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RESUMO 

 
O trabalho centra-se na chamada “anuência prévia” realizada pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária - ANVISA, compreendida como parte integrante dos procedimentos de 
concessão de patente para os produtos fármacos. Tradicionalmente todo o procedimento de 
concessão de patentes de toda natureza compete ao Instituto Nacional de Propriedade 
Industrial - INPI, que detêm tal expertise. O INPI é um órgão criado especificamente para o 
controle das propriedades imateriais, estando aparelhado estruturalmente para tal atividade. 
Com a finalidade de prevenir questões atinentes à saúde coletiva, buscando proteger os 
padrões de vigilância sanitária, o legislador passou a exigir o exame conjunto da ANVISA 
antes que o INPI conceda o direito de exploração referente aos fármacos. A redação do 
dispositivo que criou o dever em comento foi econômica, não especificando os limites da 
atuação da ANVISA que, por sua vez, na prática, passou a examinar também os critérios 
objetivos de patenteabilidade, sobrepondo-se ao exame também realizado pelo INPI, criando 
insegurança jurídica. Verificou-se que tal operação caracteriza desvio de função e se a 
ANVISA pode normatizar a atuação própria, sem ferir o princípio da legalidade e da reserva 
da lei. 
 

Palavras-chave: Fármacos. Patentes. Legalidade. ANVISA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ABSTRACT 

 

This work focuses on the so-called "privious consent" made by the ANVISA, understood as 
an integral part of the patent granting procedures for drugs products. Traditionally, the entire 
procedure for granting patents of all kinds is responsibility of the National Institute of 
Industrial Property - INPI, which holds such expertise. INPI is an institute created specifically 
for the control of immaterial properties, being structurally fitted for such activity. In order to 
prevent issues related to collective health and to protect health surveillance standards, the 
legislator now requires the joint examination of ANVISA before INPI grants the right of 
exploration of medicinal products. The writing of the device that created the duty in question 
was economic, not specifying the limits of ANVISA's action, which, in return, also began to 
examine the objective criteria of patentability, overlapping the INPI’s examine, creating legal 
uncertainty. It was verified that this operation characterizes deviation of function and if 
ANVISA can normalize the own action, without hurting the principle of legality and the 
reservation of the law. 

 
KeyWords: Drugs. Patents. Legality. ANVISA. 
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INTRODUÇÃO 
 

A finalidade comercial do pedido de registro perante a ANVS, além de 
óbvia, está evidenciada na própria legislação da vigilância sanitária. O único 
objetivo, o fim almejado, com o procedimento de registro de produto (novo, 
similar ou genérico) é a possibilidade de vender medicamentos no país de 
forma lícita (LICKS, 2000, p. 33). 

 

O tema eleito para este trabalho foca nos limites da ANVISA no controle do uso e 

concessão de patentes de medicamentos. Restrito ao exame da competência e 

discricionariedade da mencionada agência reguladora, no que tange a utilização das patentes 

de medicamentos pela indústria farmacêutica, a partir do exame no complexo sistema jurídico 

brasileiro incluindo normas constitucionais e infraconstitucionais e os limites do Poder 

Regulador atribuído ANVISA. 

A pesquisa encontra-se revestida de relevância científica à medida que tem sido 

recorrente junto à comunidade jurídica certa incerteza quanto aos poderes reguladores 

atribuídos às agências reguladoras no Brasil, onde algumas agências têm origem em normas 

constitucionais, outras em normas infraconstitucionais e, ainda, algumas em normas 

ordinárias. No caso específico da ANVISA, a leitura direta das normas envolvendo a 

concessão de patentes nega tal atribuição, os tribunais têm compartilhado desse 

posicionamento pelas decisões exaradas, mas na atuação rotineira da Agência esse 

comportamento tem sido observado. 

O problema focado apresenta importância social que remete à fragilidade do sistema 

de saúde do país, onde a grande maioria da população acessa cobertura inadequada ou não 

acessa nenhum tipo de cobertura. A promessa de assistência universal é irreal faticamente e a 

renda da maioria da população não permite a aquisição dos medicamentos indicados, 

mormente, os de uso contínuo que afetam principalmente a camada menos favorecida da 

população, cuja carência econômica impõe uma rotina favorável ao surgimento e 

desenvolvimento de moléstias que requerem controles medicamentosos constantes. 

O tema tem importância na perspectiva social da pesquisadora que se sensibiliza com 

a situação econômica do país e suas consequências para as camadas da população mais 

carentes e enxerga no desenvolvimento da investigação uma possibilidade de contribuir de 

alguma forma, além de se apresentar como uma forma de crescimento no aspecto da 

cidadania. No âmbito da formação profissional é uma oportunidade de aproximação com o 
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tema de predileção para a construção da trajetória pretendida que aponta para o Direito 

Regulatório no campo da academia. 

Para o desenvolvimento do tema, o trabalho foi explorado em três capítulos. No 

primeiro abordou-se o surgimento das Agências Reguladoras no bojo do Estado brasileiro, via 

reforma administrativa, e a instituição da ANVISA. 

O segundo capítulo abordou as questões relativas à propriedade industrial e sua 

regulação, mormente a propriedade farmacêutico, e os impactos regulatórios na ordem 

econômica. 

O terceiro e último capítulo foi destinado à análise da anuência prévia dos fármacos, 

com destaque ao exame da legalidade e aos limites funcionais da ANVISA. 

Em conclusão verificamos que a anuência prévia deve se limitar à análise das 

questões de prevenção e preservação da saúde pública. Além disso, a atuação da ANVISA em 

casos examinados indica ilegalidade por desvio de finalidade, ausência de competência e 

atividade normativa fora dos poderes delegados. 
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CAPÍTULO 1 
 

REGULAÇAO NO BRASIL 
 

Assim como não hesitei em tomar as medidas necessárias para defender o 
Real, não hesitarei em fazer o que for preciso para por fim ao tormento do 
défict público. É o melhor remédio amargo que cura a doença, do que a febre 
crônica que debilita as forças e compromete a saúde do organismos” 
(OLIVEIRA, 2009, p.50) 

 

1.1 A Reforma do Estado Brasileiro  

 

Na segunda metade da década de 1990, o Estado brasileiro iniciou uma reforma 

motivada por fatores econômicos, sociais e administrativos (FÉ, 2003). O Estado percebe a 

necessidade de mudança no aparelho burocrático para se tornar mais eficiente no desempenho 

de suas funções, almejando alcançar uma competência gerencial capaz de superar as amarras 

da sua burocracia influenciada pelos elementos políticos.  

Essa reforma está exteriorizada no Plano Diretor da Reforma do Aparelho Estatal, 

trazendo modelagens e objetivando atender a necessidade do capitalismo de maneira a prestar 

um serviço complexo de maneira eficaz e eficiente (FÉ, 2003).  A proposta em epígrafe era 

composta por três grupos com distintas funções: (i) Câmara de Reforma do Estado da 

Presidência da República;1  (ii) Conselho de Reforma do Estado; 2 (iii) Ministério da 

Administração Federal  e Reforma do Estado (MARE)3. 

Dentre as diversas alterações propostas no projeto de Reforma, foi a redefinição do 

papel regulador do Estado, que autoriza a restrição nas ações de agentes privados quando 

houve a impossibilidade de eliminação de falhas de mercado (BRASIL, 2016), fortificando a 

capacidade governamental em tornar efetiva suas próprias decisões. Visando aperfeiçoar o 

funcionamento do Estado, o plano prescreve a atuação do Estado tornando a Administração 

Pública Gerencial, com a flexibilização organizacional4 com a equiparação de características 

                                                 
1  O objetivo da Câmara era avaliar os projetos de reforma apresentados. 
2 Não pertencendo a Administração Pública, o objetivo do Conselho exercia função consultiva, acompanhando e 
analisando os respectivos progressos.  
3O objetivo do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado (MARE) é “estabelecer as condições 
para que o governo possa aumentar sua governança. Para isso, sua missão específica é a de orientar e 
instrumentalizar a reforma do aparelho do Estado, nos termos definidos pela Presidência através deste Plano 
Diretor” (BRASIL, 1995,  p.11).  
4 SILVA define a flexibilização organizacional como sendo “[...] a capacidade de a organização adaptar-se às 
novas circunstancias do ambiente, de maneira ágil e rápida”.  (SILVA, 2000). 
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presentes na gestão privada em determinados setores estatais. Considerando as peculiaridades 

e funções dos órgãos estatais, a reforma do Estado brasileiro dividiu a atuação em quatro 

setores de atuação (BRASIL, 1995): (i) Núcleo estratégico (BRASIL, 1995)5; (ii) Serviços 

não exclusivos do Estado6; (iii) Produção para o Mercado7; e (iv) Atividades exclusivas do 

Estado.  

A Reforma do Estado alterou o modelo de gerência da máquina burocrática e sua 

posição estratégica na econômica, permitindo a concentração de seus esforços em atividades 

ditas como essenciais e atribuindo à iniciativa privada atividades não essenciais que em 

momento anterior eram exploradas pelo setor público. Sobre esse processo, que alguns 

autores comumente chamam de desestatização, Bagnoli elabora: 

 

Todo esse processo fez com que o mercado recebesse novos entrantes, 
dispostos a disputar os consumidores em diversos setores da economia, 
muitos até então fechados e garantidos exclusivamente ao monopólio 
estatal. O processo de desestatização faz com que as empresas privadas 
venham a ocupar setores até então exclusivos de atuação estatal. Com 
isso, a concorrência se acirra e muitos setores da economia vão se 
tornando mais eficientes para o bem dos consumidores. Entretanto, é cada 
vez mais imperiosa a atuação do Estado nestes setores, seja fiscalizando, 
seja incentivando e, até mesmo, planejando, hipótese em que é 
determinante para o setor público e indicativo ao privado (BAGNOLI, 
2011, p.69-60). 

 

 

 

Com a Reforma, o Estado passa a figurar o polo de Estado Regulador, 

caracterizando-se pela excepcionalidade de prestação de cunho econômico pelo Estado. A 

ênfase é nas atividades regulatórias que não podem ser transferidas aos entes privados 

considerando a presença e necessidade do poder de polícia.  

 

[...] se afastou da prestação efetiva diversas atividades, sem, contudo, 
abandonar totalmente os setores que deixava, já que permaneceu neles 
regulando e acertando a conduta privada (TAVARES, 2003). 

                                                 
5  De propriedade estatal e formada pela administração, no núcleo estratégico se definem as políticas públicas e 
leis (BRASIL, 1995).  
6 De propriedade pública não estatal e gestão privada, os serviços não exclusivos do Estado compreende-se as 
atividades de interesse público, mas que não extrapole a vontade do particular. Podendo ser ofertada pelo setor 
privado e pelo público não estatal. 
7 De propriedade e gestão privadas, a produção para o Mercado abarca as empresas estatais que à época 
encontravam-se em acentuados processos de privatização. 
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O Estado regulador deve ser entendido como apto a participar e intervir na atividade 

econômica, considerando que a Carta Magna adotou características inerentes ao modelo de 

organização capitalista como pode ser observado no princípio da livre iniciativa8, direito de 

propriedade9, liberdade de atividade econômica, ressalvado os casos de expressa vedação10. 

Salienta-se que a Constituição Federal de maneira expressa determina a função normativa e 

fiscalizadora do Estado perante a atividade econômica determinante para o setor público e 

indicativo para o setor privado.11 Contudo, o Estado só deve intervir diretamente na atividade 

econômica em casos de imperativos à segurança nacional ou a relevante interesse coletivo.12 

Ainda sobre o regime econômico adotado no modelo jurídico brasileiro, cumpre ressaltar a 

escolha do legislador ao adotar a livre concorrência13, devendo o Estado intervir no caso de 

abuso de poder econômico no Mercado.14 Segundo Cuéllar (2001), o Estado passou a regular 

outros setores, como o setor de saúde suplementar, dentre outros, com o objetivo de alcançar a 

eficiência e o bem estar social. Nesse contexto estrutural que são realizadas as mudanças 

governamentais, havendo mutação de dadas competências dos Ministérios para as agências 

reguladoras. 

 

 

1.2 Regulação e Regulamentação  

                                                 
8Art. 1º da Constituição Federal.  A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados 
e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: IV 
- os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. 
9 Art. 5º da Constituição Federal. 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: XXII - é garantido o direito de propriedade; 
10 Art. 170 da Constituição Federal. 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: Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, 
independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. 
11 Art. 174 da Constituição Federal. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado 
exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o 
setor público e indicativo para o setor privado. 
12 Art. 173 da Constituição Federal. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de 
atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou 
a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. 
13 Art. 170 da Constituição Federal. 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: IV - livre concorrência; 
14 Art. 173 da Constituição Federal. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de 
atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou 
a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei.§ 4º A lei reprimirá o abuso do poder econômico que 
vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros. 
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Hodiernamente, para adentrar ao tema regulação e regulamentação, se faz necessário 

apontar a legalidade, princípio basilar e fundante do Estado Democrático de Direito.  O 

princípio da legalidade tipificado n art. 5◦, II da Constituição Federal15 já encontrava respaldo 

em antigas Constituições brasileiras salvo a Constituição de 1937 que não o contemplava 

devido ao fator histórico vivo pelo país à época. Já havida prescrição para assegurar a 

liberdade desde a Constituição Imperial do Brasil, datada em 1824, cuja disposição era: 

“nenhum cidadão pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude 

da Lei” (MENDES, 2013). 

A Constituição de 1824 já agregava a demanda liberal, mormente conhecida como 

“Império das Leis”16, que contemplava que todo o Direito deve ser proferido por intermédio 

de leis. Como consequência do objeto da lei, a todos alcançar, e sendo ainda considerado 

como essencial resguardar a os direitos da sociedade, criou-se a possibilidade de consolidar o 

inovador conceito de lei do Estado Liberal, exteriorizado no art. 4º da Declaração de Direitos 

de 1789: 

A liberdade consiste em poder fazer tudo o que não prejudica ao outro. O 
exercício dos direitos naturais de cada homem não tem mais limites que os 
que asseguram a outros membros da sociedade o gozo desses mesmos 
direitos. Esses limites somente podem ser estabelecidos pela lei. 

 

O princípio da legalidade se opõe a qualquer forma de poder autoritário dos 

governantes de maneira a instrumentalizar a proteção das liberdades individuais que em dado 

momento permitiu a formação do Estado de Direito, se opondo ao Estado Absoluto ou a 

qualquer outro modelo de Estado cujos governantes agem com tirania e sem amparo legal.  

A promulgação da Constituição de 1988 trouxe em seu bojo do art. 5º, inciso II, o 

princípio liberal que se traduz na legalidade, isto é, somente em disposição de lei poderá ser 

exigido ao particular qualquer que seja a obrigação. Como consequência a Carta Magna 

                                                 
15 Art. 5º da Constituição Federal. 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: II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de 
fazer alguma coisa senão em virtude de lei; 
16 Segundo Mendes (2013): “Essa ideia inicial de “Império das Leis”, originada dos ideários burgueses da 
Revolução Francesa, buscava sua fonte inspiradora no pensamento iluminista, principalmente em Rosseau, cujo 
conceito inovador na época trazia a lei como norma geral e expressão da vontade geral [...]” Ainda sobre 
“Império da Lei” os autores relatam que seria a submissão de todo poder e autoridade à soberania da leis.  
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tornou a relação entre a liberdade e a legalidade interdependente, sendo a lei um instrumento 

garantidor da liberdade.17 

No Direito Administrativo não é diferente, ele também se encontra vinculado a 

limites constitucionais e infraconstitucionais de maneira a limitar a atuação do Estado para 

salvaguardar os direitos fundamentais do cidadão, evitando assim abusos por parte do Poder 

Público. Monstesquieu já assinalará: 

 

[...] todo homem que tem poder é levado a abusar dele. Vai até onde 
encontrar limites. Quem diria! A própria virtude precisa de limites.  
(MONTESQUIEU, 1987, p.136). 

 

A tradição doutrinária e jurisprudencial permite dialogar que de maneira basilar. O 

princípio da legalidade fragmenta-se em dois ramos quanto à sua aplicação: a aplicação 

exercida pelos particulares e a aplicação exercida pela Administração Pública. Como se 

observa na Constituição, o tratamento do princípio da legalidade em relação aos particulares 

tem aplicação distinta, observando a incidência da autonomia de vontade como atuação 

ordinária, o particular encontra limites no confronto aos interesses gerais estabelecidos, isto é, 

aos particulares é permitido qualquer ato que não seja expressamente vedado em lei, como 

dispõe o rol de direitos fundamentais (art. 5̊, II, CRFB/88).  A administração particular do 

indivíduo ou ente privado tem em sua plenitude a atuação calcada na expressão da autonomia, 

cuja limitação é excepcional frente a interesses maiores ou a intervenção diretiva estatal. 

