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RESUMO

Aborda a proteção do acesso a medica-
mentos e das patentes farmacêuticas na 
ordem jurídica nacional e analisa a combi-
nação entre essa proteção e as fl exibilida-
des oferecidas pela ordem internacional, 
com destaque ao acordo TRIPS.
Alega que o acesso a medicamentos, 
como direito social, merece maior aten-
ção, principalmente na esfera preventiva 
de atuação estatal e atenta para o fato de 
que poucos são os medicamentos produ-
zidos pelo Estado, sendo grande parte das 
necessidades preenchida por aquisição. 
Isso realça a necessidade da existência não 
apenas de políticas voltadas para o acesso 
a medicamentos, mas também para o de-
senvolvimento da indústria farmacêutica 
nacional, mesmo que por meio de parce-
rias estatais e empresariais.  
Entende que a problemática atual na re-
lação “acesso a medicamentos e patentes 
farmacêuticas” não se refere à harmoniza-
ção desses direitos, mas sim à necessária 
utilização das fl exibilidades do acordo 
TRIPS e à fabricação de genéricos, me-
diante o fomento à indústria nacional.

PALAVRAS-CHAVE
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farmacêutica; Instituto da Propriedade 
Industrial – INPI; Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária – Anvisa; acordo TRIPS. 
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1 O ACESSO A MEDICAMENTOS E 

A ORDEM JURÍDICA NACIONAL

O preâmbulo da Constituição Federal 
funciona como apresentação do conteúdo 
constitucional, possui valor jurídico quando 
analisado em conjunto com outras normas; 
como o Supremo Tribunal Federal decidiu, 
não possui normatividade de per si. Estabe-
lece a instituição do Estado democrático, o 
qual destina-se a assegurar o exercício dos 

direitos sociais e individuais, assim como o 
bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade 
e a justiça social. 

O constituinte originário inicia com 
os direitos sociais, o que denota a maior 
relevância destes, pois afetam uma ca-
mada da sociedade e não apenas indiví-
duos. Além disso, os direitos sociais são 
formados pelo conjunto de necessidades 
individuais. Não corresponde a maior 
relevância à redução da prestação de ou-
tras espécies de direitos, mas sim ao fato 
de que maior atenção deve ser ofereci-
da aos sociais, principalmente na esfera 
preventiva de atuação estatal. Mesmo 
porque sociais ou individuais, ambos são 
espécies de direitos fundamentais.

O acesso a medicamentos, como 
espécie do direito à saúde, corresponde 
a um direito social. É o que se depreende 
do Título II, Capítulo II – os Direitos So-
ciais, que começa com o art. 6º da Cons-
tituição Federal. Denota-se a necessidade 
de o Estado agir preventivamente, como 
legislador e como agente social voltado 
para a consecução do bem comum, e 
incidentalmente, por meio do Poder Ju-
diciário, para a interpretação e aplicação 
da norma. Portanto, o acesso a medi-
camentos como direito social deve ser 
assegurado para a consecução do bem-
estar, para que o benefi ciário possa ser 
um dos operadores do desenvolvimento 
social, tendo por base a igualdade de tra-
tamento e de condições e a justiça social, 
conforme o preâmbulo.

A construção, a consolidação, a 
assistência e o acesso a medicamentos, 
conforme indicados pelo autor, é viável 
no exercício estatal preventivo. A atuação 
incidental, representada pelo Poder Judi-

ciário, é a solução diante da negligência 
estatal, portanto, deve ser evitada pela 
atuação preventiva.

Depende o acesso a medicamen-
tos, no exercício preventivo promovido 
pelo Estado, de pesquisa e desenvolvi-
mento de medicamentos, padronização, 
programação, controle de qualidade e 
educação. Esses elementos não são natu-
ralmente programáticos, ou seja, depen-
dem de orçamento para a execução de 
projetos dentro de um critério temporal. 
A conjugação desses três elementos cor-
responde ao exercício programático do 
acesso a medicamentos.

um ente a quem reclamar esses direitos. 
Todo o ordenamento jurídico nacional é 
destinado aos seus cidadãos, titulares de 
direitos e deveres. Além de ser cidadão, 
é necessário que a convivência e perma-
nência em vida seja digna, não bastando 
ter o reconhecimento do direito à vida. 
Contudo, o que é dignidade? Como a 
dignidade pode ser medida na prática?

O estabelecimento do que seja 
dignidade não pode fi car sujeito a um 
critério distante do determinado pela 
Constituição, caso contrário estar-se-ia 
rompendo com o sistema jurídico pro-
posto por Hans Kelsen. Considerando a 

Depende o acesso a medicamentos, no exercício preventivo 

promovido pelo Estado, de pesquisa e desenvolvimento de 

medicamentos, padronização, programação, controle de 

qualidade e educação.

A decisão destaca que a programati-
cidade é argumento, normalmente usado 
pelo ente público como justifi cativa para 
a negligência do direito à saúde. Entre-
tanto deve ser admitido o seu exercício, 
no que diz respeito ao direito à saúde e 
concomitantemente ao acesso a medica-
mentos, apenas na esfera preventiva. Sua 
alegação na esfera incidental compreende 
a ausência estatal na esfera preventiva, 
ou seja, a negativa do direito. O Título I 
da Constituição refere-se aos princípios 
fundamentais, os quais são essenciais 
para a compreensão e o exercício dos de-
mais dispositivos. Os incs. II e III do art. 
1º apontam a cidadania e a dignidade da 
pessoa humana como fundamentos, ali-
cerces do Estado democrático de Direito. 
A Constituição Federal é conhecida por ser 
principiológica e isso ocorre porque, além 
de princípios serem normas, são também 
parâmetros interpretativos para as demais 
normas, por isso a interpretação deve ser 
conforme a Constituição. 

Nessa seara, é importante o enten-
dimento da cidadania como o direito que 
tem o indivíduo de ser considerado por 
um determinado Estado como sujeito 
de direitos, tendo-os reconhecidos, e 

idéia de sistema, a dignidade, bem assim 
outros valores como bem-estar e justiça 
social, possuem origem na própria Car-
ta Constitucional. Por esse motivo, os 
fundamentos do Estado democrático de 
Direito são indicados já no art. 1º, per-
mitindo que o corpo dos dispositivos 
constitucionais ofereça resposta diante 
da necessária interpretação. Portanto, o 
interessado ou necessitado de um medi-
camento, utilizando-se de sua prerrogati-
va de cidadão, possui direitos a serem re-
conhecidos pelo Estado preventivamente 
e, se necessário, de forma incidental pelo 
Poder Judiciário. Independentemente 
das justifi cativas, a negativa do acesso a 
medicamentos ofende a cidadania.

