
 

 

 

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 

ESCOLA DE DIREITO FGV DIREITO RIO 

GRADUAÇÃO EM DIREITO 

 

 

 

 

 

 

PEDRO DE ABREU MONTEIRO CAMPOS 

 

INFRAÇÃO PATENTÁRIA NO ÂMBITO DAS PARCERIAS PARA O 

DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO DE MEDICAMENTOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro 

 2019 



 

 

 

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 

ESCOLA DE DIREITO FGV DIREITO RIO 

GRADUAÇÃO EM DIREITO 

 

 

 

 

 

PEDRO DE ABREU MONTEIRO CAMPOS 

 

INFRAÇÃO PATENTÁRIA NO ÂMBITO DAS PARCERIAS PARA O 

DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO DE MEDICAMENTOS 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 

apresentado à FGV DIREITORIO como 

requisito parcial para obtenção do grau de 

bacharel em Direito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro 

 2019



 

 

 

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 

ESCOLA DE DIREITO FGV DIREITO RIO 

GRADUAÇÃO EM DIREITO 

 

PEDRO DE ABREU MONTEIRO CAMPOS 

 

INFRAÇÃO PATENTÁRIA NO ÂMBITO DAS PARCERIAS PARA O 

DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO DE MEDICAMENTOS  

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 

apresentado à FGV DIREITORIO como 

requisito parcial para obtenção do grau de 

bacharel em Direito. 

 

 

Comissão Examinadora:  

 

Nome do Orientador 1: Antônio José Maristrello Porto 

Nome do Orientador 2: Gustavo Kloh Müller Neves 

Nome do Examinador 1: Patrícia Sampaio 

Nome do Examinador 2: Rafael Salomão Safe Romano Aguillar 

 

________________________________________ 

Antônio José Maristrello Porto 

 

 

________________________________________ 

Gustavo Kloh Müller Neves 

 

 

_____________________________________ 

Patrícia Sampaio 

 

 

_________________________________________ 

Rafael Salomão Safe Romano Aguillar 

 

 

 

Nota Final: ______________  

 

Rio de Janeiro, _______de ________________de 20___  



 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

 Primeiramente, agradeço ao Professor Antônio José Maristrello Porto, por ter me 

orientado neste trabalho e em tantos outros ao longo da graduação. Suas contribuições foram 

essenciais para o meu desenvolvimento acadêmico. 

 Ao meu co-orientador, professor Gustavo Kloh Müller Neves, que teve um papel 

essencial no meu desenvolvimento pessoal e profissional, agradeço pelas risadas. As lições 

jamais serão esquecidas. 

 Não posso deixar de agradecer a todos os meus professores, da pré-escola à faculdade, 

que, pouco a pouco, me deram os instrumentos para me transformar em um jurista. 

 Em especial, agradeço aos professores Kelisson Lima, Celmo Almeida, Nelson Santos, 

Luiz Carlos Ribeiro, Aline Fogolin, Sônia Mendes, Edelson Rocha, Juarez Marques, Yvette 

Bogea, Igor Tkachenko, Bira Alves, Márcio O’Reilley, Willian Seifert, Gabriel de Lacerda, 

André Mendes, Leonardo Costa, Silvana Batini, Diogo Almeida, Marina Machado, Fernando 

Leal, Patrícia Sampaio, Jhessica Reia, Diego Werneck, Paulo Augusto, Joaquim Falcão, 

Leandro Molhano e Eduardo Jordão. 

 Agradeço à Fundação Getulio Vargas, na pessoa do coordenador Thiago Bottino, pelas 

oportunidades que me proporcionaram e pela bolsa de estudos que garantiram a conclusão do 

curso. 

 Aos meus primeiros mentores no mundo da advocacia, Ricardo Nunes, Rodrigo Cid, 

Rafael Salomão, Breno Akherman e Daniel Chalhub, obrigado pelos ensinamentos e pelas 

oportunidades. 

 Ao Prof. Pedro Marcos N. Barbosa, agradeço por ter se mostrado tão acessível e ter 

disponibilizado sua biblioteca para o meu trabalho. Ao Prof. Carlos Ari Sundfeld, agradeço pela 

colaboração com a bibliografia do trabalho. 

 Agradeço aos de Abreu, aos Monteiro e aos Campos, por estarem sempre ao meu lado. 

Em especial, à vó Daisy, por me acolher com amor e com cuidado, à tia Conceição e à prima 

Ana Carolina, que sempre me acompanharam de perto. Aos meus tios Alexandre, Maria 

Fernanda, Fernanda e ao meu padrinho Mauro, agradeço por me confortarem e ajudarem a 

superar momentos de dor. 



 

 

 

 Aos meus primos e primas, agradeço pelo companheirismo. 

 À Isadora, minha companheira e melhor amiga, agradeço por me apoiar e acreditar em 

mim.  

 Principalmente, agradeço ao meu irmão e ao meu pai, que sempre me protegeram. 

 Agradeço à minha mãe, cuja saudade que sinto é a medida da importância que teve em 

minha vida e a quem dedico este trabalho. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Eu não inventei nada de novo. Simplesmente 

combinei as descobertas de outros homens 

desenvolvidas após séculos de trabalho. Se eu 

tivesse trabalhado quinze, dez ou mesmo cinco 

anos antes, teria falhado. Assim é com cada 

novidade. O progresso acontece quando todos 

os fatores necessários para sua realização estão 

prontos, e, então, é inevitável. Ensinar que 

alguns poucos homens são responsáveis pelos 

grandes avanços da humanidade é o pior tipo de 

disparate. ” 

 

Henry Ford 



 

 

 

RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo analisar a possibilidade ou não de ocorrência de infração 

patentária no âmbito das Parcerias Para o Desenvolvimento Produtivo (PDPs) de medicamento 

orientadas à criação de tecnologias. Faz-se uma análise do contexto de criação dessa política 

pública, além de um compêndio sobre as suas modalidades, fases e normas específicas. Tendo 

como ponto de partida classificações sobre o grau de avanço tecnológico do produto objeto da 

parceria e olhando para cada fase das PDPs, analisar-se-á a possibilidade ou não de infração 

patentária, nos termos da LPI, nas PDPs de medicamentos orientadas à criação de novas 

tecnologias. Para isso, serão levadas em conta as abordagens constitucional e econômica da 

questão, além de revisão bibliográfica e jurisprudencial sobre o tema. 

 

Palavras-Chaves: PDPs; Infração Patentária; Propriedade Industrial; Propriedade Intelectual; 

Patentes Farmacêuticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

The aim of this study is to analyse the possibility of patente infringement in the context of 

“Parcerias Para o Desenvolvimento Produtivo” (PDPs). An analyses of the context in which 

this public policy was created is going to be developed, and a summary of the genres, phases 

and specific regulations. Starting from classifications regarding the amount of technologic 

progress intended by the project and looking into each phase of a PDP, the analyses of whether 

or not patents can be infringed under the Brazilian IP Law in contexts of PDPs will be 

elaborated. In order to do that, Constitutional and Economic Analyses of Law views on Patent 

Law will be taken under consideration, in addition to a bibliographic review and case law 

review. 

 

Palavras-Chaves: PDPs; Patent Infringement; IP Law; Pharmaceutical Patents. 
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1. INTRODUÇÃO 

 A Indústria Farmacêutica brasileira, apesar de bem-sucedida no que diz respeito ao setor 

de vendas, apresenta dificuldades para se estabelecer de forma independente de empresas 

estrangeiras detentoras de tecnologias. A falta de investimento em P&D e o foco em atividades 

que não envolvem tecnologia de ponta são algumas das causas da dependência desse setor 

industrial. (GARCIA, 2005) 

 Com este problema em mente, apoiado pelos artigos 196, 200, I e V, 218, §§2º e 4º e 

219 da Constituição da República Federativa do Brasil (BRASIL, 1988), o Ministério da Saúde 

vem adotando políticas públicas que visam incentivar a inovação na área da saúde. A intensão 

é de superar os atrasos tecnológicos na indústria farmacêutica nacional e, assim, reduzir a 

dependência de importações e diminuir os gastos com compras de medicamentos, garantindo 

autossuficiência ao SUS. (SUNDFELD, 2018, p. 4) 

 Para chegar a esses objetivos, o Governo Federal optou por investir nos laboratórios 

públicos que produzem medicamentos estratégicos para o SUS. Tendo a Lei de Inovação (Lei 

10.973/04) como forte aliada, o caminho escolhido para suprir as defasagens tecnológicas dos 

laboratórios foi através de parcerias com o setor privado. (SUNDFELD, 2018, p. 2)  

 Nesse contexto, a Portaria nº 837, de 18 de abril de 2012 estabeleceu as Parcerias para 

o Desenvolvimento Produtivo (PDPs). (BRASIL, 2012) O próprio diploma legal referido acima 

define as PDPs, em seu artigo 2º, I, como:  

parcerias que envolvem a cooperação mediante acordo entre instituições 

públicas e entre instituições públicas e entidades privadas para 

desenvolvimento, transferência e absorção de tecnologia, produção, 

capacitação produtiva e tecnológica do País em produtos estratégicos para 

atendimento às demandas do SUS. (BRASIL, 2012) 

 Sundfeld e Monteiro (2018, p.2) defendem que, desde então, as PDPs se tornaram o 

principal instrumento para viabilizar políticas de produção de medicamentos estratégicos e de 

incentivo à inovação, com vistas à sua nacionalização. 

 Os autores ainda apresentam um breve resumo da funcionalidade das parcerias: 

No seu formato mais comum, laboratório nacional transfere a tecnologia de 

produção do medicamento indicado pelo SUS para laboratório público, 

recebendo, em troca, a oportunidade de venda do medicamento ao SUS por 

certo prazo e a preços adequados. O detalhamento deste acordo se dá nos 

documentos da PDP. Almeja-se que, ao final do prazo acordado, o laboratório 

público tenha passado também a produzir o medicamento no país, tendo-se 

simultaneamente viabilizado o desenvolvimento da indústria nacional de 



2 

 

 

medicamento, reduzindo a dependência do país da importação do produto e 

favorecido a redução de preços no mercado interno. Assim, durante as etapas 

de absorção tecnológica pelo parceiro público, e até que ele esteja apto a 

produzir o medicamento em grande escala, quem o importa ou fabrica para o 

abastecimento do SUS é o parceiro privado. (SUNDFELD e MONTEIRO, 

2018, p. 4) 

 Para dimensionar a relevância do assunto em termos financeiros, segundo a Associação 

da Indústria Farmacêutica de Pesquisa (2018), a projeção de crescimento sugere que o mercado 

mundial de medicamentos deve superar a casa do trilhão de dólares em 2022. 

 

Gráfico 1: Projeção de Crescimento do mercado farmacêutico mundial. 

Fonte: Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa (2018) 

 Por se tratar de assunto de alto interesse econômico, jurídico e social, as PDPs despertam 

diversos debates traçados tanto na Academia como nos Tribunais. Nesse estudo, não se visa 

analisar as PDPs do ponto de vista do Direito Administrativo, mas do ponto de vista dos direitos 

de Propriedade Industrial envolvidos, em especial, patentes farmacêuticas.1 

 Para isso, será necessário traçar um breve exame sobre a Indústria Farmacêutica no 

Brasil. Especialmente, serão explorados dados relevantes para compreender a razão pela qual o 

setor se vê em uma crise com sua balança comercial. Esse capítulo será importante para que se 

possa compreender o contexto de criação das PDPs e porque a situação anterior precisava ser 

enfrentada. 

                                            

1 Do ponto de vista do Direito Administrativo, vale a pena ressaltar que o Tribunal de Contas da União decidiu 

pela legalidade das PDPs através do Acórdão TCU 1730/2017, Plenário, rel. Min. Bruno Dantas, j. em 9 de agosto 

de 2017. 
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 Adiante, as PDPs serão exploradas em maior profundidade do ponto de vista regulatório 

e econômico. Em outras palavras, além de uma breve exposição sobre suas bases legais, seus 

objetivos, procedimentos e contexto de criação, também serão analisados dados sobre as 

parcerias. As PDPs serão classificadas, principalmente, quanto ao grau de inovação pretendido 

pelo produto objeto da parceria. Essa classificação servirá como instrumento de recorte do 

presente trabalho. Buscar-se-á analisar as possibilidades de infração patentária apenas nas PDPs 

de medicamentos orientadas à criação de novas tecnologias. 

 Com o sistema das PDPs devidamente compreendido e explorado, parte-se para uma 

breve explanação sobre as patentes no Brasil, em especial no que diz respeito às patentes 

farmacêuticas. Ainda que breve, tal capítulo explorará a perspectiva constitucional do tema 

(tipicamente marcada pela sua relação com o direito de acesso à saúde e da livre concorrência) 

assim como a visão que a Análise Econômica do Direito tradicionalmente sugere sobre o 

assunto (que se debruça, principalmente, sobre o sistema de patentes como um modo de 

incentivo à criação).  

Por fim, tendo analisado as questões mencionadas acima, parte-se para a análise da 

principal pergunta deste trabalho: as PDPs de medicamentos orientadas à criação de nova 

tecnologia podem, ou não, infringir direitos patentários e em que medida?  

A metodologia utilizada para responder essa pergunta consiste de revisão bibliográfica 

e jurisprudencial crítica. Análises de dados são utilizadas em alguns momentos para 

compreender questões, identificar tendências e potenciais impactos da discussão. 

O caminho argumentativo sugerido para responder à pergunta principal exige a análise 

de questões importantes para se chegar a uma conclusão. Por se tratarem de complexidades 

diferentes e, principalmente, pelo fato de não haver fornecimento do eventual produto infrator 

até a Fase III das PDPs, dividiu-se as questões em 2 grupos. 

O primeiro grupo consiste da análise de questões sobre infrações nas Fases I e II das 

PDPs, quais sejam: (i) A infração por colocação/exposição à venda é uma infração autônoma 

ou meramente acessória à infração de produzir?; (ii) As fases I e II das PDPs consistem de 

colocação/exposição à venda?; (iii) Ainda que oferta à venda seja uma infração autônoma e 

mesmo que as fases I e II constituam colocação/exposição à venda, aplicam-se as exceções do 

artigo 43, incisos II e VII? 
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O segundo grupo consiste da análise de questões sobre infrações nas Fases III e IV das 

PDPs, quais sejam: (i) Há prática de alguma das condutas previstas nos artigos 42, 183 ou 184 

da Lei 9.279/96?; (ii) Tais práticas são excepcionadas pelas previsões do artigo 43, incisos II e 

VII? 

Para cada grupo, analisou-se a ocorrência de infração tanto na esfera civil como na 

esfera penal. Os fluxogramas a seguir auxiliam na compreensão do caminho argumentativo 

seguido por este trabalho: 
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Tabela 1: Fluxograma de análise de infração nas Fases I e II. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Tabela 2: Fluxograma de análise de infração nas Fases III e IV. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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2. A INDÚSTRIA FARMACÊUTICA NO BRASIL: A CRISE DA 

BALANÇA COMERCIAL E O RISCO DE DESABASTECIMENTO DO 

SUS 

 Em termos globais, de acordo com o IFPMA (2017), a indústria farmacêutica já é a que 

mais investe em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D). Mesmo assim, continua aumentando seu 

investimento. 

 

Gráfico 2: Investimentos da Indústria Farmacêutica em P&D 

Fonte: IFPMA (2017) 

 De acordo com a Evaluate Pharma (2017), mundialmente, os investimentos em P&D do 

setor farmacêutico aumentaram 25,7% em dez anos, entre 2008 e 2018. A projeção de 

crescimento para 2022 é de mais 12,4%. 
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Gráfico 3: Projeção de crescimento do investimento em P&D da indústria farmacêutica mundial. 

Fonte: Evaluate Pharma (2017) 

 No Brasil, contudo, a indústria farmacêutica apresenta pouco investimento em P&D em 

comparação com outros mercados.  

 

Gráfico 4: Inovação e Pesquisa Clínica por país 

Fonte: Global Innovation Index 2017; Elaboração: Interfarma 
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 Para Françoso e Strachman (2013, p. 98), ao analisar-se os dados da Pesquisa de 

Inovação Tecnológica (PINTEC), é possível perceber uma melhora no desenvolvimento da 

indústria farmacêutica no Brasil nos últimos anos, “porém ainda insuficiente”. 

 A percepção de que o avanço tecnológico da indústria farmacêutica doméstica é tímido 

também se torna evidente diante dos dados fornecidos pelo Instituto Nacional da Propriedade 

Industrial (INPI). A autarquia federal, responsável pela análise dos depósitos de pedidos de 

patentes no Brasil, disponibilizou, em 2018, dados referentes ao período de 2008 a 2017.  

 O relatório mostra que as áreas industriais que mais recebem pedidos de patentes por 

estrangeiros no Brasil são a de Química Orgânica Fina, Tecnologia Médica e Produtos 

Farmacêuticos. Nesses campos, a participação dos residentes no Brasil foi muito baixa em 

termos relativos (5% no caso de química orgânica fina; 8% no de tecnologia médica; e 8% no 

campo de produtos farmacêuticos). (INPI, 2018) 

 Mesmo se forem levados em conta os pedidos de patentes realizados por empresas 

estrangeiras no Brasil, ainda fica evidente a falta de investimento em P&D local. Nesse sentido, 

de acordo com relatório publicado pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual 

(OMPI) em 2018, o Brasil é apenas o 11º país no ranking dos que mais recebem pedidos de 

patentes.2 Em 2017, o país recebeu ao todo apenas 25.658 pedidos de patentes de invenção. 

Esse valor representa uma queda de 8,6% em relação ao ano anterior. Para efeitos comparativos, 

no mesmo ano, a Rússia recebeu 36.883 pedidos e a Índia, 46.582. (OMPI, 2018) 

 O gráfico abaixo, elaborado pelo INPI (2018), ilustra a evolução dos pedidos de patente 

depositados no Brasil ao longo do tempo (os números incluem pedidos de Patentes de Invenção, 

Modelos de Utilidade e Certificados de Adição).  

                                            

2 Apesar de o levantamento contar com centenas de escritórios de patentes, a quantidade de pedidos de patentes 

está abaixo do potencial do país, haja visto o tamanho do mercado, como se verá adiante.  
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Gráfico 5: Evolução de depósitos de pedidos de patentes no Brasil por ano.  