 De maneira antagônica, a Administração Pública encontra a legalidade em seu viés 

proibitivo, mitigando em grande escala a discricionariedade da vontade administrativa, ideia 

que pode ser encontrada (art. 37, caput, da CRFB/88) como princípio da legalidade 

administrativa. Isto é, objetivando proporcionar segurança jurídica aos indivíduos de maneira 

a protegê-los de atos arbitrários dos agentes públicos e da Administração Pública, a doutrina e 

a jurisprudência têm entendido que os direitos e garantias estabelecidos a partir do artigo 5º. 

da CRFB/88 impõe à Administração Pública limitações para atuar contra legem, 

praeterlegem, restando legitima apenas a atuação secundumlegem (NASCIMENTO, 2015)18. 

O princípio da legalidade, voltado para a Administração Pública, também pode ser 
                                                 
17 Art. 5º da Constituição Federal. 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: XXXIX - não há crime sem lei anterior que o 
defina, nem pena sem prévia cominação legal; 
18Segundo Santos, secundum legem é a atuação em conformidade com a lei enquanto secundum legem é a 
atuação em conformidade com a lei (SANTOS, 2001, 270 e 323.). Entende-se como praeter legem a modalidade 
de atuação que excede o disposto em lei. 
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denominado como princípio da legalidade estrita. Sobre o princípio da legalidade na 

Administração Pública: 

 

Na administração publica não há liberdade nem vontade pessoal. 
Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo o que a lei não 
proíbe, na Administração publica só é permitido fazer o que a lei 
autoriza. A lei para particular significa “pode fazer assim” para o 
administrador público significa “deve fazer assim” (MEIRELLES, 
2008, p.89). 

 

 A compreensão extraída dos dispositivos constitucionais (art.5, II, e art. 37, caput, 

ambos da CRFB/88) é que somente lei poderá criar regras jurídicas de maneira a inovar no 

ordenamento, interferindo e impondo obrigações na esfera jurídica dos indivíduos.  Entendida 

a lei como o ato cuja origem emana de um órgão de atribuição para veicular a expressão da 

vontade coletiva ou do voto geral, isto é, normas produzidas pelo órgão competente segundo 

os critérios do processo legislativo típico. Contudo, deve-se atentar que o princípio da 

legalidade não alude a nenhum tipo de norma específica, podendo ser entendido como “lei” 

norma do ordenamento jurídico. Pode-se entender que o princípio em questão determina que 

ninguém será obrigado a fazer, ou deixar de fazer, senão em virtude do que for previamente 

estabelecido na Constituição ou ainda em norma jurídica dela derivada. 

A Carta Magna traz comandos normativos referentes à atividade estatal, possuindo o 

arcabouço de princípios ou regras. No conjunto das regras estabelece-se uma estrita 

vinculação dos Poderes Públicos19 . Enquanto, no que tange ao sistema de princípios 

decorrentes da estrutura normativa, é concedido ao Estado margem de discricionariedade 

sempre a distrito os demais princípios, como à moralidade e à impessoalidade. 

  A legislação pátria não contempla os decretos e regulamentos com valor de norma 

primária, sua atuação está limitada a regulamentar lei previamente existente. A Constituição 

Federal20  admite decretos de natureza organizatória que possuem função normativa 

secundária e subordinada à lei primária. O ordenamento jurídico brasileiro não limita a 

diferenciação entre regulamento e lei apenas pela origem, a dessemelhança reside no fato de a 

                                                 
19 A título de exemplo vide o princípio da anterioridade tributária: Art. 150 da CRFB/88. Sem prejuízo de outras 
garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: III - 
cobrar tributos: a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver 
instituído ou aumenta do; b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou 
aumentou;  c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou 
aumentou, observado o disposto na alínea b; 
20 Art. 84 da Constituição Federal. Compete privativamente ao Presidente da República: IV - sancionar, 
promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução; 
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lei poder inovar no ordenamento jurídico, enquanto o regulamento se limita àquela podendo 

apenas especificar e regular o já disposto pela lei. Assim, percebe-se que o Poder Executivo 

não tem competência para criar norma inovadora no ordenamento jurídico brasileiro 

tampouco interferir na esfera jurídica do indivíduo criando obrigações ou restrições 

(MENDES, 2013).  

O princípio da legalidade impõe a supremacia da lei na ordem jurídica, e abarca também a 

ideia da reserva legal. Devido à importância da matéria, ou a imposição constitucional, alguns 

assuntos somente poderão ser tratados por lei.21 A reserva legislativa em razão da matéria, 

impõe a observação de categorias normativas: lei complementar22, lei orgânica23 ou lei 

                                                 
21Segundo José Afonso o princípio da legalidade “significa a submissão e o respeito à lei, ou a atuação dentro da 
esfera estabelecida pelo legislador” enquanto a reserva legal ”consiste em estatuir que a regulamentação de 
determinadas matérias há de fazer-se necessariamente por lei” Nesse sentido, continua ao determinar que a 
reserva legal significa que uma “ norma constitucional atribui determinada matéria exclusivamente à lei formal 
ou a atos equiparados, na interpretação firmada na praxe), subtraindo-a, com isso, à disciplina de outras fontes, 
àquelas subordinadas” (SILVA, 2000, p,421). 
22Art. 146 da Constituição Federal. Cabe à lei complementar: I - dispor sobre conflitos de competência, em 
matéria tributária, entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios; II - regular as limitações 
constitucionais ao poder de tributar; III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, 
especialmente sobre: a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos 
discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes; b) 
obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários; c) adequado tratamento tributário ao ato 
cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas. d) definição de tratamento diferenciado e favorecido para 
as microempresas e para as empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados no caso do 
imposto previsto no art. 155, II, das contribuições previstas no art. 195, I e §§ 12 e 13, e da contribuição a que se 
refere o art. 239. Parágrafo único. A lei complementar de que trata o inciso III, d, também poderá instituir um 
regime único de arrecadação dos impostos e contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, observado que: I - será opcional para o contribuinte; II - poderão ser estabelecidas condições de 
enquadramento diferenciadas por Estado;   III - o recolhimento será unificado e centralizado e a distribuição da 
parcela de recursos pertencentes aos respectivos entes federados será imediata, vedada qualquer retenção ou 
condicionamento; IV - a arrecadação, a fiscalização e a cobrança poderão ser compartilhadas pelos entes 
federados, adotado cadastro nacional único de contribuintes. Art. 163 da Constituição Federal. Lei complementar 
disporá sobre: I - finanças públicas; II - dívida pública externa e interna, incluída a das autarquias, fundações e 
demais entidades controladas pelo Poder Público; III - concessão de garantias pelas entidades públicas; IV - 
emissão e resgate de títulos da dívida pública; V - fiscalização financeira da administração pública direta e 
indireta; VI - operações de câmbio realizadas por órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios; VII - compatibilização das funções das instituições oficiais de crédito da União, resguardadas as 
características e condições operacionais plenas das voltadas ao desenvolvimento regional. Art. 192 da 
Constituição Federal. O sistema financeiro nacional, estruturado de forma a promover o desenvolvimento 
equilibrado do País e a servir aos interesses da coletividade, em todas as partes que o compõem, abrangendo as 
cooperativas de crédito, será regulado por leis complementares que disporão, inclusive, sobre a participação do 
capital estrangeiro nas instituições que o integram. 
23 Art. 29 da Constituição Federal. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o 
interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, 
atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes 
preceitos: I - eleição do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores, para mandato de quatro anos, mediante 
pleito direto e simultâneo realizado em todo o País; II - eleição do Prefeito e do Vice-Prefeito realizada no 
primeiro domingo de outubro do ano anterior ao término do mandato dos que devam suceder, aplicadas as regras 
do art. 77, no caso de Municípios com mais de duzentos mil eleitores; III - posse do Prefeito e do Vice-Prefeito 
no dia 1º de janeiro do ano subseqüente ao da eleição; IV - para a composição das Câmaras Municipais, será 
observado o limite máximo de: [...] V - subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais 
fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal, observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 
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ordinária.   A reserva legal traz à baila a ideia de que somente leis ou atos normativos com 

status de lei poderão dispor sobre a matéria nela indicada.  Pode-se ainda indicar a reserva de 

parlamento24 resguardando amplo debate e deliberação, democrático como forma de assegurar 

a legitimidade democrática para regulação normativa.  

Sob o ponto de vista de vinculação ao legislador, assevera José Afonso da Silva 

(1999) que a reserva legal pode ser absolutas ou relativa sendo àquela quando a Constituição 

estabelece que a matéria somente poderá ser tratada por lei formal sendo vedada sua 

disposição por qualquer outra fonte infralegal enquanto a reserva legal relativa cria margem 

discricionária para a matéria ser disciplinada por outra fonte legal, mesmo a fonte infralegal, “ 

sob a condição de que esta indique as bases em que aquela deva reproduzir-se validamente”, 

considera-se aqui hipóteses em que a Carta Magna admite que o ato infralegal legisle sobre 

determinada matéria  impondo, contudo, a observância aos requisitos previamente 

estabelecidos em lei.    

Considerando as diversas transformações que permeiam a sociedade, o Poder 

Legislativo por vezes não consegue em tempo hábil editar leis, tendo em vista o moroso 

processo legislativo brasileiro. Visando criar mecanismos de complementação legislativa e 

dar efetiva aplicabilidade, foi concedido a Administração Pública o poder regulamentar, 

calcado no art. 84, IV e VI, ambos da Carta Magna, que consiste em poder editar atos gerais 

com objetivo de complementar leis existentes não podendo a Administração Pública inovar no 

mundo jurídico tampouco alterar o disposto na Lei, emanada do Poder Legislativo, com o 

objetivo de fazer uso de sua prerrogativa regulamentar. Caso o faça incorre em abuso de 

poder regulamentar, pois estará usurpando a função do Poder Legislativo. Dessa forma, o 

                                                                                                                                                         
153, III, e 153, § 2º, I; VI - o subsídio dos Vereadores será fixado pelas respectivas Câmaras Municipais em cada 
legislatura para a subseqüente, observado o que dispõe esta Constituição, observados os critérios estabelecidos 
na respectiva Lei Orgânica e os seguintes limites máximos:[...] ; VII - o total da despesa com a remuneração dos 
Vereadores não poderá ultrapassar o montante de cinco por cento da receita do Município;      VIII - 
inviolabilidade dos Vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição 
do Município; IX - proibições e incompatibilidades, no exercício da vereança, similares, no que couber, ao 
disposto nesta Constituição para os membros do Congresso Nacional e na Constituição do respectivo Estado 
para os membros da Assembléia Legislativa; X - julgamento do Prefeito perante o Tribunal de Justiça; XI - 
organização das funções legislativas e fiscalizadoras da Câmara Municipal; XII - cooperação das associações 
representativas no planejamento municipal; XIII - iniciativa popular de projetos de lei de interesse específico do 
Município, da cidade ou de bairros, através de manifestação de, pelo menos, cinco por cento do eleitorado; XIV - 
perda do mandato do Prefeito, nos termos do art. 28, parágrafo único. 
24Art. 68 da Constituição Federal. As leis delegadas serão elaboradas pelo Presidente da República, que deverá 
solicitar a delegação ao Congresso Nacional. § 1º Não serão objeto de delegação os atos de competência 
exclusiva do Congresso Nacional, os de competência privativa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, 
a matéria reservada à lei complementar, nem a legislação sobre: I - organização do Poder Judiciário e do 
Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros; II - nacionalidade, cidadania, direitos individuais, 
políticos e eleitorais; III - planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos. 
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poder regulamentar pode ser entendido como tendo natureza derivada, ou secundária, 

considerando que somente poderá editar normas se houver legislação prévia. Contudo, há 

exceções em que a Carta Magna autoriza que os detentores do poder regulamentar editem atos 

com status de norma primária (FILHO, 2015).25 

Decorrente do poder regulamentar, a regulamentação é o ato expedido pela 

Administração Pública segundo o qual a Administração, baseada na sua prerrogativa, atua na 

sua função atípica de legislar. Com maior amplitude, a regulação no sentido jurídico, segundo 

Calixto Salomão Filho (2001), abrange toda forma de intervenção estatal na economia por 

intermédio da concessão do serviço público ou por intermédio do poder de policia dotado a 

Administração Pública. Segundo Floriano de Azevedo Marques Neto: 

 

[...] atividades coercitivas, adjudicatórias, de coordenação e organização, 
funções de fiscalização, sancionatórias de conciliação (composição e 
arbitragem de interesses), bem como o exercício de poderes coercitivos e 
funções de subsidiar e recomendar a adoção de medidas de ordem geral 
pelo poder central (MARQUES NETO, 2009, p.7). 
 

Sob o viés político e econômico, a regulação é a exteriorização de imposições a 

atores privados, e de maneira esporádica a atores estatais, atuantes em mercados dos diversos 

segmentos. A regulação nesses casos será com o objetivo de corrigir falhas do mercado que 

incidem sob áreas de interesse público com claro objetivo de preservação de direitos 

fundamentais garantidos pela matriz constitucional, como por exemplo, a proteção à saúde 

(BRASIL, 1990). Ocorre que a atividade de regulação exercida pelo Estado pode se dar de 

maneira direta, por meio dos seus órgãos, ou de maneira indireta por intermédio de entes da 

Administração Pública Indireta como as autarquias reguladoras. Portanto, as autarquias com 

instituto jurídico de agência reguladora integram a função reguladora da atividade econômica.   

 

1.3 Agências Reguladoras no Direito Brasileiro 

Com a promulgação da Lei 9.491/97 foi implementado o Plano Nacional de 

Desestatização (PND) que objetivou estabilizar as finanças governamentais por intermédio da 

                                                 
25A título de exemplo de atos normativos oriundos do poder regulamentar que obtém o status de norma primária 
pode-se citar o art 130-A da Carta Magna que traz expressa autorização para tanto. Art. 130-A. O Conselho 
Nacional do Ministério Público compõe-se de quatorze membros nomeados pelo Presidente da República, depois 
de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, para um mandato de dois anos, admitida uma 
recondução, sendo: § 2º Compete ao Conselho Nacional do Ministério Público o controle da atuação 
administrativa e financeira do Ministério Público e do cumprimento dos deveres funcionais de seus membros, 
cabendo lhe: I zelar pela autonomia funcional e administrativa do Ministério Público, podendo expedir atos 
regulamentares, no âmbito de sua competência, ou recomendar providências. 
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transferência de atividades não essenciais a entes privados.  A mudança de estratégia estatal, 

mutação para Estado Regulador, fez com que o Estado tivesse a necessidade de criar 

instituições reguladoras para garantir a ordem econômica e o bem estar social, com amparo 

legal na Carta Magna26 dada pela redação da Emenda Constitucional nº8/95 (FILHO, 2015). 

Atualmente devido às transformações presenciadas pela sociedade é necessário que fronteiras 

jurídicas sejam flexibilizadas para melhor atender as demandas do desenvolvimento 

econômico, social e tecnológico.  Para tanto, é necessário que haja especialização juntamente 

com uma resposta célere, que o Legislativo não consegue promover, contudo com as agências 

reguladoras é possível garantir eficiente regulação, otimização de tempo com alto nível de 

expertise.  Segundo BAGNOLI: 

 

As agências reguladoras notabilizam-se também pelo caráter técnico de 
sua atuação, uma vez que regulam mercados específicos, muitas vezes 
imperfeitos, cujas características mercadológicas os diferenciam dos 
demais (BAGNOLI, 2011, p.64). 
 
 

No ordenamento jurídico pátrio as agências reguladoras são pessoas jurídicas de direito 

público denominadas autarquias sob regime especial criadas para exercer poder de polícia 

(NASCIMENTO, 2015). Em detrimento ao disposto no art. 37, XIX da Carta Magna27 para 

que haja criação da agência reguladora é necessário que ela tenha origem na lei específica que 

objetiva instituir, organizar, discipliná-la e determinar seu escopo de atuação.   