O art. 3º estabelece como objetivos 
fundamentais da República Federativa do 
Brasil uma sociedade justa, solidária, a ga-
rantia ao desenvolvimento nacional, erra-
dicação da pobreza, redução das desigual-
dades regionais e a promoção do bem de 
todos. Esses não são os únicos objetivos, 
mas os essenciais, no sentido de que to-
dos os outros objetivos do corpo constitu-
cional devem tê-los por parâmetro.

Dentre esses, a garantia ao desenvol-
vimento nacional possui relevância maior 
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porque, com o desenvolvimento, tem-se mais facilmente o alcan-
ce dos demais objetivos. Sem orçamento, torna-se impossível a 
realização dos objetivos fundamentais; por isso faz-se necessário 
o pagamento de tributos e a atuação estatal de forma preventiva. 
Cabe ao Estado fomentar o desenvolvimento, caso contrário, a 
omissão estatal não poderá ser alegada para justifi car a ausência 
de orçamento, pois esta pode ser superada mediante a atuação 
do Estado, pela administração pública direta e indireta.

Alega-se a questão orçamentária para justifi car a realização 
do bem comum sob a análise da reserva do possível, isto é, faz-
se o que é possível com o orçamento disponível. Nitidamente 
esse argumento é político, ou seja, não possui amparo legal, 
a não ser quanto ao caráter programático, para o qual cabe a 
análise da atuação preventiva.

Sua relação com o acesso a medicamentos é a de que, 
por meio do desenvolvimento, aprimora-se a capacidade orça-
mentária e a melhoria de vida da sociedade. Uma sociedade 
benefi ciada pelo desenvolvimento sustentável necessitará em 
menor grau do acesso a medicamentos, ainda assim, caso seja 
necessário, as condições do acesso lhe serão mais favoráveis 
com o precedente desenvolvimento.

O art. 4º estabelece a postura do Brasil em face da ordem 
internacional, para a qual prevalecem os direitos humanos (inc. 
II). Destacam-se os direitos humanos em decorrência do seu 
histórico internacional, principalmente com os trabalhos realiza-
dos pela ONU e pela OEA. 

A interpretação constitucional não está restrita somente à 
gramatical, mas também à histórica, à do momento legislativo; 
nesse sentido, considera-se que alguns dos direitos constitucio-
nais não são apenas de ordem constitucional, mas o são tam-
bém de natureza humana e, ou internacional. 

A saúde é detalhada no art. 196 do Título VIII – Da Or-
dem Social, em que esse dispositivo operacionaliza o direito à 
saúde indicado no art. 6º. Do texto depreende-se que a saúde 
condiciona-se a políticas sociais e econômicas e de sua promo-
ção, proteção e recuperação pelo Estado. O art. 196 e seguintes 
demonstra a importância maior que possui a saúde diante de 
sua necessidade para a consecução de outros direitos. Daí ser 
necessária sua proteção de forma prioritariamente preventiva. 
Mas, em decorrência do art. 6º, quando requerida, deve ser 
prestada imediatamente.

so a medicamentos. Cabe ao Ministério Público substituir-se à 
sociedade na busca do respeito ao direito de acesso a medica-
mentos, um direito fundamental, do tipo social, logo, além de 
estar disponível à sociedade, deve também ser exercido preven-
tivamente, de forma solidária, pelos entes estatais.

Com a Constituição, criou-se o Sistema Único de Saúde, 
que deve primar pela saúde preventiva e pelo seu fornecimento 
universal. Os arts. 196 a 200 trazem a enumeração, não-taxati-
va, das atividades do Estado em relação à saúde e percebe-se 
que são ações a serem executadas no tempo com o emprego 
de orçamento progressivo e solidário entre os entes estatais. 
Outro não poderia ser o entendimento ao se analisar sistema-
ticamente o art. 170, o qual se encontra no Título VII – Da Or-
dem Econômica e Financeira e refere-se aos princípios gerais 
da atividade econômica. A ordem econômica, em que pese o 
enfoque econômico, tem como fi nalidade assegurar existência 
digna, consoante os ditames da justiça social.

Nesse contexto, o art. 200 estabelece a participação do Es-
tado na ordem econômica, pelo Sistema Único de Saúde, na 
produção de medicamentos e no incremento, em sua área de 
atuação estatal, do desenvolvimento científi co e tecnológico.

Mesmo diante de um absoluto planejamento e controle da 
atuação preventiva – uma situação ideal –, cabe ao Estado, para 
afastar eventualidades em decorrência da globalização, partici-
par da produção de medicamentos necessários ao país ou a uma 
região determinada. Principalmente quando a doença é típica 
de países em desenvolvimento ou de menor desenvolvimento 
relativo. O país deve se utilizar do conhecimento tecnológico e 
científi co para a fabricação de medicamentos, sendo importante 
o uso do orçamento de forma progressiva dentro de um critério 
temporal. Ou seja, encontra-se na atuação preventiva a atuação 
orçamentária de forma progressiva. Sob esse entendimento se 
deve aplicar o conceito de interesse à saúde pública analisado 
na ordem internacional junto ao TRIPS.

Novamente é na atuação preventiva que podem ser aciona-
dos os argumentos orçamentários e temporais, mesmo porque 
sem a devida organização desses elementos, impossível o trato 
preventivo do acesso a medicamentos. Imagine-se o caso de 
expiração do prazo de exclusividade de uma patente farmacêu-
tica. É impossível ao Estado interessado e necessitado utilizar-se 
da fl exibilidade legal para a produção de genéricos, por exem-
plo, diante de sua incapacidade orçamentária e tecnológica. Por 
outro lado, a justifi cativa orçamentária não é condizente com a 
constatação de que todos os direitos custam, ou seja, possuem 
valor pecuniário, e não apenas os direitos sociais. Aliás, os di-
reitos individuais demandam custo para sua consecução. Não 
há prestação de direito sem custo; o pagamento de tributos é o 
grande exemplo disso.

