso ao tratamento por um custo menor do que o exigido pelas 

indústrias. 

A postura do Brasil frente a todo esse histórico faz-nos compreender que a 

problemática do acesso à saúde por meio de medicamentos é uma questão 

multifacetada. Ao passo que políticas públicas foram desenvolvidas para garantir a 

universalização do acesso a medicamentos, tais como o programa Farmácia 

Popular, outros problemas conjunturais dificultaram a efetivação desta 

universalização. Dentre esses problemas, podemos apontar dois primordiais.  

O primeiro deles trata da recepção pela legislação brasileira de instrumentos 

não obrigatórios contidos no acordo TRIPS. Um exemplo são as Patentes Pipeline, 

que proporcionam o reconhecimento de patentes farmacêuticas no Brasil sem que 

essas passassem por um exame nacional, sem sequer verificar o interesse local no 

patenteamento do medicamento (HASENCLEVER, et al, 2010). 

A outra questão diz respeito às dificuldades administrativas no órgão de 

patenteamento brasileiro, o INPI, que impõem uma fila para o exame dos pedidos de 

patentes e uma morosidade em suas análises e concessões que ultrapassa a média 

internacional dos escritórios de patentes (JANNUZZI, VASCONCELLOS, 2017). 

Atrelada a essa morosidade, há uma previsão legal na Lei de propriedade industrial 

que garante o seguinte: 

Art. 40. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos 

e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da 

data de depósito. 

Parágrafo único. O prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) 

anos para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para a patente de 

modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada a 

hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito 
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do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força 

maior. (BRASIL, 1996) 

 Essa garantia legal tem sido questionada nos tribunais superiores, 

exatamente por implicar em uma prorrogação dos efeitos da patente devido a 

problemas administrativos do escritório de patentes. Essa prorrogação impede a 

terceiros, incluindo a indústria de genéricos, de produzir medicamentos com um 

preço mais acessível e colaborar com acesso à saúde ao fim do prazo regular do 

exercício dos direitos inerentes às patentes (JANNUZZI, VASCONCELLOS, 2017). 

 Apesar de ser possível observar, em um cenário de aparente normalidade, a 

dificuldade do acesso universal e igualitário à saúde por meio do acesso a 

medicamentos, não raro enfrentarmos circunstâncias peculiares agravantes do 

processo, a exemplo dos recentes casos relacionados com a Hepatite C e com o 

HIV (BERMUDEZ; OLIVEIRA; CHAVES, 2016). Tais contextos, a exemplo do 

advento de uma pandemia, podem ampliar ainda mais os desafios do acesso à 

saúde frente à defesa da propriedade intelectual. 

 

OS DEFAFIOS DO CONTEXTO DE PANDEMIA 

 

Os problemas vivenciados em contextos de epidemias locais se agravam 

quando tratamos de pandemias. Conforme a definição as epidemias ocorrem 

determinado lugar, região ou país, enquanto nas pandemias tem caráter mais 

generalista, sendo o termo empregado quando a doença atinge vários países em 

mais de um continente (DE REZENDE, 1998), o que justifica esse agravamento das 

circunstâncias. 

As primeiras notícias com respeito a mais atual e letal pandemia do século 21 

datam do final de 2019.  Na cidade de Wuhan, na República Popular da China, 

foram registrados diversos casos de síndrome aguda respiratória. Os estudos 

demonstraram que o agente causador era o Novo Coronavírus. Em 11 de fevereiro 

de 2020, essa variação do vírus já existente, recebeu o nome de SARS-CoV-2. Em 

11 de março de 2020, a COVID-19, nome da doença atribuída ao contágio pelo 

SARS-CoV-2, foi caracterizada como uma pandemia pela Organização Mundial da 

Saúde (OMS). Até 28 de novembro de 2020, segundo DATASUS (BRASIL, 2020), o 

quadro da pandemia no Brasil era o seguinte: 6.238.350 milhões de pessoas 

contaminadas; 5.536.524 milhões de pessoas recuperadas e; 171.974 mil mortes. 
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No Brasil, as características de contágio e possibilidades de tratamento são 

diferentes daquelas vivenciadas em países desenvolvidos. O artigo “The Global 

Impact of COVID-19 and Strategies for Mitigation and Suppression”, publicado pela 

Imperial College London (WALKER et. al, 2020), apresenta um cenário em que a 

configuração familiar, associada a renda e ao acesso a leitos hospitalares em países 

em desenvolvimento pode piorar, sobremaneira, a crise sanitária relacionada a 

Covid-19.  

Associado ao risco de agravamento da crise em países em desenvolvimento 

como o Brasil, por conta de fatores socioculturais, o organismo internacional 

Médicos Sem Fronteiras - MSF (2020) alerta para o risco de que a falta de acesso 

aos medicamentos, testes e vacinas, devido ao alto preço e oferta insuficiente, 

possam prolongar a pandemia. A MSF faz uma associação direta sobre essa 

realidade com as patentes e as especulações comerciais dos laboratórios 

farmacêuticos durante esse período de pandemia.  

Por outro lado, em pesquisa recente publicada pela Fiocruz sobre o 

reposicionamento de fármacos para tratamento da Covid -19, fica demonstrado que 

dos oito medicamentos mais pesquisados em relação ao tratamento da Covid -19, 

apenas dois deles tem proteção patentária no Brasil. Os fármacos que tem livre 

produção e comercialização incluem Cloroquina e Hidroxicloroquina. (GRANDO et. 

al., 2020)  

Apesar disso, o fato de não estarem protegidas sob a égide da tutela das 

patentes no Brasil, não implica necessariamente que haja uma capacidade de 

produção local. Desta forma, o monopólio se apresenta através do controle de 

produção em larga escala, exercido pelas grandes indústrias farmacêuticas. 