Como características, as agências reguladoras apresentam autonomia: (i) Patrimônio: 

As agências reguladoras possuem patrimônio próprio (MOTTA, 2003); (ii) Rendas: As 

agências reguladoras obtém renda própria oriundas de distintas fontes, como assim determina 

a lei criadora de cada respectiva autarquia reguladora e decretos regulamentares (MOTTA, 

2003); (iii) Orçamento: Sendo as agências reguladoras autarquias, elas têm seu orçamento em 

consonância em conformidade ao art. 165, parágrafo 5◦ da Carta Magna28; (iv) Dirigentes: 

                                                 
26 Art. 21 da Constituição Federal. Compete à União: XI - explorar, diretamente ou mediante autorização, 
concessão ou permissão, os serviços de telecomunicações, nos termos da lei, que disporá sobre a organização 
dos serviços, a criação de um órgão regulador e outros aspectos institucionais; 
27 Art. 37 da Constituição Federal. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: XIX - somente por lei específica poderá ser criada 
autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo 
à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação; 
28Art. 165 da Constituição Federal. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: § 5º A lei orçamentária 
anual compreenderá: I - o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da 
administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público; II - o orçamento 
de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com 
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Para que a agência reguladora possa cumprir sua função com eficiência e independência 

funcional e autonomia administrativa, sem sofrer pressões políticas ou de qualquer outra 

natureza, é necessário que a ela seja concedido estabilidade de seus dirigentes. A estabilidade 

em questão reside no fato de seus dirigentes gozarem de mandato por prazo previamente 

determinado e a vedação de serem exonerados do cargo ad nutum, salvo exceções (MOTTA, 

2003).29 A lei visou assegurar a independência, sobretudo política, e neutralidade da gestão 

uma vez que o ato de escolha do dirigente é um ato complexo de oportunidade e 

conveniência30. 

Quanto às atividades desempenhadas, a função primordial da agência reguladora é 

desenvolver o papel de regular o setor econômico por meio de edição de leis abstratas 

infralegais e decisões discricionárias (MOTTA, 2003). No mesmo sentido orienta Tavares 

sobre as funções das agências reguladoras: 

 

[...] Produção normativa sobre o desenvolvimento de determinada 
atividade econômica, fiscalizar a prestação de serviço (especialmente os 
serviços públicos), aplicar sanções em decorrência da fiscalização e, por 
fim, sinalizar-se com a possibilidade de que as agências assumam a tarefa 
de dirimir conflitos entre particulares (TAVARES, 2003) 
 
 

Sobre a competência de regulamentar das agências reguladoras, a doutrina 

majoritária defende a possibilidade das agências reguladoras expedirem regulamentos, 

contudo há autores que defendem a incompetência das agências para regulamentar leis tendo 

em vista a existência o art. 84, IV, da Carta Magna (TAVARES, 2003).31 Assim Di Pietro 

(2003) reitera que as agências reguladoras somente são competentes para emanar 

regulamentos administrativos com o objetivo de: 

 

 [...] (a) regular a própria atividade da agência por meio de normas de 
efeitos internos; (b) conceituar, interpretar, explicitar conceitos jurídicos 

                                                                                                                                                         
direito a voto; III - o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, 
da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público. 
29 Segundo GUERRA ”Todos os dirigentes recebem mandato e, por isso, a exoneração imotivada somente 
poderá ser promovida nos quarto meses iniciais do mandato, findos os quais será assegurado seu pleno e integral 
exercício, salvo nos casos de prática de ato de improbidade administrativa de condenação penal transitada em 
julgado e de descumprimento injustificado do contrato de gestão da autarquia” (GUERRA, 2012). Ainda sobre o 
tema vide: ADI 1949 - 17/09/2014. 
30 Pode-se afirmar que a escolha do dirigente da agência reguladora é um ato complexo, pois é depende da 
escolha do Presidente da República e do Senado. 
31 Sobre a ausência de competência das agencias reguladoras em emitir decretos regulamentares, anuncia DI 
PIETRO: [...] porque essa competência é privativa do Chefe do Executivo e se pudesse ser delegada teria que ser 
feita pela autoridade que detém o poder regulamentar e não pelo legislador (DI PIETRO, 2003.). 
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indeterminador contidos em lei, sem inovar na ordem jurídica (DI 
PIETRO, 2003, p 407). 
 
 

Contudo, seguimos o entendimento de Celso Antônio Bandeira de Mello que admite 

a competência das agências reguladoras expedirem decretos regulamentares observando, 

contudo, os limites à lei: 

 

De toda sorte, ditas providências, em quaisquer hipóteses, sobre deverem 
estar amparadas em fundamentos legal, jamais poderão contravir o que 
esteja estabelecido em alguma lei ou por qualquer maneira distorcer-lhe o 
sentido, maiormente para agravar a posição jurídica dos destinatários da 
regra ou de terceiros; assim como não poderão também ferir princípios 
jurídicos acolhidos em nosso sistema, sendo aceitáveis apenas quando 
indispensáveis, na extensão e intensidade requeridas para o atendimento 
do bem jurídico que legitimamente possam curar e obsequiosas à 
razoabilidade (MELLO, 2007, p. 166). 

 

Além do poder normativo, as agências reguladores são competentes para exercer 

atividade fiscalizatória, uma vez que têm o dever de fiscalizar os entes a qual tem a função de 

regular, e sancionatória, considerando que têm a competência para aplicar sanções em caso de 

descumprimento de normas por um dos entes regulados. Sobre a atividade sancionatória 

Bagnoli (2011, p.63) afirma que “uma vez descumpridos os preceitos legais, regulamentares 

ou contratuais, o ente regulador pode aplicar sanções ao agente econômico faltoso”.  

 

 

1.4 A Anvisa  

 

 

A regulação por intermédio da vigilância sanitária se faz necessária considerando que 

promove ações para mitigar riscos à saúde populacional, equilibra relações entres 

consumidores e fornecedores promovendo assim o bem estar social. 

Como exposto anteriormente, a regulação estatal em setores econômicos faz-se 

necessária devido à presença das chamadas falhas de mercado e desequilíbrios de ofertas e 

demandas. O desequilíbrio ora apontado pode ocasionar que a oferta determine o aumento de 

preço do produto, ou serviço, de determinados segmentos e desta forma desequilibrando e 

afastando o bem estar social almejado pela regulação. 
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As regulações no setor da vigilância sanitária são efetuadas por ações de saúde 

conferindo segurança do viés econômico e social para a efetiva qualidade e bem estar social, 

protegendo a sociedade e mitigando as referidas falhas de mercado por intermédio da 

respectiva avaliação de risco e qualidade no ato de registro da tecnologia32 e ao fiscalizar, 

regular e emitir normas de conduta em setores de interesse à saúde. Isto porque quando a 

Administração Pública concede o registro de um medicamento e autoriza a comercialização 

do produto em epígrafe, por exemplo, cria um ambiente seguro passando a mensagem à 

população que o medicamento, na hipótese, poderá ser consumido, obedecendo à legislação, 

fazendo com que o consumidor tenha sua segurança ampliada, riscos à saúde mitigados e os 

investidores tenham incentivos para investimentos em território nacional. 

Com a reforma do Aparelho Estatal nos anos 90 paralelo ao conjunto de eventos, 

dentre as variadas trocas de dirigentes, inúmeras denúncias de improbidade administrativa e 

ineficiência de controle sanitário, o Estado se via pressionado a dar uma efetiva solução a 

situação que se encontrava a Secretaria de Vigilância Sanitária (SVS). Havia ainda outro fator 

determinante à época: a necessidade de adequação na agilidade e qualidade de produtos 

internos para que pudesse haver efetiva competição com o mercado global (PIOVESAN, 

2009).  

Contudo, somente com numerosas mortes em clínicas no território brasileiro somada a 

pressão do setor produtivo para findar a escassez da agilidade da SVS e sua respectiva 

mutação em um modelo mais eficaz e menos burocrático, similar ao modelo norte americano 

Foodand Drug Administration, foi dado o marco decisivo para amplo debate sobre os serviços 

ofertados pela SVS e a possibilidade de criação de uma autarquia com autonomia que o 

Estado necessitava à época: uma agência reguladora (PIOVESAN, 2009). 

Surge então a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), criada pela Lei 

9.782/99, sob a forma de autarquia sob regime especial, vinculada ao Ministério da Saúde.33 

Sob o aspecto estrutural, a Agência é dirigida por uma Diretoria Colegiada, que deverá ser 

composta por até cinco membros contando o seu Diretor Presidente. Devendo os Diretores 

serem brasileiros aprovados pelo senado depois de prévia indicação do Chefe do Poder 

                                                 
32 Para fins do presente trabalho a tecnologia aludida são procedimentos, insumos e equipamentos que são 
manipulados em prol de serviços destinados a saúde. Sobre o assunto vide: (LOPES, 2008). 
33 Art. 3o  da Lei 9.782/99. Fica criada a Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, autarquia sob 
regime especial, vinculada ao Ministério da Saúde, com sede e foro no Distrito Federal, prazo de duração 
indeterminado e atuação em todo território nacional. 
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Executivo,  tendo ainda como mandato o lapso temporal limitado a três anos e admitida uma 

única recondução.34 

As competências da ANVISA estão estabelecidas na Lei35, podendo ser destacada a 

concessão de registro de produtos, segundo a área de atuação da respectiva agência, e 

respectiva fiscalização e controle de produtos que envolvam a possibilidade de risco à saúde. 

Possuindo patrimônio e bens próprios36, a ANVISA atribui a sua renda as diversas 

atividades exercidas37 , dentre elas pode-se destacar as multas oriundas das ações 

fiscalizadoras. 

                                                 
34 Art. 10 da Lei 9.782/99.  A gerência e a administração da Agência serão exercidas por uma Diretoria 
Colegiada, composta por até cinco membros, sendo um deles o seu Diretor-Presidente. Parágrafo único.  Os 
Diretores serão brasileiros, indicados e nomeados pelo Presidente da República após aprovação prévia do 
Senado Federal nos termos do art. 52, III, "f", da Constituição Federal, para cumprimento de mandato de três 
anos, admitida uma única recondução. 
35 Art. 7º  da Lei 9.782/99. Compete à Agência proceder à implementação e à execução do disposto nos incisos II 
a VII do art. 2º desta Lei, devendo: I - coordenar o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária; II - fomentar e 
realizar estudos e pesquisas no âmbito de suas atribuições; III - estabelecer normas, propor, acompanhar e 
executar as políticas, as diretrizes e as ações de vigilância sanitária; IV - estabelecer normas e padrões sobre 
limites de contaminantes, resíduos tóxicos, desinfetantes, metais pesados e outros que envolvam risco à saúde; 
V - intervir, temporariamente, na administração de entidades produtoras, que sejam financiadas, subsidiadas ou 
mantidas com recursos públicos, assim como nos prestadores de serviços e ou produtores exclusivos ou 
estratégicos para o abastecimento do mercado nacional, obedecidoo disposto no art. 5º da Lei nº 6.437, de 20 de 
agosto de 1977, com a redação que lhe foi dada pelo art. 2º da Lei nº 9.695, de 20 de agosto de 1998; VI -
 administrar e arrecadar a taxa de fiscalização de vigilância sanitária, instituída pelo art. 23 desta Lei;VII -
 autorizar o funcionamento de empresas de fabricação, distribuição e importação dos produtos mencionados no 
art. 8o desta Lei e de comercialização de medicamentos;   VIII - anuir com a importação e exportação dos 
produtos mencionados no art. 8º desta Lei;IX - conceder registros de produtos, segundo as normas de sua área de 
atuação;X - conceder e cancelar o certificado de cumprimento de boas práticas de fabricação;XIV - interditar, 
como medida de vigilância sanitária, os locais de fabricação, controle, importação, armazenamento, distribuição 
e venda de produtos e de prestação de serviços relativos à saúde, em caso de violação da legislação pertinente ou 
de risco iminente à saúde;XV - proibir a fabricação, a importação, o armazenamento, a distribuição e a 
comercialização de produtos e insumos, em caso de violação da legislação pertinente ou de risco iminente à 
saúde;   XVI - cancelar a autorização de funcionamento e a autorização especial de funcionamento de empresas, 
em caso de violação da legislação pertinente ou de risco iminente à saúde; XVII - coordenar as ações de 
vigilância sanitária realizadas por todos os laboratórios que compõem a rede oficial de laboratórios de controle 
de qualidade em saúde; XVIII - estabelecer, coordenar e monitorar os sistemas de vigilância toxicológica e 
farmacológica; XIX - promover a revisão e atualização periódica da farmacopéia; XX - manter sistema de 
informação contínuo e permanente para integrar suas atividades com as demais ações de saúde, com prioridade 
às ações de vigilância epidemiológica e assistência ambulatorial e hospitalar; XXI - monitorar e auditar os 
órgãos e entidades estaduais, distrital e municipais que integram o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, 
incluindo-se os laboratórios oficiais de controle de qualidade em saúde; XXII - coordenar e executar o controle 
da qualidade de bens e produtos relacionados no art. 8º desta Lei, por meio de análises previstas na legislação 
sanitária, ou de programas especiais de monitoramento da qualidade em saúde; XXIII - fomentar o 
desenvolvimento de recursos humanos para o sistema e a cooperação técnico-científica nacional e internacional; 
XXIV - autuar e aplicar as penalidades previstas em lei. XXV - monitorar a evolução dos preços de 
medicamentos, equipamentos, componentes, insumos e serviços de saúde, podendo para tanto:   a) requisitar, 
quando julgar necessário, informações sobre produção, insumos, matérias-primas, vendas e quaisquer outros 
dados, em poder de pessoas de direito público ou privado que se dediquem às atividades de produção, 
distribuição e comercialização dos bens e serviços previstos neste inciso, mantendo o sigilo legal quando for o 
caso;    b) proceder ao exame de estoques, papéis e escritas de quaisquer empresas ou pessoas de direito público 
ou privado que se dediquem às atividades de produção, distribuição e comercialização dos bens e serviços 
previstos neste inciso, mantendo o sigilo legal quando for o caso; 
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Dentre as funções da ANVISA está o poder-dever de intervir dos em seus regulados 

disciplinando a atuação de setores econômicos, exteriorizando assim o seu poder de polícia 

sanitária. Contudo, o poder de polícia aludido encontra seus limites definidos para que não 

haja abuso de poder e consequente usurpação de competência do Poder Legislativo ferindo o 

Estado Democrático de Direito. Sobre os limites de atuação do poder de polícia sanitária 

GUERRA elabora: 

[...] ANVISA detém poder de polícia sanitária, que consiste em um 
conjunto de intervenções no intuito de disciplinar a atuação de 
determinadas atividades econômicas, objetivando prevenir ou reprimir 
perturbações à saúde pública.  

O poder de polícia sanitária é disciplinado pela norma de Direito que, 
definindo o limite de competência da autoridade, repele e torna ilícito o 
abuso ou desvio de poder, interditando excessos, a irrazoabilidade, a 
desproporcionalidade à saúde pública (GUERRA, 2012, p.155). 

  

 

Considerando que o campo de atuação vigilância sanitária exige ampla expertise, a 

ANVISA se divide em áreas de conhecimento, tais como: sangue e hemoderivados, serviços 

de saúde, saneantes, cosméticos, produtos fumígenos, portos, aeroportos, fronteiras, 

alimentos, medicamentos e outros.38 Tratando-se de medicamentos, a ANVISA deve utilizar 

do seu poder de controle sanitário para promover e preservar a saúde pública pelo mecanismo 

de controle sanitário e pela fiscalização e da comercialização de medicamentos como assim 

determina a Lei.39 

  

                                                                                                                                                         
36 Art. 21 da Lei Nº 9.782/99.  Constituem patrimônio da Agência os bens e direitos de sua propriedade, os que 
lhe forem conferidos ou que venha adquirir ou incorporar. – patrimônio da ANVISA 
37Art. 22 da Lei Nº 9.782/99. Constituem receita da Agência: I - o produto resultante da arrecadação da taxa de 
fiscalização de vigilância sanitária, na forma desta Lei; II - a retribuição por serviços de quaisquer natureza 
prestados a terceiros; III - o produto da arrecadação das receitas das multas resultantes das ações fiscalizadoras; 
IV - o produto da execução de sua dívida ativa; V - as dotações consignadas no Orçamento Geral da União, 
créditos especiais, créditos adicionais e transferências e repasses que lhe forem conferidos; VI - os recursos 
provenientes de convênios, acordos ou contratos celebrados com entidades e organismos nacionais e 
internacionais;  VII - as doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe forem destinados; VIII - os 
valores apurados na venda ou aluguel de bens móveis e imóveis de sua propriedade; e, IX - o produto da 
alienação de bens, objetos e instrumentos utilizados para a prática de infração, assim como do patrimônio dos 
infratores, apreendidos em decorrência do exercício do poder de polícia e incorporados ao patrimônio da 
Agência nos termos de decisão judicial. X - os valores apurados em aplicações no mercado financeiro das 
receitas previstas nos incisos I a IV e VI a IX deste artigo. Parágrafo único.  Os recursos previstos nos incisos I, 
II e VII deste artigo, serão recolhidos diretamente à Agência, na forma definida pelo Poder Executivo. 
38 Relatórios de Atividades- www.Anvisa.gov.br 
39 Art. 6º da Lei 9.782/99.  A Agência terá por finalidade institucional promover a proteção da saúde da 
população, por intermédio do controle sanitário da produção e da comercialização de produtos e serviços 
submetidos à vigilância sanitária, inclusive dos ambientes, dos processos, dos insumos e das tecnologias a eles 
relacionados, bem como o controle de portos, aeroportos e de fronteiras. 
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CAPÍTULO 2 
REGULAÇÃO E CONCESSÃO DE PATENTES 

 

 
A teoria da propriedade industrial nasceu no mundo moderno [...] ela é a 
filha da liberdade de comércio e indústria, porque somente sob um regime de 
que a competição econômica foi capaz de florescer e se desenvolver. O que é 
isso? Essencialmente na regulação legal de concorrência entre os produtores. 
(ROUBIER, 1952.p.1, tradução própria). 
 