Fonte: INPI (2018) 

 Isso quer dizer, em suma, que além de haver pouca pesquisa e inovação na indústria 

farmacêutica brasileira, a grande maioria das invenções é desenvolvida por empresas 

estrangeiras que podem ou não atuar em território nacional. Nesse sentido, Bastos (2005, p.283) 

destaca que a inovação no setor farmacêutico brasileiro “é predominantemente dominada por 

um oligopólio diferenciado formado basicamente por empresas subsidiárias das multinacionais 

formadoras do grupo das grandes farmacêuticas mundiais”.  

 Por conta dessa falta de investimento em P&D, o complexo farmacêutico brasileiro é 

focado nas etapas de menor valor agregado, com pouca capacidade de inovação e voltado ao 

mercado interno (AVILA, 2004). De fato, o foco no mercado interno é facilmente percebido ao 

se analisar o sucesso de empresas brasileira no setor de vendas. Grande parte desse sucesso, é 

verdade, se dá pelo fato do Brasil possuir um grande mercado consumidor no âmbito 

farmacêutico, impulsionado pelo excepcional volume de compras governamentais. 

 Hoje, de acordo com a Interfarma, o Brasil possui o 6º maior mercado do mundo, à 

frente de países como Itália, Reino Unido e Canadá. As projeções para 2022 sugerem que o país 

ultrapassará a França para se tornar o 5º maior mercado farmacêutico. (INTERFARMA, 2018) 

O index apontado no ranking abaixo representa o percentual de cada mercado em relação ao 

maior do mundo (Estados Unidos): 
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2017  2022 

Rank País Index Rank País Index 

1 Estados Unidos 100 1 Estados Unidos 100 

2 China 24 2 China 24 

3 Japão 24 3 Japão 24 

4 Alemanha 11 4 Alemanha 11 

5 França 10 5 Brasil 10 

6 Brasil 7 6 França 7 

7 Itália 6 7 Itália 6 

8 Reino Unido 6 8 Reino Unido 6 

9 Espanha 5 9 Índia 5 

10 Canadá 5 10 Espanha 5 

Tabela 3: Ranking de projeção de maiores mercados farmacêuticos por país 

Fonte: Interfarma (2018) 

 Diante do dado de que o mercado nacional de medicamentos é um dos maiores do 

mundo e que a indústria nacional desenvolve pouca tecnologia, pode surpreender o fato de que 

as empresas farmacêuticas que apresentam maior sucesso no setor de vendas diretas são, 

principalmente, brasileiras.  

 De acordo com dados da Interfarma (2018), as 2 empresas com os maiores faturamentos 

no setor farmacêutico no Brasil são nacionais: a Ache e a EMS Pharma. Entre as 10 empresas 

que mais faturam com a venda de medicamentos no Brasil, 7 são brasileiras. 
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Rank País Fabricante 

1 Brasil Aché 

2 Brasil EMS Pharma 

3 França Sanofi 

4 Brasil Eurofarma 

5 Brasil Neo Química 

6 Suíça Novartis 

7 Brasil Biolab-Sanus Farma 

8 Brasil Libbs 

9 Brasil Medley 

10 Alemanha Bayer Pharma 

Tabela 4: Ranking de empresas farmacêuticas mais bem-sucedidas no campo do faturamento no Brasil 

Fonte: Interfarma (2018) 

 Essa informação, contudo, deve ser lida com cautela. É preciso lembrar da diferenciação 

entre faturamento e lucro. Enquanto o faturamento se refere ao valor total das vendas em um 

determinado período de tempo, o lucro é definido como ganho, benefício ou vantagem que se 

obtém com alguma atividade. (ARAÚJO, 2006) 

 Sendo assim, o fato de as empresas brasileiras obterem sucesso nas vendas, não significa 

que são as que mais lucram. Esse fenômeno é explicado, justamente, pelo ponto que se visa 

destacar neste capítulo. Como bem destacam Françoso e Strachman (2013), apesar de o Brasil 

ter grandes empresas farmacêuticas no campo das vendas, na maioria das vezes, essas empresas 

não estão envolvidas em atividades de alto conteúdo tecnológico, que exijam produções mais 

intensas de P&D e que, por isso, concentram maior valor agregado. 

 Como consequência do cenário narrado até aqui, apesar de obter sucesso nas vendas 

locais, a indústria farmacêutica nacional é muito dependente de tecnologia e de compostos de 

empresas estrangeiras, o que explica o desfavorecimento da balança comercial no setor, 

demonstrado no gráfico abaixo. 
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Gráfico 6: Balança comercial da indústria farmacêutica. 

Fonte: Aliceweb-MDIC; Elaboração: Interfarma (2018) 

 O fracasso da balança comercial no setor farmacêutico, destaca-se, vem se perpetuando 

ao longo dos anos. De acordo com dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e 

Serviços, em 2014, o déficit na indústria de medicamentos já chegava à ordem de US$ 6 bilhões. 

Em relação à balança comercial local, a indústria farmacêutica respondia pelo oitavo maior 

déficit, que representava 4,4% do saldo negativo do País. (BASTOS, 2005) 

 Para fins de contextualização, é preciso apontar que, de um modo geral, o Brasil possui 

balanças comerciais favoráveis. De acordo com dados do Ministério da Indústria, Comércio 

Exterior e Serviços (2019), as exportações totalizaram US$ 129,498 bilhões e as importações, 

US$ 86,638 bilhões, gerando saldo positivo de US$ 42,860 bilhões. A situação da indústria 

farmacêutica, portanto, possui natureza própria, merecendo um olhar mais atento. 

 Rodrigues et al. (2018) realizaram o esforço de agrupar diversos dados acerca desse 

fenômeno constatado na balança comercial do setor. Eles destacam que a indústria farmacêutica 

nacional está cada vez mais dependente das importações (GADELHA, 2003) e que, em 2013, 

era o sexto maior déficit mundial. (PINTO e BARREIRO, 2013). De acordo com a Associação 

Brasileira da Indústria Farmoquímica e de Insumos Farmacêuticos – ABIQUIFI, as demandas 

do setor são supridas majoritariamente por importações (90%). (MITIDIERI, 2015) 

 É importante destacar que essa situação não gera apenas problemas financeiros. Os 

efeitos dessa crise têm o potencial de afetar o acesso à saúde por parte da população brasileira. 

Como aponta Rezende (2016), o Brasil se tornou um país vulnerável do ponto de vista sanitário. 
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O risco de desabastecimento do SUS é eminente (REZENDE, 2016) e deriva, além da 

vulnerabilidade internacional, do aumento dos gastos com medicamentos por parte do Governo 

Federal.3 Segundo Vieira, por exemplo, entre 2010 e 2015, esse crescimento foi da ordem de 

40%. (VIEIRA, 2017) 

 É possível observar, em diversos momentos, como essa crise causou efeitos concretos 

na vida da população brasileira e dificultou o acesso a medicamentos e, consequentemente, ao 

direito fundamental à saúde. Conforme narrado por um jornal de grande circulação, a Folha de 

São Paulo (GUIMARÃES, 2017), uma escassez global de penicilina benzatina afetou o SUS 

de 2014 a 2017, deixando pacientes que sofriam de sífilis desamparados. Adicionalmente, 

destaca Costa et al. (2014), a falta de plantas farmoquímicas capazes de produzir antibióticos 

por fermentação no Brasil torna o país completamente vulnerável e dependente das importações 

desse medicamento essencial. 

 Naturalmente, não se pode imaginar que a indústria brasileira, ainda que extremamente 

inovadora, estaria completamente imune às falhas e vulnerabilidades do sistema. Assim como 

houve escassez de determinados medicamentos oriundos do exterior, produtos desenvolvidos e 

fabricados no Brasil também poderiam atrasar ou falhar em cumprir a demanda. Contudo, o 

aumento na diversidade de fornecedores ajuda no enfrentamento do problema. Ter a 

possibilidade de fornecimento nacional e, adicionalmente, internacional, reduz o risco de 

escassez pelas duas fontes distintas do medicamento. 

 Evans (1980) destaca o fato de que este não é um problema exclusivamente brasileiro, 

mas um drama de todos os países ditos em desenvolvimento. Para ele, as multinacionais 

raramente se dedicam a atividades de P&D na periferia global. Büchler (2005) concorda e 

adiciona que a falta de investimentos em instalações nas periferias cria um verdadeiro obstáculo 

à evolução tecnológica de um país enquadrado no conceito de “desenvolvimento dependente”, 

firmado pelos autores Fernando Henrique Cardoso e Rui Mauro Marini. 

 A falta de investimento na área de P&D por parte da indústria farmacêutica brasileira, 

contudo, não deve ser vista como culpa ou falta de interesse das empresas nacionais. É um 

fenômeno complexo e que merece ser observado com cautela, ainda que não seja o foco deste 

estudo. De fato, existem dificuldades para empreender e produzir inovação no mercado 

                                            

3 Vale destacar que o risco de desabastecimento do SUS é consequência de uma série de aspectos e não está 

necessariamente ligado ao fato de existirem patentes. Contudo, é importante trazer essa realidade brasileira, tendo 

em vista que esse é um dos problemas que as PDPs buscam solucionar. 
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brasileiro de um modo geral, tais como ausência a de infraestrutura adequada, de recursos 

humanos capacitados e o excesso de insegurança jurídica. 

 Nesse sentido, de acordo com o relatório Doing Business, do Banco Mundial, o Brasil 

é apenas o 109º colocado no ranking de facilidade de realizar negócios (o estudo listou 190 

países). 

 Contudo, o relatório aponta que o país vem reduzindo a complexidade e os custos de 

iniciar os negócios. O Banco Mundial apresenta como destaque de medidas positivas a 

ampliação do acesso à energia elétrica, a melhoria ao acesso a informações sobre crédito, a 

facilitação ao comércio internacional, a criação de um sistema online de registro de empresas e 

a flexibilização da regulação trabalhista. Essas medidas fizeram do Brasil o país que mais 

evoluiu no ranking em comparação a países da América Latina e do Caribe. (BANCO 

MUNDIAL, 2019) 

 Se, de um modo geral, o Brasil já apresenta dificuldades para um empreendedor se 

desenvolver, a Indústria Farmacêutica ainda parece contar com dificuldades a mais. Nesse 

sentido, o Relatório de Sustentabilidade da Interfarma (2017) apontou que das 28 empresas 

estudadas, 21 disseram ter desenvolvido projetos de inovação. Contudo, dessas 21 empresas, 

33% disseram ter encontrado dificuldades por conta de questões regulatórias e 14% por conta 

da demora em aprovar as pesquisas clínicas. 

 Independente da razão por trás da ausência de P&D por parte de empresas farmacêuticas 

nacionais, o fato evidenciado pelos dados é que o Brasil enfrenta um drama em relação ao seu 

setor farmacêutico. Por um lado, o país se encontra vulnerável a empresas estrangeiras 

reduzirem ou encerrarem seu fornecimento.4 Por outro, os custos com o fornecimento de 

medicamento para o SUS só tendem a aumentar, desgastando os cofres públicos que, segundo 

os dados do Tesouro Nacional (2019), apresentaram déficit crescente de R$ 31,8 bilhões em 

dezembro de 2018 em comparação com déficit de R$ 21,0 bilhões em dezembro de 2017.5 

Ainda que não necessariamente os medicamentos ofertados por empresas brasileiras fossem 

                                            

4 É importante observar que, considerando o tamanho e a relevância do mercado brasileiro, as empresas 

estrangeiras não teriam incentivos para encerrar ou reduzir o fornecimento para o país. Contudo, circunstâncias 

alheias à vontade dessas empresas, como crises econômicas, guerras, barreiras regulatórias entre outras, poderiam 

causar tal interrupção no fornecimento. 
5 Há, portanto, dois grandes problemas relacionados. Tendo em vista que o foco deste trabalho está relacionado às 

patentes, a perspectiva que o guiará será a partir da lógica que as PDPs combatem a falta de desenvolvimento 

tecnológico e industrial farmacêutico no Brasil. Indiretamente, tal solução reduz o risco de desabastecimento, visto 

que aumenta o número de possíveis fornecedores. Porém, de fato, o foco do trabalho está no incentivo à inovação. 
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mais baratos, o aumento da concorrência tende a reduzir preços. (NISHIJIMA, 2008) Assim, o 

desenvolvimento da indústria farmacêutica local poderia, a longo prazo, reduzir os custos do 

SUS com a aquisição de medicamentos. 

 Ciente desse problema e de que cerca de 70% da população depende diretamente do 

SUS (nas classes C, D e E, a taxa é de 77%) (SPC, 2018), o Governo Federal vem propondo 

políticas públicas para solucionar a questão. As 3 principais políticas adotadas pelo Governo 

Federal nesse sentido, segundo Rodrigues et al. (2018), foram: (i) a produção local de dois 

antirretrovirais por engenharia reversa; (ii) o incentivo à produção interna de medicamentos 

genéricos; (iii) e, mais recentemente, as PDPs.6 

 Na medida em que esse trabalho não tem como intuito analisar as duas primeiras 

políticas públicas apontadas, o foco será nas PDPs e em como elas responderam ao cenário 

narrado neste capítulo. Desse modo, passa-se a analisar as circunstâncias específicas que 

permitiram a criação das PDPs, o seu funcionamento e diversos aspectos envolvidos na questão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

6 Em alguma medida, a reforma da previdência, em debate no Parlamento Brasileiro, também poderá afetar essa 

situação. Na proposta original do presidente Jair Bolsonaro, altera-se o artigo 195, §5º da CRFB/88 para constar 

que “nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido por ato 

administrativo, lei ou decisão judicial, sem a correspondente fonte de custeio total. ” Ou seja, a proposta ataca de 

frente o aumento dos gastos com medicamentos decorrente do processo de “judicialização da saúde”. 
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3. AS PDPS: O PODER DE COMPRA COMO MEIO DE INTERVENÇÃO 

ESTATAL 

 Como explorado no capítulo anterior, o Brasil enfrenta um grande desafio decorrente da 

falta de pesquisa e de inovação por parte de sua indústria farmacêutica. Em resumo, diante de 

2 grandes problemas – (i) a falta de desenvolvimento tecnológico e industrial farmacêutico e 

(ii) o aumento constante e preocupante dos gastos com compra de medicamentos para o SUS – 

o Governo Federal vem criando políticas públicas para resolver a questão. Ambos os problemas 

colaboram com o risco de desabastecimento do SUS, o que pode deixar milhões de brasileiros 

desamparados. 

 Se, por um lado, a situação se mostra preocupante e potencialmente danosa para a 

população brasileira, por outro, há um ator que é capaz de equilibrar as forças nesse mercado: 

o Estado, através do poder de compra do SUS. 

 A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 deu grande destaque ao 

direito à saúde, reservando uma seção própria para tratar do tema. Além de ser citado como um 

direito social em seu artigo 6º, caput, é competência concorrente de todos os entes federativos 

(artigo 24, XII) e, nos termos do artigo 196, direito de todos e dever do Estado. 

 O Brasil é um dos poucos países ditos em desenvolvimento que possui um sistema de 

saúde na modalidade universal. Segundo Giovanella et. al. (2018), é o único país capitalista da 

América Latina que adotou um modelo de sistema público universal desde 1988. Reflexo da 

importância do assunto, com previsão do constituinte originário, o SUS é responsável pelas 

atribuições previstas no artigo 200, caput e incisos. Dentre suas atribuições, se destaca a prevista 

no inciso I, de “participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, 

hemoderivados e outros insumos”.  

 As Leis Orgânicas da Saúde (Lei 8.080/90 e Lei 8.142/90) regulamentam o SUS. O 

artigo 6º, VI da Lei 8.080/90 determina que a formulação da política de medicamentos, 

equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde e a participação na 

sua produção está dentro do campo de atuação do SUS. 

 O dispositivo mais importante nesse sentido é aquele previsto na Portaria nº 3.916/98, 

que estabeleceu a Política Nacional de Medicamentos. Tal instrumento compreendeu, pela 

primeira vez, o dever do SUS de prestar assistência farmacêutica. Adicionalmente, a Política 

Nacional de Assistência Farmacêutica (Pnaf), prevista pela Resolução nº 338 de 2003, 

estabelece a “utilização da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename), atualizada 
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periodicamente, como instrumento racionalizador das ações no âmbito da assistência 

farmacêutica”. 

 Há, também, o artigo 19-M e seguintes da Lei 8.080/90, que foi incluído pela lei 

12.401/11, garantindo e regulando a assistência terapêutica integral por parte do SUS. Desse 

modo, o ordenamento jurídico brasileiro garante que o SUS deve fornecer medicamentos à 

população.  

 A Rename cumpre a Resolução CIT nº 1, de 2012, que apresenta a composição de 

acordo com as responsabilidades de financiamento da assistência farmacêutica entre os entes 

da Federação, proporcionando transparência nas informações sobre o acesso aos medicamentos 

do SUS. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018) 

 O Decreto nº 7.508/11 determina que “a Rename compreende a seleção e a padronização 

de medicamentos indicados para atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do SUS” e 

também que “a cada dois anos, o Ministério da Saúde consolidará e publicará as atualizações 

da Rename e do respectivo FTN”. 

 De acordo com o Ministério da Saúde, manter a Rename como instrumento promotor 

do uso racional e lista orientadora do financiamento de medicamentos na assistência 

farmacêutica configura-se um grande desafio para os gestores do SUS, diante da complexidade 

das necessidades de saúde da população, da velocidade da incorporação tecnológica e dos 

diferentes modelos de organização e financiamento do sistema de saúde. (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2018) 

 Além de previsão do ordenamento jurídico, é jurisprudência pacificada que o Estado 

tem o dever de fornecer os medicamentos previstos na Rename. A jurisprudência é reflexo do 

fenômeno chamado de “judicialização da saúde”.  