O principal fator que conduz a dificuldade de acesso da população de países 

menos desenvolvidos aos medicamentos, vacinas e equipamentos é o alto custo dos 

mesmos, consequência do abuso de poder econômico da indústria farmacêutica, 

detentora do monopólio da produção, legitimada pelas patentes de seus 

medicamentos. Bermudez (2016) recorda que, em 2008 os preços elevados dos 

medicamentos levaram a Organização Mundial de Saúde a propor um plano de ação 

estratégico de acesso a medicamentos de alto custo. 

Em detrimento do cenário estabelecido, uma das soluções aventadas para 

garantir o acesso dos pacientes aos equipamentos e medicamentos e possibilitar 

que a indústria local realize sua produção é a concessão de licenças compulsórias. 
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Contudo, há que se respeitarem os direitos de propriedade industrial de seus 

inventores. 

Em um possível dilema entre o interesse público, visando o tratamento dos 

afetados pela Covid-19, e o interesse privado do titular da patente, a legislação 

brasileira apresenta uma possível solução. 

A lei de propriedade industrial em seu art. 71 determina que é possível 

conceder licença compulsória em emergência nacional e interesse público. Em 

desdobramento, o Decreto 3.201/1999, regulamenta essa possibilidade de maneira 

detalhada. 

Mesmo com tal previsão expressa, o parlamento brasileiro demonstra 

insegurança quanto ao uso da atual legislação sobre o tema na garantia do acesso 

de medicamentos e equipamentos de maneira justa, principalmente para aqueles 

que não podem pagar os altos custos envolvidos. Essa preocupação é refletida no 

grande número de projetos de leis propostos em um curto período de tempo sobre 

essa matéria, em comparação com os demais projetos de lei que visavam alterar a 

Lei de propriedade industrial nesse quesito apresentados anteriormente. 

É possível que essa insegurança se justifique pela ausência de um histórico 

de concessões de licenças compulsórias, que teve sua única experiência no Brasil 

no ano de 2007 (BRASIL, 2007), portanto há mais de uma década. 

  Nesse contexto, é mister analisar as propostas legislativas apresentadas, 

quanto a se possuem de fato inovações, quais são esses elementos novos e como 

eles podem colaborar para concretização da garantia constitucional de acesso à 

saúde. 

 

METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo exploratório (GIL, 2008), que objetivou a realização de 

uma análise documental dos projetos de leis, apresentadas ao Congresso Nacional 

por meio das suas casas legislativas, a saber, a Câmara dos Deputados e o Senado 

Federal, de alteração do atual regramento nacional para a concessão de licenças 

compulsórias no Brasil. 

Os projetos de leis foram coletados mediante consulta nas bases de dados, 

disponíveis na internet, das duas casas do parlamento. Realizou-se por meio da aba 

“Atividades Legislativa”, disponível nos sites de ambas as casas, uma busca pelo 
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termo “Licença compulsória de patentes”.  A busca retornou um resultado de 15 

projetos depositados na Câmara dos Deputados e 01 projeto depositado no Senado 

Federal.  

A metodologia aplicada no tratamento dos documentos foi a “Análise de 

Conteúdo”, notadamente difundida por Bardin. Ele conceitua essa metodologia como 

“um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando a obter, por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 

indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas)” (BARDIN, 2011, 

p.47). 

Bardin (2011) assevera que, para aplicação de tal metodologia, é necessário 

seguir três fases fundamentais: pré-análise, exploração do material e tratamento dos 

resultados, nesta ultima está contida a interpretação do pesquisador.  

Durante a pré-análise, verificou-se que apenas 06 projetos de leis de fato 

tratavam da temática estabelecida para esta pesquisa, a saber, alterações 

legislativas da Lei de Propriedade Industrial, no que concerne a licença compulsória, 

por força das circunstancias impostas pelo contexto de pandemia da Covid-19. A 

partir de tal conferência, foram eliminadas 10 proposições que não se enquadravam 

no escopo da pesquisa. Ao final dessa etapa, totalizaram-se 05 projetos de lei 

encontrados na base de dados Câmara dos Deputados e 01 na base de dados do 

Senado Federal.  

Conquanto a exploração do material foram encontrados, por similaridade e 

recorrência, os elementos que serviram de caracterizadores dos documentos que 

fundamentaram a análise da terceira etapa. Durante o processo, os dados foram 

compilados e organizados em planilhas eletrônicas. 

Os projetos de lei foram analisados quanto a sua caracterização e conteúdo 

das propostas. Na caracterização analisaram-se a origem, a situação e o período de 

apresentação das proposições. Nas propostas, analisaram-se as categorias: (1) 

Justificação; (2) Alteração proposta; (3) Temporalidade e; (4) Efeito prático em 

comparação com a lei anterior. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

  

Como resultado da pesquisa, encontramos 15 projetos de leis que versam 

sobre alterações propostas na Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996, Lei de 

Propriedade Industrial, no que tangem ao processo de licença compulsória. Dessas 

iniciativas, 10 então distribuídas em um período de vinte e quatro anos, desde a 

promulgação da Lei de Propriedade Industrial, até o ano de 2020. Contudo, em três 

meses tivemos um número de projetos protocolados igual a mais de 50% de todo o 

restante, em um total de 06 projetos de leis.  