 

A leitura da Carta Maior brasileira40  permite perceber, por meio do método 

hermenêutico-integrativo de interpretação constitucional41 , a preocupação do Legislador 

Originário em prevenir possíveis abusos42, decorrentes da utilização indevida do poder de 

mercado exercido por agentes econômicos, cujas consequências são os efeitos negativos para 

a concorrência e o consumidor final. Complementando a ordem econômica constitucional, a 

Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/1996), dispõem sobre o direito econômico 

regulatório como instrumento de implementação de políticas públicas regulando direitos e 

obrigações no cerne à propriedade industrial. 

A metamorfose das políticas públicas decorrentes Reforma do Estado nos anos 90, 

que objetivou estabelecer diretrizes de atuação regulamentar estatal impondo limites de 

intervenção das leis no setor econômico, transmudou o Estado Burocrático em Estado 

Regulador. 

A grave crise politico-gerencial enfrentada pelo Estado brasileiro, entre outras 

externalidades, tinha a insegurança financeira, e cujo bojo trazia uma inflação superando o 

equivalente a 50% ao mês (PEREIRA, 1990). A solução encontrada a época foi alterar o 

modelo de intervenção e gerenciamento exercido pelo Governo por intermédio da 

descentralização43. 

                                                 
40 Art. 1, inciso IV, art. 5°, inciso XXXII, art. 170 e art. 174, todos da CFRB/88. 
41  O método hermenêutico-integrativo de interpretação constitucional considera os valores expressos na 
CFRB/88 irão orientar a interpretação da própria Constituição, devendo ser compreendida, seguida e aplicada. 
42Art. 1, inciso IV, art. 5, inciso XXXII e art 170, incisos IV e V, todos da CFRB/88. 
43 Fato da administração Pública de transferir a execução de atividade estatal para pessoa que pode ser integrante 
da administração Pública ou não. (FILHO, 2015)  
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O constituinte elegeu como um dos princípios fundantes do Estado Democrático de 

Direito brasileiro, dentre os demais, o da livre iniciativa44, que por sua vez configura o 

fundamento da ordem econômica45, objetivado como direito à liberdade do particular de atuar 

na produção de bens e serviços por sua conta em risco (BASTOS, 2004), encontrando limites 

nas vedações impostas por monopólios estatais ou, ainda, em princípios valorativos que se 

cotejam, como a da valoração do trabalho ou da função social. Em complemento, o 

ordenamento jurídico protege a livre iniciativa de maneira expressiva ao determinar que ao 

Estado somente será permitido a exploração direta da atividade econômica quando houver 

necessário interesse coletivo ou imperativo da segurança nacional, conforme definidos em 

lei.46 

Observa-se que, em regra não compete ao Estado a exploração direta de atividade 

econômica, cuja finalidade atribuída pelo sistema de produção capitalista adotado pelo 

constituinte, limita-se às intervenções de caráter regulador ou fiscalizador, no intuído de 

preservar as garantias do sistema, os direitos fundamentas e a livre concorrência. As ressalvas 

direcionam-se aos casos permitidos em lei ou quando versarem sobre imperativos da 

segurança nacional ou relevante interesse coletivo. Ressalta-se a preocupação expressa nas 

normas constitucionais em definir a responsabilização pela intervenção do Poder Público no 

domínio econômico, descrevendo formas e limites para atuação estatal.47 

Contudo, como ressalta o doutrinador José Afonso da Silva (2001), a liberdade de 

iniciativa privada deve ter limites previamente estabelecidos, quando se propõe a explorar a 

atividade econômica, buscando a existência e uma maior realização da justiça social. Tal 

afirmação tem amparo na possibilidade da exploração das atividades econômicas, feitas por 

particulares e sem a intervenção adequada dos órgãos estatais, pode incorrer em 

desvirtuamento e como consequência trazer riscos à valorização do trabalho humano, como 

ocorreu no século XIX marcado pelo liberalismo puro (FILHO, 2015). 

                                                 
44 Art 170, parágrafo único da CFRB/88. 
45Art 1°, IV da CFRB/88. 
46Art. 173 da CFRB/88. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade 
econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a 
relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. 
47Art. 37 da Constituição Federal. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...] § 6º - As pessoas jurídicas de direito público e 
as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa 
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou 
culpa. 
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Para a concretização dos limites em comento, buscou-se a criação de regulações e 

mecanismos de fiscalizações que já encontravam respaldo na Carta Magna48. No intuito de 

efetivamente interferir no setor econômico, utilizando o poder-dever de fiscalizar, normatizar, 

punir e delinear setores, os mecanismos de atuação escolhidos têm sido as agências 

reguladoras (DIREITO ECONÔMICO E REGULATÓRIO, 2008), cuja operação termina por 

ser um trabalho paralelo às políticas públicas.  

A mudança observada no cenário de atuação Estatal a partir dos anos 90 transfigura-

se, superando o tradicional papel de Estado Normativo do liberalismo clássico, mas também 

assume o papel de Estado Regulador. O Estado Regulador não ignora o posicionamento 

intervencionista, apenas dá maior ênfase às imposições normativas, em regra, direcionadas 

aos particulares, estabelecendo paralelamente mecanismos jurídicos visando à prevenção e 

repressão de condutas abusivas (FILHO, 2015). 

Importante elemento de observação na cadeia produtiva, diz respeito à propriedade 

imaterial, cujo conteúdo é matéria prima da atividade industrial. Nessa importância convém 

conceituar a propriedade intelectual como a soma dos direitos relativos à produção intelectual 

de bens imateriais49 de vários gêneros, segundo Cooter & Ulen (2010) implicando o direito de 

exclusão de uso dos bens por terceiros. Com a criação da Organização Mundial da 

Propriedade Intelectual (OMPI), órgão autônomo integrante do sistema das Nações Unidas 

(ONU), com sede em Genebra, tendo como principal Incumbência estabelecer padrões 

globais de proteção aos bens intelectuais, tais como as patentes, foi definido como 

propriedade intelectual os direitos inerentes as (i) Obras Literárias, Artísticas e Científicas; 

(ii) Interpretação de artistas intérpretes, fonogramas e emissões de radiofusão; (iii) Invenções 

em todos os campos de atividade humana; (iv) Descobertas científicas; (v) Desenhos 

Industriais; (vi) Marcas de Comércio, de serviços e nomes comerciais; (vii) Proteção contra a 

concorrência desleal; e, (viii) Demais direitos nos terrenos industrial, científico, literário e 

artístico. 

                                                 
48Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as 
funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para 
o setor privado.§ 1º - A lei estabelecerá as diretrizes e bases do planejamento do desenvolvimento nacional 
equilibrado, o qual incorporará e compatibilizará os planos nacionais e regionais de desenvolvimento.§ 2º - A lei 
apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de associativismo.§ 3º - O Estado favorecerá a 
organização da atividade garimpeira em cooperativas, levando em conta a proteção do meio ambiente e a 
promoção econômico-social dos garimpeiros. § 4º - As cooperativas a que se refere o parágrafo anterior terão 
prioridade na autorização ou concessão para pesquisa e lavra dos recursos e jazidas de minerais garimpáveis, nas 
áreas onde estejam atuando, e naquelas fixadas de acordo com o art. 21, XXV, na forma da lei. 
49O bem imaterial, também conhecido como bem incorpóreo, é aquele que é tem a existência abstrata, isto é não 
possui existência física contento, contudo valor econômico, como é o exemplo de know-how, direito autoral e 
outros. 
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Contudo, deve-se ressaltar que a propriedade intelectual não se traduz ao objeto 

propriamente dito tampouco em suas possíveis cópias, se limita ao ativo intangível, isto é, a 

informação e/ou conhecimento presente no objeto. Por isso, adequada à afirmação que a 

propriedade intelectual tem como tutela o bem intangível. Segundo Nuno Pires de Carvalho: 

 

Propriedade intelectual é o conjunto de princípios e de regras que 
regulam a aquisição, o uso, o exercício e a perda de direitos e interesses 
sobre ativos intangíveis diferenciadores que são suscetíveis de utilização 
no comércio (CARVALHO, 2008, p.135, tradução própria). 

 

Parte integrante da propriedade intelectual encontra-se a propriedade industrial 

entendida como, segundo a Convenção de Paris de 188350, a proteção ampla que tem por 

objeto as patentes de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos ou modelos industriais, 

as marcas de serviço, o nome comercial e as indicações de procedência ou denominações de 

origem, bem como a repressão da concorrência desleal.  Dando a propriedade industrial 

acepção mais ampla o possível não se limitando tão somente a aplicação à indústria e ao 

comércio propriamente dito, mas também às indústrias agrícolas e extrativas e a todos os 

produtos ou naturais, por exemplo: vinhos, cereais, tabaco em folha, frutas, animais, minérios, 

águas minerais, cervejas, flores, farinhas.51 

 

 

 

 

 

 

                                                 
50 Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial internalizado sob o Decreto Legislativo 
nº 78, de 31 de outubro de 1974. Art. 1 (2) A proteção da propriedade industrial tem por objeto as patentes de 
invenção, os modelos de utilidade, os desenhos ou modelos industriais, as marcas de serviço, o nome comercial e 
as indicações de procedência ou denominações de origem, bem como a repressão da concorrência desleal. 
51 Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial internalizado sob o Decreto Legislativo 
nº 78, de 31 de outubro de 1974. Art. 1(3) A propriedade industrial entende-se na mais ampla acepção e aplica-se 
não só a indústria e ao comércio propriamente ditos, mas também às indústrias agrícolas e extrativas e a todos os 
produtos ou naturais, por exemplo: vinhos, cereais, tabaco em folha, frutas, animais, minérios, águas minerais, 
cervejas, flores, farinhas. 
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Figura 1  

Modalidades de Direito de Propriedade Intelectual. 

 

Fonte: BONETTI, 2010, p.20.  

 

Neste cenário, importa certificar o reconhecimento da importância das propriedades 

imateriais pela Constituição Federal, verificando da mesma forma, que essa propriedade 

também encontra os limites da função social e constitui um regime jurídico próprio, de onde é 

possível observar as prerrogativas temporárias aos autores de inventos industriais: 

 
Art. 5º da Constituição Federal. 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: 
[...] 
XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio 
temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à 
propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, 
tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e 
econômico do País; 

 

O respectivo artigo constitucional tem como objeto o direito do inventor da criação 

de aplicabilidade industrial com resultado econômico, garantindo privilégio de exclusiva 

exploração industrial e econômica sobre seus inventos como forma de incentivar o 

desenvolvimento científico, tecnológico e econômico do país, considerando que, segundo 

Cooter & Ulen (2010), após uma inovação a sua respectiva propriedade pode aumentar a 
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disseminação de maneira a permitir que mais pessoas desfrutem de suas vantagens. A 

disseminação em epígrafe é devida ao fato de o inventor não ter a necessidade de manter o 

invento em segredo objetivando a obtenção de lucros.  

 Verifica-se que ao mesmo tempo em que a Constituição Federal funda a ordem 

econômica, ela também prescreve incentivo ao mercado interno e a autonomia tecnologia do 

país52, admitindo ainda monopólios temporários ao resguardar a exploração econômica aos 

inventores industriais como maneira de recompensar o autor do invento pelo esforço 

demandado e como forma de garantir o desenvolvimento tecnológico e cientifico do Brasil. 

Contudo, é relevante informar que a proteção supracitada deve respeitar a condicionante do 

interesse social e desenvolvimento do país (BASSO, 2013) Pelo exposto, a propriedade 

industrial será concedida ao passo que haja interesse coletivo da sua concessão. 

A proteção da propriedade industrial pelo Direito Internacional é realizada por 

intermédios de Tratados e Convenções, dentre eles, os que são incorporados pelo Brasil e 

podem ser destacados: (i) Decreto 75.572/75 que promulga a Convenção de Paris para a 

Proteção da Propriedade industrial revisão de Estocolmo; (ii) Decreto 75541/75 relativo a 

Convenção que Instituiu a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI); (iii) 

Decreto 81742/78 que incorpora no ordenamento jurídico pátrio o Tratado de Cooperação em 

Matéria De Patentes (PCT); e (iv) Decreto 1.355/95 que incorpora ao ordenamento jurídico 

brasileiro o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual que incorpora ao 

ordenamento jurídico brasileiro o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade 

Intelectual Relacionados ao Comércios (Ata Final- Anexo 1 C ), mormente conhecido como 

Acordo de TRIPS. 

O regime jurídico da propriedade intelectual no plano infraconstitucional tem na 

norma ordinária, Lei 9.279/1996, a prescrição dos direitos, das obrigações e dos 

procedimentos no que tange à propriedade industrial. Em conformidade com o ordenamento 

jurídico pátrio, um dos atributos da propriedade industrial, observando o interesse social e o 

                                                 
52Art. 219 da Constituição Federal. O mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo 
a viabilizar o desenvolvimento cultural e sócio-econômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica 
do País, nos termos de lei federal. Parágrafo único. O Estado estimulará a formação e o fortalecimento da 
inovação nas empresas, bem como nos demais entes, públicos ou privados, a constituição e a manutenção de 
parques e polos tecnológicos e de demais ambientes promotores da inovação, a atuação dos inventores 
independentes e a criação, absorção, difusão e transferência de tecnologia. 
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desenvolvimento tecnológico e econômico do País é por intermédio da concessão de 

patentes.53 Ensina Paranaguá: 

A concessão de toda e qualquer proteção patentária deve observar, além dos 
requisitos estabelecidos pela LPI, a cláusula finalística específica prevista na 
Constituição Federal. Assim, se a concessão de uma patente desrespeitar as 
exigências legais, for contrária ao interesse social ou ao desenvolvimento do 
país, não poderá ser deferida (PARANAGUÁ, 2009, p.44) 

 

Conceitualmente, patente pode ser entendido como título de propriedade, limitada a 

um lapso temporal, concedido mediante a outorga do Poder Público que assegura aos autores, 

ou terceiros detentores de direito, sobre determinada invenção ou modelo de utilidade.54 Em 

matéria de patente, pode-se colar a posição de Denis Barbosa (1995), cuja conceituação 

descreve a patente como um direito imaterial, cuja concessão é monopólio estatal, que garante 

ao titular a exploração do bem patenteado de maneira a impedir a sua exploração por terceiros 

em determinado lapso temporal55 e limite territorial. Observa-se então que o bem patenteado 

constitui monopólio temporário do titular. Na hipótese de exploração por terceiros, é 

necessário o consentimento do titular ou licenciado, sob pena de ser configurada violação do 

direito de patente. A inobservância ao direito do titular da patente traz consequências 

jurídicas, no campo penal autoriza o início demandas tendentes a buscar condenações 

corretivas e no âmbito civil assegura o direito de ressarcimento do possível dano 

ocasionado56. 