Da análise constitucional percebe-se a necessária conjuga-
ção dos dispositivos, bem como o reconhecimento da atuação 
preventiva estatal, não apenas com relação ao fornecimento de 
medicamentos, mas também quanto à interferência na ordem 
econômica voltada ao desenvolvimento.

Para a realização dos direitos humanos propugnados pela 
ONU, pela OEA e pela OMC, é necessário que o Brasil tenha 
condições de desenvolver-se de forma sustentável e progressi-
va. Esse direito humano é propulsor de outros direitos, corres-
pondendo, assim, a elemento essencial para o exercício da vida 

(...) o interessado ou necessitado de um 

medicamento, utilizando-se de sua prerrogativa 

de cidadão, possui direitos a serem 

reconhecidos pelo Estado preventivamente (...)

Independentemente de normas programáticas, o § 1º do 
art. 5º não pode ser ignorado ou reduzido diante de argumen-
tos outros como a questão orçamentária, diante do fato de que 
os direitos fundamentais possuem, em relação a outras normas, 
maior aplicabilidade e efi cácia, por sua relevância no sistema 
normativo. Isto é, aplica-se ao direito à saúde o regime jurídico 
dos direitos fundamentais.

Dentro dessa proteção preventiva por parte do Estado, 
cabe ao Ministério Público, conforme o art. 129, inc. II, promo-
ver a proteção dos serviços de relevância pública, como o aces-



97

Revista CEJ, Brasília, n. 37, Ano XI, p. 94-102, abr./jun. 2007

digna. Além da proteção constitucional 
tem-se a infraconstitucional, que deve 
obediência aos parâmetros da Constitui-
ção Federal. 

A proteção infraconstitucional tem 
como parâmetro a Constituição Federal. 
Tanto isso é verdade que o intérprete 
deve criar e analisar a norma infracons-
titucional segundo a Constituição. Esta é 
referencial para a elaboração normativa 
e funciona também como parâmetro in-
terpretativo. A interpretação conforme a 
Constituição corresponde a não apenas 
conhecer a norma de per si, mas tam-
bém seus fundamentos e objetivos fun-
damentais. Assim, normas que busquem 
restringir o acesso a medicamentos, seja 
por meio de leis que estabeleçam os re-
médios que poderão ser adquiridos por 
intermédio do Sistema Único de Saúde, 
seja pela imposição de remédios diferen-
tes dos que foram receitados pelo profi s-
sional médico ou mesmo que neguem 
o medicamento por conta de seu custo 
ou inacessibilidade, são todas inconsti-
tucionais, uma vez que afrontam, dentre 
outros, o art. 6º da Constituição.

A falta de remédios em postos de 
entrega à comunidade por motivos di-
versos, como burocracia administrativa, 
também não é admitida, uma vez que 
se trata do fornecimento de um serviço 
fundamental, portanto, deve ser presta-
do imediatamente pelo Estado ao tomar 
conhecimento da situação ou, minima-
mente, dentro de um prazo razoável para 
o seu fornecimento.

A preocupação legislativa com o 
acesso a medicamentos data de antes 
de 1988. Entre 25 de junho de 1971 até 
1997, vigorou o Decreto n. 68.806, pelo 
qual a aquisição e distribuição de medi-
camentos para a sociedade era feita de 
forma centralizada. Em decorrência das 
políticas de municipalização, esta siste-
mática foi abolida e a situação passou a 
ser administrada pelo SUS.

O SUS, inaugurado pela Constitui-
ção, fomentou a elaboração de leis in-
fraconstitucionais, como a Lei n. 8.080, 
de 19 de setembro de 1990, que regula-
menta o SUS, criado para a concretização 
dos princípios relacionados à saúde. Ao 
regulamentar a saúde, a referida lei o faz 
em todos os níveis políticos (municipal, 
distrital, estadual e federal) e também 
no âmbito da iniciativa privada, fi xando 
as mesmas diretrizes da Constituição no 

seu art. 2º. Ela estabelece o pleno exer-
cício da saúde como sendo de efi cácia 
imediata e integral. A leitura de seus dis-
positivos demonstra que não correspon-
de à saúde apenas a uma determinada 
prestação decorrente da existência de 
doença, mas também à interação com 
fatores determinantes e condicionantes: 
alimentação, moradia, saneamento bási-
co, meio ambiente, trabalho, renda, edu-
cação, transporte, lazer, acesso a bens 
e serviços essenciais e bem-estar físico, 
mental e social.

cimento de produtos e serviços conside-
rados perigosos ou nocivos.

O Código de Defesa do Consumidor 
foi elaborado segundo as orientações 
constitucionais, devendo o conjunto de 
normas ser interpretadas consoante a 
Constituição, à exceção de questões or-
çamentárias, deixadas para a esfera com-
petente ou seja, a política.

O Ministério da Saúde, por meio da 
Portaria n. 17, de 3 de março de 1995, 
estabelece, em nome do acesso a me-
dicamentos e em conformidade com 

(...) cabe ao Estado, para afastar eventualidades em decorrência 

da globalização, participar da produção de medicamentos 

necessários ao país ou a uma região determinada.

As diretrizes para a operacionali-
zação do SUS, inclusive para o acesso 
a medicamentos, são fi xadas por meio 
das normas operacionais básicas; estas 
estabelecem atividades voltadas para a 
assistência hospitalar e ambulatorial, vigi-
lância sanitária e epidemiologia.

Normalmente, quando se fala em 
medicamentos, o raciocínio não é volta-
do a sua produção nacional ou a técnicas 
para a amplifi cação do acesso ou redu-
ção dos preços, mas sim a medidas para 
sua aquisição, importação e fi scalização. 
Esta atitude demonstra a omissão estatal 
na sua atuação preventiva.

Com o Código de Defesa do Con-
sumidor, especifi camente nos arts. 4º e 
6º, estabelece-se, uma vez mais, a saúde 
como um direito social, portanto, subje-
tivo, que, em conformidade com o art. 
170, inc. V, da Constituição, deve receber 
a proteção também na esfera da defesa 
do consumidor. O art. 4º encontra-se no 
Capítulo II – Da Política Nacional de Rela-
ções de Consumo, do qual se depreende 
uma primeira característica: ao abordar a 
política nacional refere-se à atuação esta-
tal preventiva, por isso conhecida como 
programática, a qual tem por objetivo o 
atendimento das necessidades dos con-
sumidores, o respeito à sua dignidade, 
saúde e segurança, a proteção de seus 
interesses econômicos e a melhoria da 
qualidade de vida.