Os projetos de lei protocolados no ano de 2020 são:  

 

Quadro 01: Apresenta projetos de lei que versam sobre licença compulsória protocolados em 2020. 

Nº DO PL DATA AUTOR(ES) PARTIDO CASA LEGISLATIVA 

1184 30/03/2020 JANDIRA FEGHALI PCdoB CÂMARA 

1320 31/03/2020 
ALEXANDRE PADILHA E 

OUTROS 
PT E OUTROS CÂMARA 

1462 02/04/2020 
ALEXANDRE PADILHA E 

OUTROS 
PT E OUTROS CÂMARA 

2695 15/05/2020 RANDOLFE RODRIGUES REDE SENADO 

2848 25/05/2020 ERIKA KOKAY E OUTROS PT CÂMARA 

2858 25/05/2020 PAULO RAMOS PDT CÂMARA 

Fonte: Os Autores. 

 

Todas as propostas de lei elencadas destinam-se a alterar o artigo 71 da Lei 

de Propriedade Industrial, que trata exclusivamente de licenças compulsórias nos 

casos de emergência nacional ou interesse público. 

Para compreender melhor as razões desse aumento de atividade legislativa 

com respeito a essa temática é necessário analisar os seguintes pontos, a saber: a 

análise dos motivos e objetivos; análise específica por projeto de lei e; Análise 

comparativa entre os projetos de leis e a legislação vigente 

 

Análise dos motivos e objetivos 

Em todos os projetos analisados, é possível encontrar similitudes que são 

apresentadas em um item pós-textual do projeto de lei, chamado Justificação. 

Apesar de não fazer parte do texto que servirá de proposição para alteração ou 

criação de dispositivo legal, a justificação é de suma importância para compreender 



30 
 

 

o “espirito” do projeto. É nesse elemento do projeto que conseguimos observar mais 

claramente a motivação e os objetivos do projeto de lei. 

As similaridades encontradas no texto no que diz respeito à motivação são 

particularmente associadas ao eminente risco de desabastecimento da rede de 

saúde de equipamentos, insumos e fármacos que tenham aplicabilidade no 

tratamento da Covid-19.  

Fica clara e relação aqui estabelecida entre a presença de um monopólio 

legitimado pelos direitos de propriedade exercidos pelos titulares das patentes em 

questão e o risco de desassistência à população, seja pela dificuldade da oferta, seja 

pelos preços praticados. Esse temor está presente em todos os projetos analisados 

e aparece como elemento motivador nos textos. 

Foi possível encontrar também, elementos consonantes no que tange aos 

objetivos dos projetos. Em síntese todos eles visam tornar o processo de concessão 

de licença compulsória mais célere, flexível e menos burocrático, a fim de garantir 

que em um contexto de excepcionalidade possam ser tomadas medidas que 

garantam o bem-estar da população. 

Em todas as justificações é possível observar enquanto plano de fundo do 

debate o conflito de interesses existente quanto ao direito particular, titular da 

patente, e o interesse público. 

 

Análise específica por projeto de lei 

Concernente às soluções legislativas propostas pelos projetos de leis 

estudados, encontramos o seguinte cenário, baseado na análise de elementos 

comuns aos projetos. 

 

Quadro 02: Apresenta análise comparativa dos projetos de leis estudados a partir das características escolhidas 

na análise de conteúdo. 

Nº DO 

PL 

VINCULAÇÃO DO 

ATO 
OBJETO DA LICENÇA 

CAPACIDADE DE 

OFERTA JUSTA 
PRAZO COMPENSAÇÃO 

1184 N/A Patentes N/A N/A N/A 

1320 
Declaração de 

emergência 

Patentes e pedidos de 

patentes 

Impende de 

constatação sobre 

capacidade do 

titular 

Enquanto durar a 

situação de 

emergência 

1,5% 

1462 
Declaração de 

emergência 

Patentes e pedidos de 

patentes 

Impende de 

constatação sobre 

capacidade do 

Enquanto durar a 

situação de 

emergência 

1,5% 
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titular 

2695 
Declaração de 

emergência 

Patentes e pedidos de 

patentes 

Impende de 

constatação sobre 

capacidade do 

titular 

Enquanto durar a 

situação de 

emergência 

De 1% a 2% 

2848 N/A Patentes 
N/A 

Durante 1 ano, 

prorrogável 
N/A 

2858 
Declaração de 

emergência 

Patentes e pedidos de 

patentes N/A N/A N/A 

Fonte: Os autores. 

 

O PL nº 1184, foi a primeira das iniciativas legislativas apresentadas no 

contexto da pandemia da Covid-19. Esse fato talvez possa explicar a ausência de 

profundidade da proposta. O texto apresenta três artigos, dos quais o segundo deles 

é pretensamente propositivo quando a alterações da legislação vigente. Esse artigo 

atrela à já consagrada possibilidade de concessão de licença compulsória de 

patentes a um fenômeno particular, a saber, a declaração do Estado de Emergência 

em Saúde de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, condição relativa 

a pandemia da Covid-19. Contudo, tal vinculação é desnecessária. Mediante a 

interpretação da Lei de propriedade industrial, no que concerne às licenças 

compulsórias, o estado de pandemia pode ser enquadrado perfeitamente nos 

quesitos legais de emergência nacional e interesse público, já resguardados pela 

legislação. 