                                                 
53Art. 2º da Lei 9.279/1996. A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu 
interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante:I - concessão de 
patentes de invenção e de modelo de utilidade; 
54Art. 6º da Lei 9.279/1996. Ao autor de invenção ou modelo de utilidade será assegurado o direito de obter a 
patente que lhe garanta a propriedade, nas condições estabelecidas nesta Lei 
55art 40 da Lei 9.279/1996. 
56Art. 44 da Lei 9.279/1996. Ao titular da patente é assegurado o direito de obter indenização pela exploração 
indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da 
concessão da patente. § 1º Se o infrator obteve, por qualquer meio, conhecimento do conteúdo do pedido 
depositado, anteriormente à publicação, contar-se-á o período da exploração indevida para efeito da indenização 
a partir da data de início da exploração. § 2º Quando o objeto do pedido de patente se referir a material 
biológico, depositado na forma do parágrafo único do art. 24, o direito à indenização será somente conferido 
quando o material biológico se tiver tornado acessível ao público. § 3º O direito de obter indenização por 
exploração indevida, inclusive com relação ao período anterior à concessão da patente, está limitado ao conteúdo 
do seu objeto, na forma do art. 41. 
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O sistema brasileiro reconhece dois tipos de direito de patentes: patente de modelo de 

utilidade (MU) e patente de invenção (PI).  Silveira (2005) assevera a diferença entre patente 

de invenção e de modelo de utilidade ao determinar que: 

 

Enquanto a invenção uma concepção original no que toca à obtenção de 
um novo efeito técnico, o modelo de utilidade corresponde a uma nova 
forma de produto conhecido que resulta em melhor utilização. Isso 
significa que mesmo quando a invenção decorre da forma do produto, a 
ela não se reduz, abarcando possíveis variações dentro da mesma ideia 
inventiva (relação causa-efeito), ao passo que o modelo de utilidade não 
revela uma nova função, mas apenas melhor função, sendo sua proteção 
restrita à forma (SILVEIRA, 2005. p. 7). 

 

 

As patentes de modelo de utilidade apresentam requisitos menores quanto à 

patenteabilidade quando comparadas com as de invenção. O objeto a ser patenteado como 

modelo de utilidade traz como requisito o ato inventivo57 cuja apresentação do grau de 

obviedade é menor, devendo ainda ser limitado ao uso prático, ou parte deste, suscetível de 

aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que 

resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação.58 Como exemplo, pode ser 

observado em Orlando de Souza (SOUZA, 2003), ao prescrever a patente de MU os grampos 

para cabelos, os quais foram adicionados protetores em suas extremidades objetivando 

facilitar o manuseio do utilizador. Em razão do tema, daremos maior destaque para as 

patentes de invenção. Para haver a concessão de patente de invenção59(PI) não há uma regra 

dispondo sobre o que pode ser objetivo de tal patente, somente há uma regra geral vedativa 60, 

de forma que a contrário senso, pode ser considerado de maneira residual, autorizado como 

objeto de concessão de PI, o que não for vedado pela LPI, sempre que atendidos os requisitos 

                                                 
57 Art. 14 da Lei 9.279/1996. O modelo de utilidade é dotado de ato inventivo sempre que, para um técnico no 
assunto, não decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica. 
58Art. 9º da Lei 9.279/1996.  É patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte deste, 
suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte 
em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação. 
59 Pode ser entendimento como patente de invenção o título de propriedade, com lapso temporal limitado, 
outorgado pelo Estado para o titular do direito de invento. O conceito de invento advém da invenção que nas 
palavras de LOUREIRO “ inventar é criar o que ainda não existe. Assim, invenção é uma operação do 
pensamento referente a qualquer coisa que aparece pela primeira vez. É uma obra do espírito que busca uma 
novidade”. (LOUREIRO, 1999. P.43). No mesmo sentido assevera Pontes de Miranda ao afirmar que “ inventar 
é achar, mas aqui é mais restrito: não é o mesmo que achar a coisa perdida, ato que nada há de criação, nem 
sequer o de criar aparelho ou processo que se possa considerar de mérito para a civilização: é o de invenção que 
possa ser industrializada” (MIRANDA, 1956, p.272).  
60Art 10 e art 18, ambos da Lei 9.279/1996. 
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formais previamente estabelecidos: (i) novidade; (ii) atividade inventiva; e (iii) aplicação 

industrial.61 Dispõem ainda o TRIPS: 

 

Art 27.1 do Acordo Trips: [...] qualquer invenção, de produto ou 
processo, em todos os setores tecnológicos, será patenteável, desde que 
seja nova, envolva um passo inventivo e seja passível de aplicação 
industrial.62 
 

Logo, os requisitos formais de patenteabilidade entendem-se como (i) novidade: tudo 

o que não estiver compreendido no estado de técnica, isto é, tudo o que ainda não for 

acessível ao público63; (ii) atividade inventiva: é necessário que a invenção não seja óbvia ou 

evidente do estado de técnica64; (iii) aplicação industrial: é necessário que haja uso na 

indústria ou ainda que sua fabricação seja viável.65 No intuito de cumprir todos esses 

parâmetros de forma uniforme e manter um necessário sistema de informações, estruturou-se 

o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), por intermédio da Lei 5.648/1970.  

Autarquia federal, vinculada ao Ministério da Indústria e Comércio, o INPI tem como 

propósito específico executar as normas que regulam e executam a propriedade industrial, 

dentre elas a concessão de título de patente pelo Poder Público.66 

O sistema adota formalidades cujos trâmites normais do procedimento de concessão 

de patente impõem ao requerente o dever de apresentar requerimento ao INPI, contendo além 

                                                 
61Art. 8º daLei 9.279/1996. É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e 
aplicação industrial. 
62 O próprio TRIPS entendeu como “aplicação industrial” ser “útil”. 
63 Art. 11 da Lei 9.279/1996. A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não 
compreendidos no estado da técnica. § 1º O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao 
público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro 
meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e 17. § 2º Para fins de aferição da novidade, 
o conteúdo completo de pedido depositado no Brasil, e ainda não publicado, será considerado estado da técnica a 
partir da data de depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que 
subseqüentemente. § 3º O disposto no parágrafo anterior será aplicado ao pedido internacional de patente 
depositado segundo tratado ou convenção em vigor no Brasil, desde que haja processamento nacional. 
64Art. 13 da Lei 9.279/1996. A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que,para um técnico no assunto, 
não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica. 
65Art. 15 da Lei 9.279/1996. A invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação 
industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria. 
66Art. 2º da Lei 5.648/70. O INPI tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que 
regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica, bem como 
pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e 
acordos sobre propriedade industrial 
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da requisição expressa: relatório descritivo; reivindicações; desenhos, se for o caso; resumo; e  

comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito.67 

Após a apresentação do pedido, ele se submete à análise formal preliminar (art. 20 da 

LPI), a qual se restringe a analisar a presença das exigências legais (art. 19 da LPI). Dentre os 

requisitos de patenteabilidade: novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.68 Em 

razão do objeto do trabalho, destaca-se o requisito da novidade, cujo intuito é atender a 

originalidade necessária de uma invenção. Os requisitos formais exigidos pela Lei de 

Propriedade Industrial para patenteabilidade buscam, dentre outros objetivos, analisar se a 

invenção não está em domínio público.  Considera-se que o invento está em domínio público 

quando as informações tenham se tornado acessível ao público antes da data do depósito do 

pedido de concessão de patente.69 

Deve-se ressaltar, contudo que a novidade determinada na Lei de Propriedade 

Industrial é relativa, não é absoluta, considerando que o Brasil é signatário de Tratados e 

Convenções internacionais versando sobre propriedade industrial que traz ressalva. A ressalva 

aludida diz respeito ao “período de graça” que pode ser definido como período em que rege a 

prioridade internacional, definida no art. 16 da LPI70, permitindo que depósitos de patentes 

                                                 
67Art. 19 da Lei 9.279/96.  O pedido de patente, nas condições estabelecidas pelo INPI, conterá: I - 
requerimento; II - relatório descritivo; III - reivindicações; IV - desenhos, se for o caso; V - resumo; e VI - 
comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito. 
68 Art 8° da Lei 9.279/1996. 
69Art. da Lei 9.279/96.  A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos 
no estado da técnica. § 1º O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da 
data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou 
no exterior, ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e 17. § 2º Para fins de aferição da novidade, o conteúdo 
completo de pedido depositado no Brasil, e ainda não publicado, será considerado estado da técnica a partir da 
data de depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que subsequentemente. 
70Art. 16 da Lei nº 9.279/96. Ao pedido de patente depositado em país que mantenha acordo com o Brasil, ou em 
organização internacional, que produza efeito de depósito nacional, será assegurado direito de prioridade, nos 
prazos estabelecidos no acordo, não sendo o depósito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses 
prazos. § 1º A reivindicação de prioridade será feita no ato de depósito, podendo ser suplementada dentro de 60 
(sessenta) dias por outras prioridades anteriores à data do depósito no Brasil. § 2º A reivindicação de prioridade 
será comprovada por documento hábil da origem, contendo número, data, título, relatório descritivo e, se for o 
caso, reivindicações e desenhos, acompanhado de tradução simples da certidão de depósito ou documento 
equivalente, contendo dados identificadores do pedido, cujo teor será de inteira responsabilidade do depositante. 
§ 3º Se não efetuada por ocasião do depósito, a comprovação deverá ocorrer em até 180 (cento e oitenta) dias 
contados do depósito. § 4º Para os pedidos internacionais depositados em virtude de tratado em vigor no Brasil, a 
tradução prevista no § 2º deverá ser apresentada no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da entrada no 
processamento nacional. § 5º No caso de o pedido depositado no Brasil estar fielmente contido no documento da 
origem, será suficiente uma declaração do depositante a este respeito para substituir a tradução simples. § 6º 
Tratando-se de prioridade obtida por cessão, o documento correspondente deverá ser apresentado dentro de 180 
(cento e oitenta) dias contados do depósito, ou, se for o caso, em até 60 (sessenta) dias da data da entrada no 
processamento nacional, dispensada a legalização consular no país de origem. § 7º A falta de comprovação nos 
prazos estabelecidos neste artigo acarretará a perda da prioridade. § 8º Em caso de pedido depositado com 
reivindicação de prioridade, o requerimento para antecipação de publicação deverá ser instruído com a 
comprovação da prioridade. 
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realizados no exterior. Isto é, o Brasil por ser signatário de acordos internacionais sobre 

propriedade intelectual e industrial adotou no seu ordenamento jurídico o período de graça 

que garante prioridade a depósitos feitos no exterior, por países também signatários, ao ser 

depositado o mesmo pedido aqui no Brasil, considerando a data do depósito original 

(realizada no exterior) como marco inicial para fins de verificação do requisito da novidade, 

tendo como prazo de prioridade de doze meses para patente de invenção e de modelo de 

utilidade.  

Com fundamento no art. 12 da LPI afirma-se que o estado de técnica não será 

atingido em caso de divulgação, no lapso temporal de até doze meses antes do depósito do 

pedido de patente no Brasil, realizada pelo inventor, INPI ou ainda por terceiros, com base em 

informações do inventor. 

Contudo, tratando-se de concessão de patentes farmacêuticas, no ordenamento 

jurídico brasileiro, há uma peculiaridade que consiste em uma dupla análise, a primeira 

efetuada pelo INPI e a segunda efetuada por uma autarquia sob regime especial, vinculada ao 

Ministério da Saúde, denominada ANVISA. Isto significa que há a presença de uma Agência 

governamental na concessão de patentes farmacêuticas. Essa agência distinta do ente que atua 

de maneira geral em todas as análises de concessão dos direitos patentários, impõe um 

segundo procedimento autorizador. Essa segunda análise procedida pela ANVISA é 

denominada anuência prévia e encontrou respaldo na edição da Medida Provisória n 

2.006/199971 que criou o instituto da anuência prévia, que foi consolidada pela LPI: 

 
Art. 229-C. A concessão de patentes para produtos e processos 
farmacêuticos dependerá da prévia anuência da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária - ANVISA. 

 
 

Por força do artigo em epígrafe, o INPI passou a ter legitimidade para encaminhar os 

pedidos de patentes na seara farmacêutica para a ANVISA objetivando que seja realizada a 

analisada a anuência prévia, ficando a concessão de patentes farmacêuticas vinculadas à 

autorização da Agência Reguladora. A partir da publicação da Lei  10.196, de 14 de fevereiro 

de 2001, que introduziu o instituto da anuência prévia em sede de concessão de patentes 

farmacêuticas, o INPI passou a encaminhar os pedidos de concessão de patentes para a 

ANVISA.  Desta forma, o INPI não podendo mais deferir o pedido de imediato, ao término 

                                                 
71 Atualmente a Medida Provisória n 2.006/1999 encontra-se revogada.  
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do exame, passou a publicar parecer especial técnico para em momento posterior o pedido ser 

encaminhado a ANVISA. Como consequência, a publicação do deferimento somente se dará 

quando do retorno da análise efetuada pela agência reguladora.  

Ocorre que a Lei 10.196/0,1 à medida que acrescentou o art. 229 C à Lei 9.279/1996, 

não especificou o modelo a ser seguido na anuência a ser efetuada pela ANVISA. 

Considerando que a Lei n° 10.196 não se posiciona de maneira clara no que tange à atuação 

da ANVISA, a Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI) na Resolução n. 16 

de 2001 define que os requisitos de patenteabilidade contemplados pelo art. 8 da LPI não 

poderão ser revistos pela ANVISA. 

 

 
Resolução n. 16 da ABPI. 2) Sob hipótese alguma a ANVISA poderá 
apreciar ou mesmo rever os requisitos de patenteabilidade contemplados no 
art. 8 da Lei 9.279/96 , a saber, novidade, atividade inventiva e aplicação 
industrial. A ANVISA também não poderá examinar o cumprimento das 
formalidades relativas ao depósito do pedido de patente. Não há nenhum 
dispositivo na Lei 10.196 ou na Lei 9.782/99 que lhe atribua estas tarefas, 
que sempre foram desempenhadas pelo INPI; 

 

No entanto, a ANVISA, no momento da análise de sua competência, passou a verificar 

requisitos de patenteabilidade, sobretudo a novidade e a atividade inventiva. A respectiva 

agência nega a anuência prévia, prevista no art. 229 C a Lei 9.279/1996, com base em 

ausência de novidade, requisito previsto no art. 8 da Lei 9.279/96 sujeitando-se a diversas 

demandas judiciais, como pode ser observado: 

 

I – Não se afigura razoável a concessão de patente de uma composição 
químico-farmacêutica em sentença, enquanto pendente discussão quanto à 
participação da ANVISA no respectivo processo de concessão, ainda mais 
quando a autarquia, em seu parecer, alega que o medicamento não atende ao 
requisito legal de novidade, sobrepondo-se, portanto, a proteção cautelar do 
interesse público (economia e saúde públicas) ao interesse particular e 
imediato das autoras na concessão da patente. II - Restando demonstrada, de 
forma inequívoca, a potencial e iminente lesão ao interesse público, 
decorrente da eficácia da tutela antecipada concedida em sentença, impõe-se 
a manutenção da decisão desta Presidência, que deferiu o pedido de 
suspensão. III– Agravo interno improvido, mantendo-se a decisão agravada, 
até o julgamento da apelação pela Turma. (Agravo Interno em Petição n. 
2008.02.01.000467-7,35o. Vara Federal do Rio de Janeiro) 
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A Procuradoria- Geral Federal (PGF) emitiu parecer n. 210/PGF/AE/2009 no 

mandado de segurança de numeração 00407.005325/2008-71, no qual fixou entendimento 

sobre os devidos limites da anuência prévia, vedando a ANVISA adentrar os critérios de 

patenteabilidade, uma vez que traz à baila as finalidades institucionais do INPI e ANVISA 

respectivamente. A base do parecer é o princípio da legalidade administrativa (art.37, caput 

da CRFB/88), cujo conteúdo impede a norma superveniente com interpretação expansiva, 

modificando a finalidade administrativa dos entes reguladores. Houve manutenção desse 

entendimento pelo parecer 337/PGF/EA/2010 datada em 04/03/2010.  

Em 16/08/2011, por intermédio da Portaria Interministerial n. 1.956/ MS/ MDIC/ 

AGU, foi instituído o Grupo de Trabalho Interministerial (GTI) que continha em sua 

formação representantes do Ministério da Saúde, Advocacia Geral da União, INPI, ANVISA, 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, visando instaurar e analisar 

instrumentos para a respectiva execução art. 229-C. No ano consecutivo, a Portaria 

Interministerial n. 1.065/ MS/ MDIC/ AGU divulgou o Relatório Final do GTI que propunha 

que a inversão de ordem no procedimento de exame técnico de concessão de patentes, isto é, 

o pedido de patente seria inicialmente encaminhado para a ANVISA que faria a análise, aqui 

excluído a verificação dos requisitos de patenteabilidade, e somente em momento posterior o 

INPI realizaria o exame dos requisitos formais determinados na Lei de Propriedade Industrial. 