O art. 6º destaca que, dentre outros 
direitos básicos (sinônimo de fundamen-
tal), o consumidor tem direito à proteção 
da vida, saúde e segurança contra os 
riscos provocados por práticas no forne-

as resoluções acordadas no âmbito do 
Mercosul, ser necessária a permanente 
inspeção nas indústrias farmacêuticas e 
farmoquímicas. 

Em 30 de outubro de 1998, foi pu-
blicada a Portaria n. 3.916, que aprova a 
Política Nacional de Medicamentos, para 
a indicação de rumos e estratégias concer-
nentes aos medicamentos. Seus objetivos 
e prioridades são a adoção da Relação 
Nacional de Medicamentos Essenciais 
(Rename), regulamentação sanitária de 
medicamentos, reorientação da assistên-
cia farmacêutica, promoção do uso racio-
nal de medicamentos, desenvolvimento 
científi co e tecnológico, promoção da 
produção de medicamentos, garantia da 
segurança, efi cácia e qualidade dos medi-
camentos e desenvolvimento e capacita-
ção de recursos humanos. A Rename, em 
1998, foi atualizada quanto aos seus obje-
tivos. Tamanha importância ganharam os 
genéricos que, em 1999, a Rename emitiu 
lista com a denominação destes.

O próprio governo estabelece a 
necessidade, dentre outras medidas, da 
fabricação de medicamentos, principal-
mente por meio dos laboratórios ofi ciais, 
devendo-se obedecer à essencialidade. 

Quanto à caracterização do conceito 
de medicamento essencial, há decisão 
judicial defi nindo medicamentos neces-
sários como os comprovadamente essen-
ciais ao paciente, seja para o combate à 
doença, seja para sua estabilização. Essa 
discussão nasce quando o ente político 
alega que o medicamento solicitado não 
corresponde a medicamento essencial ao 
tratamento, existindo outros medicamen-
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tos como alternativas. Inclusive as decisões que fundamentam a 
negativa do acesso a referidos medicamentos, por vezes, igno-
ram pareceres médicos. Em que pese o entendimento político, 
considera-se essencial o medicamento quando necessário para 
o indivíduo, ou seja, a essencialidade não deve ser aferida pelo 
ente político como forma de restringir o acesso a outros medica-
mentos. Em assim agindo, estará o ente atuando em desconfor-
midade com os direitos fundamentais. Novamente necessário 
indicar que a função do Poder Judiciário não é a valoração de 
direitos, mas a interpretação e aplicação da norma. A autoridade 
para declarar quais são os medicamentos necessários é o médi-
co ou um conjunto de médicos, não um parecer administrativo 
nesse sentido.

Em outra esfera de atuação existe a Agência de Vigilância 
Sanitária, criada em 26 de janeiro de 1999 por meio da Lei n. 
9.782, para proteger e promover a saúde da população com a 
garantia da segurança sanitária de produtos e serviços. Ao par-
ticipar da construção do acesso a tais serviços, corresponde a 
agente de transformação do sistema descentralizado de vigilân-
cia sanitária em uma rede, ocupando um espaço diferenciado 
e legitimado pela população, como reguladora e promotora do 
bem-estar social. Dentre suas competências estão a regulamen-
tação, o controle e a fi scalização de produtos e serviços que 
envolvam risco à saúde pública. Exerce o controle e fi scalização 
sanitária de medicamentos de uso humano, suas substâncias 
ativas e demais insumos, processos e tecnologias. Os medica-
mentos importados, para serem comercializados no Brasil, tam-
bém devem passar por procedimento administrativo na Agência 
de Vigilância Sanitária – Anvisa.

Para que um medicamento seja produzido no Brasil, é ne-
cessário que a empresa esteja legalmente constituída e obedeça 
ao Regulamento Técnico das Boas Práticas para a Fabricação 
de Medicamentos. A Anvisa emite certifi cado por linha de pro-
dução de medicamento, ou seja, às empresas sem orçamento 
sufi ciente para a produção de vários medicamentos recomen-
da-se a especialização, até mesmo para facilitar a emissão do 
certifi cado. Com o certifi cado, pode a empresa produzir o me-
dicamento, que somente poderá ser comercializado mediante 
registro na Anvisa.

citação, exceção à regra da lei de licitações vigente no país no que 
se refere ao acesso a medicamentos. O percentual de licitação 
internacional justifi ca-se pela falta de produção de medicamentos 
nacionalmente, mesmo que por empresas com sede em outros 
países. Do percentual nacional, 70% corresponde a licitações de 
empresas estrangeiras com fi lial no Brasil.

Todos os remédios necessários para a realização do di-
reito à saúde, além daqueles constantes da Rename, como 
os de alta complexidade ou os de alto valor, podem ser ex-
cluídos do processo administrativo de licitação, desde que 
existam justificativas.

Programaticamente, deve o Estado fazer uso das listagens 
emitidas pela OMS (essencialidade, complexidade e alto custo) 
para poder administrar as necessidades nacionais e regionais, 
como a assistência farmacêutica básica (infanto-juvenil), medi-
camentos estratégicos (anti-retrovirais, contra o diabetes e para 
o controle de endemias). Para tal, é necessário que os usuários 
sejam cadastrados nas secretarias de saúde, com vistas a um 
atendimento programado. 

Analisando-se o custo de aquisição desses medicamentos, 
ainda que por licitação, constata-se, uma vez mais, a neces-
sidade da realização não apenas de políticas voltadas para o 
acesso a medicamentos, mas também para o desenvolvimento 
da indústria farmacêutica nacional, mesmo que por meio de 
parcerias estatais e empresariais. 

Uma política voltada para a redução e a administração 
do custo de aquisição de medicamentos foi instituída pela 
Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, órgão 
inter ministerial composto pelos Ministérios da Saúde, Fazenda, 
Justiça, Desenvolvimento e Casa Civil. A Câmara tem duas ins-
tâncias decisórias, o Conselho de Ministros e o Comitê Técnico 
Executivo. Sua secretaria executiva é exercida pela Anvisa, de 
acordo com a Lei n. 10.742/2003. Uma das competências da Câ-
mara, conforme o inc. VII do art. 2º, é o acesso a medicamentos: 
Sugerir a adoção, pelos órgãos competentes, de diretrizes e 

procedimentos voltados à implementação da política de aces-

so a medicamentos.