 A “judicialização da saúde” está inserida em um contexto mais amplo daquilo que a 

doutrina (MENEGHETTI, 2018) convencionou chamar de judicialização da política: 

A “judicialização da política” ocorre no comportamento interno do Poder 

Judiciário, identificado no funcionamento regular dos procedimentos 

judiciais, apenas se distinguindo dos demais procedimentos judiciais não 

qualificáveis como de “judicialização da política” por terem consequências 

políticas além das consequências jurídicas. A função tradicional do Judiciário 

é restrita ao julgamento de conflitos concretos (litígios entre partes 

determinadas, determináveis e, quando difusas, representadas em juízo por 

partes determinadas) e de conflitos em tese (litígios abstratos de controle de 

constitucionalidade de leis). De uma forma bastante singela, mas suficiente 
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para encaminhar a discussão, formula-se a hipótese para diferenciar a atuação 

tradicional da nova atuação dita de “judicialização da política” o fato da antiga 

não criar direito novo para o cidadão e o da nova criar direito novo, de modo 

que o Judiciário se transmuda em arena política tanto quanto o é o legislativo. 

Todavia, paulatinamente o Judiciário vem exercendo função tipicamente 

legislativa na medida em que, omissos os demais Poderes, para evitar mal 

maior, produz decisões cujo dispositivo impõe direito novo, ou seja, obrigação 

antes não prevista em lei. Assim, o Supremo Tribunal Federal sinalizou na 

sessão de julgamento de 07/06/2006, que se o Congresso não cumprir seu 

papel de legislar, o Judiciário o fará, quando direito previsto na Constituição 

não puder ser exercido por omissão dos parlamentares ou do Presidente da 

República. (MENEGHETTI, 2018, p. 4) 

 No âmbito do nosso assunto principal, a “judicialização da saúde” é a utilização do 

Poder Judiciário para obter medicamentos e tratamentos negados pelo SUS, ou por não constar 

na Rename ou por questões orçamentárias.7 (APEAM, 2012)  

 O número de ações com esse intuito vem crescendo nos últimos anos. Segundo dados 

fornecidos pelo Insper, o número de demandas judiciais relativas à saúde aumentou 130% entre 

2008 e 2018, ao passo em que o número total de processos judiciais cresceu apenas 50%. O 

número de casos envolvendo saúde distribuído no Judiciário nesse período de tempo totalizou 

776.126 processos. O fornecimento de medicamentos representa mais de 20% dos casos em 

questão. (INSPER, 2019) 

 Como resultado deste processo de judicialização da saúde, a jurisprudência dos 

Tribunais vem oscilando, mas, de um modo geral, garante o fornecimento de medicamentos, 

ainda que não listados, diante dos seguintes requisitos: (i) comprovação, através de laudo 

médico fundamentado, que o medicamento requisitado é imprescindível para o autor. Nesse 

sentido, é necessário demonstrar que medicamentos equivalentes constantes na lista do SUS 

não atendem ao caso concreto; (ii) comprovação de incapacidade financeira de arcar com os 

                                            

7 Há várias outras feições da “judicialização da saúde”, apesar do foco deste trabalho residir nas citadas acima. As 

principais questões pendentes de decisão ou recentemente decididas pelo STF nesse sentido são: (i) Recurso 

Extraordinário 657.718, acerca do fornecimento de medicamentos de alto custo não constantes da RENAME pelos 

entes federados. (ii) Recurso Extraordinário 566.471, acerca do fornecimento de medicamentos não previstos na 

relação do Programa de Dispensação de Medicamentos em Caráter Excepcional; (iii) Embargos de Declaração em 

Recurso Extraordinário 855.178, acerca da solidariedade entre os entes federados e suas competências legais na 

operacionalização do direito à saúde e; (iv) Proposta de Súmula Vinculante 4, com o objetivo de que fique expressa 

a “responsabilidade solidária dos Entes Federativos no que concerne ao fornecimento de medicamento e tratamento 

médico ao carente, comprovada a necessidade do fármaco ou da intervenção médica, restando afastada, por outro 

lado, a alegação de ilegitimidade passiva corriqueira por parte das Pessoas Jurídicas de Direito Público”; e a 

“possibilidade de bloqueio de valores públicos para o fornecimento de medicamentos e tratamento médico ao 

carente, comprovada a necessidade do fármaco ou da intervenção médica, restando afastada, por outro lado, a 

alegação de que tal bloqueio fere o art. 100, caput e § 2º, da Constituição de 1988”   
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custos do medicamento; (iii) que o medicamento pleiteado seja devidamente registrado na 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). (INSPER, 2019)8 

 A evolução da despesa total com demandas judiciais para o período consta no gráfico 

abaixo. Entre 2008 e 2015, observou-se crescimento real de 1006% das demandas judiciais 

atendidas por compra direta e depósito, saindo de R$ 103,8 milhões em 2008 para R$ 1,1 bilhão 

em 2015. No mesmo período, o incremento do Orçamento de Medicamentos do Ministério da 

Saúde foi de apenas 74%. (INESC, 2017) 

 

Gráfico 7: Avanço das despesas totais do Ministério da Saúde com demandas judiciais. 

Fonte: SCTIE e FNS; Elaboração: (INESC, 2017)  

 Por conta desta conjuntura política de um modelo de Estado garantista, combinado com 

o processo de “judicialização da saúde” e com a falta de observância do orçamento e da reserva 

do possível, naturalmente, as compras de medicamentos do SUS geram um elevado custo ao 

Estado.  

 De fato, o Governo Federal é o maior comprador de medicamentos do país. De acordo 

com dados do IQVA Institute for Human Data Science (2019), o Brasil está entre os países que 

mais gastam com medicamentos no mundo.  

                                            

8 Ver STA nº175, STF. Disponível em: 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=610255 
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 Segundo o Ipea (2018, p.7), o gasto do SUS com medicamentos passou de R$ 14,3 

bilhões em 2010 para quase R$ 20 bilhões em 2015 (caindo para R$ 18,6 bilhões em 2016), em 

termos reais, “como provável consequência da crise econômica sobre a capacidade de gasto dos 

entes e do maior protagonismo do MS na aquisição de medicamentos e no financiamento da 

oferta de produtos farmacêuticos por meio do programa Farmácia Popular do Brasil”. Entre 

2010 e 2016, essas despesas do SUS registraram crescimento de 30%. 

 

Gráfico 8: Investimentos do MS com medicamentos 

Fonte: Ipea (2018)  

 Se, por um lado, os gastos do Governo com saúde são parte dos problemas que as PDPs 

tentam resolver, por outro, ironicamente, são um instrumento fundamental no próprio 

funcionamento das parcerias. Em outras palavras, a necessidade do Governo Federal Brasileiro 

de adquirir medicamentos em grande quantidade faz do Estado um grande player desse 

mercado. 

 As PDPs, portanto, possuem esta característica interessante de terem sido criadas com 

o intuito de promover autossuficiência do mercado interno e reduzir gastos do SUS, mas utiliza 
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seu próprio poder de compra para solucionar o problema.9 Varrichio resume bem o sistema de 

incentivos criado pelas PDPs: 

A motivação da política, da perspectiva do MS, é reduzir a vulnerabilidade do 

SUS diante dos princípios de universalidade e equidade do sistema. Já para as 

entidades privadas, o interesse é possuir garantia de exclusividade na compra 

pública durante o prazo de execução da PDP, com a remuneração que envolva 

o custo de transferência de tecnologia nos medicamentos. (VARRICHIO, 

2018, p.191) 

A utilização do poder de compra estatal como método de intervenção na economia capaz 

de impulsionar o mercado não é uma novidade trazida pelas PDPs. Ainda em 1997, o professor 

Denis Borges Barbosa (1997, p.17) escrevia que “os estudos existentes, no que se referem à 

atuação do Estado em sua capacidade de comprar, enfatizam o potencial de estimulo que têm 

tais atividades, tanto para desenvolver o mercado como, especialmente, a tecnologia das 

empresas e setores afetados”. 

De fato, os dados mostram que o professor tinha razão. A estratégia de usar o poder de 

compra do Estado para impulsionar o desenvolvimento tecnológico interno e reduzir os custos 

com medicamentos parece estar funcionando. De acordo com o Ministério da Saúde, de 2011 

a maio de 2017, as PDPs permitiram uma economia total acumulada de R$ 4.675.960.549,08 

(MS/CGBQB/DECIIS/SCTIE, 2017), conforme descrito no gráfico abaixo: 

 

Gráfico 9: Economia em aquisições no âmbito das PDPs 

Fonte: MS/CGBQB/DECIIS/SCTIE, 2017 

                                            

9 É necessário fazer a observação de que existem modalidades de PDP em que a remuneração do ente privado 

ocorre através do laboratório proponente da PDP, não com o SUS. Contudo, de um modo geral, ainda que 

indiretamente, a impulsão do sistema depende do poder de compra do Estado. 
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Portanto, estando compreendidos os mecanismos de incentivos por trás das PDPs e o 

contexto econômico que não apenas justificou, mas também permitiu a sua adoção como 

política pública, passa-se a analisar o contexto normativo que apoiou a sua concretização. 

 

3.1. O Contexto Normativo de Criação das PDPs 

Em importante trabalho sobre o tema, os professores Carlos Ari Sundfeld e Vera 

Monteiro (2018) compilam informações relevantes sobre o desencadeamento normativo que 

permitiu o estabelecimento das PDPs.  

A pedra fundamental é o artigo 3º da Lei 10.973/04 (lei de inovação) que determina, 

com a redação alterada pela Lei 13.243/16, a possibilidade de os Entes Federativos e as agências 

de fomento  estimularem e apoiarem a constituição de alianças estratégicas e o desenvolvimento 

de projetos de cooperação envolvendo empresas, ICTs e entidades privadas sem fins lucrativos 

voltados para atividades de pesquisa e desenvolvimento, que objetivem a geração de produtos, 

processos e serviços inovadores e a transferência e a difusão de tecnologia. 

 Como incentivo para modernizar os laboratórios públicos produtores de medicamentos 

relevantes para o SUS, a Portaria nº 374, de 28 de fevereiro de 2008 foi um marco essencial por 

ter instituído, no âmbito do SUS, o Programa Nacional de Fomento à Produção Pública e 

Inovação no Complexo Industrial da Saúde. 

 Também de enorme importância, a Lei 12.715/12 adicionou ao artigo 24 da Lei 8.666/93 

a previsão do inciso XXXII, que dispensa a necessidade de licitação na contratação em que 

houver transferência de tecnologia de produtos estratégicos para o SUS, conforme elencados 

em ato da direção nacional do SUS, inclusive por ocasião da aquisição destes produtos durante 

as etapas de absorção tecnológica. (BRASIL, 2012) 

Apesar de fundamentais para a concretização das PDPs como política pública, as normas 

citadas necessitavam de regulações mais específicas do procedimento prático das parcerias. As 

PDPs passam por diversas fases e podem ser classificadas de diversas maneiras. Este será o 

tópico a seguir. 
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3.2. Modalidades e Classificações das PDPS 

É fundamental compreender o funcionamento das PDPs para se analisar a questão da 

possibilidade de infração patentária. Diferentes modalidades de PDP podem ser mais ou menos 

efetivas para cumprir seu papel. Além disso, principalmente, determinadas modalidades de PDP 

são mais propensas a encontrar problemas com propriedade industrial de outrem. 

 Do ponto de vista da regulação do funcionamento prático das PDPs, o primeiro 

instrumento normativo a ser levado em consideração é a Portaria nº 837, de 18 de abril de 2012. 

Foi o primeiro regulamento a definir as diretrizes e os critérios para o estabelecimento das 

PDPs. Após alguns anos de aprimoramento, chegou-se à redação atual da Portaria de 

Consolidação GM/MS nº 5 de 2017, que segundo Sundfeld e Monteiro: 

É um verdadeiro código, com regras detalhadas sobre a definição dos 

medicamentos estratégicos para o SUS, dos participantes e das etapas do 

processo de formação de PDP; bem como do processo de aprovação, 

acompanhamento, internalização da tecnologia, avaliação dos avanços. 

(SUNDFELD e MONTEIRO, 2018, p.4) 

 De maneira simplificada, as PDPs apresentam um “modelo tripartite”: (i) a instituição 

pública responsável pela absorção de tecnologia e fabricação do produto; (ii) a instituição 

pública ou entidade privada desenvolvedora e produtora local do Insumo Farmacêutico Ativo 

(IFA) ou componente tecnológico crítico; e (iii) a entidade privada detentora ou desenvolvedora 

da tecnologia do produto, a qual efetuará a transferência de tecnologia à instituição pública. 

(SUNDFELD e MONTEIRO, 2018) 

 

3.2.1. Classificação de PDPs quanto aos players envolvidos 

 Mais detalhadamente, Varrichio (2018) descreve as diferentes formas de arranjos para 

PDPs quanto aos players envolvidos e suas origens geográficas. Nesse sentido, ela divide as 

PDPs entre as de “modelo A”, “modelo B” e “modelo C”. 

 O “modelo A” é a modalidade mais trivial de PDP. Trata-se do modelo tripartite, em 

que há três agentes: o laboratório público proponente da PDP, em parceria com uma empresa 

nacional, provavelmente para a internalização do IFA. Nesse caso, o laboratório público 

submete o projeto de PDP ao Ministério da Saúde com o objetivo de transferir a tecnologia 

pertencente a uma empresa estrangeira para o território nacional. Há, também casos em que há 
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mais um laboratório público encarregado de fornecer o produto ao SUS durante o processo de 

execução da PDP. 

 No “modelo B”, há internalização/transferência de tecnologia que já existe em território 

nacional para um laboratório público. Diferentemente do modelo anterior, nesta modalidade 

nenhuma empresa internacional participa da PDP, mas somente um laboratório ou empresa 

nacional, que transferirá a tecnologia para o laboratório público proponente da PDP. Por vezes, 

poderá haver mais um laboratório público parceiro responsável por produzir o medicamento. 

 O “modelo C”, por sua vez, não conta com a presença de uma empresa nacional. Nesse 

caso, o laboratório público proponente da PDP além de internalizar a IFA, produz o 

medicamento no processo de transferência de tecnologia vinda de uma empresa estrangeira. 

(VARRICHIO, 2018) 

 Além desses 3 modelos, também é preciso mencionar as PDPs para Pesquisa, 

Desenvolvimento e Inovação (P, D&I). Essas PDPs são espécies de “encomendas de invenções” 

com possível aquisição futura do SUS (se baseiam na possibilidade de aquisição futura – e não 

na garantia efetiva ou aquisição imediata de produtos).  

 Note-se que, ao contrário dos modelos anteriores, as PDPs de P, D&I não envolvem 

transferência de tecnologia ou criação de biossimilar, mas, sim, desenvolvimento de um novo 

medicamento referência. Ainda não há legislação regulando as particularidades dessa 

modalidade, contudo, já se nota uma diferença quanto aos incentivos criados. Nesse caso, o 

incentivo para a empresa privada não reside na aquisição imediata de medicamentos, mas, 

principalmente, na agilidade que estar sob um modelo de PDP garantirá no âmbito dos 

procedimentos administrativos da ANVISA. Ademais, desenvolvendo-se um medicamento 

feito pensado para o SUS, é de se esperar que, no futuro, a aquisição seja realizada, ainda que 

não haja garantias legais. 

 

3.2.2. Classificação de PDPs quanto ao grau de inovação tecnológica dos produtos a serem 

desenvolvidos 

 Utilizando como base as definições da OCDE, Varrichio (2018) ainda propõe mais uma 

classificação para as PDPs, dessa vez quanto ao “grau de inovação tecnológica dos produtos”. 

Essa classificação é essencial para o presente trabalho, pois será utilizada como marco teórico 

de recorte do objeto de estudo, já que infrações patentárias podem ser mais ou menos propícias 
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de acordo com a classificação em que uma PDP se enquadra. As classificações propostas são: 

(i) PDPs orientadas à absorção de tecnologia; (ii) PDPs orientadas à criação de tecnologias; e 

(iii) PDPs de P, D & I. 

 Desde já, é de suma importância estabelecer o seguinte: o conceito de “nova tecnologia” 

utilizado na classificação das PDPs por Varrichio, com base na OCDE, não se confunde com o 

conceito técnico-jurídico da novidade, nos termos da LPI. No contexto utilizado por Varrichio, 

“nova tecnologia” significa apenas que não se trata de uma tecnologia de atualização, enquanto 

no artigo 11, da LPI, define-se como tecnologia nova aquela que não está compreendida no 

estado da técnica. Sob a classificação técnico-jurídica de novidade para a LPI, apenas as 

tecnologias criadas nas PDPs de P, D&I seriam consideradas novas.  

 Tendo feito essa importante consideração, passa-se à classificação de Varrichio.  

 As PDPs que buscam absorver tecnologia são destinadas a aprendizado de tecnologia 

que comumente já se encontra em domínio público. Essas parcerias possuem o intuito exclusivo 

de atualizar a indústria nacional. A inovação presente é somente para a empresa ou laboratório 

brasileiros que, pelas razões expostas anteriormente, não possuem o avanço tecnológico 

necessário para produzir determinados medicamentos, ainda que já compreendidos no domínio 

público e que já estejam no mercado há muitos anos.  

Comumente, portanto, o resultado das PDPs de internalização de tecnologia é o de 

aprendizado de produção de medicamentos genéricos já produzidos no exterior. Por esse 

motivo, já que possuem menor – ou quase nenhuma – chance de enfrentarem problemas com 

propriedade industrial alheia, essas PDPs ficarão de fora da análise sobre as possibilidades de 

infração patentárias.10 

Por sua vez, as PDPs que criam tecnologias são aquelas que trazem tecnologias novas 

para o mundo e não apenas para o Brasil ou para a empresa ou laboratório que passará a produzir 

o medicamento. É de muita importância lembrar que o conceito de “nova” tecnologia utilizado 

nesta classificação da OCDE não se confunde com o conceito técnico-jurídico de novidade, 

conforme previsto na LPI. Essas PDPs, na realidade, buscam a produção de medicamentos 

biossimilares, produtos que são inspirados nos medicamentos biológicos de referência, 

                                            

10 Não se descarta aqui a possibilidade de PDPs orientadas à absorção de tecnologias já existentes encontrarem 

problemas com propriedade industrial alheia. Contudo, pelo fato das PDPs orientadas à criação de medicamentos 

biossimilares terem uma chance maior e representarem um impacto especialmente alto no orçamento do SUS, está 

justificada a abrangência do presente trabalho. 



27 

 

 

comumente protegidos por patentes. Trata-se de produções tecnológicas muito mais complexas 

que medicamentos sintéticos e, normalmente, de alto custo. 