Nos PLs nº 1320 e 1462 encontraram diversas similaridades, inclusive partes 

dos textos completamente iguais. Isto se deve pelo fato de os PLs 1184, de autoria 

da Deputada Jandira Feghali e o 1320, do Deputado Alexandre Padilha, que são os 

pioneiros desse processo, terem sido incorporados em sua essência a um projeto 

coletivo, traduzido do PL 1462. Através da Comissão Externa Contra o Coronavirus 

da Câmara dos Deputados, 11 parlamentares de 8 partidos políticos assinaram 

conjuntamente a PL 1462. 

Em seguimento às análises desses dois projetos, verificamos que os mesmo 

acrescentam ao art. 71 da Lei de propriedade industrial um novo parágrafo. Esse 

incremento visa garantir que em face de uma declaração de emergência de saúde 

pública de importância internacional pela Organização Mundial de Saúde (OMS) ou 

a declaração de emergência de saúde pública de importância nacional pelas 

autoridades nacionais competentes, automaticamente fossem realizadas as 

concessões de licenças compulsórias de todos os pedidos de patentes ou patentes 
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vigentes referentes a tecnologias utilizadas para o enfrentamento à respectiva 

emergência de saúde. 

Destacamos aqui um elemento que aparece nesses projetos, que seja, a 

possibilidade de licenciar compulsoriamente os de patentes, além das patentes 

concedidas. Essa possibilidade abre brecha para uma insegurança jurídica perigosa.  

Tendo em vista que o depósito de patente goza apenas da expectativa dos 

direitos inerentes à sua concessão, nos parece de difícil elaboração um processo de 

licença, seja voluntário ou compulsório, de um direito à propriedade intelectual que 

ainda não se concretizou no mundo jurídico. Os textos apresentados nos projetos de 

leis são insuficientes para determinar, por exemplo, quais os efeitos da não 

concessão da patente de um pedido que fora licenciado compulsoriamente. Cremos 

que, para melhor aplicação, esse ponto carece de maiores regulamentações. 

Passando por este ponto controvertido, os projetos apresentam de forma 

bastante clara os elementos que compõem as características analisadas nesta 

pesquisa. Eles estabelecem que a validade das licenças é o período em que 

perdurar a situação de emergência e como remuneração do titular o percentual de 

1,5%. Somando-se a isso, o PL 1462 apresenta um rol exemplificativo de produtos 

que poderão ter suas patentes e pedidos de patentes licenciados compulsoriamente 

que sejam úteis para a vigilância, prevenção, detecção, diagnóstico e tratamento de 

pessoas infectadas com o vírus SARS-CoV-2. 

Dentre os projetos leis analisados, o único a tramitar no Senado Federal é o 

PL nº 2695, de autoria do Senador Randolfe Rodrigues. Esse PL propõe a alteração 

tanto da Lei de propriedade industrial, quanto da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 

2020, que estabeleceu o Estado de Emergência Nacional em Saúde. Em ambos os 

casos, a alteração é no sentido de garantir a concessão de licenças compulsória 

para patentes e pedidos de patentes, de maneira análoga aos PLs nº 1320 e 1462, 

cujas implicações já aventamos nessa análise. 

Como elemento distintivo entre o PL nº 2695 e os demais, destacamos que 

este apresentou uma margem, mesmo que pequena, para fixação do percentual de 

remuneração do titular da patente, entre 1% e 2%, permitindo uma mínima 

ponderação acerca das particularidades de cada patente. 

Temos na legislação nacional vigente a possibilidade de concessão de 

licenças compulsórias de oficio, em casos de interesse público e emergência 

nacional, sendo a prerrogativa exercida por ato do Poder Executivo Federal, e 
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mediante provocação de particular, para os demais casos, conforme os art. 68 a 71 

da Lei de propriedade industrial. Por sua vez, o PL nº 2848 avança ao abordar em 

seu texto a possibilidade de que uma Lei federal possa determinar o licenciamento 

compulsório de patentes imprescindíveis ao enfrentamento de emergências e 

calamidades públicas nacionais.  

Além deste aspecto relevante, o PL nº 2848 apresenta um prazo especifico de 

vigência da licença compulsória de 1 ano, prorrogável. Também, Apresenta um rol 

taxativo de insumos patenteados que podem ser licenciados compulsoriamente em 

caso de emergência em saúde pública, permitindo a inclusão de nossos itens à lista 

por ato do Poder Executivo. 

Finalmente, o PL nº 2858, o último a ser protocolado até a data de realização 

desta pesquisa, apresenta uma espécie proposta núcleo dos demais projetos de leis. 

Ele repete os outros quanto à vinculação da concessão da licença compulsória à 

declaração de emergência de saúde pública de importância internacional. Também, 

é possível observar a mesma referência que ocorre em outros projetos de leis à 

possibilidade de concessão de licenças compulsórias a pedidos de patentes. 

 

Análise comparativa entre os projetos de leis e a legislação vigente 

Considerando a maior incidência de certas características nas propostas das 

PLs estudadas, formamos um perfil dessas propostas para analisarmos em 

comparação com o texto legal vigente (Quadro 03). Nesse perfil é possível observar 

uma predileção dos parlamentares proponentes de projetos para as características 

já apresentadas individualmente.  

Desta forma podemos dizer que, para os autores dos projetos de leis 

protocolados, a concessão de licenças compulsórias deverá ser um ato vinculado à 

decretação do estado de emergência em saúde, suprimindo os elementos de 

conveniência e oportunidade do ato. 