Os medicamentos sob regime de regulação de preços só 
podem sofrer reajuste anual, dentro dos limites estabelecidos 
pela Câmara. Os medica mentos novos e novas apresentações no 
mercado precisam ter o seu preço aprovado pela Câmara antes 
de sua comercialização, segundo a Resolução CMED n. 2/2004.

Outra medida para o controle e/ou redução de preços foi 
instituição da farmácia popular, que cria subvenção para a com-
pra de medicamentos da rede privada. Essa medida, embora 
ainda em poucas unidades, reduz em até 50% o preço dos 
medicamentos, desde que o cidadão esteja munido de recei-
ta médica. Foi instituída recentemente a venda fracionada de 
medicamentos, em obediência ao Decreto n. 5.348, de 20 de 
janeiro de 2005, visando à melhoria do acesso e à redução do 
custo para a sociedade. 

Embora a Constituição seja de 1988, a legislação infracons-
titucional é recente; na realidade tem menos de cinco anos, ao 
menos quanto à apresentação de soluções legislativas aos pro-
blemas do acesso a medicamentos. Ainda assim, as soluções 
são pontuais, não alcançando a sustentabilidade, em virtude da 
falta de projetos progressivos na esfera preventiva, conjugada 
com o desenvolvimento.

(...) quando se fala em medicamentos, o 

raciocínio não é voltado a sua produção nacional 

ou a técnicas para a amplificação do acesso

ou redução dos preços (...)

Poucos são os medicamentos produzidos pelo Estado brasi-
leiro; 90% das necessidades são preenchidas pela aquisição, que 
deve obedecer às regras do processo de licitação, o qual é ne-
cessário para que o princípio da legalidade e dos atos vinculados 
sejam respeitados, em conformidade com o art. 37 da Consti-
tuição. Das aquisições realizadas pelo Ministério da Saúde, 62% 
são provenientes de licitações inter nacionais, 37% são licitações 
nacionais e menos de 1% é adquirido por compra direta (sem 
licitação). Importante salientar que uma parcela de 28% do custo 
total das licitações nacionais refere-se a medicamentos adquiridos 
da rede de laboratórios ofi ciais produtores, que fornecem medi-
camentos por meio de convênios e contratos com dispensa de li-
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2 AS PATENTES FARMACÊUTICAS 

E A ORDEM JURÍDICA NACIONAL

Com fundamento nessa construção 
internacional, tem-se, no Brasil, o Alvará 
de 1º de abril de 1808. Esse primeiro ato 
legislativo liberou as indústrias de todas 
as restrições a que até então estiveram 
sujeitas. É óbvio que o Brasil, à época, 
não tinha condições de concorrer com 
os produtos importados da Europa, aliás, 
esse foi o grande objetivo da liberação 
do mercado nacional, ou seja, criar novo 
mercado consumidor para os europeus. 
Assim, foi necessária a adoção de um sis-
tema de proteção da indústria nacional 
para que esta pudesse concorrer com a 
indústria estrangeira, bem como proteger 
seus inventos dos interesses e capacida-
des de outras empresas e/ou países. 

É nessa conjuntura que surge o 
Alvará de 28 de janeiro de 1809, o qual 
estabelecia proteção não apenas à pro-
priedade, mas especifi camente à proprie-
dade industrial. Ainda assim, nesse perí-
odo, a Corte portuguesa preocupava-se 
apenas com a exploração e não com o 
desenvolvimento nacional ou a salva-
guarda de suas riquezas. Referido alvará 
continha os fundamentos da proteção le-
gal das invenções, como instrumento de 
promoção do progresso das indústrias, o 
requisito da novidade e da realidade do 
invento, o caráter de privilégio, o prazo 
limitado para a sua concessão, a obriga-
toriedade de ser publicada a invenção e 
o fundo do privilégio para livre gozo da 
coletividade.

Mesmo que não fosse, na realida-
de, o objetivo da Corte, com esse ato 
normativo, desde aquela época, tem-se 
o inter-relacionamento da propriedade 
industrial, da qual a patente farmacêutica 
é espécie, com outros direitos que ne-
cessariamente são conjugados. Então, o 
conceito de propriedade, como gênero, 
ou propriedade industrial, sempre esteve 
atrelado a interesses sociais. Não corres-
ponde, portanto, à inovação o entendi-
mento da função social da propriedade, 
mas tão-somente à revalorização de con-
ceito preexistente. Isso demonstra que o 
direito da propriedade intelectual, assim 
como os direitos humanos, passa por 
uma releitura, representada pela proprie-
dade como direito individual, no sistema 
constitucional nacional, tendo relevância 
absoluta sobre diversos outros direitos, o 
que acarreta a importância de uma pro-

teção individual para a esfera social. 
No transcorrer, percebe-se a impor-

tância, para a sociedade nacional, de os 
produtos serem criados localmente, seja 
pelo preço ao consumidor, seja pelo in-
cremento da indústria nacional e, automa-
ticamente, seu desenvolvimento. Surge, 
assim, o Alvará de 15 de julho de 1809, 
que cria a Sociedade de Encorajamento 
à Indústria e à Mecânica por meio de re-
compensas pecuniárias. Até então já tinha 
a propriedade industrial um prazo para 
uso exclusivo, mas também uma compen-
sação em espécie aos setores da indústria 
e mecânica que desenvolvessem soluções 
setoriais em nível nacional. 

lidade pública fazia-se nos termos da lei, 
mediante prévia e justa indenização. Em 
caso de perigo iminente, como guerra ou 
comoção intestina, poderiam as autori-
dades competentes usar da propriedade 
particular até onde o bem público exigis-
se, ressalvado o direito à indenização ul-
terior. Os inventos industriais pertenciam 
aos autores, aos quais se garantia, por lei, 
privilégio temporário, ou concedia justo 
prêmio, quando a sua vulgarização fosse 
conveniente à coletividade.