Joana Esparteiro (2016) explica que os medicamentos biológicos são diferentes dos 

medicamentos sintéticos. Enquanto os medicamentos sintéticos são constituídos por moléculas 

obtidas por síntese química, os medicamentos biológicos são mais complexos por serem 

extraídos de linhagens celulares. Assim, os biossimilares não são semelhantes aos 

medicamentos genéricos, pois ao contrário destes, não são cópias exatas e, portanto, não são 

necessariamente iguais nem na função, nem na segurança. 

Enquanto os medicamentos genéricos possuem equivalência/igualdade farmacêutica 

demonstrada através de testes analíticos e simples ensaios de bioequivalência, no caso de 

medicamentos biológicos e biossimilares só é possível demonstrar a biossimilaridade através 

de estudos analíticos e são necessários mais ensaios e experiências clínicas para resolver 

incertezas quanto à “estrutura-função” das proteínas para demonstrar eficácia e segurança. 

(ESPARTEIRO, 2016) 

Essa distinção é importante para compreender o corte metodológico realizado no 

presente trabalho. Ocorre que, muitas vezes, um medicamento genérico necessariamente estará 

compreendido no âmbito de proteção de uma patente. O que acontece, por vezes, é que essa 

patente já não produz mais efeitos ou há um contrato de licenciamento permitindo a produção 

do medicamento genérico.  

Por outro lado, as PDPs orientadas a criação de novas tecnologias nem sempre irão 

resultar em um produto que reproduza o escopo de proteção da patente. Esse fato torna a análise 

sobre infrações patentárias mais complexa, como se verá ao longo deste trabalho. 

De fato, ao analisar os medicamentos que são objeto de PDPs orientadas à criação de 

novas tecnologias (Anexo I), percebe-se que dos 10 medicamentos biológicos que são objetos 

de PDPs, 6 são reivindicados por patentes ou pedidos de patentes. Outros 2 produtos já tiveram 

patentes expiradas ou pedidos de patentes frustrados. 
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Medicamento Há patente brasileira? Titular 

Adalimumabe PI 9707379-2 (validade da patente em 

discussão na Jusfiça Federal) 

Abbvie Inc. 

Alfataliglicerase PI0810003 (pedido de patente) 

PI0410520 (pedido de patente) 

Protalix Ltd 

Bevacizumabe PI9809387-8 (válida até 22/11/2026) 

PI9809388-6 (patente anulada em 2015) 

Genentech inc. 

Certolizumabe PI 0106682-0 (pedido de patente) UCB Pharma S.A. 

Etanercepte PI 0413197-5 (pedido de patente 

arquivado) 

Amgen Inc. 

Golimumabe PI1010569 (pedido de patente) 

PI1012173 (pedido de patente) 

BR112015012470 (pedido de patente) 

BR112015022402 (pedido de patente) 

CV Holdings LLC 

Infliximabe PI0113110 (válida até 20/03/2028) Johnson & Johnson 

Insulina (NPH e 

Regular) 

PI9307141-8 (pedido indeferido) 

PI9507023-0 (desistência do pedido) 

PI9508964-0 (patente extinta por falta 

de pagamento) 

PI9609497-4 (pedido indeferido) 

PI9709057-3 (pedido arquivado) 

Inhale Therapeutic 

Systen 

Palivizumabe Nenhuma patente encontrada. - 

Rituximabe PP1100622 (patente extinta em 2014). Biogen Idec Inc. 

Tabela 5: PDPs orientadas a novas tecnologias e suas patentes 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir das bases de dados Espacenet e Orange Book. 

Como resultado do elevado nível de desenvolvimento tecnológico comumente 

protegido por patentes, a chance de litígios envolvendo propriedade industrial é maior em PDPs 

que visam desenvolver medicamentos biossimilares. Reflexo disso é, por exemplo, a grande 

campanha da farmacêutica Genenctech inc. para obstar as PDPs que buscam produzir 

biossimilares ao Bevacizumabe.11 

                                            

11 A Genentech inc. ajuizou ações judiciais com o intuito de interromper as PDPs que envolvem o Bevacizumabe. 

As ações foram propostas em face de diversos atores de diferentes PDPs firmadas. Os processos estão em segredo 

de justiça. 
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Além da questão das patentes, há outros 2 motivos para que as PDPs orientadas à criação 

de novas tecnologias mereçam atenção especial, apesar de as PDPs de internalização de 

tecnologia serem mais numerosas. 

A primeira razão, mais pragmática, é que os medicamentos biológicos são mais custosos 

que os medicamentos sintéticos. Por exemplo, Costa et. al. (2014) calculou o gasto médio per 

capita do tratamento de 26.228 pacientes com diagnóstico de artrite reumatoide. A mediana de 

gasto mensal per capita foi de R$ 3.466,03 para pacientes que se tratam com infliximabe, 

medicamento biológico, versus R$ 143,85 para os que usaram MMCD sintéticos. O 

investimento em desenvolvimento de medicamentos biossimilares, portanto, é vital para reduzir 

os custos do Ministério da Saúde. 

 A segunda razão é que se parte do objetivo de toda a política por trás das PDPs é 

modernizar o mercado farmacêutico brasileiro, não basta apenas realizar transferência de 

tecnologias de atualização.  

Nesse sentido, o professor Denis B. Barbosa (2017, p. 139) bem destacou que o Estado 

pode utilizar seu poder de compra para incentivar 2 tipos diferentes de desenvolvimento 

tecnológico. O primeiro é para desenvolver novas tecnologias e o segundo para desenvolver 

novas fontes de tecnologia já existente. 

Para amenizar o problema sistêmico da crise vivida na balança comercial do setor, é 

necessário agir pelas 2 frentes de atuação. A primeira: reduzir custos de importação através da 

internalização de tecnologia (nova fonte de tecnologia antiga). A segunda: aumentar os ganhos 

com exportações através do desenvolvimento de novas tecnologias. 

A atuação dessa maneira também permite uma variedade maior de fornecedores e, 

consequentemente, a redução do risco de abastecimento – ainda que não resolva plenamente o 

problema. 

A reflexão do professor Denis Borges Barbosa chama atenção para um fato: a 

recompensa social das PDPs orientadas à criação de nova tecnologia é maior e, por certo, 

contribui mais para o estabelecimento de um mercado autossuficiente e mais sustentável a longo 

prazo. 

 Diante da defasagem da indústria brasileira, a criação de novas tecnologias 

farmacêuticas pode parecer um sonho distante. Contudo, a viabilidade deste plano de ação pode 

ser atestada, por exemplo, através do sucesso do registro do Fiprima (filgrastim), primeiro 
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medicamento biossimilar totalmente fabricado no Brasil e na América Latina. O medicamento 

referência foi desenvolvido pela Roche e a patente expirou no início dos anos 2000. Através de 

uma PDP, alcançou-se um medicamento biossimilar, sendo que, no mundo, apenas outros 19 já 

haviam sido desenvolvidos. (VARRICHIO, 2018, p.212) 

Portanto, pelo fato de as PDPs orientadas para a criação de novas tecnologias (i) serem 

as que possuem maior risco de colidir com patentes farmacêuticas, (ii) causarem um grande 

impacto orçamentário no SUS e (iii) serem as mais adequadas para garantir o cumprimento do 

objetivo central das PDPs, serão objeto do presente estudo. 

 O terceiro grupo qualificado quanto ao grau de inovação do produto são as já 

mencionadas PDPs de P, D&I. Nesses casos, como se trata de uma criação de tecnologia nova 

– aqui, ao contrário da classificação anterior, utiliza-se o termo “nova” conforme a noção 

técnico-jurídica da LPI –, em tese, não haverá patente cobrindo o produto a ser produzido. 

Contudo, isso não impede, por si só, a infração de patentes, já que poderia existir patente de 

processo dificultando o desenvolvimento do procedimento de criação da tecnologia.  

Ainda assim, é mais provável que uma patente farmacêutica interfira em uma PDP 

orientada à criação de nova tecnologia do que em uma PDP de P, D & I. Além disso, a falta de 

regulamentação dessa modalidade de PDP a torna pouco atraente para ser debatida. Portanto, a 

análise das possibilidades de infração patentária será unicamente focada nas PDPs de 

medicamentos orientadas à criação de novas tecnologias. 

 O quadro abaixo, elaborado com base na proposta de Varrichio (2018) esquematiza a 

classificação apresentada: 
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Grupo Classificação do 

instrumento 

como política de 

inovação 

Potencial 

de 

inovação 

Caracterização no Ceis 

PDPs 

orientadas 

à absorção 

de 

tecnologia

s 

Compra 

governamental 

estratégica. 

Increment

al 

Produtos existentes no mercado mundial e 

sem inovações tecnológicas. O escopo da 

inovação é local (Brasil), por se tratar de 

inovações incrementais nas atividades de 

produção nos institutos públicos de pesquisa. 

Ex.: medicamentos sintéticos e vacinas. 

PDPs 

orientadas 

à criação 

de 

tecnologia

s 

Abordagem 

sistêmica 

(suporte indireto 

+ regulação da 

demanda + 

compra 

governamental 

estratégica + 

interação 

usuário-produtor 

+ política de 

oferta). 

Radical e 

com 

desenvolvi

mento 

local. 

Inovações tecnológicas radicais na fronteira 

do conhecimento no Brasil e incrementais no 

mundo. Trata-se de produtos com patente 

próxima à expiração com oportunidade para 

desenvolvimento local nos biossimilares. A 

regulação tem o papel estratégico para 

acelerar o processo de inovação. 

Ex.: Infliximabe 

PDPs de 

P,D&I 

Pesquisa em 

fase exploratória 

com 

compartilhament

o de risco – 

antecipação das 

demandas 

sociais futuras. 

Radical Inovações tecnológicas radicais e de escopo 

mundial. Os medicamentos não existem e o 

desafio é viabilizar o seu desenvolvimento 

com a priorização na aprovação regulatória e 

acompanhamento do GECIS/MS. Não existe 

a garantia de compra pública nem marco 

regulatório específico. 

Tabela 6: Classificação de PDPs pelo grau de inovação do seu objeto. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Varrichio (2018) 

 

3.3. Regulação, Fases e Procedimento das PDPs 

Para além das classificações sugeridas, a fim de mais adiante analisar a possibilidade de 

infração patentária, faz-se necessário compreender quais são as fases de implementação de uma 

PDP. 
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 Naturalmente, para o estabelecimento de uma parceria, é necessário que se siga um 

procedimento especial definido em regulação própria. Este procedimento está previsto no artigo 

10, originário da Portaria MS/GM 2531/2014: 

Art. 10. O processo para o estabelecimento de PDP possui as seguintes fases: 

I - proposta de projeto de PDP: fase de submissão e análise da viabilidade da 

proposta e, em caso de aprovação, celebração do termo de compromisso entre 

o Ministério da Saúde e a instituição pública; 

II - projeto de PDP: início da fase de implementação da proposta de projeto 

de PDP aprovada e do termo de compromisso; 

III - PDP: início da fase de execução do desenvolvimento do produto, 

transferência e absorção de tecnologia de forma efetiva e celebração do 

contrato de aquisição do produto estratégico entre o Ministério da Saúde e a 

instituição pública; e 

IV - internalização de tecnologia: fase de conclusão do desenvolvimento, 

transferência e absorção da tecnologia objeto da PDP em condições de 

produção do produto objeto de PDP no País e portabilidade tecnológica por 

parte da instituição pública. (BRASIL, 2014) 

 

Em suma, portanto, o procedimento para o desenvolvimento de uma PDP passa por 4 

fases, além de uma fase prévia.  

Na fase prévia, o Ministério da Saúde publica uma lista com produtos estratégicos para 

o SUS. Note-se que não constam apenas medicamentos na lista. O Governo Federal pode 

entender que, além de medicamentos, aparelhos hospitalares e outras tecnologias também 

podem ser de interesse público. Contudo, o escopo deste trabalho abrange apenas as PDPs de 

medicamentos.  

Pollyana Varrichio (2018, p.192) sintetiza com clareza os principais pontos das fases 

seguintes. Na primeira fase, necessariamente, um ente público submeterá um projeto de PDP, 

apresentando oralmente o projeto para as Comissões Técnicas de Avaliação (CTAs). Com base 

nos critérios do artigo 22, da Portaria de Consolidação nº 5 de 201712, as propostas serão 

                                            

12 Os critérios são: atendimento às diretrizes previstas no artigo 14 do mesmo dispositivo, objetivos da proposta 

consoantes com as políticas públicas desenvolvidas no SUS para promoção, prevenção e atenção à saúde; (Origem: 

PRT MS/GM 2531/2014, Art. 22, II); importância da PDP para redução da vulnerabilidade econômica e 

tecnológica do SUS, bem como contribuição para o desenvolvimento científico, tecnológico e socioeconômico do 

País; (Origem: PRT MS/GM 2531/2014, Art. 22, III); ausência ou insuficiência de produção nacional ou risco de 

desabastecimento do produto acabado, IFA ou componente tecnológico crítico, contribuindo para a integração 

produtiva no âmbito do CEIS e para a redução do déficit comercial em saúde; (Origem: PRT MS/GM 2531/2014, 

Art. 22, IV); clareza do objetivo geral a ser alcançado, dos objetivos específicos e das etapas ou produtos que, no 

conjunto, definam o que se quer alcançar com a PDP; (Origem: PRT MS/GM 2531/2014, Art. 22, V); adequação 

do cronograma à complexidade da tecnologia envolvida e aos requisitos regulatórios e sanitários; (Origem: PRT 

MS/GM 2531/2014, Art. 22, VI); racionalidade dos investimentos previstos, com indicação da fonte, cronogramas 

físico e financeiro compatíveis com a evolução das atividades e com a necessidade dos recursos; (Origem: PRT 

MS/GM 2531/2014, Art. 22, VII); observância da legislação de propriedade intelectual em vigor; (Origem: PRT 

MS/GM 2531/2014, Art. 22, VIII); grau de integração produtiva compatível com o produto objeto de PDP e o 
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analisadas quanto ao mérito. Se aprovada, a proposta se tornará objeto de um Termo de 

Compromisso firmado entre o Ministério da Saúde e a instituição pública. 

Na segunda fase, os proponentes assinarão um contrato acerca do desenvolvimento, 

transferência e absorção da tecnologia em questão, previsto no artigo 24, XXXII, da Portaria 

de Consolidação nº 5. Nos termos do artigo 53 do mesmo diploma, esta fase engloba, ao final, 

a aprovação do registro sanitário pela ANVISA.  

O cumprimento da fase II é essencial para preencher os requisitos do artigo 24 da Lei 

8.666/93, que dispensa a necessidade de licitação na contratação em que houver transferência 

de tecnologia de produtos estratégicos para o SUS, conforme elencados em ato da direção 

nacional do SUS, inclusive por ocasião da aquisição destes produtos durante as etapas de 

absorção tecnológica. Nessa fase há o desenvolvimento propriamente dito do produto. 

A fase III resultará no primeiro fornecimento do produto ao Ministério da Saúde pela 

instituição pública proponente, o que exigirá, necessariamente, que o registro sanitário do 

produto esteja devidamente em nome do ente público. Essa fase consiste, efetivamente, no 

início do processo de transferência de tecnologia que deverá ter seu progresso demonstrado ao 

longo do tempo. Por isso, contado a partir da data da primeira aquisição pública, o pedido de 

registro sanitário deverá ser apresentado pela instituição pública em até 60 dias. 

A fase IV é, por fim, a internalização da tecnologia. A conclusão do processo de 

desenvolvimento, transferência e absorção de tecnologia é definida pela portabilidade 

tecnológica. O artigo 60 define portabilidade como “a capacidade técnica e gerencial de 

transferência de tecnologia”, ou seja, é a garantia de que o ente público proponente poderá 

transferir a tecnologia aprendida a outra instituição pública. 

                                            

desenvolvimento do parque produtivo nacional; (Origem: PRT MS/GM 2531/2014, Art. 22, IX); potencial da 

instituição pública em relação a recursos humanos necessários para execução do projeto, área produtiva instalada 

ou projeto de adequação de área aprovado pela instância de financiamento, compatibilidade da natureza do projeto 

com as atividades executadas pela instituição pública e capacidade da instituição absorver a tecnologia do parceiro; 

(Origem: PRT MS/GM 2531/2014, Art. 22, X); correta delimitação das habilidades e competências das entidades 

privadas e das instituições públicas, linhas produtivas necessárias e existentes em cada planta fabril, análise de 

risco e prazo de vigência apresentados; (Origem: PRT MS/GM 2531/2014, Art. 22, XI); compatibilidade de 

execução e obtenção das previsões de registro e certificações perante os órgãos e entidades competentes; (Origem: 

PRT MS/GM 2531/2014, Art. 22, XII); projeção de balanço de divisas e de economia anual gerada para o SUS 

nas aquisições do produto tendo em vista a última aquisição realizada pelo Sistema; (Origem: PRT MS/GM 

2531/2014, Art. 22, XIII); presença no projeto de planejamento de capacitação para a inovação, treinamentos da 

instituição pública pelos parceiros para absorção e transferência da tecnologia e desenvolvimento das plataformas 

produtiva e de conhecimento no País; e (Origem: PRT MS/GM 2531/2014, Art. 22, XIV); aceitação integral do 

processo e metodologias de monitoramento e avaliação definidos neste Anexo. (Origem: PRT MS/GM 2531/2014, 

Art. 22, XV). 
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O esquema abaixo sistematiza as fases do processo: 

 

Tabela 7: Fases de PDPs 

Fonte: Elaborado pelo autor 

É importante compreender o procedimento, pois a análise sobre a possibilidade de 

infração patentária, ou não, no âmbito das PDPs precisará levar em conta essa possibilidade em 

cada fase. O ponto ainda será abordado mais adiante, mas, em suma, uma das grandes 

controvérsias sobre infração patentária no âmbito das PDPs é se a proposta em si e os acordos 

firmados durante as fases iniciais constituem ou não oferta à venda, nos termos do artigo 42, 

caput, da Lei 9.279/96 e se está compreendida pelas exceções previstas no artigo 43, II e VII. 

Em outras palavras, a questão é se o projeto de PDP em si pode infringir a patente ou se apenas 

o fornecimento ao SUS do produto derivado da PDP. 