Também é possível verificar que, para esses parlamentares, não importa se 

os titulares das patentes envolvidas na prestação do atendimento à saúde da 

população têm, ou não têm condições fáticas de entregar ao mercado seu produto 

de maneira satisfatória e economicamente acessível. Desta forma, todas as 

patentes, indiscriminadamente, deveriam ser licenciadas compulsoriamente. 

Outro aspecto trata do prazo da vigência das licenças compulsórias 

concedidas nesse contexto. Para a maioria dos legisladores que apresentaram 
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projetos de lei sobre o tema, esse prazo deve estar vinculado ao período em que 

durar a situação de emergência. 

Por fim, quanto à compensação econômica devida ao titular da patente, os 

autores dos projetos estabeleceram limites entre 1% e 2%. A fixação de limites 

estanques pode desrespeitar as particularidades de cada produto protegido por 

patente, não possibilitando uma real compensação econômica em alguns casos. 

 

 

Quadro 03: Apresenta análise comparativa entre os projetos de leis estudados e a legislação vigente no Brasil 

através das características identificadas na análise de conteúdo. 

 

VINCULAÇÃO DO 

ATO 

OBJETO DA 

LICENÇA 

CAPACIDADE DE 

OFERTA JUSTA 
PRAZO COMPENSAÇÃO 

Perfil PLs 

Concessão 

automática para o 

caso de 

decretação de 

emergência. 

Patentes e pedidos 

de patentes 

Concessão 

independente da 

capacidade do 

titular atender o 

mercado de modo 

justo. 

Concessão 

enquanto 

permanecer o 

estado de 

emergência. 

Contrapartida 

fixada entre 1% e 

2%. 

Legislação 

Vigente 

Poder Executivo 

Federal pode 

decidir conceder, 

ou não, a licença. 

Patentes 

Concessão apenas 

se constatado que 

o titular não tem 

capacidade de 

atender ao 

mercado de modo 

justo. 

Ato de concessão 

estabelece prazo 

determinado para 

cada caso. 

Contrapartida 

estabelecida, 

consideradas as 

circunstâncias 

econômicas e 

mercadológicas 

relevantes, o preço 

de produtos 

similares e o valor 

econômico da 

autorização. 

Fonte: Os autores. 

 

 Comparando esse perfil, obtido através da análise combinada dos projetos de 

leis, utilizando os mesmo caracterizadores escolhidos para análise de conteúdo e, 

aplicando-os à legislação em vigência, percebemos algumas diferenças 

significativas. 

 O mecanismo da licença compulsória na legislação atual prevê possibilidades 

em que, havendo interesse público e emergência nacional, é possível licenciar 

patentes para atender a sociedade. Contudo, a legislação não vincula, de modo 

obrigatório e automático, a declaração de emergência nacional à concessão de 

licenças compulsórias de patentes. Deixando, assim, sob o crivo do Poder Executivo 

decidir sobre a questão. 
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 Assim como, na legislação atual só é possível conceder licenças 

compulsórias para patentes já vigentes. Não sendo possível, portanto, a concessão 

de licenças a pedidos de patentes ainda em análise. Quando, por livre expressão 

das vontades das partes, é desejado transacionar uma tecnologia em fase de 

patenteamento, as partes podem produzir contratos de transferência de tecnologia, 

não uma licença. 

  Diferente do perfil dos projetos de leis, a legislação atual protege os titulares 

das patentes que utilizam seus direitos de propriedade em consonância com sua 

função social. Portanto, estabelece que seja necessário constatar que o titular da 

patente não tenha condições de atender ao interesse público ou a emergência 

nacional de modo justo antes de impor-lhe uma licença compulsória de sua 

propriedade. Desconsiderar esse aspecto é atribuir condição desvantajosa ao titular 

de boa fé. 

 Outras questões são o prazo de vigência da licença e a remuneração do 

titular. A legislação atual apresenta uma abordagem que considera as peculiaridades 

de cada patente e a produção de seu objeto. Evidencia, assim, uma preocupação 

em estabelecer uma porção justa para cada caso concreto. Sendo equivocado 

considerar, assim como fazem os projetos de leis, um critério uniforme para todos os 

casos. 

   

  

CONCLUSÕES 

  

Considerando o histórico recente em que o tema licença compulsória de 

patentes está sob a égide da Lei de propriedade industrial e do Decreto 3.201/99, 

em um período de mais de duas décadas, esse tema foi invocado por diversas 

vezes. Em especial, quando versava acerca da proteção de direitos fundamentais 

como a saúde frente a uma situação de dificuldade do poder público na garantia do 

direito ao acesso ao tratamento. 

 O que restou evidente durante todo esse período de experimentação da 

possibilidade de uso da licença compulsória é que, assim como em muitos outros 

aspectos, no Brasil, a legislação vigente apresenta soluções suficientes para 

resoluções dos conflitos. Contudo, a estrutura burocrática administrativa não é 

eficiente em utilizar a legislação em tempo de responder os fenômenos sociais. 
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 Nesse contexto, é compreensível que em um momento de grave crise 

sanitária, estabelecida por uma pandemia sem precedentes neste século, voltemos a 

falar da necessidade de utilizarmos, pontualmente e dentro da lei, o recurso da 

licença compulsória para tentar garantir o acesso da população a insumos 

necessários ao tratamento que estão sob a titularidade de grupos empresariais 

internacionais. É igualmente compreensível que, com a pouca experiência de 

aplicabilidade da ferramenta da licença compulsória, tenhamos receio de que as 

estruturas burocráticas da administração pública não deem conta de responder a um 

fenômeno social e econômico tão adverso e sem precedentes. 