Na seqüência, a Constituição de 
1937, no item 14, garantia o direito de 
propriedade, salvo a desapropriação por 
necessidade ou utilidade pública, me-

O próprio governo estabelece a necessidade, dentre

outras medidas, da fabricação de medicamentos, 

principalmente por meio dos laboratórios oficiais,

devendo-se obedecer à essencialidade.

Com a independência do país, tem-
se a primeira Constituição, de 1824, que 
estabelecia no art. 179, inc. XXVI, a prote-
ção das invenções. Essa primeira Consti-
tuição, em que pese ter sido outorgada, 
em decorrência da importância para o 
desenvolvimento nacional, previa a pro-
teção, ou, em caso de desrespeito ou 
vulgarização, o ressarcimento pela perda 
provocada. Mas de modo muito frágil es-
tabelecia como alternativa a proteção de 
uso exclusivo e o ressarcimento, ou seja, 
não garantia a proteção efetiva. 

A proteção concedida permanece 
nas próximas constituições. No art. 72, 
§17 e 25, da Constituição de 1891, o direi-
to de propriedade mantém-se em toda 
a sua plenitude, salvo a desapropriação 
por necessidade ou utilidade pública, 
mediante indenização prévia. Os inven-
tos industriais pertenciam aos seus au-
tores, aos quais estava garantido por lei 
um privilégio temporário. A necessidade 
de vulgarizar o invento, ou seja, torná-lo 
público, com a quebra da exclusividade, 
decorre de necessidade pública, para 
atendimento de interesse relevante da 
sociedade brasileira. Depreende-se no-
vamente o conceito de atendimento à 
função social.

A Constituição de 1934, no art. 113, 
itens 17 e 18, garantia o direito de pro-
priedade, que não poderia ser exercido 
contra o interesse social ou coletivo. A 
desapropriação por necessidade ou uti-

diante indenização prévia. 
A Constituição de 1946, no art. 141, 

item 16, assim como os dispositivos ante-
riores, assegurava o direito de proprieda-
de, que não poderia ser exercido contra 
o interesse social ou coletivo, na forma 
da lei. A desapropriação por necessidade 
ou utilidade pública far-se-ia nos termos 
da lei, mediante prévia e justa indeniza-
ção. Em caso de perigo iminente, como 
guerra ou comoção intestina, poderiam 
as autoridades competentes usar da 
propriedade particular até onde o bem 
público exigisse, ressalvado o direito à 
indenização ulterior. Por sua vez, a Cons-
tituição de 1967/1969, arts. 150, § 21, e 
57, oferece a mesma proteção.

A Constituição de 1988 mantém a 
proteção até então concedida, inclusive 
com a condicionante do cumprimento 
da função social, mas segundo as dire-
trizes de uma constituição tipicamente 
social ou cidadã e sob a infl uência da 
construção internacional. 

Os incs. XXII, XXIII e XXIV do art. 5º 
estabelecem ser garantido o direito de 
propriedade, condicionado à função so-
cial, em que a lei fi xará o procedimento 
para a desapropriação por necessidade 
ou utilidade pública, ou interesse social, 
mediante justa e prévia indenização, nos 
casos em que a função social for desres-
peitada. Esse direito está consubstancia-
do no uso, fruição e disposição do bem, 
e pode ser oponível a todos.
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O art. 5º compõe o Título II, que trata dos direitos e ga-
rantias fundamentais, portanto, a disciplina da propriedade é 
alcançada pelo § 1º, o qual determina que esses direitos têm 
aplicação imediata. Isso quer dizer que o direito de propriedade 
deve ser garantido de forma preventiva e judicial. Programas 
e orçamento devem ser destinados ao tema, entretanto sob o 
enfoque preventivo, no sentido de que apenas a função social 
condiciona o direito de propriedade.

Existe a inter-relação da propriedade com a ordem econô-
mica, mesmo porque corresponde ela a um dos elementos para 
a consecução do desenvolvimento sustentável. Por isso, o art. 
170, no inc. II estabelece que a busca da dignidade e da justiça 
social deverá observar a propriedade privada. Desse modo, o 
único limitador ao direito de propriedade é o cumprimento da 
função social.

Em matéria de propriedade intelectual, com enfoque no 
direito às patentes farmacêuticas, a proteção é eminentemen-
te legal, logo, é necessário o atendimento aos requisitos legais 
para que o titular possa ser sujeito de direitos sobre a invenção, 
caso contrário, o Poder Judiciário não pode suprir essa lacuna.

O art. 218 estabelece a necessária importância do desenvol-
vimento da ciência e da tecnologia, as quais são indissociáveis da 
concepção de propriedade intelectual. Quando esses dispositivos 
determinam ser obrigação do Estado o desenvolvimento científi -

co, a pesquisa e a capacitação tecnológica, signifi ca que ao ente 
estatal é importante a valorização do conhecimento intelectual.

O § 4º estabelece, em decorrência dessa relevância do 
desenvolvimento, que a lei apoiará e estimulará as empresas 
que investirem em pesquisa, criação de tecnologia adequada ao 
País, formação e aperfeiçoamento de seus recursos humanos 
e que adotarem sistemas de remuneração que assegurem ao 
empregado, desvinculado do salário, participação nos ganhos 
econômicos resultantes da produtividade de seu trabalho. 

Possui da ordem jurídica nacional a propriedade intelec tual, 
como gênero, proteção de direito fundamental, assim como a 
saúde, ambos os direitos voltados para a consecução de outros 
direitos fundamentais, inclusive para o desenvolvimento susten-
tável, que se exterioriza, como em um movimento cíclico, ao 
desenvolvimento científi co e tecnológico. 

Decreto n. 16.264, de 19 de dezembro de 1923, que manteve as 
disposições anteriores para a proteção à propriedade industrial, 
todavia alterou a forma do pedido de proteção, a concessão 
dos privilégios, criou a diretoria-geral da propriedade industrial 
e inovou com a instituição do exame prévio das invenções.

Em 1934, editou-se a Lei n. 24.507, de 29 de junho, que 
cria o Conselho de Recursos da Propriedade Industrial, voltado 
ao privilégio de terceiros interessados em se manifestarem acer-
ca de pedido de registro, privilegiando, dessa forma, o devido 
processo também na esfera administrativa. No Brasil, como em 
outros países, a esfera administrativa possui enorme relevância, 
por meio das atividades do INPI e da Anvisa, órgãos que serão 
analisados posteriormente com mais detalhes.