 

Fase I

•Submissão da proposta de projeto de PDP por instituição pública com entidade 
privada.

•Avaliação da proposta.

•Assinatura do Termo de Compromisso entre MS e o ente público.

Fase II

•Assinatura do Contrato de Parceria.

•Co-desenvolvimento do produto (nas hipóteses aplicáveis).

•Registro do produto pela entidade privada ou pela pública.

Fase III

•Assinatura de Contrato de Fornecimento entre o ente público e o MS.

•Primeiro fornecimento ainda com a possibilidade de registro sanitário do ente privado.

• Início do processo de transferência de tecnologia.

•Alteração ou publicação do registro sanitário necessariamente pela instituição pública.

Fase IV

•Internalização da Tecnologia (verificada a partir da portabilidade)
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3.4. Breves Dados a Respeito das PDPs  

Como cada fase das PDPs pode representar formas diferentes de infração ou não 

infração de patentes, é importante verificar os dados para saber o potencial de intervenção que 

patentes farmacêuticas podem ter no sucesso da realização das PDPs enquanto políticas 

públicas, sob o ponto de vista quantitativo.  

Segundo dados do Ministério da Saúde (ANEXO 1), atualizados em 18/01/2019, há 8 

PDPs de medicamentos na primeira fase. Na segunda fase, são 46 parcerias e 6 na terceira fase. 

Por fim, há 9 parcerias na fase final do procedimento, totalizando 69 PDPs em vigência. Desde 

2009,  13 PDPs foram extintas sem concluir todas as fases. Houve, ainda, 43 projetos de PDPs 

que não foram aprovados. 

 

Gráfico 10: PDPs por Fases 

Fonte: Ministério da Saúde (Anexo I); Elaboração: Elaborado pelo autor. 

Nos termos da classificação quanto ao nível inventivo dos objetos das PDPs, existe 

apenas 1 PDP para P,D&I , 26 PDPs orientadas para o desenvolvimento de nova tecnologia e 

42 orientadas à absorção de tecnologia. 
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Gráfico 11: Quantidade de PDPs para cada classificação quanto ao avanço da tecnologia do produto. 

Fonte: Ministério da Saúde (Anexo I); Elaboração: Elaborado pelo autor. 

Das PDPs em vigência orientadas ao desenvolvimento de novas tecnologias, apenas 1 

se encontra na Fase I, 21 se encontram na Fase II, 4 na Fase III e nenhuma na Fase IV. 

 

Gráfico 12: Fases em que se encontram as PDPs orientadas ao desenvolvimento de novas tecnologias. 

Fonte: Ministério da Saúde (Anexo I); Elaboração: Elaborado pelo autor. 

Esses dados ajudam a ter dimensão do quanto potenciais problemas com patentes podem 

afetar a política das PDPs. Como dito anteriormente, as PDPs orientadas à absorção de 

tecnologia tendem a estar menos vulneráveis a problemas dessa natureza, visto que costumam 

tratar de tecnologias pertencentes ao domínio público há muitos anos. Por sua vez, as PDPs 
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orientadas para o desenvolvimento de nova tecnologias podem enfrentar maiores problemas, já 

que costumam tratar de tecnologias ainda patenteadas.13 

Como as PDPs orientadas ao desenvolvimento de novas tecnologias são menos 

numerosas, quantitativamente falando, os efeitos de patentes na política pública como um todo 

não seriam muito elevados. É preciso recordar, contudo, a importância orçamentária e 

estratégica das PDPs orientadas ao desenvolvimento de novas tecnologias. Assim, apesar do 

efeito ser quantitativamente baixo, é qualitativamente alto. 

Os dados vistos aqui também ajudam a compreender possíveis tendências esperadas 

para a deflagração de problemas. Mais adiante, será visto que as patentes possuem forte poder 

de obstar uma PDP nas Fases III e IV. Contudo, nas fases I e II, não há chance de problemas. 

Por isso, sabendo que a maioria das PDPs orientadas ao desenvolvimento de novas tecnologias 

se encontram na Fase II, é de se esperar que os litígios comecem a surgir. 

Antes de realizar a análise específica sobre as possibilidades de infração patentária no 

âmbitos das PDPs orientadas ao desenvolvimento de novas tecnologias, que justificarão as 

afirmações feitas acima, será necessário apresentar algumas noções e conceitos acerca do 

Direito Patentário, sua concepção constitucional e a visão fornecida pela Análise Econômica 

do Direito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

13 Vale destacar, mais uma vez, que o termo “nova tecnologia” utilizado na classificação de Varrichio com base 

na OCDE não se confunde com a noção técnico-jurídica de “novidade” trazida pela LPI. 
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4. NOÇÕES BÁSICAS SOBRE PATENTES FARMACÊUTICAS  

Neste capítulo, serão analisados aspectos básicos do sistema patentário, em especial, os 

impactos do sistema na indústria farmacêutica. Para isso, primeiramente, será explorado o 

mecanismo de incentivo por trás das patentes e os efeitos econômicos causados pelo sistema. 

A seguir, será necessário analisar os limites da proteção patentária e sua visão 

constitucional. A análise levará em conta o direito constitucional de acesso à saúde, da livre 

iniciativa e as exceções do artigo 43, incisos II e VII. Essa construção argumentativa necessita 

ser apresentada, pois fundamentará diversos argumentos sobre a discussão a respeito das 

infrações ou não no âmbito das PDPs. 

 

4.1. As Patentes Enquanto Incentivo a Esforços e o Tradeoff de Acesso x 

Incentivos 

Apesar de se tratar de uma solução engenhosa para promover o reequilibrio da balança 

comercial e garantir o acesso a medicamentos e à saúde, as PDPs podem esbarrar em 

dificuldades envolvendo direitos de propriedade intelectual, em especial, as patentes 

farmacêuticas.  

Denis B. Barbosa (2017, p. 295) define as patentes como: 

um direito, conferido pelo Estado, que dá ao seu titular a exclusividade da 

exploração de uma tecnologia. Como contrapartida pelo acesso do público ao 

conhecimento dos pontos essenciais do invento, a lei dá ao titular da patente 

um direito limitado no tempo, no pressuposto de que é socialmente mais 

produtiva em tais condições a troca da exclusividade de fato (a do segredo da 

tecnologia) pela exclusividade temporária do direito.  

Nesse sentido, o professor apresenta a noção de proteção patentária como um incentivo 

à revelação de segredos industriais, que tendem a dificultar o desenvolvimento tecnológico. 

(BARBOSA, 2017, p. 1100) No entanto, as patentes possuem uma natureza tripla, conforme 

descrevem Choate, Robert e Francis: 

A concessão do privilégio da patente pelo estado é um ato que tem uma tripla 

natureza. Por ser uma recompensa conferida ao inventor para sua invenção 

passada, é um ato de justiça. Como um incentivo aos esforços futuros, é um 

ato da órbita da política pública. Como uma concessão da proteção temporária 

no uso exclusivo de uma invenção particular, sob condição de sua publicação 

imediata e eventual entrega ao público, é um acordo entre o inventor e o 

público no qual um cede algo ao outro para que receba aquilo que é concedido 

a ele. (CHOATE, ROBERT, FRANCIS, 1987, p. 77) 
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No caso das patentes farmacêuticas e, portanto, deste trabalho, as noções mais 

importantes da proteção patentária são: (i) a patente enquanto direito de excluir e; (ii) as 

patentes enquanto incentivos a esforços futuros.14 Nesse sentido, a Análise Econômica do 

Direito apresenta considerações importantes. 

Machlup (1958, p.23) explica que, em termos econômicos, as inovações são 

consideradas como bens públicos, uma vez que são não-rivais e não-exclusivos. A não-

rivalidade significa que a utilização do bem por uma pessoa não impede ou reduz a 

possibilidade de utilização simultânea do mesmo bem por outra pessoa. Por sua vez, a não-

exclusividade significa que é difícil ou impossível impedir que terceiros não autorizados façam 

uso do bem. (MERGES, MENELL, LEMLEY, 2003) 

Ocorre que, enquanto o inventor precisa levar em conta seus custos de P&D para 

precificar seu produto, os concorrentes podem ignorar tais custos, já que apenas copiaram a 

invenção (bem público) alheia. Esses indivíduos que se beneficiam de P&D de outrem sem 

incorrer em custos são chamados de free riders. Como não precisam incluir custos em P&D na 

precificação de seus produtos, os free riders conseguem oferta-los por preços mais baixos, o 

que obrigaria o inventor a reduzir seu preço e sofrer prejuízos, provavelmente excluindo-lhe do 

próprio mercado que criou. A longo prazo, investidores perderiam completamente o incentivo 

para investir em P&D. (MENEGATTI, 2013) 

Nesse contexto, é necessário que haja um incentivo para que indivíduos invistam em 

inovação e não sofram com a competição de free riders. (STIGLITZ, WALSH, 2003, p. 338) 

Este é, justamente, o papel do sistema de patentes. Nas palavras de Cláudio Barbosa (2008, p. 

11): 

é justamente essa falha de mercado que o sistema de direitos de propriedade 

intelectual procura resolver: por meio de uma “intromissão”, atribui-se ao bem 

público uma exclusividade, transformando-o em bem privado sob o ponto de 

vista econômico. 

De fato, apesar de controversa15, adota-se neste trabalho a posição de que o sistema de 

patentes incentiva o desenvolvimento tecnológico. Mankiw (2010, p. 293) descreve com 

clareza o funcionamento do incentivo quando explica que o sistema permite que o titular da 

patente consiga cobrar um preço superior ao que seria fixado em um ambiente de mercado de 

                                            

14 As duas naturezas se permeiam, mas a ideia de patente enquanto direito de excluir será analisada mais 

detalhadamente adiante. 
15 Nesse sentido, ver FILHO, Calixto S. Teoria Crítico-Estruturalista do Direito Comercial. São Paulo: Marcial 

Pons-emporio, 2015. 
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equilíbrio competitivo (preço prêmio). Com isso, ele é capaz de recuperar os investimentos em 

inovação que realizou. 

Também nesse sentido, Barbara Rosenberg (2005, p. 271) diz que: 

Ao se conceder àquele que inova, o direito exclusivo e temporário de explorar 

uma patente, autoriza-se a extração de lucros supracompetitivos, lucros estes 

que permitem recompensar os investimentos efetuados em P&D e, 

consequentemente, induzir o investimento em pesquisa. 

No contexto da indústria farmacêutica, a necessidade de mecanismo de proteção de 

investimentos parece encontrar grande suporte em dados. O motivo disso é que o custo de 

desenvolver um novo medicamento é extremamente alto. De acordo com DiMasi (2016), o 

custo de P&D total para lançar um novo medicamento de ponta é de US$ 2,558 bilhões (dólar 

base de 2013). 

A análise que Mankiw (2010, p. 290) faz sobre o efeito da expiração de uma patente no 

mercado evidencia a questão do aumento do preço (preço prêmio) no mercado de 

medicamentos. Ele explica que:  

quando uma empresa descobre um novo medicamento, as leis de patente lhe 

concedem um monopólio sobre a venda do medicamento em questão. Mas, 

com o tempo, a patente expira, e, a partir daí, qualquer empresa pode fabricar 

e vender o medicamento. Nesse momento, o mercado deixa de ser 

monopolista e passa a ser competitivo. 

O gráfico abaixo, proposto por Mankiw (2010), ilustra a queda do preço do 

medicamento quando a sua patente expira. O custo marginal da produção do medicamento é 

constante. Durante a vigência da patente, o titular maximiza o lucro produzindo a quantidade 

em que a receita marginal se iguala ao custo marginal e cobrando preço bem superior ao custo 

marginal.  

Contudo, quando a patente expira, o lucro proporcionado pela produção do 

medicamento encoraja a entrada de competidores no mercado. Com o mercado mais 

competitivo, o preço tende a se igualar ao custo marginal. 

Vale ressaltar que a análise proposta por Mankiw é introdutória e, propositalmente, 

deixa de levar em conta aspectos relevantes envolvidos na questão. Contudo, de um modo geral, 

seus ensinamentos são úteis para auxiliar na compreensão dos mecanismos criados por patentes. 
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Gráfico 13: Demonstração Gráfica do funcionamento de patentes.  

Fonte: Mankiw (2010) 

Nas palavras de Mankiw (2010, p. 291): 

quando a patente de um medicamento expira, outras empresas entram 

rapidamente no mercado e começam a vender os produtos chamados 

genéricos, quimicamente idênticos ao produto do antigo monopolista. E, como 

se prevê na análise, o preço do medicamento genérico é bem inferior ao que 

era cobrado pela empresa monopolista. 

Esse mecanismo econômico das patentes é regulado através do Direito. O ordenamento 

jurídico brasileiro é construído justamente dentro da lógica da patente como direito de 

exclusividade na exploração do objeto, tornando esse bem público em bem privado. O artigo 

5º, XXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil assegura “aos autores de inventos 

industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais 

(...), tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.”  

Atualmente, a Lei 9.279/96 regula direitos e obrigações relativos à propriedade 

industrial. Em seu artigo 42, a lei garante ao titular da patente o direito de impedir terceiros de 

produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar o produto ou processo objeto da patente. 

Esse é o mecanismo jurídico capaz de garantir que o titular possa excluir terceiros e ter acesso 

ao preço prêmio, que compensará o alto investimento que incorrera.  

No entanto, é preciso atentar para o fato de que o sistema de patentes se funda em um 

tradeoff entre acesso e incentivos. Se, por um lado, as patentes incentivam o desenvolvimento 
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de novas tecnologias e, no caso da indústria farmacêutica, de novas curas e tratamentos, por 

outro, há o que a doutrina chama de escassez artificial. (POSNER, 1974) 

Arnold Plant (1934), em clássico trabalho a respeito do tema, explicou que há uma 

particularidade no sistema de patentes (e de propriedade intelectual como um todo) em 

comparação a outros sistemas de propriedade. Enquanto a noção econômica tradicional de 

propriedade deriva da necessidade de proteção de um bem naturalmente escasso, que se torna 

apropriado, as patentes não são consequência da escassez. Pelo contrário, são uma criação 

deliberativa da legislação e, enquanto, geralmente, o instituto da propriedade privada se 

fundamenta na preservação de bens escassos, patentes permitem a criação de uma escassez 

artificial de produtos que, caso contrário, não poderiam ser mantidos em regime de 

exclusividade. 

O autor, então, destaca sua estranheza diante do Sistema:  

enquanto poderíamos esperar que as políticas públicas acerca de propriedade 

privada, normalmente, seriam direcionadas para prevenir o aumento de 

preços, no caso de propriedade industrial a legislação confere o poder de 

aumento de preços ao criar uma escassez. A intensão do legislador é que o 

investidor em invenções seja colocado em uma posição que lhe permita 

garantir uma receita a partir de um monopólio concedido a ele através da 

restrição da oferta, a fim de aumentar o preço do produto. (PLANT, 1934, p.3) 

A escassez artificial dos bens protegidos por patentes é considerada como um custo 

social, já que reduz a quantidade ofertada do bem no mercado, ainda que houvesse demanda 

para consumir a oferta ótima. Richard Posner (1974, p.11) elucida bem a questão:  

esse é o benefício dinâmico dos direitos de propriedade, e o resultado é o 

tradeoff de “acesso versus incentivos”: cobrar um preço por um bem público 

reduz o acesso a esse bem (é um custo social), tornando-o artificialmente 

escasso, mas, antes de tudo, aumenta o incentivo para que seja inventado, o 

que possivelmente é um valor social mais valioso. 

Esse custo social gerado pelas patentes é objeto de estudo de diversos autores com viés 

da Análise Econômica do Direito16. No caso de patentes farmacêuticas, como será visto no 

capítulo a seguir, a questão se torna ainda mais sensível, já que afeta o direito constitucional à 

saúde. 

                                            

16 Ricardo Nunes, em NUNES, Ricardo Dutra. Análise Econômica do Direito e o Sistema de Patentes Como 

Mecanismo de Regulação da Inovação: Comentários às Corridas por Patentes. 2016. 103f. Dissertação (Mestrado 

em Direito da Regulação). Escola de Direito do Rio de Janeiro, Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, 2016, 

argumenta que “essa ineficiência não decorre propriamente da obtenção de lucros monopolísticos pelo titular da 

patente em detrimento dos consumidores, o que constitui uma questão distributiva, mas sim do impacto que esse 

aumento de preços pode ter na produção (oferta).” 
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Por essa razão, no próximo tópico, será propício partir da análise constitucional proposta 

por Denis Borges Barbosa (2017, p.107) no sentido de que a patente, enquanto propriedade, 

deve atender a sua função social, nos termos do artigo 5º, XXIII, da CRFB/88. 

 

4.2. Os Limites da Proteção Patentária Farmacêutica e as exceções previstas 

no artigo 43, II e VII, LPI 

Como visto no capítulo anterior, apesar de servirem como um mecanismo de incentivos 

para o desenvolvimento de novos medicamentos, há um custo social decorrente do preço-

prêmio estabelecido pelo titular em um mercado monopolizado. O efeito desse custo social, no 

âmbito das patentes farmacêuticas, significa a dificuldade de acesso a medicamentos. 

Já foi explorada a importância do direito fundamental à saúde no direito pátrio. Apesar 

de este fato dever estar sempre em mente, é preciso compreender que as patentes possuem 

custos sociais em qualquer indústria, pois afetam a livre concorrência e derivam do efeito que 

o preço-prêmio causa na oferta do produto patenteado. 

Tendo em vista que as patentes vêm acompanhadas deste custo social que afeta a 

funcionalidade da livre iniciativa, fundamento da República, nos termos do artigo 1º, IV, da 

CRFB/88, o sistema patentário funciona através da lógica de que as patentes são exceções, 

enquanto o domínio público é a regra. 

Nesse sentido, Christopher Geiger (2007, p.320) é certeiro ao dizer que a “propriedade 

intelectual é uma ilha de exclusividade num oceano de liberdades”. Por isso, conforme explica 

Paula Forgioni (2010, p. 342) “exatamente porque constituem “garantia de monopólios”, 

restringindo a livre-iniciativa, os direitos de propriedade industrial devem ser encarados como 

exceção. A interpretação que a eles se dá será restritiva e não extensiva. ” 

Essa concepção dos direitos de propriedade intelectual, inclusive patentes, encontra 

fundamento diretamente na Constituição da República que, em seu artigo 5º, XXIII, perpetua o 

dever de qualquer tipo de propriedade a atender sua função social. Esse posicionamento terá 

diversas repercussões no direito patentário, em especial, restringindo os poderes do titular. 

