
õtitucional ao exame dos pressupostos legais de patentea

lrocedimento vinculado. 


atível com a Carta de 1988, e prestigia os dispositivos re

. da vida e da saúde, a interpretação do mesmo dispositivo 

ANVISA o poder-dever de pronunciar-se sobre a conces

~s para produtos e processos farmacêuticos, tanto no to

supostos de patenteabilidade, quanto às condições perti 

rivilegiabilidade, especialmente a ofensa à saúde pública. 


sem em nada desmerecer a análise de Ana Paula Oriola 

!nho para mim que a adequação à função social da patente 

dagem legislativa; é o órgão político do Estado por exce

ngresso - que incorpora na patente suas funcionalidades 

mentos, e de bem-estar. Outras modalidades de ação do 

iscirionariedade política; outras têm maior ductibilidade 


nota o documento brasiliero apresentado há pouco à 


~ativity and creative economy do not rely solely on an increasingly 
IP systems". 

Janeiro, 17 de abril de 2010 


aorges Barbosa 
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INTRODUÇÃO 

Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, a 
Social constitui-se um sinônimo de progresso soe 
to do chamado Estado- Providência era a princip; 
da pelas Nações, em especial aquelas que particiI 
combates e estavam, por esta razão, totalmente 
ponto de vista humano, quando do ponto de vista 

Pode-se reconhecer, também, que o Esta 
mais é do que uma extensão do Estado- Protetor "; 
lavras de PIERRE ROSANVALLON 1, inicia-se C< 

Direitos do Homem e do Cidadão, fruto da Revolu 
está reconhecido que: "os auxílios públicos são UI 

sociedade deve subsistência aos cidadãos infelize: 
do-lhes trabalho, seja assegurando meios de existê 
têm condições de trabalhar': 

Criam-se, então, outras formas de proteçãc 
que não apenas a da propriedade, ou seja, cria-se l 
de garantida pelo Estado- Protetor para amparar ac 
çam a propriedade real. Esse é o fundamento da di 

O desenvolvimento das funções do Estado-. 
do Bem-Estar Social levou, todavia, ao seu cresc 
pois libertar a sociedade da necessidade e do risc( 
que sempre irá carecer de volumosos recursos final 
tenção dos inesgotáveis serviços. 

É por esta razão que o Estado-Providência 
crise, cujas soluções encontradas pelos teóricos s 

I ROSANVALLON, Pierre. A Crise do Estado·Providência. Traduçã 
Goiânia/Brasília: Editora da UFG c Editora da UNB, 1997. 
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