No intermédio de lapso temporal, inúmeras foram as tentativas de estabelecer os 

limites da anuência prévia, destaca-se a mais recente, emanada da Organização das Nações 

Unidas (ONU) que se pronunciou após receber a denúncia do GTPI sobre o parecer da 

Advocacia-Geral da União (AGU) que limitou a atuação da ANVISA na concessão de 

patentes farmacêuticas.  A ONU ressaltou os impactos das patentes dando ênfase na atuação 

da ANVISA no procedimento de anuência prévia, de maneira a ressaltar o risco de 

surgimento de monopólios de patentes, caso a atuação da ANVISA seja mitigada, e desta 

forma dificultando o acesso aos medicamentos.72 

 

 

 
                                                 
72 Ver mais em: A/HRC/32/45/Add.1. Distr.: General - 12 May 2016. Human Rights Council. Thirty-second 
session. Agenda item 3. Promotion and protection of all human rights, civil, political, economic, social and 
cultural rights, including the right to development.Report of the Working Group on the issue of human rights and 
transnational corporations and other business enterprises on its mission to Brazil. 
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CAPÍTULO 3 
ANÁLISE DA ANUÊNCIA PRÉVIA REALIZADA PELA ANVISA 

 

“Os princípios mais importantes podem e devem ser inflexíveis”.73 

 

Como já exposto a Lei de Propriedade Industrial condiciona a concessão de patentes 

farmacêuticas à anuência prévia da ANVISA, contudo é omissa na definição de atuação da 

Agência Reguladora de Vigilância Sanitária. Essa lacuna legislativa levou a ANVISA ao 

entendimento que lhe compete a análise dos requisitos técnicos de patenteabilidade do pedido 

de concessão de PI. Portanto, passou a procedê-lo, em prejuízo à função tradicionalmente 

atribuída ao INPI. Uma das atividades primárias atribuídas àquele órgão, cuja análise é função 

da qual o mesmo também entende que não pode se furtar, termina por impor, neste item, uma 

superposição entre as atividades dos dois entes, prejudicando a maximização dos recursos e 

impondo ao mercado uma insegurança desnecessária e incompatível com a boa intervenção 

regulatória.74 Sobre a omissão legislativa do caso, adequa-se a lição de Garapon afirma que: 

 

Diante da incerteza da norma, a política deve levar a fundo a intenção de 
fazer com que as denominações, as missões e os estatutos se 
correspondam melhor entre si, a fim de acabar com a atual hipocrisia. 
Essa hipocrisia não é nociva apenas para as instituições políticas: ela 
prejudica, inclusive, a própria linguagem, isto é, a nossa maior instituição 
(GARAPON, 1999, p.165) 

 

Em conformidade com o art. 229-C da Lei 10.196/2001, que acrescentou o 

respectivo dispositivo a Lei no 9.279/96, tratando-se da concessão de patentes farmacêuticas, 

é necessário instauração de procedimento administrativo perante o INPI e em momento 

posterior necessário ato concessivo da ANVISA, apontado como anuência prévia. Desta 

                                                 
73  Abraham Lincoln. Frase retirada do sítio eletrônico: < 
http://www.outorga.com.br/pdf/Artigo_356_Abraham_Lincoln.pdf> 
74 Prova que a ANVISA vem fazendo reexame de requisitos de patenteabilidade são as diversas decisões 
encontradas nos Tribunais Federais. A título de exemplo: Apelação Cível n. 0036354-24.2012.4.01.3400, TRF1, 
6ª Turma, Rel. Des. Kassio Marques, j. 16/03/2015;Agravo de Instrumento n. 0000800-14.2010.4.01.0000, 
TRF1, 6ª Turma, Rel. Des. Fed. Maria Isabel Gallotti, J. 19/07/2010, Mandado de Segurança n. 0028563-
38.2011.4.01.3400, 1ª Vara Federal da SJDF, Juíza Solange Salgado, 26/08/2011; Embargos Infringentes em 
Apelação Cível n. 0517054-11.2004.4.02.5101, TRF2, 1ª Seção Especializada, Rel. Des. Fed. Abel Gomes, 
julgado em 25/04/2013;Ação Ordinária n. 0805390-94.2010.4.02.5101, 31ª Vara Federal da SJRJ, Juiz Marcelo 
Leonardo Tavares, 16/10/2014. 
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forma, a lei em epígrafe permitiu à ANVISA realizar análise de produtos e processos 

farmacêuticos em virtude da necessidade de alta expertise para analisar as técnicas das 

formulações farmacêuticas.  Logo, conclui-se pela criação de um sistema de cooperação, no 

qual a ANVISA e o INPI devem atuar de maneira paralela e coordenada, visando à análise do 

procedimento administrativo instaurado.  

Contudo, a análise em questão impõe discricionariedade limitada aos cooperantes 

visando à conformidade o arcabouço jurídico, compreendido como um conjunto do qual toda 

a legislação pátria pertence, cabendo aos órgãos administrativos o uso da autolimitação.75 

Portanto, compete observação aos princípios constitucionais e legais aplicáveis. Por 

conseguinte, as normas devem ser executadas observando os limites do ordenamento jurídico 

brasileiro como um todo, de maneira a proporcionar a eficiência sem afetar as garantias 

estabelecidas pelo Estado.  

Pelo exposto, não se apresenta razoável e eficiente que o legislador, ao assentar o art. 

229- C, tenha tido como objetivo que o INPI e ANVISA analisassem em paralelo os grafados 

na Lei no 9.279/96. Considerando que se assim fosse estaria a lei se dispondo a criar 

divergência entre os entes, pois em casos de pareceres discordantes acarretaria em 

impossibilidade o processo de patenteamento brasileiro e desta forma engessando a máquina 

pública no tocante ao avanço tecnológico e econômico. Desta forma, a razoabilidade será 

atingida se a ANVISA se limitar em analisar, por intermédio da anuência prévia, a existência 

de risco à saúde pública em caso de concessão da patente, isto em observância a Lei de 

Propriedade Industrial e no seu campo de competência estabelecidos na Lei  9.782/99.  

Assim, solidifica-se a posição que a intenção do legislador ao estipular a anuência 

prévia não foi permitir que a ANVISA usurpasse as funções previamente estabelecidas pelo 

INPI, tampouco criar dupla análise dos requisitos formais de patenteabilidade.  Entende-se 

que a intenção do legislador foi tão somente adicionar a análise a ser realizada por um órgão 

com alto grau de expertise capaz de emitir parecer no que tange à saúde pública e em caso de 

haver ausência de qualquer requisito técnico formal para a respectiva concessão da patente 

farmacêutica informar ao órgão responsável de efetuar a análise formal dos requisitos de 

patenteabilidade: o INPI. Discrepante da razoabilidade é propalar duplo exame de 

patenteabilidade. Coerência lógica frente ao se tratar do art. 229 – C da Lei de Propriedade 
                                                 
75A discricionariedade aludida diz respeito tão somente à análise e verificação de malefícios a saúde pública, isto 
é, a verificação se o produto farmacêutico é maléfico a saúde pública é indisponível, contudo a verificação é 
efetuada por critérios discricionários da ANVISA considerando que a ela cabe “estabelecer normas, propor, 
acompanhar e executar as políticas, as diretrizes e as ações de vigilância sanitária” (BRASIL, Lei 9.782/99, art 7 
inciso III). 
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Industrial, a ANVISA limitar sua analise à segurança e à saúde pública, sua atribuição 

primária e para a qual ela possui quadro técnico funcional melhor preparado.  

Ademais, a ANVISA e o INPI devem examinar de forma cooperativa os pedidos de 

patentes farmacêuticas visando à indevida concessão de patentes e o monopólio não merecido 

de maneira a proteger o interesse social, a saúde pública e o desenvolvimento tecnológico e 

econômico do país. Desta forma, o exame formal realizado pelo INPI e a anuência prévia 

realizada pela ANVISA se completam, não havendo prioridade entre eles, à medida que 

objetivam efetuar análises distintas, cada um limitado a sua respectiva função.76 

A instauração da anuência prévia junto à ANVISA, no ordenamento brasileiro, não 

contradiz os propósitos do Acordo TRIPS considerando que seus padrões de proteção devem 

compreender todos os países signatários, sejam eles desenvolvidos ou em desenvolvimento, 

como é o caso do Brasil. Sobre a análise da perspectiva do ordenamento jurídico brasileiro, o 

instituto encontra respaldo constitucional considerando que a Constituição estabelece que a 

propriedade deverá atender a sua função social atendendo a ordem econômica.77 

Nesses termos, fica acentuado a supremacia do interesse público sobre o interesse 

privado da propriedade, dando legitimidade para a ANVISA realizar sua análise no pedido de 

patentes farmacêuticas. Contudo, a atuação da ANVISA deve ser limitada e restrita ao seu 

campo de atribuições.  Importante salientar que respectiva atuação da ANVISA não é um ato 

discricionário é um ato vinculado considerando que ela atua no ramo de saúde pública, onde 

se encontra a concessão de patentes farmacêuticas.78 

A ANVISA na anuência prévia deve analisar se o produto objeto do pedido de 

patente apresenta risco à saúde.79  A atuação da ANVISA, na concessão de patentes 

farmacêuticas, não vem sendo limitada à análise de eventual prejuízo a saúde e desta forma 

adentrando ao mérito da análise de requisitos formais de patenteabilidade. A ANVISA, na 

realização da anuência prévia, ao denegar a concessão de patente sem nenhuma relação com 

                                                 
76 Apelação Civel n◦ 2004.51.01.517054-0. Tribunal Regional Federal da 2◦ Região. 
77Art. 5º da Constituição Federal. 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; 
Art. 170 da Constituição Federal. 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; 
78 Art. 197 da Constituição Federal. São de pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público 
dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita 
diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado. 
79Art. 18 da Lei 9.279/96.  Não são patenteáveis: I - o que for contrário à moral, aos bons costumes e à 
segurança, à ordem e à saúde públicas; 
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eventual prejuízo à saúde pública atenta não somente a razoabilidade, mas também a 

legalidade pelos motivos que passam a se expor. 

Considerando o período histórico, França (2000) informa que com o estabelecimento 

do Estado Liberal80 surgiram dois preceitos fundamentais para o ordenamento: a separação 

dos poderes e a obrigatoriedade do Poder Público observar a legislação vigente. Contudo, 

com a mutação do Estado Liberal, impulsionado a assumir papel ativo no mercado, diante da 

crise da depressão experimentada nas décadas de 1920 e 1930, transmudando forçosamente 

para um paradigma de Estado intervencionista, no qual as obrigações estatais demandaram 

ênfase na eficiência. Assim a necessária objetividade na realização de tarefas e eficaz 

aplicação da legislação vigente, impôs como consequência, a mutação da atividade 

legiferante. O que representou limitações para o Poder Executivo e, em tratando-se de matéria 

relativa à saúde pública, a respectiva função legiferente foi alocada na competência da 

ANVISA como função atípica. Sobre a função atípica de legislar do Poder Executivo Silva 

(2003) aduz: 

[...] a ampliação das atividades do Estado contemporâneo impôs nova 
visão da teoria da separação de poderes e novas formas de 
relacionamento entre os órgãos legislativos e executivo e destes com o 
Judiciário, tanto que atualmente se prefere falar em colaboração de 
poderes (SILVA, 2004, p.197). 

 

Para Canotilho (1993) no Estado Constitucional Moderno a lei geral e abstrata é o 

instrumento utilizado pelo Estado, para consolidar as decisões do poder político de maneira a 

limitar a atuação normativa do Poder Executivo. Entretanto, uma observada relativização do 

papel da lei, determinada por intermédio das diretrizes pertinentes aos Estados 

Intervencionistas, possibilitou o debate antagônico considerando a atual sociedade complexa e 

pluralista. Nesse cenário, a ANVISA empenha esforços objetivando cumprir suas funções 

assegurando que medicamentos que não tenham eficácia ou segurança não cheguem ao 

consumidor final, resguardando assim a saúde populacional. Contudo, os esforços por ela 

empenhados devem observar as limitações impostas pelo ordenamento jurídico pátrio afim de 

                                                 
80Segundo Ricardo Quartim Moraes: “A nova ordem inaugurada pelo Estado Liberal tem como aspecto central 
um mercado natural no qual a pauta de atuação de todos os participantes é a realização de seus interesses 
individuais sem amarras, em substituição a um mercado artificial, prenhe de restrições sobre a produção 
(corporações de ofício) e calcado pela insegurança gerada pelo poder incontrastável do soberano” (MORAES, 
2014, pp-271-272). 
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que seja assegurado o princípio basilar do Estado Democrático de Direito: o princípio da 

legalidade. 

A função estatal que se pretendeu abordar pode ser definida como conjunto de poderes 

dados a determinado ente para que ele resguarde o interesse público por intermédio dos 

poderes a ele conferidos para tal fim. Nas palavras de Mello: 

 

Existe função quando alguém está investido no dever de satisfazer dadas 
finalidades em prol de interesses de outrem, necessitando, para tanto, 
manejar os poderes requeridos para supri-las. Logo, tais poderes são 
instrumentais ao alcance das sobreditas finalidades. Sem eles, o sujeito 
investido na função não teria como se desincumbir-se do dever posto a 
seu cargo. Donde,  quem os titulares maneja, na verdade, “deveres-
poderes”, no interesse alheio (BANDEIRA DE MELLO, 2000, p.32). 

 

Na diretriz da dotação funcional, é natural que a ANVISA exerça os poderes a ela 

delegados objetivando tutelar o interesse público. É com essa finalidade que ocorre a 

delegação e não para que a Agência se utilize do poder a ela conferido para satisfação do seu 

próprio interesse. Com isso, se torna necessária a identificação das funções legislativa, 

jurisdicional e administrativa. Sobre o tema o italiano Biscaretti di Ruffia (1949) leciona: “A 

divisão tripartite tem um valor universal: porque, mesmo em um estado no governo absoluto, em que 

todas as funções do Estado investido de uma entidade, no entanto, conceitualmente, eles sempre são 

diferenciáveis”  ( BISCARETTI DI RUFFIA, 1949, p.153, tradução própria). 

Incumbe à função legislativa editar leis de caráter geral e abstrato, à função 

jurisdicional aplicar as normas ao caso concreto objetivando resolver conflitos, e a função 

administrativa é a atividade exercida pelo Estado para atingir os fins próprios.  

Francis-Paul Bénoit (1968, p.40) aduz “Uma função é um conjunto de tarefas 

realizadas pelo mesmo regime”.  No que diz respeito ao regime jurídico da função legislativa, 

esta assinalada como a função que permite que a inovação primária no ordenamento jurídico. 

No que concerne ao regime jurídico, a função administrativa é limitada à lei formal que 

qualifica a função administrativa, se submetido ao ordenamento jurídico e a submissão dos 

entes estatais as disposições legais. No tocante a função típica executiva da ANVISA não há 

controvérsias considerando que as Agências Reguladoras integram a administração pública 

descentralizada. Contudo, tratando-se da função legiferante, debate-se a inobservância e 

ofensa ao princípio da legalidade.  

Para Canotilho (1993), no Estado Constitucional Moderno a lei é o instrumento 

utilizado de maneira geral e abstrata, para consolidar as decisões do poder político de maneira 
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a limitar a atuação normativa do Poder Executivo. Ocorre que com a relativização do papel da 

lei, por intermédio das diretrizes do Estado Intervencionistas, possibilitou o debate antagônico 

considerando a atual sociedade complexa e pluralista. Nesse cenário, como já aludido, a 

ANVISA empenha esforços objetivando cumprir suas funções garantindo que medicamentos 

que não tenham eficácia ou segurança cheguem ao consumidor final, resguardando assim a 

saúde populacional. Contudo, os esforços por ela empenhados devem observar as limitações 

impostas pelo ordenamento jurídico pátrio afim de que seja assegurado o princípio basilar do 

Estado Democrático de Direito: o princípio da legalidade.  

Nesse aspecto, considerando que a ANVISA é ente que exerce função administrativa 

a ela também deve ser aplicado o princípio da legalidade, devendo observar o ordenamento 

jurídico vigente e somente agir quando expressamente autorizada por lei formal. Estando 

presente lacuna legislativa, não pode a ANVISA realizar atos não previstos. Porquanto não 

houver autorização legal para tanto, torna-se ilegal a ANVISA exercer a função 

administrativa de analisar requisitos formais de patenteabilidade considerando que somente 

pode ser considerado licito o ato praticado pela Administração Pública quando se for 

imaculado a regra de competência previamente fixada pelo legislador, in verbis: 

 

[...] órgãos administrativos, compelidos por causa de sua competência 
para aplicar a lei, não pode agir contrariamente à lei, nem preterlegem, 
mas sempre secundumlegem, ou seja, em conformidade com a lei. 
(STASSINOPOULUS, 1954, p.18-19, tradução própria). 