Nesse sentido, além da interpretação restritiva dos direitos conferidos pela patente, a lei 

prevê diversos atos que podem ser praticados sem a permissão do titular do privilégio. 

(BARBOSA, 2015, p. 209) Reflexo direto disso é redação do artigo 43, da Lei 9.279/96 que 

traz uma lista de exceções ao direito do titular de excluir terceiros.  
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Particularmente, para o caso das PDPs, vale destacar as seguintes exceções 

expressamente trazidas no enunciado normativo: (inciso II) atos praticados por terceiros não 

autorizados, com finalidade experimental, relacionados a estudos ou pesquisas científicas ou 

tecnológicas; e (inciso VII) atos praticados por terceiros não autorizados, relacionados à 

invenção protegida por patente, destinados exclusivamente à produção de informações, dados 

e resultados de testes, visando à obtenção do registro de comercialização, no Brasil ou em outro 

país, para a exploração e comercialização do produto objeto da patente, após a expiração dos 

prazos estipulados no art. 40. 

Dentre esses dispositivos, o artigo 43, VII, engloba aquilo que a doutrina chama de 

Exceção Bolar17. Carlos Ari Sundfeld e Vera Montero (2018, p.10) explicam didaticamente o 

conceito. Determinadas áreas, como a saúde, exigem o registro dos produtos frente a um órgão 

governamental. No caso dos medicamentos, o registro ocorre na ANVISA e pode ser um longo 

procedimento. Diante dessa necessidade regulatória, a legislação garante que o titular de patente 

não possa impedir terceiros de produzir informações, dados e testes, ainda que a patente esteja 

plenamente vigente. 

O motivo é que caso os procedimentos exigidos pelo agente regulador somente 

pudessem ser realizados após a patente entrar em domínio público, o medicamento biossimilar, 

genérico ou similar somente receberia aprovação para ser comercializado muito tempo após a 

patente expirar. Isso, na prática, estenderia indevidamente o monopólio do titular para além do 

prazo razoável e necessário estabelecido por lei para compensar seu investimento. 

Consequentemente, a legislação permite expressamente que terceiros, ainda que não 

autorizados pelo titular da patente, realizem e concluam diversos18 procedimentos necessários 

para obter o registro sanitário que permitirá a comercialização do medicamento.  

A Exceção Bolar, contudo, não permite a venda propriamente dita do produto antes da 

expiração da patente. Ela permite, apenas, que todos os atos necessários sejam realizados para 

que no dia seguinte da expiração da patente, um medicamento concorrente possa entrar no 

mercado. 

                                            

17 Denis B. Barbosa critica o termo. Para ele, não há que se falar em Exceção, visto que as patentes são a exceção 

e o domínio público a regra. O autor prefere o termo limitação. (BARBOSA, 2017) 
18 Há exceções, como a proibição de manter em estoque. 
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O artigo 43, VII, da LPI (BRASIL, 1996) prevê explicitamente o mecanismo em questão 

no âmbito nacional. Vale ressaltar, contudo, que a Exceção Bolar não é uma novidade brasileira 

e se encontra prevista na legislação de diversos países estrangeiros, em conformidade com o 

TRIPS. (BARBOSA, 2017) 

A Exceção Bolar no âmbito das PDPs será discutida com mais detalhamento mais à 

frente, assim como a exceção prevista no artigo 43, II. Por ora, basta percebê-la como uma 

forma de restrição aos direitos patentários prevista em lei e, por isso, deverá ser interpretada em 

sua máxima extensão – extensa até o ponto necessário para concluir sua finalidade. 

Não se nega neste trabalho que o posicionamento em questão nem sempre é adotado 

pelos Tribunais. Contudo, o argumento trazido com base na bibliografia do prof. Denis B. 

Barbosa é consistente e respeitada pela Academia mundo à fora. Por essa razão, sua 

interpretação constitucional e sistemática do direito de patentes é adotada neste trabalho. 

 

4.2.1. Os limites da proteção patentária farmacêutica: A patenteabilidade farmacêutica 

no Brasil 

Se, por um lado, mesmo os produtos patenteáveis possuem grandes limites quanto ao 

seu poder de excluir, há, ainda, as hipóteses em que o legislador decidiu, por vontade própria, 

não permitir que determinados produtos sejam patenteados.19 A restrição legal quanto a objetos 

que podem ou não ser patenteados está diretamente ligada ao custo social da patente – à escassez 

artificial do objeto de proteção –, mas também pode ser fruto de mera vontade legislativa. 

Hoje, a legislação brasileira reflete vontades legais meramente deliberativas e nem tão 

relacionadas à questão do custo social. O artigo 18 da Lei 9.279/96 determina que não são 

patenteáveis: (i) o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde 

públicas; (ii) as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, 

bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e os respectivos processos de 

obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do núcleo atômico; e (iii) o todo 

ou parte dos seres vivos, exceto os micro-organismos transgênicos que atendam aos três 

                                            

19 De suma importância, uma das limitações sistemáticas às patentes é a exigência de preenchimento dos requisitos 

de patenteabilidade, quais sejam, novidade, atividade inventiva, aplicação industrial e suficiência descritiva. Este 

assunto não será objeto deste trabalho por lhe fugir do escopo. 



46 

 

 

requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicação industrial – previstos 

no art. 8º e que não sejam mera descoberta. 

Anteriormente, contudo, havia uma relação mais clara entre os objetos não patenteáveis 

por força de lei e a questão do custo social. Por questão de política pública e escolha legislativa, 

a legislação anterior, “seguindo uma longa tradição de nosso direito, e conforme à Convenção 

de Paris, excluía, por razões de interesse público, o patenteamento dos produtos e processos 

farmacêuticos”. (BARBOSA, 2017, p. 1353) 

Ocorre que o Código de Propriedade Industrial, de 1971, em seu artigo 9º, c, definia que 

não eram privilegiáveis as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-

farmacêuticos e medicamentos, de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de 

obtenção ou modificação. O Decreto-Lei 7.903/46 também trazia previsão semelhante em seu 

artigo 8º. 

A tradição brasileira, consolidada a partir de 1967, de não permitir o patenteamento de 

medicamentos foi interrompida pelo TRIPS, um tratado internacional assinado em 1994 no 

âmbito do GATT. Araújo (2010, p.73) descreve que apesar da insatisfação em vários aspectos 

por parte dos países ditos subdesenvolvidos, finalmente, na rodada do Uruguai, a Ata Final 

criou a Organização Mundial do Comércio (OMC) e o TRIPS, que seria um tratado 

administrado pela OMC através da OMPI, uma agência da ONU.  

O Decreto nº 1.355, de 1994, incorporou o TRIPS à legislação brasileira. Em seu artigo 

27, o Tratado obrigou expressamente o Brasil e os demais países signatários a permitir a 

patentabilidade de certos objetos. Dentre eles, os medicamentos. 

Com isso, a Lei 9.279/96 passou a permitir a patenteabilidade de produtos 

farmacêuticos. Inclusive, criou-se dispositivos transitórios regulando os pedidos de patentes 

farmacêuticas realizados anteriormente à mudança legal – notoriamente, as patentes de 

“mailbox” e de “pipeline” viraram objeto de debates acirrados. De todo modo, com a permissão 

legal trazida pelo TRIPS, o país passou a receber diversos pedidos de patentes farmacêuticas.  

A importância deste capítulo é evidenciar ainda mais que a proteção patentária é uma 

exceção à regra do domínio público e não necessariamente óbvia. Por isso, defende-se neste 

trabalho que os direitos dos titulares devem sempre ser interpretados de forma restritiva, 

enquanto o direito dos usuários é interpretado da forma mais extensa possível. 
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Essa noção irá nortear o capítulo seguinte, que estudará a doutrina e jurisprudência sobre 

infração patentária no Brasil em geral para, posteriormente, analisar a aplicação dos conceitos 

no âmbito das PDPs. 

Além disso, vale ressaltar, o fato juridicamente relevante é que o Brasil assumiu diante 

da comunidade internacional e de sua legislação interna o dever de proteger patentes 

farmacêuticas. Por essa razão, interesses sociais e públicos não poderão ser estendidos a ponto 

de esvaziar as patentes farmacêuticas, ainda que a adoção no Brasil seja amplamente debatida. 

 

4.3. Noções sobre Infração Patentária no Direito Brasileiro 

A noção de infração patentária é decorrente da lógica da patente enquanto direito de 

excluir. Nesse sentido, a infração de uma patente ocorre quando um terceiro não autorizado 

explora o objeto de proteção da patente, adentrando o campo de atuações exclusivas do titular. 

A delimitação material do objeto das patentes se dá pelas suas reivindicações. (PONTES DE 

MIRANDA, 1971) 

No ordenamento jurídico atual, o artigo 42 da LPI define os direitos exclusivos do 

titular: 

Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o 

seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com 

estes propósitos: 

I - produto objeto de patente; 

II - processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado. 

§ 1º Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros 

contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo. 

§ 2º Ocorrerá violação de direito da patente de processo, a que se refere o 

inciso II, quando o possuidor ou proprietário não comprovar, mediante 

determinação judicial específica, que o seu produto foi obtido por processo de 

fabricação diverso daquele protegido pela patente. 

Conforme já visto anteriormente, pelo fato de as patentes possuírem custos sociais que 

conflitam com a livre concorrência, os direitos dos titulares devem ser interpretados de maneira 

restritiva, inclusive o direito de excluir terceiros. Nos termos de Denis Borges Barbosa: 

Pelo desenho constitucional da patente – como parte da Propriedade Industrial 

– os poderes legais dos titulares são estritamente delimitados ao enunciado 

legal, não cabendo qualquer extensão ou interpretação que dilate os termos 

escritos do art. 42 da lei. Os vínculos do Direito Internacional pertinente, aliás, 

não se opõem a essa interpretação constitucionalmente inescapável do Direito 

Brasileiro. (BARBOSA, 2017, p. 1492) 
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A repressão jurídica à violação da patente abrange duas naturezas: a civil e a penal. 

Conforme os ensinamentos de Justen Filho (2018), existe a tipificação penal da conduta de 

violação direta à patente, mas também a tipificação de condutas que configuram pressupostos, 

preparação ou decorrência de tal violação. 

Por sua vez, a repressão civil engloba o direito de interdição das práticas violadoras da 

patente e o dever do infrator de indenizar as perdas e danos decorrentes por tal infração. Em 

suma, a tutela civil decorre de uma obrigação de não fazer por parte de todos da sociedade. “O 

terceiro, não titular da patente, está subordinado a uma terminação jurídica de abster-se de 

qualquer conduta direta ou indireta que infrinja a patente”. (FILHO, 2018, p. 307) 

Denis Borges Barbosa (2017, p. 1495) argumenta que:  

embora o que esteja previsto na lista civil não tenha amparo por procedimento 

criminal, em princípio o que constitua fato punível na lista criminal tem 

repercussões no direito civil, embora só nas mesmas condições de 

voluntariedade – ou seja, como resultante de dolo. 

De fato, os tribunais têm reconhecido a diferença da natureza civil e penal das infrações 

patentárias, conforme os termos dos artigos 42, 183, 184 e 185 da LPI. Como reflexo disso, as 

infrações civis abrangem mais condutas que as infrações penais. Nesse sentido: 

É certo que referida ação penal privada foi julgada improcedente tendo em 

vista que o crime de contrafação alegado não foi reconhecido porque não se 

verificou “imitação fiel” do produto patenteado (fls. 112/116). Todavia, não 

menos certo é o fato de que os requisitos sopesados e considerados para 

adequação do tipo legal nas ações penais não são os mesmos exigidos para o 

reconhecimento da responsabilidade e do dever de indenizar no âmbito civil 

(...)” (BRASIL, TJSP, 2008) 

Pedro Marcos Nunes Barbosa (2018, p. 546-547) desenvolveu a tabela a seguir, que 

auxilia na visualizar as diferenças nas modalidades de infração na esfera civil e penal: 
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Teor Civil Tipo Penal 

“Produzir objeto de patente ou produto 

obtido diretamente por processo patenteado” 

“Fabricar” 

“Usar processo” “Usar meio ou processo” 

“Usar produto objeto de patente ou produto 

obtido diretamente por processo patenteado” 

- 

- “Exportar” 

“Vender objeto de patente ou produto obtido 

diretamente por processo patenteado” 

“Vender” 

“Colocar à venda objeto de patente ou 

produto obtido diretamente por processo 

patenteado” 

“Expor a venda” 

- “Ter em estoque” 

- “Ocultar para utilização com fins 

econômicos” 

- “Receber pela utilização com fins 

econômicos” 

“Importar com o propósito de produzir, usar, 

colocar à venda, ou de vender objeto de 

patente ou produto obtido diretamente por 

processo patenteado” 

“Importar produto para utilização com fins 

econômicos que não tenha sido colocado no 

mercado externo diretamente pelo titular da 

patente ou com seu consentimento” 

“Impedir que terceiros contribuam para que 

outros pratiquem os atos referidos neste 

artigo”. 

“Fornecer componente de um produto 

patenteado, ou material ou equipamente para 

realizar um processo patenteado, desde que 

a aplicação final do componente material ou 

equipamente induza, necessariamente, à 

exploração do objeto da patente”. 

- “Ainda que a violação não atinja todas as 

reivindicações da patente” 

- “Utilização de meios equivalentes ao objeto 

da patente” 

Tabela 8: Tipos Penais em comparação com Tipos Cíveis 

Fonte: BARBOSA (2018) 
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4.4. As Infrações Patentárias em Espécie: A Exposição/Colocação à Venda 

como Infração Autônoma 

A partir dos dispositivos legais citados na lei e esquematizados por Pedro Marcos N. 

Barbosa (2018, p. 546-547), é possível realizar a análise específica de cada modalidade de 

infração patentária. Para este trabalho, por se tratarem das modalidades de infração mais 

significativas no âmbito de discussão das PDPs, as infrações nas modalidades de (i) produzir; 

(ii) usar produto, meio ou processo; (iii) importar; e (iv) vender e colocar à venda, receberão 

maior destaque. 

Em relação ao tipo “produzir”, Denis B. Barbosa (2017, p. 1496) refuta a doutrina 

clássica de autores como Gama Cerqueira e Pontes de Miranda20 e defende que a produção 

infratora ocorre quando se perfaz a industrialização do produto, tal como definido pela 

legislação, realizando a solução técnica reivindicada.  

Em relação ao tipo “usar”, “aquele que usa de produto que foi fabricado por terceiros, 

sem consentimento do titular, igualmente será sujeito a interdição, embora nem sempre, e 

dificilmente, à responsabilidade civil. ” (BARBOSA, 2018, p. 557) Maiores noções a respeito 

dessa modalidade de infração serão apresentadas mais adiante, durante a análise de 

possibilidade de infração nas fases III e IV das PDPs. 

Em relação à importação, nos ensinamentos de Pontes de Miranda (1971), é crime 

introduzir produto que foi patenteado no Brasil, sendo fabricado contra direito no estrangeiro 

ou no Brasil. Denis Borges Barbosa (2017, p. 1499) argumenta que para se configurar a infração 

por importação, é essencial a compreensão da finalidade da importação no caso concreto. A 

importação vedada é a preterintencional. 

A infração por expor/colocar à venda é particularmente importante para a compreensão 

das infrações patentárias no âmbito das PDPs. É interessante perceber que o legislador conferiu 

ao titular da patente o poder de excluir terceiros utilizando-se de um controle vertical dos atos 

comerciais: da produção, passando pela venda, até mesmo à exportação. (BARBOSA, 2018) 

                                            

20 Pontes de Miranda (1971, p. 223), por sua vez, dizia que “no uso exclusivo, compreende-se, em se tratando de 

produtos novos, o poder de fabricar, expor à venda e vender, com exclusão de qualquer outra pessoa, o produto 

que foi patenteado, ou, em se tratando de patente de meios novos ou de aplicações novas de meios conhecidos, o 

poder de empregar, com exclusão de qualquer outra pessoa, o meio ou o processo patenteado. Se alguém, que não 

o titular ou alguém a quem ele outorgou direito de uso, com ou sem exclusividade, ou a quem foi licenciada, 

obrigatoriamente, a patente, usa o objeto da patente, dá-se a infração, ou melhor, a ofensa ao direito de propriedade 

do titular da patente. Se está em causa produto, punem-se a fabricação, a importação, a exposição à venda, o 

ocultamento ou recebimento para fim de venda e a venda em si mesma”. 
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Também é importante notar que, no artigo 42, o legislador preferiu utilizar o termo 

“colocar à venda” em vez de “expor ou oferecer” à venda, como fez na tipificação penal. Com 

isso em mente, a doutrina tem observado importantes diferenças entre as expressões. (GARCIA, 

2005, p.85)  

De acordo com Balmes Vega Garcia (2005, p. 87): “a exposição consiste na 

apresentação pública do produto objetivando sua comercialização. A colocação ou oferta à 

venda sinaliza que o produto, ainda que não presente no local, está à venda. Dos dois conceitos, 

o segundo é mais amplo. ” 

 Sendo o conceito mais amplo, é natural que seja mais fácil infringi-lo. Não à toa trata-

se de uma infração civil e não penal. Nesse sentido, o próprio autor destaca: 

Pode-se imaginar uma operação de colocação à venda efetuada de todas as 

formas: anúncios na mídia, painéis publicitários, envio de mala direta, rede 

mundial de computadores, impressos. Pode ocorrer a colocação à venda sem 

que o produto tenha sido legalmente introduzido no País ou que não se 

realizem vendas no recinto da exposição. O fato de que o local da exposição 

constitui um entreposto aduaneiro não lhe confere extraterritorialidade, de 

modo que o produto, ainda que não importado, não deixa de ser apresentado, 

exposto, exibido a uma clientela que vai conhece-lo, podendo adquiri-lo. 