 Contudo, baseado o estudo criterioso da legislação feito neste artigo, 

verificamos que os projetos de leis apresentados com a finalidade de suprir uma 

suposta carência legislativa, como apresentado anteriormente, não apresentam 

aspectos relevantes que já não estivesse apresentado pela Lei de propriedade 

industrial e regulado por meio de decreto. Nesse sentido, acreditamos que a 

alteração dos dispositivos da Lei de propriedade industrial não são o melhor caminho 

para enfrentar a realidade social posta em tela. 

 Nesse sentido, cremos que é necessária a criação de um protocolo 

operacional a ser aplicado pelo poder executivo, guiado pelas diretrizes do Decreto 

3.201/1999, que estabeleça critérios públicos e objetivos, que respeite os princípios 

da administração pública, e oportunize aos atores do processo -  sejam eles os 

órgãos públicos de gestão e controle da saúde e da propriedade intelectual, sejam 

organismos nacionais e internacionais com interesse legitimo no tema, sejam os 

titulares das patentes e outros interessados na cadeia produtiva do bem - a se 

manifestarem, serem ouvidos e respondidos de forma técnica. 
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4.2  SEGUNDA AÇÃO: PRODUTO 

 
 

TÍTULO 

 

4.2.1 MINUTA DE RESOLUÇÃO PARA PROCEDIMENTO OPERACIONAL 

EMERGENCIAL 

 

Nesta etapa do trabalho, apresentamos um documento propositivo de ações 

administrativas governamentais, com o objetivo de constituir sugestão de solução 

para o problema de pesquisa. 

Trata-se, pois, de uma minuta de resolução de procedimento operacional 

emergencial, a ser aplicado no âmbito do GIPI – Grupo Interministerial de 

Propriedade Intelectual. O objetivo é estabelecer um procedimento padrão para 

condução dos debates acerca da necessidade ou não do licenciamento compulsório 

das patentes envolvidas no tratamento de enfermidades que, por sua proporção e 

impacto social, forem declaradas razão de uma emergência em saúde. 

A fim de possibilitar que esta minuta de resolução alcance a possibilidade de 

análise e aplicação pelo GIPI, iniciamos tratativas com representantes do FORTEC - 

Associação Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de 

Tecnologia, que é parceira deste programa de pós-graduação, para que esta 

colabore na interlocução entre o programa e a pesquisa com os representantes do 

GIPI.  

 Segue a apresentação do produto desta pesquisa. 

 

Justificativa 

 

 Em períodos recentes, a humanidade de deparou com o contágio de milhões 

de pessoas por uma doença ainda sem cura. Apesar da geração atual não ter 

passado por um momento tão trágico como o vivido em decorrência da pandemia da 

Covid-19, já experimentamos outras circunstancias similares, em menor escala. 

Podemos citar o HIV, a Hepatite e o Ebola como doenças que desafiam nossa 

capacidade de sobrevivência através de um tratamento. 
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Neste cenário, cada vez mais nos encontraremos em situações em que a 

busca por tratamentos acessados de maneira universal e equitativa seja 

obstaculizadas pelos diretos de propriedade industrial dos titulares das patentes dos 

medicamentos, equipamentos, vacinas e insumos para o tratamento. 

 Em que pese algumas boas iniciativas de cessão voluntária das patentes, 

ainda é possível observar que, em alguns casos, os titulares das patentes utilizando-

se das prerrogativas inerentes a estas para auferir lucros exorbitantes frente a uma 

situação de emergência nacional ou internacional. 

 No anseio de minimizar esses riscos de desassistência em saúde, em 

decorrência da impossibilidade de explorar certa inovação patenteada, houve uma 

movimentação parlamentar para alteração do dispositivo do art. 71 da Lei de 

propriedade industrial tal como nunca ocorreu antes, notadamente por forma da 

grave situação de saúde pública vivida no Brasil devido à pandemia atual. 

 Nossa pesquisa aponta que uma das maiores preocupações dos 

parlamentares não é com respeito à previsão legal já estabelecida, mas sim acerca 

da sua aplicação. Nas justificações de seus projetos de leis, fica evidente que, o 

temor é de não haver ambiente político conciliatório para, por exemplo, realizar 

licenciamentos compulsórios de medicamentos necessários ao tratamento de 

pandemias. 

 Isso ocorre, pois, apesar de haverem critérios legais bem definidos sobre o 

uso da licença compulsória em casos de emergência nacional, a sua utilização ainda 

é uma prerrogativa do Poder Executivo Federal, na pessoa do seu representante 

máximo, o Presidente da República. 

 Ocorre que, a nosso ver, em uma perspectiva republicana e democrática, a 

substituição do debate técnico/político por uma determinação legal generalista pode 

produzir um ambiente inseguro. 

Tendo em vista a recente reformulação do GIPI - Grupo Interministerial De 

Propriedade Intelectual através do Decreto Nº 9.931, de 23 de julho de 2019, e seu 

regimento aprovado pela Resolução GIPI/ME Nº 1, de 22 de outubro de 2019, 

cremos que já exista, através deste, o espaço adequado para o debate 

técnico/político dos fatores que envolvem a concessão de uma licença compulsória. 