 

No mesmo sentido, sobre a atuação administrativa sem prévia outorga legal, Eduardo 

García de Enterría leciona: 

Toda ação administrativa é apresentada e exercício de uma anteriormente 
atribuído por lei e por ela delimitado e poder construído. Sem atribuição 
legal antes de poderes a administração não pode atuar, simplesmente. 
(ENTERRÍA, 1997, p.443- tradução própria). 

 

À vista do exposto, a função administrativa deve ter seus atos pautados em 

observância à legislativa. Logo, a subordinação a qual a função administrativa se encontra 

pode ser explorada por dois aspectos: (i) a hierarquização estabelecida por Kelsen; e (ii) os 

diferentes papeis exercidos por órgãos em um Estado Democrático de Direito. A hierarquia 
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estabelecida por Kelsen81 traduz o ato de criação de direito como sendo feito de maneira 

escalonada dentro da estrutura do ordenamento jurídico pátrio de maneira que os atos 

proferidos pela Administração Pública são resultados válidos se estivem em acerto com as 

normas as quais antecedem. Sobre o tema dispõe Fragola(1997) que o ato de criação de 

direito é o processo de produção jurídica de execução gradual das normas fundamentais, 

considerando que a Administração é inserida em um processo de atuação observado as regras 

prévias pertinentes. 

Sob a ótica dos diferentes papéis exercidos por órgãos em um Estado Democrático de 

Direito, deve-se observar que é inerente à função legislativa definir o interesse público para a 

população em dado momento histórico. De maneira a inovar, a lei determina o interesse 

público a medida que confere tratamento especial a determinada norma ou ainda aquela que a 

Carta Magna assim determinou (FIGUEIREDO, 2000). Nesse contexto, tendo sua função 

subordinada à lei formal, não é de livre escolhe da ANVISA ou de qualquer outro órgão a 

definição do interesse público. Considerando que haveria usurpação de competência tendo em 

vista que a definição já foi realizada previamente pelo legislador. Restante a ANVISA 

somente adotar as medidas que garantam o interesse público, na forma da lei. Nas palavras de 

Geoges Vedel:  

 
Para que o conceito de interesse público é legalmente utilizável, ele deve 
ser determinado pelas autoridades competentes para arbitrar entre os 
interesses privados. (...) No entanto, é geralmente a legislatura que se 
trata de definir a precisão necessária a maioria dos componentes do 
interesse publico (...), o legislador não se contenta em geral também 
definir o fim de interesse publico II também define as normas legais sob 
as quais esta finalidade será visados: autoridade competência para intervir 
na questão, significa que ele pode usar. como para a Administração, não 
é, de direito, a competência para definir os fins públicos e criar novos. 
(VEDEL, 1958, p.174, tradução própria). 

 

Na consideração de Celso Antônio Bandeira de Mello a função de administrar 

significa exercer o interesse público caracterizado por lei, observando os dispostos nela 

                                                 
81 Para Hans Helsen: “a ordem jurídica não é um sistema de normas jurídicas ordenadas no mesmo plano, 
situadas umas ao lado das outras, mas é uma construção escalonada de diferentes camadas ou níveis de normas 
jurídicas. A sua unidade é produto da conexão de dependência que resulta do facto de a validade de uma norma, 
que foi produzida de acordo com outra norma, se apoiar sobre essa outra norma, cuja produção, por seu turno, é 
determinada por outra; e assim por diante, até abicar finalmente na norma fundamental- pressuposta. A norma 
fundamental- hipotética, nestes termos - é, portanto, o fundamento de validade último que constitui a unidade 
desta interconexão criadora". (KELSEN, 1979. P.310) 
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estabelecidos (BANDEIRA DE MELO, 1998).  Tratando-se dos atos administrativos82 da 

ANVISA, estes são atos infralegais em que o Estado busca atender o interesse público 

previamente determinados pelo legislador, por intermédio da Agência Reguladora. Cediço 

informar que os atos da ANVISA estão sujeitos ao controle do Poder Judicial em 

conformidade com o princípio da inafastabilidade jurisdicional (art. 5◦, XXXV da CRFB/88) 

pelo quais lesões ou ameaças a direito não poderá ser excluída da apreciação do Poder 

Judiciário.  

Os atos da ANVISA, por serem atos administrativos, desfrutam de elementos próprios: 

(i) competência trata-se de autoridade administrativa que prolata o ato administrativo devendo 

a autoridade ser respectivamente competente, segundo os ditames da lei, para realizar tal 

ato;83 (ii) motivo sendo entendido como  razoes, seja de fato ou de direito, que determinam a 

razão a existência do ato considerando que a Administração Pública deve prolatar seus atos de 

forma motivada84; (iii) finalidade podendo ser compreendido como a exigência deve observar 

e atender a finalidade pública previamente estabilizada pelo legislador;85 (iv) forma que 

consiste na concretização da vontade estatal atender os ditames do ordenamento jurídico 

pátrio, observando a exigência da necessidade do respectivo procedimento para exteriorização 

do ato administrativo;86 (v) objeto corresponde, segundo Carvalho Filho a “ alteração no 

mundo jurídico que o ato jurídico se propõe a processar” (CARVALHO FILHO, 2006, 

p.98).87 

Quanto à finalidade do ato administrativo, como já informado, o Estado ao definir o 

interesse público delegou competência à ANVISA para exercer a vigilância sanitária, visando 

à promoção da proteção da saúde da população, por intermédio do controle sanitário. Com 

                                                 
82Segundo José dos Santos Carvalho Filho, “o ato administrativo é a exteriorização da vontade dos agentes da 
Administração Pública ou de seus delegatórios que, sob-regime de direito público, visa à produção de efeitos 
jurídicos, com o fim de atender ao interesse público”. (Filho, 2008, p. 96). Nas palavras de Hely Lopes Meirelles 
“o ato administrativo é toda manifestação unilateral de vontade da Administração Pública que, agindo nessa 
qualidade, tenha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos, ou 
impor obrigações aos seus administrados ou a si próprias.” (Meirelles, 2006). 
83Segundo Maria Sylvia Zanella Di Pietro. “A competência é definida como um conjunto de atribuições das 
pessoas jurídicas, órgãos e agentes, fixadas pelo direito positivo”. (Di Pietro, 2011. p. 205).   
84Segundo Elyesley Silva o requisito motivo é a razão que induziu “o agente a praticar o ato administrativo” 
continua ao prescrever que “o motivo é pressuposto de fato e de direito que enseja a prática do ato 
administrativo”. (NASCIMENTO, , 2015. p. 331). 
85Nas palavras de Elyesley Silva a finalidade é “o objeto almejado pelo agente público com a prática do ato. Em 
outros termos, a finalidade é o efeito jurídico mediato que o ato produz”. (NASCIMENTO, , 2015. p. 326) 
86Nas palavras de Elyesley Silva doNascimento “ A forma refere-se ao modo de exteriorização do ato, o modo 
pelo qual o ato se apresenta no mundo real” (NASCIMENTO, 2015. p. 328). 
87 Deve-se ressaltar que há posições doutrinárias conflitantes no que tange a nomenclatura e quantidades de 
elementos dos atos administrativos.  Contudo, não iremos a adentrar a discussão considerando que foge ao tema 
do presente trabalho. Adotamos a posição exposta supracitada que o ato admistrativo é portador dos elementos 
da competência, motivo, finalidade, forma e objeto. 
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isso, percebe-se que no ato de outorga de competências à Agência Reguladora o legislador 

objetivou particular finalidade a ser alcançada por atos administrativos emanados da 

ANVISA. Sobre a finalidade como elemento dos atos administrativos, leciona García de 

Entererría: 

 

Os poderes administrativos não são abstratos, utilizáveis para qualquer 
finalidade; São poderes funcionais, concedido pelo Ordenamento em 
vista de um fim específico, tornando-o cego dei longe a fonte de sua 
legitimidade, com o que  
afastar do mesmo cega a fonte de sua legitimidade (FRAGOLA, 1997, 
p.458) 

 
 

A finalidade dos atos a serem praticados pela ANVISA deverão ser os de promoção 

do interesse público, infundada seria a possibilidade de outorga pelo legislativo a Agência 

Reguladora com objetivo adverso à satisfação do interesse público. Equivalente afirmar que 

infundados são os atos da administração pública que não miram a satisfação do interesse 

público. Conforme Hely Lopes Meirelles,88 sendo a finalidade elemento que vincula o ato 

administrativo é vedado que a Administração Pública inobserve o interesse público que 

encontra respaldo na sua própria competência. Assim sendo, fica vedada a ANVISA afastar-

se das suas finalidades na edição de seus atos administrativos. 

O ato de negar anuência prévia na concessão de patentes farmacêuticas com base na 

análise de requisitos formais de patenteabilidade foge as finalidades institucionais da 

ANVISA podendo ser caracterizado como desvio de finalidade, mormente conhecido como 

desvio de poder, que pode ser definido como exercício de uma competência objetivando 

finalidade díspar da que lhe foi outorgada pelo legislador. Nesses termos assevera Carmen 

Chinchilla Marin ao determinar que “desvio de poder é um vício do ato administrativo que 

consiste precisamente no exercício da fins diferentes daqueles poderes administrativas para o 

especificado por lei” (MEIRELLES, 1996. p. 135, tradução própria).89 

Como assevera Rafael Munhoz de Mello (2002), o vício de finalidade decorre do ato 

de ignorar o comendo legislativo previamente ordenado, o qual indica o respectivo 

atendimento à finalidade especifica na função a qual foi dada a sua competência. Desta forma, 

                                                 
88 Hely Lopes Meirelles leciona: "a finalidade do ato administrativo é aquela que a lei indica explícita ou 
implicitamente. Não cabe ao administrador escolher outra. ou substituir a indicada na norma administrativa. 
ainda que ambas colimem fins públicos. Neste particular. nada resta para escolha do administrador. que fica 
vinculado integralmente à vontade legislativa" (MEIRELLES, 1996. p. 135). 
89 No mesmo sentido: “entende-se por desvio de poder a utilização de uma competência em desacordo com a 
finalidade que lhe preside a instituição” ( BANDEIRA DE MELLO, 1998.p56)   
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a inobservância aludida traduz-se em ofensa à lei.90 Ainda sob a análise de Rafael Munhoz de 

Mello, o desvio de finalidade nem sempre será de maneira óbvia e por esse motivo pode-se 

dizer que o desvio de finalidade repercute no espírito da lei, “demonstrando a ideia de fluidez 

que se confere ao elemento teleológico do ato administrativo”. Sob a perspectiva que a ofensa 

ao espírito da lei consiste em uma ilegalidade, ainda que de forma sutil, salienta Marcel 

Waline:  

Na verdade, o abuso de poder permite que o espírito de punir as violações da 
lei que respeitem a letra dele. É a aplicação da ideia de que "a letra mata e o 
espírito vivifica": a espirito deve ser preferido ao pé da letra na interpretação 
de uma lei. Mas a violação do espírito de uma lei ainda é uma violação da 
lei; e o abuso de poder é ainda uma forma de ilegalidade (WALINE, 1957. 
p. 426). 

 
 

Ressalta-se a existência do interesse público genérico e específico que se vincula à 

competência administrativa, como já demonstrado. Considerando a distinção supracitada, a 

doutrina é quase unânime ao estabelecer duas diferentes formas de desvio de finalidade.  A 

primeira consiste na edição do ato o qual seja diferente do interesse público.  Devido ao teor 

do presente trabalho, nosso foco se voltará para a modalidade a qual a Administração Pública, 

embora objetive atender determinado interesse público, foge dos interesses públicos 

outorgados a sua competência.91 Nessa segunda modalidade de desvio de poder o agente não 

objetiva a satisfação do interesse particular, mas tão somente o interesse público que se desvia 

do qual deve ser alcançado segundo seus atos administrativos (MELLO, 2002). 

Como já exposto, ao legislador incumbe à eleição dos interesses públicos a serem 

perseguidos pela ANVISA. Na ocorrência da Agência em epígrafe atingir fins diversos dos 

previamente estabelecidos com fulcro em sua competência, poderá ser configurado desvio de 

finalidade. Conforme dispõe Marcel Waline (1957) na ausência de delegação de poder, 

advindo do legislador para a Administração, visando o alcance de dado fim, na ocorrência do 

uso do poder para uma finalidade, ainda que satisfaça o interesse público, configura-se 

ilegalidade. Desta forma, a prática de análise dos requisitos formais na anuência prévia da 

                                                 
90 Sob o tema há controvérsias, vide Maurice Hauriou (1921), que determina que a violação a finalidade seria na 
verdade uma violação a moralidade administrativa, não se confundindo com a violação a lei. Contudo adotamos 
o posicionamento de Rafael Munhoz de Mello que segue a linha da moderna doutrina francesa rechaçando a tese 
de Hauriou sob a alegação que esta seria uma visão restrita sobre a legalidade. 
91Nas palavras de Laubadère: “A maneira pela qual pode se manifestar desvio de poder são muito diferentes;ele 
pode, contudo, ser agrupadas em duas cabeças que distinguem os dois tipos de ordem jurídica que atividade 
administrativa deve cumprir: a finalidade de interesse geral comum a todos os atos administrativa; metas 
específicas, específicas para cada um deles”( LAUBADERE, 1996, p. 539, tradução própria). 
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concessão de patentes farmacêuticas efetuadas pela ANVISA representa uma usurpação da 

função legislativa pela Agência Reguladora. Cabendo a ANVISA atingir a saúde pública, 

finalidade pública específica, uma vez que ela se utiliza das prerrogativas a ela conferidas 

para a realização da denegação da concessão de patentes farmacêuticas para fins diversos da 

proteção da saúde pública está incorrendo em desvio de finalidade, ultrapassando os limites a 

ela conferidos no exercício da função administrativa.92 

Salienta-se que os atos praticados pela ANVISA, objeto de análise no presente 

trabalho, atenta contra a segurança jurídica dos indivíduos e da ordem econômica 

considerando que a lei determina a competência da Agência Reguladora, inclusive no que diz 

respeito a sua finalidade, e não veem sendo observadas. Cediço informar que a legislação 

pátria ao vincular uma finalidade especifica a ANVISA denota aos demais que a finalidade a 

ele incumbida será atingida por determinada espécie de atos administrativos sob o regimento 

do devido processo administrativo. Dessa forma, a ANVISA no momento que utiliza sua 

prerrogativa para atingir finalidade diferente da promoção e resguardo da saúde pública 

surpreende o particular podendo, no pior dos casos, atentar contra a ordem econômica de 

maneira a afastar possíveis investimentos para o desenvolvimento do país. Sobre a não 

observância do devido trâmite dos atos praticados pela ANVISA, cita-se a posição de Caio 

Tácito: 

 

Não é facultado, em suma, ao administrador substituir o legislador, 
criando para a regra de competência quaisquer fins que lhe pareçam mais 
consentâneos, ou que, maliciosamente, introduza em detrimento da 
verdadeira finalidade (TÁCITO, 1975, p.89). 
  
 

Desta forma, o ato da ANVISA efetuar a análise de requisitos formais de 

patenteabilidade, sem autorização prévia legislativa, usurpa a função legislativa e atenta 

contra o requisito da finalidade do ato administrativo.  