A Lei n. 5.648, de 11 de dezembro de 1970, cria o Instituto 
Nacional da Propriedade Industrial, com a atribuição de exe-
cutar as normas que regulam a propriedade industrial. Como 
conseqüência, em 1971, instituiu-se o Código de Propriedade 
Industrial pela Lei n. 5.772, revogada pela Lei n. 9.279/1996, 
com alterações da Lei n. 10.196, de 14 de fevereiro de 2001. 

Deve ser oferecido maior destaque à Lei n. 9.279/1996. No 
art. 2º, o legislador faz a relação da propriedade industrial com 
o seu interesse social e com o desenvolvimento tecnológico e 
econômico do país, justifi cando assim a proteção legislativa. A 
partir da Seção III, tem-se a licença compulsória, a qual poderá 
ser concedida em caso de prova do abuso do poder econômi-
co, por via administrativa ou judicial, em virtude de emergência 
nacional ou interesse social. A competência, na esfera adminis-
trativa, para processar e decidir sobre o pedido e a contestação 
de licença compulsória é do INPI, que tem sessenta dias para 
posicionar-se sobre o caso. 

Em 1997, compondo a esfera de atuação administrativa 
junto com o INPI, é defi nido o Sistema Nacional de Vigilância 
Sanitária (SNVS) e criada a Anvisa, cujo Regulamento foi apro-
vado pelo Decreto n. 3.029/99. 

De absoluta importância é a incorporação de dois tratados 
que versam sobre o direito de propriedade intelectual: Decreto 
n. 75.572, de 8 de abril de 1975, que promulga a Convenção 
de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, e o Decreto 
n. 1.355, de 30 de dezembro de 1994, que promulga o Acordo 
sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacio-
nados ao Comércio (TRIPS). Essa incorporação legislativa indica 
o exercício nacional de proteção, o qual está em consonância 
com o princípio da progressividade. 

Na seqüência da construção infraconstitucional voltada 
para a realização do social, tem-se a legislação sobre anuência 
prévia (Medida Provisória n. 2.006/1999, convertida na Lei n. 
10.196/2001), a qual é executada pela Anvisa, por intermédio da 
Portaria n. 593, de 25 de agosto de 2000, art. 73-A.

Os dispositivos referentes ao interesse da defesa nacional e 
à retribuição devida a pesquisadores de instituições públicas pela 
exploração de patentes farmacêuticas foram regulamentados pelo 
Decreto n. 2.553/1998. Da mesma forma, o Decreto n. 3.201/1999 
dispõe sobre a concessão, de ofício, de licença obrigatória nos 
casos de emergência nacional e de interesse público. Esta norma 
foi alterada pelo Decreto n. 4.830/2003, que autoriza mudanças 
para a concessão, de ofício, de licença compulsória nos casos 
de emergência nacional e de interesse público, mudanças que 
privilegiam os interesses da sociedade diante dos benefícios que 

(...) deve o Estado fazer uso das listagens emitidas 

pela OMS (essencialidade, complexidade e alto 

custo) para poder administrar as necessidades 

nacionais e regionais (...)

Em que pese constar a propriedade, juntamente com a fun-
ção social, no art. 5º da Constituição, tem-se o seu detalhamento 
no Título da Ordem Econômica, o qual foi incluído, dentro des-
sa sistemática, em virtude da construção do direito econômico 
internacional. Como decorrência da construção constitucional, a 
começar pela Constituição de 1824, promulgou-se a Lei de 28 
de agosto de 1830, para regulamentar a concessão de privilé-
gios aos titulares das invenções e os direitos deles decorrentes. 
Contudo, em matéria de propriedade industrial tem-se, como 
primeira proteção infraconstitucional, a Lei n. 3.129, de 14 de 
outubro de 1882, complementada pelo Decreto n. 8.820, de 30 
de dezembro de 1882. As duas normas foram revogadas pelo 
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podem ser alcançados com a licença com-
pulsória. O conceito de interesse público 
deve ser estabelecido em conformidade 
com a Constituição.

Da presente construção legislativa, 
vê-se que o cumprimento e o monitora-
mento do sistema de proteção da pro-
priedade e dos interesses sociais, pela 
esfera infraconstitucional, são realizados 
de forma complementar pela esfera ad-
ministrativa, mediante o INPI e a Anvisa; 
por último, se necessário, pelo Poder 
Judiciário. Ao INPI compete a análise 
da existência de elementos necessários 
à concessão da patente farmacêutica, 
enquanto à Anvisa compete a proteção 
da saúde pública por meio dos direitos 
da propriedade intelectual, inclusive com 
conhecimento das fl exibilidades existen-
tes no TRIPS e na Declaração de Doha.

Constata-se a enorme importância 
da esfera administrativa – INPI e Anvisa 
– para o acesso a medicamentos, a pro-
teção da inovação e, conseqüentemente, 
para o desenvolvimento, importância 
que deve materiarizar-se por meio de 
um processo célere, qualifi cado e prote-
tivo dos direitos humanos, conforme, in-
clusive, determinação constitucional, pois 
a celeridade se relaciona a duas esferas 
processuais – administrativa e judicial. A 
celeridade é exigida em razão da impor-
tância e complexidade do tema, o qual 
envolve também o desenvolvimento téc-
nico-científi co nacional. 

O art. 229, c, da Lei n. 10.196 indica 
a relação harmônica que deve existir en-
tre o INPI e a Anvisa. Para que a conjuga-
ção desses órgãos seja realmente voltada 
para a fi nalidade pública, é necessário 
que sejam céleres, em consonância, in-
clusive, com o art. 5º da Constituição. 
Mesmo porque a análise da Anvisa é pré-
via à possível concessão de patente far-
macêutica pelo INPI. A celeridade é im-
portante para o acesso a medicamentos 
e para a proteção do titular da invenção, 
o que, em relação a um ou outro interes-
se, corresponde a um critério temporal 
que fere todos os princípios do desenvol-
vimento sustentável, da iniciativa privada 
e dos interesses sociais.