O que resta a acrescentar é um protocolo operacional, justificado pela 

declaração de emergência pública em saúde, que possibilite um direcionamento dos 

debates para a demanda do fenômeno de uma epidemia ou pandemia. Também, 
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cremos que seja necessário um encurtamento de caminhos, nesses casos 

específicos, de modo extraordinário ao rito comum, onde o resultado dos trabalhos 

do GIPI pudesse ser dirigido diretamente ao gabinete presidencial. 

Desta forma, submetemos à apreciação desse egrégio Grupo, uma minuta de 

resolução que cria um protocolo operacional para os casos de declaração de 

emergência nacional ou internacional em saúde pública. 

 

 

Minuta de Resolução  

 

Orienta a ação emergencial do GIPI - Grupo 

Interministerial de Propriedade Intelectual, em casos 

de emergência internacional ou nacional em saúde 

pública e dá outras providências. 

 

 

 

Art. 1º – Esta resolução estabelece um procedimento operacional padrão 

emergencial para instrução do processo de concessão de licenças compulsórias de 

patentes regulados pela Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996, art. 71, e do Decreto 

nº. 3201, de 06 de outubro de 1999 e Decreto nº. 4830, de 04 de setembro de 2003, 

no âmbito da administração pública federal. 

 

 

 

CAPÍTULO I 

DO OBJETO, DEFINIÇÕES E ABRANGÊNCIA 

 

Art. 2º – Para efeitos desta resolução, considera-se: 

 

I - Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN): situação que 

demande o emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de 

riscos, danos e agravos à saúde pública nas seguintes situações: 
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a) situações epidemiológicas: surtos e epidemias que: 

 

1. apresentem risco de disseminação nacional ou regional; 

 

2. sejam produzidos por agentes infecciosos inesperados; 

 

3. representem a reintrodução de doença erradicada; 

 

4. apresentem gravidade elevada; ou 

 

5. extrapolem a capacidade de resposta da direção estadual do Sistema Único de 

Saúde; 

 

b) situação de desastre: evento que configure situação de emergência ou estado de 

calamidade pública reconhecidos pelo Poder Executivo Federal e que implique 

atuação direta na área de saúde pública; 

 

c) situação de desassistência à população: evento que, devidamente reconhecido 

mediante a decretação de situação de emergência ou calamidade pública pelo ente 

federado afetado, coloque em risco a saúde dos cidadãos por incapacidade ou 

insuficiência de atendimento à demanda e que extrapolem a capacidade de resposta 

das direções estadual, distrital e municipal do SUS;  

 

 

 

CAPÍTULO III 

DOS ORGÃOS E COMPETENCIAS 

 

Art. 4º – São pessoas jurídicas de direito público e privado envolvidos neste 

procedimento: 

 

I – Os membros do GIPI; 

II – O titular da patente e; 

III – Outros que se fizerem necessários nos casos práticos.  
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Art. 5º – É competência da Presidência do GIPI: 

 

I – Iniciar o procedimento para o processo de avaliação de concessão de licença 

compulsória, mediante declaração de emergência em saúde pública de importância 

nacional; 

II – Orientar e acompanhar as fases do procedimento; 

III – Apresentar relatório sobre a pertinência da concessão da licença compulsória de 

patente para cada caso. 

 

Art. 6º – É competência do Ministério da Saúde elaborar parecer técnico com o 

protocolo de tratamento, apresentando os equipamentos, medicamentos, insumos e 

outros elementos necessários ao combate da emergência; 

 

Art. 7º – É competência do Ministério da Economia apresentar, mediante solicitação 

da Presidência do GIPI, relatório técnico acerca da capacidade da indústria nacional 

de produção dos equipamentos, medicamentos, insumos e outros elementos 

necessários ao combate da emergência; 

 

Art. 8º – É competência do Instituto Nacional de Propriedade Industrial: 

 

I – Participar, a convite da Presidência do GIPI, de todas as etapas do procedimento 

operacional padrão de emergência, estabelecido por esta resolução; 

 

II – Apresentar, mediante solicitação da Presidência da República, relatório técnico 

sobre a condição de patenteamento das tecnologias necessárias à produção dos 

equipamentos, medicamentos, insumos e outros elementos necessários ao combate 

da emergência. 

 

 

Art. 9º – É competência do titular da patente: 

 

I – Em querendo, apresentar, mediante solicitação da Presidência do GIPI, relatório 

técnico sobre sua capacidade de abastecimento, logística e matriz de precificação 
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dos equipamentos, medicamentos, insumos e outros elementos necessários ao 

combate da emergência dos quais exercerem a titularidade; 

 

a) No caso do titular da patente não exercer a industrialização do produto de sua 

tecnologia, este fica responsável por apresentar relatório realizado pela indústria 

produtora dos bens relativos a suas patentes em tela. 

 

II – Participar, mediante solicitação da Presidência do GIPI, do processo de 

precificação da remuneração paga ao titular da patente, para o caso de concessão 

da licença compulsória da patente; 

 

§ 1º As competências aqui descritas podem ser exercidas por seus titulares ou 

delegadas a terceiros que os representem no processo. 

 

§2º Outras competências podem ser designadas às partes aqui relacionadas, de 

acordo com a necessidade, sob justificativa motivada por parte da Presidência do 

GIPI. 

 

 

CAPÍTULO III 

DAS ETAPAS DO PROCESSO 

 

Art. 10º – Declarada a emergência em saúde pública de importância nacional pelo 

Ministério da Saúde ou órgão equivalente, o Ministério terá 15 dias para elaborar 

parecer técnico com o protocolo de tratamento, apresentando os equipamentos, 

medicamentos, insumos e outros elementos necessários ao combate da 

emergência. 