As formalidades que devem se respeitadas por toda Administração Pública, inclusive 

a ANVISA, asseguram o Estado Democrático de Direito de maneira a impor limites à 

                                                 
92 O presente trabalho não objetivou pesquisar os objetivos intrínsecos da denegação da concessão de patentes 
farmacêuticas na anuência prévia realizada pela ANVISA, apenas se ateve ao fato da ausência de argumentação 
da Agência quanto à saúde pública. A busca por motivos e objetivos intrínsecos aos atos praticados pela 
ANVISA encontra respaldo nos dizeres de Enterría Garcia Ao determinar que “O que está em jogo, não é a 
legalidade administrativa e moral do funcionário ou da Administração.” continua ao salientar que “Por isso, 
precisamente, é por desvio de poder não a casos é reduzida quando o fim efetivamente perseguido é um agente 
privado, mas estende-se, como já foi dito. Em todos os casos , abstraindo-se o agente de comportamento dei, é 
possível determinar a existência de uma divergência entre os fins realmente pretendidos e que, sob a norma 
aplicável, devem orientar a decisão administrativa” (ENTERRÍA, 1997, p. 459-460). 
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possibilidade de arbitrariedade advinda do Estado constituindo lesão aos indivíduos. Nesse 

prisma, salienta Celso Antônio Bandeira de Mello (1998): 

 

Repise-se que no Estado de Direito é garantia do administrado saber que 
o poder público está adstrito não só aos fins que de antemão a lei elegeu 
como prezáveis, mas também aos meios que adrede categorizou como 
sendo os próprios para suprir as finalidades consideradas valiosas tanto 
mais porque, nos tempos modernos, rara é a finalidade que não se inclua 
dentro do campo de objetivos que o Estado se propõe a tutelar 
(BANDEIRA DE MELO, 1998, p. 65-66) 

 
 

O desvio de finalidade poderá sofrer alocação para incompetência. Nas palavras de 

Rafael Munhoz de Mello (2002): 

[...] o desvio de poder pode ser reconduzido à incompetência, desde que 
se tenha uma concepção ampla de competência. Afinal, o agente recebe 
da lei formal poderes para utilizar sob determinadas circunstâncias 
(motivos), com o objetivo de alcançar um fim específico (finalidade), 
através de ato administrativo dotado de certo conteúdo e revestido de 
uma peculiar forma. É dizer, o agente é competente desde que respeite as 
diversas facetas da norma jurídica que lhe atribuiu o exercício da função 
administrativa (MELLO, 2002, p. 50) 

 

Assim, a ANVISA somente será competente para agir quando atender o requisito do 

fim previsto pelo legislador e à medida que a ANVISA segue finalidade diversa da que lhe é 

atribuída, não respeita os limites de sua atuação exercendo atividades fora do seu escopo de 

competência. 93 

Ademais entidades estatais são vinculadas a sua respectiva lei de criação, não 

podendo modificar ou alterar os objetivos institucionais previamente estabelecidos em lei,94 

exteriorizando assim o princípio da especialidade.95 Quando o Estado criou a pessoa jurídica 

                                                 
93 No mesmo sentido leciona Afonso Rodrigues Queiró: "uma autoridade que prossegue fins ou interesses que 
não são os que a lei lhe comete, é claro que age num domínio em que é perfeitamente incompetente"( 
QUEIRÓ,1946, p. 69-70). 
94Art. 37 da Constituição Federal. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: XIX - somente por lei específica poderá ser criada 
autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo 
à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação;  
95 Segundo José Cretella “O princípio da especialidade está presente em determinadas atividades das pessoas 
jurídicas públicas não territoriais, limitando-lhes a atividade e a capacidade, sendo-Ihes interdito praticar atos 
inespecíficos, atos que não se refiram ao objeto particular que lhes é inerente”. (CRETELLA JÚNIOR, José. 
Princípios Informativos do Direito Administrativo.Revista de Direito Administrativo.v.93.1968 Disponível em: 
< http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/31516/30301 > ) 
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pública, denominada ANVISA, objetivou descentralizar a prestação de serviço público com a 

atuação no escopo da saúde pública, promovendo a especialização da função da saúde 

populacional e desta forma atendendo ao requisito da especialidade da agência reguladora. 

Nesse contexto, acertado destacar que a ANVISA é produto da descentralização que pode ser 

entendido como fenômeno criado e gerido pelo Estado cuja consequência é a criação de 

entidades, a partir de lei, objetivando a prestação de específicos serviços públicos de forma 

especializada e com maior autonomia. Pelo exposto, o princípio da especialidade é 

fundamento basilar da descentralização. Logo, considerando que a uma entidade foi criada 

para realizar com expertise suas funções, vingando o princípio da especialidade, foge a 

legalidade a alteração do escopo de atuação para o qual foi constituída. Pelo exposto, as 

entidades estarão vinculadas ao condão para o qual foram criadas, devendo se limitar a 

motivação de sua criação. Sobre a vinculação das entidades ao princípio da especialidade 

leciona Pinto (2013, p.137): “de acordo com o princípio da especialidade, as entidades estatais 

não podem abandonar, alterar ou modificar as finalidades para as quais foram constituídas”.  

A ANVISA tem seu escopo de atuação determinada pela Lei 9.782/99 tendo como finalidade 

promover a proteção da saúde pública por intermédio de controle sanitário. 

O advento do art. 229-C da Lei de Propriedade Industrial não teve o condão de 

alterar a finalidade institucional da agência reguladora, não podendo acrescentar função no rol 

de atuações da ANVISA por interpretação extensiva ou integração. Se a lei que instituiu o 

ente público, denominado ANVISA, não sofreu alterações quanto à finalidade, não há 

legitimidade para ampliação do seu rol de atuação. Essa vedação advém do princípio da 

legalidade, tipificado no art. 37 caput da Constituição Federal determinando que a ANVISA 

limite seu campo de atuação ao previamente determinado na lei de sua criação.   

Considerando ainda que os poderes estatais são oriundos dos princípios 

administrativos, norteadores da atividade administrativa, é necessário que haja específicas 

prerrogativas no ordenamento jurídico para que seja exteriorizado a respectiva concretização 

dos princípios administrativos, sobretudo o da legalidade, de maneira a concretizar os poderes 

administrativos.  Ademais, os Poder de regulação em saúde é característica e proveniente do 

exercício das atividades típicas do Estado que não pode ser delegada a terceiros. Portanto, as 

prerrogativas da ANVISA não são atos discricionários de mera faculdade e sim vinculados, 

um poder-dever que devem ser desempenhados pela agência e, por conseguinte, sendo vedada 

a renúncia e disponibilidade.  

Assim, a ANVISA não é detentora da análise de requisitos formais de 

patenteabilidade tendo em vista a ausência para tanto na leitura de suas finalidades 
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institucionais especificadas no art.6◦ da Lei 9.782/99. No mesmo sentido, o órgão estatal 

responsável por executar normas de propriedade industrial, INPI, dispor de suas atuações, 

considerando que ambos devem exercer suas respectivas funções em consonância com as 

funções institucionais, devendo agir de maneira coordenada com a ANVISA em se tratando 

de patentes farmacêuticas. 

Ainda sobre as atribuições da ANVISA da concessão de patentes farmacêuticas, 

diferentemente do alegado por ela em repetidas demandas judiciais na tentativa de legitimar 

seus atos96, não há espaço para se falar em poderes implícitos, pois se considera que para 

tanto é necessário que haja nexo de lógico-jurídico em conformidade com a finalidade 

institucional da agência, sem que com a presença deste se torna inviável.97 O afirmado acima 

encontra respaldo na ainda na Resolução da Diretoria Colegiada da Anvisa que tentou 

determinar legitimação para atuação da agência reguladora no tocante à análise de requisitos 

patenteabilidade, a saber: 

 

Art.4 da Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA n 45 de 23 de 
junho de 2008. Após recebimento dos pedidos de patente 
encaminhados pelo INPI, a ANVISA realizará sua análise quanto à 
afluência aferindo o cumprimento dos requisitos de patenteabilidade e 
demais critérios estabelecidos pela legislação vigente, mediante 
decisão consubstanciada em parecer técnico emitido pela unidade 
organizacional competente no âmbito da Agência.  
 

                                                 
96 Apelação cível 2009.34.00.037368-5/DF Tribunal Regional Federal da Primeira Região 
97 Sobre a Teoria dos Poderes Implícitos leciona Ruy Barbosa: “Não são as Constituições enumerações das 
faculdades atribuídas aos poderes dos Estados. Traçam elas uma figura geral do regime, dos seus caracteres 
capitais, enumeram as atribuições principais de cada ramo da soberania nacional e deixam à interpretação e ao 
critério de cada um dos poderes constituídos, no uso dessas funções, a escolha dos meios e instrumentos com que 
os tem de exercer cada atribuição conferida. A cada um dos órgãos da soberania nacional do nosso regime, 
corresponde, implicitamente, mas inegavelmente, o direito ao uso dos meios necessários, dos instrumentos 
convenientes ao bom desempenho da missão que lhe é conferida. 
.......................................................................................................................... Nos Estados Unidos, é, desde 
MARSHALL, que essa verdade se afirma, não só para o nosso regime, mas para todos os regimes, essa verdade 
fundada pelo bom sendo é a de que – em se querendo os fins, se hão de querer, necessariamente, os meios¸ a de 
que se conferirmos a uma autoridade uma função, implicitamente lhe conferimos os meios eficazes para exercer 
essas funções. (...) .......................................................................................................................... Quer dizer 
(princípio indiscutível) que, uma vez conferida uma atribuição, nela se consideram envolvidos todos os meios 
necessários para a sua execução regular Este, o princípio; esta a regra. 
.......................................................................................................................... Trata-se, portanto, de uma verdade 
que se estriba ao mesmo tempo em dois fundamentos inabaláveis, fundamento da razão geral, do senso 
universal, da verdade evidente em toda a parte – o princípio de que a concessão dos fins importa a concessão dos 
meios (...). .......................................................................................................................... A questão, portanto, é 
saber da legitimidade quanto ao fim que se tem em mira. Verificada a legitimidade deste fim, todos os meios que 
forem apropriados a ele, todos os meios que a ele forem claramente adaptáveis, todos os meios que não forem 
proibidos pela Constituição, implicitamente se têm concedido ao uso da autoridade a quem se conferiu o poder.” 
(BARBOSA, 1932). 
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Desta forma, a atuação da ANVISA não encontra respaldo na doutrina dos poderes 

implícitos indo de encontro ao princípio da legalidade e da finalidade institucional. 

Ademais, a Lei 5.648/70, lei de criação do INPI, conferiu a ele poderes expressos 

para atuar na seara da competência da análise de requisitos formais de patentes 

farmacêuticas.98  Contudo, utilizou-se da terminologia “principal” que se difere da 

terminologia” exclusiva”.  Ainda que a lei tivesse concedido à exclusividade do INPI, este 

seria revogado por força do art. 229-C da Lei 9.279/96. Assim sendo, não há questionamento 

quanto à inconstitucionalidade do instituto da anuência prévia. Contudo, o ordenamento deve 

ser analisado de forma interativa e não somente artigos em separado e desta forma, a simples 

ausência de ressalva quanto à competência exclusiva do INPI não encontra amparo no 

ordenamento jurídico pátrio. Pode-se entender ainda que a terminologia “principal” diz 

respeito às atividades finalísticas a serem exercidas pelo INPI, sobretudo o exame de 

patenteabilidade, além das atribuições a serem desenvolvidas que tenham por objeto a norma 

própria. Não poderia ser afirmado de outra forma senão que a atividade de desenvolvida pela 

Administração Pública deve seguir a legalidade estrita devendo então observar as respectivas 

funções previamente determinadas em sua norma criadora, em observância ao art. 5, XXIX e 

art. 37, XIX, ambos da Constituição Federal. 

Ressalta-se então que a interpretação cabível para o instituto da anuência prévia não 

delegou a ANVISA nenhuma nova atribuição, tendo em vista que para isso seria necessário 

projeto de lei a ser tramitado no devido processo legislativo. Pelo exposto, a redação adotada 

pelo art. 229-C apenas oportunizou a ANVISA de antecipar sua atuação de vigilância 

sanitária, no que diz respeito a eventual risco à saúde, no momento da concessão da carta-

patente e não somente com a comercialização do respectivo medicamento. 

Salienta-se que a ANVISA em momento pregresso já invadiu o seu rol de 

competências no setor de importação de produtos, contudo, a decisão do STJ no Recurso 

Especial n◦ 906.175 que concluiu ser ilegal a Portaria emanada da ANVISA que determinava 

restrições não previstas em lei. Desta forma, percebe-se que ANVISA extrapola seus limites 

de forma recorrente de maneira a inviabilizar a atividade econômica e inobservar a eficiência 

da Administração Pública e no modelo de regulação brasileiro. Sobre o tema Guerra (2012) 

                                                 
98Art. 2º da Lei 5.648/70. O INPI tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que 
regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica, bem como 
pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e 
acordos sobre propriedade industrial. (Redação dada pela Lei nº 9.279, de 1998) 
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assevera que o exercício do poder de policia sanitária exercido pela ANVISA deve estar em 

conformidade com o marco regulatório se estruturando por meio de leis que passem pelo 

devido processo legislativo, observado os princípios da Administração Pública quando se 

tratar de atividade que a lei tenha deixado conceitos indeterminados (e atribua 

discricionariedade) sem contudo estar ausente a observância dos limites legais. 

Contudo, entendemos que com fundamento na legislação pátria, a atividade 

legiferante típica, emanada do Poder Legislativo, poderá alterar o texto da legislação em vigor 

modificando as regras do art. 229-C da LPI e a Lei da criação da ANVISA de maneira a 

autorizar a análise de requisitos formais de patenteabilidade pela Agência Reguladora. 

Verifica-se ainda que conforme determinação do art. 60 § 4° da Carta Magna, o 

legislador determinou como cláusula pétrea a Separação dos Poderes. Conforme, já 

explicitado, uma vez que a ANVISA adentra amplia suas funções institucionais, a Agência 

não observa a norma imutável: a Separação dos Poderes. 
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CONCLUSÃO 

 

“ ‘Estado de Direito’ neste sentido específico é uma ordem jurídica 
relativamente centralizada segundo a qual a jurisdição e a administração 
estão vinculadas às leis, isto é, às normas gerais que são estabelecidas por 
um parlamento eleito pelo povo [...] (KELSEN, Hans. 2006, p. 119). 

 

Buscando entender a atividade da anuência prévia realizada pela ANVISA sobre os 

produtos fármacos, verificamos que as Agências Reguladoras surgiram no projeto de reforma 

do Estado da década de 1990, que buscava enxugar a máquina burocrática, como estratégia 

para combater a crise fiscal instalada. O Estado provedor e interventor buscou se reestruturar 

para uma atuação dirigente, em busca de uma capacidade gerencial propiciando determinada 

liberdade de mercado, respeitando a tendência natural desde mercado de se autorregular, sem 

abrir mão de sua função como regulador, com a possibilidade de restringir as atividades 

particulares quando necessário. 

Com a mudança de perfil do Estado Regulador e a necessidade de garantir a ordem 

econômica e bem estar social, a escolha foi pela criação de instituições reguladoras para, com 

amparo constitucional dado pela redação da Emenda Constitucional nº8/95. O objetivo foi 

imprimir celeridade de resposta e fundamento técnico superior aos interesses políticos, 

considerando a estrutura autônoma das Agências, que deveriam ser suficientes para garantir 

sua intervenção técnica no mercado. Nesse bojo surgiu a ANVISA com poder regulamentar e 

fiscalizador em matéria sanitária. Todavia, como a atuação de todas as agências reguladoras, a 

da ANVISA também deve se restringir aos limites funcionais e legais determinados pelos 

instrumentos que as criou e regulamenta, no que tange a finalidade e ao poder regulamentar. 

Outro grande elemento determinante da produção econômica e que representa a 

iniciativa privada e a concorrência lícita e o sistema de propriedade imaterial. Por isso, 

fundamental o papel exercido pelo INPI no depósito e registro dessas propriedades, 

garantindo a estabilidade do mercado. Não se debate a impossibilidade da figura a anuência 

prévia destinada à ANVISA.  O busílis é o objetivo desta e os limites buscados pela ANVISA 

no seu exercício.  

Considerando que os objetivos funcionais da ANVISA, por disposição da lei 

instituidora, limitam-se ao poder de polícia sanitária e a respectiva preservação da saúde 

pública, emitir regulamentos que ampliem ou modifiquem tais poderes, caracteriza-se como 

desvio de função ou abuso de poder. Encontra-se totalmente fora de contexto jurídico em 
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Estado Democrático, órgão da Administração Indireta, emitir normas primárias, como se fora 

legislador. Ainda mais patente, se mostra a ilegalidade dos atos de denegação de anuência 

prévia, na concessão de patentes fármacos, com o fundamento nos requisitos formais, 

emitidos pela ANVISA. Nestes atos, flagrante o desvio de finalidade institucional e a 

sobreposição ou usurpação das funções do INPI. 

A manifestação da AGU por meio de parecer em processo judicial, bem como o 

relatório do Grupo de Trabalho Interministerial, criado exclusivamente para estudar o tema, 

são coincidentes no entendimento dos limites atribuídos à ANVISA e a necessidade da 

mesma se ater às questões sanitárias. Inclusive, com a proposição de inversão procedimental, 

pela GTI, que o INPI tivesse a palavra final, após o exame formal. 

Portanto, pode-se inferir que a atuação da ANVISA nos moldes atuais, ao se 

pronunciar sobre a anuência prévia, extrapola os poderes delegados, fere a legalidade e a 

reserva legal. 
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