3 O USO DAS FLEXIBILIDADES DA 

ORDEM INTERNACIONAL PELA 

ORDEM JURÍDICA NACIONAL

O TRIPS, como um dos anexos da 
OMC, compõe o regime internacional de 

proteção ao direito das patentes farma-
cêuticas, já que estabelece um conjunto 
de regras e fl exibilidades como parâ-
metros mínimos para a atuação estatal. 
Embora o objetivo seja a proteção do 
direito da propriedade intelectual sobre 
o invento, é necessária a harmonia dessa 
proteção com dispositivos relacionados 
aos direitos humanos, como o acesso a 
medicamentos. Em decorrência, há fl e-
xibilidades ou exceções às regras para a 
salvaguarda da saúde. 

cia para a sociedade, por meio de uma 
campanha de esclarecimento, na qual 
deveria ter focado o seu conceito e, as-
sim, justifi car os preços reduzidos. Ainda 
hoje a sociedade não tem conhecimento 
de que o genérico corresponde a um 
medicamento desenvolvido a partir do 
medicamento de referência. A realidade 
nacional é a do preconceito sobre esses 
medicamentos, no que diz respeito a sua 
efi cácia. Vincula-se o preço à suposta bai-
xa qualidade.

Existe a inter-relação da propriedade com a ordem 

econômica, mesmo porque corresponde ela a um dos 

elementos para a consecução do desenvolvimento sustentável.

Em item anterior foram analisadas 
as fl exibilidades do TRIPS, contudo elas 
não são sufi cientes para o acesso a me-
dicamentos, correspondem apenas aos 
meios de salvaguardar o tema em face 
do sistema mais importante de proteção 
ao direito da propriedade intelectual, 
conjuntamente com a OMPI. Oferece-se 
maior relevância ao TRIPS porque nele 
faz-se a relação do direito humano ao 
acesso a medicamentos com temas re-
lacionados ao comércio, ou seja, a um 
ativo econômico. Não bastam as fl exibili-
dades estarem estabelecidas no TRIPS; é 
necessário que sejam incorporadas pelo 
ordenamento jurídico nacional e efetiva-
mente colocadas em prática. 

Os países em desenvolvimento e os 
de menor desenvolvimento relativo pos-
suem uma desvantagem programática, 
orçamentária, temporal e científi ca/tec-
nológica. Assim, embora adotem a pos-
tura de efetivar as fl exibilidades do TRIPS, 
não alcançam a plenitude, uma vez que 
lhes falta desenvolvimento em pesquisa 
para a efi cácia daquelas medidas.

Nesse sentido torna-se relevante 
sua impossibilidade de fabricação de 
medicamentos genéricos, pois faltam a 
esses países condições de adquirir ma-
terial, realizar o processamento devido, 
produzir, envasar, armazenar e controlar 
a qualidade dos produtos e de todo o 
processo diante das expectativas. No Bra-
sil, além da questão da competência para 
a produção, há as controvérsias sobre a 
atuação do INPI e da Anvisa. 

Quando do advento dos genéricos, 
o País perdeu uma primeira oportunida-
de de, ao menos, divulgar sua importân-

Dentre as fl exibilidades do TRIPS 
analisadas anteriormente, pode-se citar 
a licença compulsória, que não se pres-
ta a sanar a insufi ciência da indústria 
nacional, mas sim a sanar situação de 
emergência em relação à saúde pública, 
como elemento primordial da proteção 
internacional aos interesses sociais.

O uso da licença compulsória re-
solve o problema específi co, mas não 
fomenta o desenvolvimento do setor 
farmacêutico. Basta analisar o conceito 
das motivações, em que a emergência é 
caracterizada por uma catástrofe natural, 
guerra ou epidemia e práticas anticom-
petitivas para corrigir preços excessivos 
ou qualquer outra prática abusiva à 
concorrência. Não se pode relacionar o 
eventual intenso uso da licença compul-
sória com o desenvolvimento ou com o 
saneamento de questões sociais. 

Outro exemplo, da maior relevân-
cia, mas sobre o qual existe pouca dou-
trina, é o uso experimental do direito 
das patentes farmacêuticas, assim como 
o efeito Bollar, autorizados pelo art. 30 
do TRIPS. É importante que tais usos 
não estejam restritos aos titulares, a fi m 
de que terceiros deles possam usufruir 
para fi ns científi cos e comerciais, desde 
que não atentem contra o direito de ex-
ploração normal. Esse uso experimental 
é importante para que os interessados, 
antes de fi nalizado o prazo de uso exclu-
sivo da patente, possam preparar-se para 
o desenvolvimento da versão genérica. 
Dessa forma, a sociedade benefi cia-se da 
produção célere do medicamento, bem 
como da redução ainda maior do preço.

Mais importantes e mais produtivas 
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do que usar as fl exibilidades do TRIPS contra a indústria farma-
cêutica, em que pese o reconhecimento da importância desses 
mecanismos, são as parcerias do governo e de empresas nacio-
nais com a indústria farmacêutica ou laboratórios internacionais 
na fabricação de medicamentos. Esse sistema faz-se necessário 
diante da redução dos investimentos da indústria farmacêutica e 
do custo de desenvolvimento e produção do medicamento. 

A problemática atual na relação acesso a medicamentos e 
patentes farmacêuticas não é a harmonização desses direitos, 
os quais já possuem convivência amparada pela ordem interna-
cional e pela ordem jurídica nacional, mas sim o uso das fl exi-
bilidades do TRIPS e, principalmente, a fabricação de genéricos, 
por meio do desenvolvimento da indústria nacional. Uma ou 
outra problemática possui a mesma justifi cativa, ou seja, a  falta 
de capacidade dos países em desenvolvimento ou de menor 
desenvolvimento relativo. 
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ABSTRACT

The author brings up the issue of protection of the access to 
medicines and to drug patents within the Brazilian legal system, 
and analyzes the combination between such protection and the 
fl exibilities laid down by the international system, focusing on 
the TRIPS agreement.

She states that access to medicines, as a social right, 
deserves more attention, especially in regard to the fi eld of 
state preventive action, pointing out that only few medicines 
are manufactured by the state and that a signifi cant share of its 
market needs is met through importation. Such fact highlights 
the need for policies directed not only to the access to medicines 
but also to the growth of Brazilian drug companies, even if 
accomplished through state and private sector partnerships. 

As she understands it, the present issue regarding “access 
to medicines and to drug patents” is not about harmonizing 
these rights, but rather about making effective use of the 
TRIPS fl exibilities and manufacturing generics, by fostering the 
development of  Brazilian industries.     
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