Portanto, conta a exposição, apresentação, exibição do produto a um público 

que poderá, conhecendo-o, vir a negociá-lo, potencial e eventualmente. A 

colocação à venda pode ocorrer independentemente da conclusão de qualquer 

venda. (GARCIA, 2005, p. 87) 

Como pode ser extraído do trecho acima, o autor, que é Doutor em Direito e Tecnologia 

pela USP e especialista em Propriedade Industrial pela Faculdade de Direito de Estrasburgo, 

defende a infração por exposição/colocação à venda como uma forma de infração independente 

– ilegal por si só. Inclusive, entende que ainda que a venda não venha a ser consumada, a oferta 

à venda é uma infração autônoma. 

Há outros autores que também entendem a exposição/colocação à venda como uma 

infração independente. É o caso de Gustavo Tepedino (2018, p. 6), que em um parecer jurídico 

alega que “a simples submissão de proposta constitui ato ilícito, por representar negócio jurídico 

vinculante em relação à bem jurídico alheio, qual seja, a patente. Programação para que a venda 

se efetue apenas após o término da vigência da patente não tem o condão de tornar lícita a 

oferta. ” 

Para Justen Filho (2018, p. 311), também nesse sentido, “para fins do art. 42 da Lei 

9.279, (...) o dispositivo apanha todas as condutas que materializem uma vontade, ainda que 
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inicial, imperfeita e não completa, de promover a comercialização de um produto objeto da 

patente de invenção. ” 

De acordo com o Instituto Dannemann Siemsen (2013, p. 405), a configuração de 

infração pressupõe “a exportação ou a venda ou o oferecimento à venda ou o possuir em estoque 

ou a ocultação ou o recebimento de produto fabricado com violação à patente. ” O uso reiterado 

da conjunção coordenativa alternativa “ou”, no trecho citado, denota que qualquer uma das 

práticas, de forma independente, consiste em infração. 

De maneira mais incisiva, Tinoco Soares (1998, p. 762) defende que a infração não se 

limita apenas à produção e ao uso, mas também “consiste da sua alienação, mostragem de 

qualquer forma e pela apresentação e/ou oferecimento por qualquer meio. ” O autor ainda 

entende que “muito embora não se concretize a venda, o crime se perpetra pela simples 

exposição ou oferecimento. ” (TINOCO SOARES, 1998, p. 763) 

Na doutrina clássica, Alexandra Gnocchi (1981, p. 187) se junta a autores como Pontes 

de Miranda e Gama Cerqueira na defesa deste entendimento. Gama Cerqueira (1982), destaca 

ao longo de sua clássica obra “Tratado da Propriedade Industrial”  que a exposição à venda 

constitui delito diferente da produção e do uso, mas assemelhado à contrafação. Nas palavras 

do autor “a venda e a exposição à venda constituem delitos diferentes, sendo que um não 

absorve o outro”. (GAMA CERQUEIRA, 1982, p. 553). 

Pontes de Miranda (1971) também entende dessa maneira. Isso se expressa em diversos 

trechos da sua obra. Para ele “o fato de expor à venda, ainda que o agente não haja fabricado, 

nem vendido, é crime” (PONTES DE MIRANDA, 1971, p. 234) e “quem quer que pratique 

algum dos atos do art. 169 do Decreto-lei n. 7.903, sem ter direito a praticá-lo (e.g., somente 

poderia vender em São Paulo, ou somente poderia fabricar até 31 de dezembro de 1957), 

infringe a lei”. (PONTES DE MIRANDA, 1971, p. 228)  

O autor se referia, à época, ao artigo 169, III, do Decreto-lei n. 7.903 que possui redação 

muito próxima à legislação atual: 
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Decreto-lei n. 7903 de 1945 Código Penal de 1940 

(CPI 1971) 

Lei Nº 9.279, de 14 de maio de 

1996. 

Art. 169. Violar direitos de 

privilégio de invenção: 

Artigo 187. Violar direito 

de privilégio de invenção 

ou de descoberta:  

Art. 183. Comete crime contra 

patente de invenção ou de modelo 

de utilidade quem: 

I. fabricando, sem autorização do 

concessionário ou cessionário, o 

Produto que é objeto de privilégio 

de invenção;  

I – fabricando, sem 

autorização do 

concessionário ou 

cessionário, o Produto que 

é objeto de privilégio;  

I - fabrica produto que seja objeto 

de patente de invenção ou de 

modelo de utilidade, sem 

autorização do titular; ou 

II. usando meio ou processo que é 

objeto de privilégio de invenção, 

sem autorização do 

concessionário ou cessionário;  

II. usando meio ou 

processo que é objeto de 

privilégio 

II - usa meio ou processo que seja 

objeto de patente de invenção, sem 

autorização do titular. 

- - Pena – detenção, de 3 (três) meses 

a 1 (um) ano, ou multa. 

III. importando, vendendo, 

expondo à venda, ocultando ou 

recebendo, para o fim de ser 

vendido, produto fabricado com 

violação de privilégio de 

invenção. 

III. importando, vendendo, 

expondo à venda, 

ocultando ou recebendo, 

para o fim de ser vendido, 

produto fabricado com 

violação de privilégio 

Art. 184. Comete crime contra 

patente de invenção ou de modelo 

de utilidade quem: 

- - I - exporta, vende, expõe ou 

oferece à venda, tem em estoque, 

oculta ou recebe, para utilização 

com fins econômicos, produto 

fabricado com violação de patente 

de invenção ou de modelo de 

utilidade, ou obtido por meio ou 

processo patenteado; ou 

- 

 

 

- II - importa produto que seja 

objeto de patente de invenção ou 

de modelo de utilidade ou obtido 

por meio ou processo patenteado 

no País, para os fins previstos no 

inciso anterior, e que não tenha 

sido colocado no mercado externo 

diretamente pelo titular da patente 

ou com seu consentimento. 

 

Pena – detenção de seis meses a 

um ano e multa de mil a quinze mil 

cruzeiros.  

Pena – detenção de seis 

meses a um ano e multa de 

um conto a quinze contos 

de réis. 

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 

(três) meses, ou multa. 

Tabela 9: Decreto-lei n. 7.903/45 em comparação à Lei Nº 9.279/96 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Por outro lado, Denis B. Barbosa (2017, p. 1500) argumenta que, tradicionalmente, o 

Direito pátrio entende que os tipos infratores da venda, exposição/colocação à venda, entre 

outros, são meros acessórios da violação principal, qual seja produzir ou usar. Assim, não 

havendo fabricação ou uso de processo que infrinja patente, não haverá lesão da patente. 

Pedro Marcos Barbosa (2018, p. 467) explica que o motivo disso é que “pela ação do 

art. 43, IV a VI, (exaustão dos direitos), toda a venda, ou exposição à venda, efetuada após a 

primeira operação em que o titular teve ocasião de haver a parcela de seu investimento atribuível 

à unidade, (...) está fora do alcance da patente. ” 

Essa disputa está no centro do debate acerca da possibilidade de infração patentária no 

âmbito das PDPs, em especial, aquelas que ainda se encontram nas Fases I e II. Se o 

posicionamento dos professores Denis B. Barbosa e Pedro Marcos N. Barbosa estivesse correto, 

a mera exposição/colocação à venda não seria considerada uma infração patentária por si só, de 

modo que, consequentemente, os projetos de proposta de PDP (Fases I e II) nunca poderiam 

configurar infração patentária. 

Contudo, parece correto o entendimento de que a exposição/colocação à venda é uma 

infração autônoma. A revisão bibliográfica feita neste capítulo mostrou que autores clássicos já 

entendiam se tratar de infrações independentes, mesmo quando a lei, ainda que similar, possuía 

um único artigo tipificando os tipos infratores.  

Além da revisão bibliográfica, acrescenta-se, aqui, dois argumentos no sentido da 

exposição/colocação à venda ser uma infração autônoma. 

O primeiro: enquanto na legislação anterior, como visto no quadro acima, havia apenas 

um artigo penal para todos os tipos de infração de patentes, na legislação atual escolheu-se por 

separar os tipos em dois dispositivos distintos. O primeiro tipo (artigo 183) engloba a fabricação 

e o uso. O segundo tipo (artigo 184) engloba as demais infrações.  

Ou seja, o entendimento, chamado de tradicional por Denis B. Barbosa, de que há 

infrações principais e acessórias parece ter sido desenvolvido diante de uma legislação que 

continha apenas um único dispositivo legal englobando todas as modalidades de infração. Hoje, 

por outro lado, a LPI deliberadamente separou as formas de infração em dois artigos distintos, 

evidenciando a independência entre as modalidades de infração. 

Importante notar, ainda, que o legislador levou em consideração que a conduta de 

produzir e usar é mais reprovável que a de meramente expor/ofertar à venda. Por essa razão, as 
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penas-base são diferentes. A diferença nas penas-base também demonstra com clareza a 

vontade do legislador em tipificar as condutas de modo independente. 

O segundo argumento é que nem sempre a justificativa de que houve exaustão de direito 

será aplicável. De fato, essa situação ocorrerá, por exemplo, na hipótese de um indivíduo 

adquirir o produto patenteado de maneira lícita com o intuito de revende-lo por preço maior. 

Em uma situação como essa, o titular já terá auferido recompensa suficiente pelo seu 

investimento e, nesse caso, seria absurdo crer que a oferta à venda realizada infringiria o direito 

de patente do titular. Afinal, já compensou os investimentos do titular. (DI BLASI, 1962, p.146 

e LOUREIRO, 1999, p.110) 

No entanto, há situações em que a exaustão de direitos não ocorre. Imagine, por 

exemplo, que um consumidor está analisando se comprará ou não um produto patenteado. Eis 

que ele é exposto a um anúncio de que um terceiro irá comercializar aquele produto por um 

preço mais baixo daqui a um ano, quando a patente expirará. Possivelmente, a depender da 

natureza do produto, o consumidor preferirá aguardar a expiração da patente, deixando de 

comprar do titular e lhe causando danos.  

A premissa desse raciocínio é que não necessariamente após a expiração da patente 

outro agente ofertará o produto, de modo que o consumidor não tenderia, necessariamente, a 

esperar a expiração da patente para decidir compra-lo ou não. Ao ser exposto a essa oferta, tem 

sua tendência de comportamento modificada, deixando de adquirir o produto e aguardando a 

expiração de sua patente. Por isso, a colocação/exposição à venda, independentemente de 

produção ou não do objeto da patente e da consumação da venda durante a vigência da patente, 

já pode causar danos ao titular, sendo merecedora de tutela jurídica. 

Do mais, não há razão aparente para que o legislador tivesse incluído expressamente os 

tipos “oferta à venda” e “colocação à venda” se não constituíssem infrações em si. Não há 

elementos na legislação atual que levem à compreensão de que as infrações são acessórias ou 

principais. Se há danos decorrentes da infração em questão, dependerá de aferição no caso 

concreto. Contudo, para fins de impedir que o terceiro continue infringindo, basta a mera 

exposição/colocação à venda como modo de infração à patente. 

No sentido de que pouco importa a ocorrência de dano para configuração de infração 

patentária, Pontes de Miranda (1971, p. 227) ensinava que: 

Segundo os princípios que temos exposto, repetidas vezes, neste Tratado, não 

é preciso haver dano para que haja ofensa ao direito de propriedade. Se, de 
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ordinário, a ofensa à propriedade industrial do titular da patente danifica, pode 

ocorrer que nenhum dano resulte. 

Para o caso das PDPs, não haverá esse tipo de dano narrado hipoteticamente acima. 

Afinal, o Governo não deixará de adquirir o medicamento da titular da patente enquanto 

aguarda a produção de produtos pelos participantes da PDP. Porém, essa discussão alcança 

apenas debates casuísticos de dever de reparação de danos ou não. Desse modo, a falta de danos, 

por si só, não impede a configuração da infração, justificando a interrupção da parceria. 

A Jurisprudência nacional é escassa sobre a exposição/colocação à venda se tratar de 

infração acessória ou autônoma, mas há decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que trata 

da questão. A controvérsia envolvia a farmacêutica britânica Astrazeneca e a brasileira 

Eurofarma. A autora Astrazeneca alegou que a ré Eurofarma requereu registro na ANVISA de 

medicamento genérico ao Faslodex (Fulvestranto), protegido pela patente PI0107445-8, de 

titularidade da autora.  

A autora ainda alegava que a ré disponibilizava uma lista de medicamentos em seu 

website. Dentre os medicamentos listados, constava o medicamento patenteado pela autora, 

apesar de não estar disponível para venda ou mesmo ter seu futuro preço indicado. A juíza, em 

primeira instância, concedeu liminar para que a Ré retirasse o medicamento de sua lista, por se 

tratar de uma oferta à venda. (BRASIL, TJSP, 2014) 

Em Decisão proferida em sede de Agravo de Instrumento, do Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo, o Desembargador entendeu que, nos termos do artigo 43, VII, da LPI, 

terceiros não estão impedidos de praticar atos visando a obtenção de registro de comercialização 

para que explore o produto objeto da patente após sua expiração e enfatizou que a 

comercialização do medicamento genérico só poderia ser realizada após a expiração da patente. 

(BRASIL, TJSP, 2014) 

Ou seja, no caso em tela, o Tribunal entendeu que o simples pedido de registro na 

ANVISA não significaria a infração à patente (Exceção Bolar) e que o mero cogitar se haverá 

exploração do produto patenteado não configura infração. 

Em sede de apelação, onde o mérito foi julgado em segunda instância, o Tribunal 

confirmou a tese de que o pedido de registro junto à ANVISA está protegido pela Exceção 

Bolar. Contudo, uma vez que a patente estava em vigência, o réu estava infringindo a patente 

do autor ao listar tal medicamento em seu website. Nas palavras proclamadas no Acórdão: 
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Assim, embora não se possa impedir a ré de buscar registro junto à ANVISA, 

não pode ela efetivamente produzir, usar, expor ou colocar à venda, vender, 

importar, exportar, ter em estoque, ocultar ou receber, para utilização com fins 

econômicos, produto fabricado com violação aos direitos de propriedade 

industrial das autoras, porque a apelante somente poderá, por lei, 

comercializar o medicamento genérico após expirado o prazo da patente das 

apeladas. (BRASIL, TJSP, 2014) 

No caso, a empresa efetivamente tinha o seu pedido de registro de medicamento 

genérico e listava o produto em seu website. A Ré teve seu direito a manter o processo 

administrativo na ANVISA, conforme determina a Exceção Bolar, mas foi condenada a retirar 

o medicamento da sua lista fornecida através da internet.  

Com isso, a decisão foi no sentido de que o simples fato de um terceiro indicar um 

produto na lista de medicamentos desenvolvidos pela empresa configura colocação à venda e 

que isso, por si só, é um ato infrator que deve ser impedido pelo Tribunal. 

A ementa tem o seguinte teor: 

CERCEAMENTO DE DEFESA Produção de prova pericial – 

Desnecessidade Elementos fáticos, aliados às provas até então produzidas, que 

permitiam ao magistrado sentenciar o feito desde logo. Preliminar rejeitada. 

AÇÃO INIBITÓRIA - Pretensão de a ré se abster de praticar qualquer ato 

violador da patente de titularidade das autoras Suspensão do processo em 

razão de ação ajuizada na Justiça Federal, na qual se questiona a nulidade da 

patente das autoras da presente ação inibitória Irrazoabilidade no caso Objeto 

das ações distintos, devendo cada prova ser produzida nas respectivas ações 

propostas Patente que, estando dentro de sua validade, permite que seu titular 

zele por sua proteção Ação de nulidade de patente, ademais, que somente foi 

ajuizada após a distribuição da presente ação inibitória - Alegação de 

prejudicialidade externa afastada. AÇÃO INIBITÓRIA Pretensão de a ré se 

abster de praticar qualquer ato violador da patente de titularidade das autoras 

Ré que deve mesmo se abster de produzir, usar, expor ou colocar à venda, 

vender, importar, exportar, ter em estoque, ocultar ou receber, para utilização 

com fins econômicos, produto fabricado com violação aos direitos de 

propriedade industrial das autoras Possibilidade, todavia, de requerer registro 

sanitário do genérico junto à ANVISA - Inteligência do inc. VII, do art. 43 da 

Lei nº 9279/96, que não impede terceiro, ainda que sem o consentimento do 

titular do direito de patente, a praticar atos visando exclusivamente a obtenção 

de registro de comercialização, no Brasil ou em outro país, para exploração 

do produto objeto da patente, que somente poderá fazê-lo após a expiração 

dos prazos estipulados no art. 40 Recurso provido, em parte. (BRASIL, TJSP, 

2014) 

A decisão guarda diversas semelhanças e diferenças com os casos das PDPs, mas sugere 

que o entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo é no sentido de que a 

exposição/colocação à venda é uma infração por si só. Reitera-se, contudo, que se trata apenas 

de um precedente não vinculante. Não há jurisprudência firmada sobre o tema.  
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Diante dos argumentos apresentados, portanto, entende-se, para fins deste trabalho, que 

as infrações de colocação à venda e exposição/oferta à venda são infrações independentes – 

ilegais por si só. 
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5. INFRAÇÃO PATENTÁRIA NO ÂMBITO DAS PDPS 

Antes de entrar nas análises específicas, é importante estabelecer algumas das premissas 

desenvolvidas até aqui. Em primeiro lugar, adota-se o posicionamento de que os direitos do 

titular da patente devem ser sempre interpretados de modo restritivo, em respeito à construção 

constitucional do tema, que é reflexo do custo social obtido pelas patentes. 

A segunda premissa é que havendo infração patentária no âmbito das PDPs, o titular 

poderá impedir a sua realização ou conclusão, conforme a noção de direito de patente como 

direito de exclusão. Além disso, eventualmente, poderá ser reparado por danos, se houver, 

conforme os artigos 44 e 50 da LPI. (BRASIL, 1996) 

A terceira premissa é a de que a exposição à venda e a colocação à venda, a despeito do 

respeitável posicionamento de Denis Borges Barbosa, não são meros acessórios à infração 

principal de produzir ou usar. O ato de expor/colocar à venda é, em si só, uma infração 

patentária. A configuração do ilícito civil, contudo, é mais abrangente que a configuração do 

ilícito penal. 

A quarta premissa é a de que até a Fase III da PDP não há produção ou fornecimento de 

medicamento. Na Fase I, há, apenas, submissão da proposta de projeto de PDP por instituição 

pública com entidade privada, avaliação da proposta e assinatura do Termo de Compromisso 

entre MS e o ente público. Na Fase II, por sua vez, há apenas assinatura do Contrato de Parceria, 

co-desenvolvimento do produto e registro do produto pela entidade privada ou pela pública. 