 

Art. 11 – De posse do parecer técnico apresentado pelo Ministério da saúde, a 

Presidência do GIPI oficiará os seguintes órgãos para exercerem suas respectivas 

competências: 

 

I – Ao Ministério da Economia, ou equivalente, para em 10 dias apresentar relatório 

técnico acerca da capacidade da indústria nacional de produção dos equipamentos, 
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medicamentos, insumos e outros elementos necessários ao combate da 

emergência; 

 

II – Ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, ou equivalente, para em 10 dias 

apresentar relatório técnico sobre a condição de patenteamento das tecnologias 

necessárias à produção dos equipamentos, medicamentos, insumos e outros 

elementos necessários ao combate da emergência; 

Parágrafo único: Os prazos estabelecidos nos artigos 10º e 11, e incisos, podem ser 

prorrogados por igual período mediante apresentação de justificativa devidamente 

autorizada pela Presidência da Republica.  

 

Art. 12 – Baseado nas informações técnicas apresentadas pelos membros do grupo, 

a Presidência do GIPI determinará se existem indícios de risco de desabastecimento 

do mercado local ou se o preço praticado pelo produtor é exacerbado. 

 

§ 1º Havendo constatação de risco eminente às possibilidades de prover o 

tratamento necessário, prosseguirá o processo e a Presidência do GIPI notificará ao 

titular da patente para que ele, em querendo, envie em 15 dias, relatório técnico 

sobre sua capacidade de abastecimento, logística e matriz de precificação dos 

equipamentos, medicamentos, insumos e outros elementos necessários ao combate 

da emergência dos quais exercerem a titularidade, nos termos do art. 9º, inciso I e 

alínea “a”. 

 

§2º Não havendo constatação de risco eminente às possibilidades de prover o 

tratamento necessário, o titular da patente fica dispensado de apresentar o relatório 

técnico de que trata o §1º deste artigo. Devendo o mesmo ser monitorada pelos 

órgãos responsáveis, que reportarão qualquer mudança significativa de cenário à 

Presidência do GIPI. 

 

Art. 13 – Na hipótese do art. 12, §1º, a Presidência do GIPI, após apropriar-se das 

informações concedidas pelo titular da patente, decidirá sobre o encaminhamento de 

parecer indicando concessão da licença compulsória da patente ao Gabinete da 

Presidência da República. 
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Parágrafo único: Deverá constar da comunicação ao Gabinete da Presidência da 

República, além do parecer indicativo para licença compulsória, um relatório 

completo dos trabalhos da comissão, bem como sugestões de encaminhamentos 

para consecução da licença compulsória. 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 16 - Casos omissos a esta resolução serão decididos pela Presidência do GIPI. 

 

Art. 17 – Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Esta pesquisa apresentou uma análise sobre licença compulsória de patentes 

em casos de emergência nacional e interesse público relativo à saúde. Para tanto, 

dentro do escopo definido, foi apresentada um estudo sobre os projetos de leis 

protocolados no parlamento brasileiro que visam alterar a Lei de propriedade 

industrial em casos de declaração de emergência nacional em saúde. 

 A pesquisa teve como contexto o surgimento e agravamento do fenômeno 

pandêmico ocorrido entre os anos de 2019 e 2020, efeito da contaminação 

expressiva de pessoas em todo globo pelo vírus da Covid-19. Esse fato deu origem 

a um movimento legislativo singular, movido pelo receio de que o sistema de 

patentes atual pudesse prejudicar o acesso a medicamentos e equipamentos 

necessários ao enfrentamento da doença. 

 Consideramos importante, apresentar por meio desse trabalho, um estudo 

que analisa cada projeto de lei protocolado nesse contexto de pandemia, que seja 

relativa à concessão de licenças compulsórias de patentes, bem como comparar 

esses projetos ao atual sistema normativo vigente. 

 Para tanto, apresentamos um artigo científico que, através da Análise de 

Conteúdo, sistematizou os elementos constantes dos processos que representam 

supostas mudanças e os comparou o a Lei de propriedade industrial e suas 

regulamentações. 

 Durante o estudo, foi possível concluir que o sistema legal vigente é suficiente 

para dar conta das questões levantadas nos projetos de leis. Contudo, baseado na 

análise dos motivos e objetivos dos projetos de leis, restou claro que, apesar da 

previsão legal para o uso da licença compulsória de patentes em casos de 

emergência nacional e saúde pública ser suficiente, ainda há uma ausência de 

mecanismos administrativos, de caráter operacional, para que a previsão legal 

ganhe efetividade. 

 Desta forma, apresentamos também, uma proposta de minuta de resolução 

interna, a ser aplicada no âmbito do Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual 

– GIPI, como protocolo operacional para os casos de declaração de emergência 

nacional ou interesse público em saúde. 
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 Cremos que, o aprendizado imposto pelo momento excepcional em que 

estamos vivendo nos deu a oportunidade de nos mover para o amadurecimento do 

nosso sistema de patentes em sua relação com o direito fundamental à saúde. As 

propostas de mudanças estudadas nesse trabalho espelham um anseio por 

mudanças. Por esse motivo, é mister que continuemos a nos debruçar sobre esse 

dilema de ordem legal, ética e econômica, par que encontremos soluções que 

possam ser aplicadas, não apenas em casos excepcionais, mas como regra, para 

mitigação dos interesses envolvidos e o bem-estar comum. 
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