A última premissa é trazida agora. Há autores, como Marcel Justen Filho (2018, p. 321), 

que entendem que uma PDP é um único negócio jurídico abrangente e que, por isso, não há que 

se falar em infração pela fase da PDP. Para ele, como a decorrência natural das fases da PDP 

chegará a um resultado único, há que se falar em uma PDP infratora como um todo, sendo 

irrelevante a fase em que se encontra. 

Aqui se discorda deste posicionamento. Cada etapa da PDP constitui diversos negócios 

e atos jurídicos eivados de valor em si próprios. Nesse sentido, a simples submissão de proposta 

de projeto de PDP é um ato diferente da celebração do contrato de compra e venda firmado com 

o SUS. Tanto é assim que diversas PDPs foram extintas no decorrer de suas fases, nunca 

concretizando a etapa de fornecimento ao SUS. (ANEXO 2) 

Uma última consideração é a de que a análise feita aqui abrange apenas as PDPs 

orientadas à criação de novas tecnologias, nos termos sugeridos pela autora Pollyana Varrichio 
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– nessa terminologia, “novo” não possui a mesma denotação que a LPI o proporciona. Em 

especial, estarão em mente as PDPs que têm como objetivo a criação de medicamentos 

biosimilares. 

 

5.1. As Limitações à Violação de Patentes Previstas nos Próprios 

Regulamentos das PDPs e o Dever de Observar a LPI 

É importante levar em consideração que além de se aplicar a legislação geral acerca de 

direitos patentários, para fins de análise de infrações no âmbito das PDPs, é preciso analisar as 

normas infra legais específicas. 

Nesse sentido, as propostas de projeto de PDP devem seguir o que está determinado na 

Portaria n.º 2.531/2014. O artigo 14, III, da referida norma determina as diretrizes a serem 

observadas quanto à propriedade intelectual: 

Art. 14. A elaboração de proposta de projeto de PDP observará as seguintes 

diretrizes: 

III - quanto à propriedade intelectual: 

a) a pesquisa, o desenvolvimento e a fabricação dos produtos a serem 

adquiridos no âmbito da PDP seguirão a legislação vigente; e 

b) devem ser informados os números dos documentos das patentes concedidas 

ou em processamento no país, relacionados à produção e transferência de 

tecnologia do produto objeto de PDP, indicando seus respectivos titulares e a 

sua vigência; 

Além disso, o artigo 22, VIII, da mesma Portaria determina que na análise de mérito da 

proposta de projeto de PDP, a observância da legislação de propriedade intelectual em vigor 

será considerada como requisito. 

Da leitura destas normas, Tepedino (2018, p. 24) extrai a seguinte interpretação:  

caso exista patente relativa ao medicamento que se pretende fornecer ao 

Ministério da Saúde, a PDP há de respeitar necessariamente a patente em 

questão, a qual traduz a propriedade privada da invenção, exigindo-se, por isso 

mesmo, a participação do seu titular na Parceria ou de terceiros por ele 

autorizados. 

Respeitosamente, discorda-se em parte da interpretação do professor Tepedino. Não há 

discussão sobre a necessidade de as PDPs deverem observar a legislação patentária vigente. 

Nesse ponto, ele possui razão. Contudo, a interpretação das normas infralegais que regulam as 

PDPs não presumem que os projetos só podem ocorrer com a participação ou autorização do 

titular. 
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Isso é evidenciado no artigo 14, VIII, “e”, da Portaria 2.531/14, que diz que “para 

produtos com prazo de expiração de patente a ocorrer durante as fases do projeto executivo, 

será apresentado estudo com as projeções de redução de preços compatíveis com o novo 

patamar de mercado”. 

Nitidamente, a Portaria previu a hipótese de os projetos de PDPs serem apresentados 

ainda na vigência de patentes que irão expirar no decorrer das parcerias. Caso contrário, não 

traria um dispositivo como o artigo 14, VIII, “e”, que regula a questão do preço em PDPs com 

patente vigente. Por isso, não há que se falar em uma interpretação das normas infra legais que 

tornam evidente a necessidade de participação ou autorização do titular.  

 Apesar de se discordar da extensão dada à interpretação do professor Tepedino, não há 

como negar que as PDPs não foram pensadas como um meio de burlar o sistema de propriedade 

industrial. Pelo contrário. Tanto é assim que sua própria regulamentação exige que a legislação 

seja levada em consideração. Nesse sentido, Justen Filho (2018, p. 343) entende que “a PDP 

não se constitui em instituto jurídico destinado a frustrar os direitos de patente. ” 

 Como consequência, não há que se argumentar que o fato das PDPs possuírem uma 

função social relevante deve eximi-las de qualquer culpa quanto a eventuais infrações. Isso por 

dois motivos: o primeiro é que a própria regulamentação das PDPs exige a observância da 

legislação patentária relevante; a segunda é que tal interpretação esvaziaria a previsão legal de 

proteção às patentes farmacêuticas. Apesar de tal escolha legislativa ser debatida com paixão 

pela sociedade, o fato juridicamente relevante é que, conforme analisado anteriormente, o Brasil 

se comprometeu com a comunidade internacional a respeitar tais direitos e internalizou tal dever 

em sua legislação. Portanto, o interesse público, por si só, não terá o condão de escusar 

potenciais infratores. 

 Apesar de, portanto, existir o efetivo dever de as PDPs respeitarem a legislação 

patentária vigente, é cristalino que as diretrizes amplas e genéricas propostas pela regulação 

infra legal específica não são suficientes para solucionar a questão. Afinal, o debate é interno 

quanto à legislação patentária – discute-se se os atos contidos nas fases das PDPs infringem ou 

não a legislação patentária geral.21 

                                            

21 Esse trabalho não tem como intuito propor mudanças na regulação das PDPs. Contudo, vale a instigação para 

que se pesquise e que se estude mais as possibilidades para que se resolva com maior segurança jurídica a questão. 

Uma possibilidade a ser estudada seria, por exemplo, a possibilidade de alteração do artigo 43 da LPI para incluir 
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 Para sugerir uma resposta a essa questão, esse trabalho analisará a possibilidade de 

infração em cada fase. As fases I e II serão analisadas em conjunto. Primeiramente, será 

analisado se os atos praticados nestas fases consistem “oferta a venda” nos termos da legislação 

e se isso representa uma possível violação nas esferas civil e penal. Afinal, definiu-se como 

premissa construída ao longo deste trabalho que a oferta à venda é uma infração em si só e não 

acessória à principal. Contudo, isso não resolve a questão acerca de os atos consumados durante 

as Fases I e II das PDPs serem caracterizados ou não como oferta à venda.  

 Além disso, será discutido se as exceções do artigo 43, incisos II e VII englobam as 

PDPs, pois isso poderá barrar o direito do titular de impedir ou interromper a parceria, ainda 

que os atos praticados fossem enquadrados como oferta à venda. 

 A análise das fases III e IV será mais simples e será realizada a partir da classificação 

de PDPs conforme os players envolvidos. Nessas fases, como já se desenvolveu a tecnologia, 

se obteve o registro e se firmou o contrato de fornecimento, não haverá que se falar nas exceções 

do artigo 43. 

 

5.2. Infrações Patentárias nas Fases I e II das PDPs: Fases I e II Não 

Consistem em Oferta à Venda 

Como visto anteriormente, as Fases I e II ainda consistem da “proposta de projeto de 

PDP”. De acordo com a doutrina especializada (BARBOZA, 2018), a noção de oferta à venda 

trazida pela legislação de propriedade industrial é equivalente à de “proposta” no Direito Civil 

Brasileiro. Nesse sentido, pouco importa que as fases iniciais das PDPs ainda sejam 

denominadas de “propostas de projeto de PDP”. Faz-se necessário, na realidade, analisar se as 

Fases I e II podem ser caracterizadas como proposta para fins da legislação civil sobre o tema. 

 De maneira ampla, a proposta é entendida como “uma declaração de vontade dirigida a 

outra pessoa ou a um grupo de pessoas” (VENOSA, 2005). Tepedino argumenta que para o 

Direito Civil Brasileiro, a proposta traduz a oferta de um contrato dirigida pelo proponente ao 

oblato. Caso seja aceita, a proposta se aperfeiçoa, passando a ser plenamente válida e eficaz. 

(TEPEDINO, 2018, p.22)  

                                            

expressamente as PDPs como limite de alcance das patentes. Essa discussão, contudo, deverá necessariamente 

enfrentar os compromissos firmados pelo Brasil através do TRIPS. 
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 Os artigos 427 e seguintes do Código Civil regulam a noção de proposta de contrato. O 

artigo 427, do Código Civil Brasileiro determina que a proposta obriga o proponente, se o 

contrato não resultar dos termos dela, da natureza do negócio ou das circunstâncias do caso.   

 Barboza (2018, p. 24) explica que a aceitação da proposta configura o consentimento, 

motivo pelo qual a proposta e a aceitação são consideradas como elementos preliminares 

essenciais a todo e qualquer contrato (SERPA LOPES, 1996, p. 100). Assim, de acordo com 

Orlando Gomes (1997, p.57), a proposta se inscreve dentre os atos pré-negociais, portanto, 

anterior à consubstanciação do contrato. 

 Considerando que a obrigatoriedade da proposta feita à pessoa determinada visa a 

preservação da estabilidade e segurança das relações sociais (RODRIGUES, 1999, p. 61), para 

que produza a plenitude de suas consequências legais, a proposta deve ser completa. Ou seja, 

como explica Barboza (2018, p. 32):  

Considerando sua obrigatoriedade e seus efeitos, a proposta deve ser 

completa, isto é, deve apresentar os elementos necessários à criação da relação 

contratual, pelo simples ato de aceitação da pessoa a quem se dirige 

(designado oblato), e à vinculação do proponente (denominado policitante), 

quando não houver previsão de arrependimento.  

A explicação da autora se refere ao artigo 429 do Código Civil que estabelece que “a 

oferta ao público equivale à proposta quando encerra os requisitos essenciais ao contrato, salvo 

se o contrário resultar das circunstâncias ou dos usos.” 

A consequência lógica do preenchimento de todos os elementos essenciais do contrato, 

é que para que a oferta se torne um contrato, basta a aceitação por parte do oblato. Nesse sentido, 

é valiosa a contribuição de Carvalho Santos (1989, p. 64): 

a proposta contém todos os elementos do contrato, de forma que a pessoa que 

deseja aderir nada mais precisa fazer do que manifestar o seu consentimento, 

a sua aquiescência. No convite, ao invés, o interessado é convocado a vir 

ajustar com quem o formula as bases da convenção a fazer, o que mostra que 

não há ainda nada fixado, não podendo haver, por conseguinte, nenhum 

contrato proposto a quem quer que seja.  

 Desse modo, para que as Fases I e II das PDPs sejam consideradas ofertas no sentido da 

legislação, é necessário analisar se os requisitos essenciais do contrato administrativo já estão 

presentes nas Fases I e II. 

 O contrato administrativo é definido por Marçal Justen Filho (2010, p.468) como 

“acordo de vontades destinado a criar, modificar ou extinguir direitos e obrigações, tal como 
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facultado legislativamente e em que pelo menos uma das partes atua no exercício da função 

administrativa.” 

 O artigo 55 da Lei 8.666/93 determina as cláusulas necessárias do contrato 

administrativo. O artigo 14 da Portaria 2.531/14, por sua vez, determina os itens necessários 

para a proposta de projeto de PDP. 

 O quadro abaixo compara os dois dispositivos: 
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Requisitos essenciais do administrativo 

(Artigo 55 da Lei 8.666/93) 

Elementos definidos já nas Fases I e II 

(Artigo 14 e outros da Portaria 2.531/14) 

O objeto e seus elementos característicos;  

 

I - quanto ao objeto, será informado: 

a) os produtos constantes da lista de produtos 

estratégicos para o SUS que serão objeto do 

desenvolvimento, transferência e absorção de 

tecnologia do produto objeto da PDP; 

b) as especificações dos produtos que serão 

objeto do desenvolvimento, transferência e 

absorção de tecnologia do produto objeto da 

PDP, conforme definido em ato do 

Ministério da Saúde; e 

c) o prazo de vigência da PDP e o 

cronograma de sua implementação, 

observadas as disposições desta Portaria; 

O regime de execução ou a forma de 

fornecimento;  

V - quanto aos cronogramas do projeto 

executivo: 

a) o prazo de vigência da PDP será proposto 

de acordo com a complexidade tecnológica 

para a internalização da tecnologia no País, 

respeitado o limite máximo de 10 (dez) anos; 

b) as atividades prévias ao registro do 

produto na Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA), referentes à 

implementação do projeto de PDP, constarão 

do cronograma, detalhando-se os prazos 

previstos para a conclusão e os responsáveis 

pela execução de cada item do cronograma; 

c) o cronograma apresentado para as fases de 

estabelecimento de PDP deve ser detalhado, 

contendo cronogramas físico e financeiro 

compatíveis com a evolução das atividades e 

com a necessidade dos recursos, atendendo-

se, no mínimo, aos itens apontados no 

modelo de projeto executivo; e 

O preço e as condições de pagamento, os 

critérios, data-base e periodicidade do 

reajustamento de preços, os critérios de 

atualização monetária entre a data do 

adimplemento das obrigações e a do efetivo 

pagamento; 

VIII - quanto à proposta de preço de venda e 

estimativa da capacidade de oferta: 

a) serão apresentadas propostas com os 

valores unitários anuais em termos nominais 

e a capacidade de oferta anual do produto 

para o período do projeto; 

b) os preços propostos serão compatíveis 

com os praticados pelo SUS e, quando 
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necessário, aos preços de mercados 

internacionais dos países contemplados pela 

Câmara de Regulação do Mercado de 

Medicamentos (CMED), considerando os 

princípios da econonomicidade e da 

vantajosidade; 

c) serão apresentados preços em escala 

decrescente dos valores, em bases reais, que 

serão consideradas em função da variação do 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

Amplo (IPCA) ou índices setoriais de preços 

e, no que couber, a taxa de variação cambial, 

respeitando a regulação da CMED; 

d) para a proposta de preços e estimativa da 

capacidade de oferta, serão utilizadas como 

fonte de dados: (...) 

Os prazos de início de etapas de execução, de 

conclusão, de entrega, de observação e de 

recebimento definitivo, conforme o caso; 

V - quanto à documentação para registro e 

certificação: 

d) identificação do início de cada uma das 

fases do processo de estabelecimento da PDP 

e respectivas atividades; 

O crédito pelo qual correrá a despesa, com a 

indicação da classificação funcional 

programática e da categoria econômica;  

XI - quanto aos investimentos necessários 

para concretização do projeto, estes serão 

factíveis à capacidade e fonte de 

financiamento informadas. 

As garantias oferecidas para assegurar sua 

plena execução, quando exigidas;  

VII - quanto ao processo de produção: 

a) o projeto deve proporcionar o 

desenvolvimento do CEIS e apresentar as 

condições para tornar a instituição pública 

apta a produzir o produto objeto da PDP; 

b) deverá ser apresentado o fluxo de 

produção planejado detalhadamente, 

envolvendo-se, no que se refere à 

infraestrutura: 

1. a estrutura física necessária, com 

indicação se as plantas produtivas dos 

parceiros envolvidos possuem projetos de 

investimento; 

2. as condições apropriadas para execução do 

projeto, englobando- se instalações, 

procedimentos, processos e recursos 

organizacionais; e 
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3. quando necessárias adequações na 

infraestrutura, serão especificados pela 

instituição pública, no projeto executivo, os 

recursos necessários, os valores orçados e a 

previsão de conclusão dos investimentos 

críticos para a viabilização da PDP por parte 

de todos os parceiros; 

c) os equipamentos necessários para o 

processo de produção e controle de qualidade 

do produto e dos insumos serão descritos no 

projeto executivo da PDP, informando-se a 

capacidade nominal, se os parceiros já 

possuem os referidos equipamentos ou 

previsão de sua aquisição e a previsão de 

gastos com o respectivo detalhamento sobre 

as fontes de recursos; e 

d) os recursos humanos necessários para 

execução do processo de gestão, de 

desenvolvimento e absorção tecnológica e 

garantia da qualidade do projeto serão 

relacionados, indicando-se o número, a 

formação e a qualificação necessária; 

Os direitos e as responsabilidades das partes, 

as penalidades cabíveis e os valores das 

multas;  

I - quanto aos sujeitos participantes, serão 

indicadas de forma pormenorizada: 

a) a instituição pública responsável pela 

absorção da tecnologia e fabricação do 

produto ao final da fase de internalização de 

tecnologia da PDP; 

b) a entidade privada detentora ou 

desenvolvedora da tecnologia do produto, 

que será responsável pela transferência da 

tecnologia à instituição pública; 

c) a instituição pública ou entidade privada 

desenvolvedora nacional e produtora local do 

insumo farmacêutico ativo (IFA) ou 

componente tecnológico crítico; e 

d) a motivação para a escolha das entidades 

privadas participantes da PDP pelas 

instituições públicas; 

Art. 65. A instituição pública e a entidade 

privada ficarão sujeitas a medidas 

administrativas e judiciais, além de sanções 

previstas em lei e nos contratos firmados, no 

caso de PDP que tenha iniciada a aquisição 

de produtos pelo Ministério da Saúde e a 
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transferência de tecnologia para a instituição 

pública não seja efetivada, especialmente 

quando verificado eventual dano ao erário. 

Os casos de rescisão;  Art. 64. Os projetos de PDP e as PDP 

que estejam em desacordo com requisitos, 

critérios, diretrizes e orientações 

estabelecidos e sejam identificados pelos 

mecanismos de monitoramento e avaliação 

instituídos nesta Portaria serão suspensos 

pela SCTIE/MS para posterior análise das 

Comissões Técnicas de Avaliação e decisão 

do Comitê Deliberativo quanto à sua: 

I - reestruturação: se for verificada a 

inobservância dos requisitos, critérios, 

diretrizes e orientações estabelecidos nesta 

Portaria que comprometa os objetivos da 

PDP; ou 

II - extinção: 

a) se for efetuado dano à 

Administração Pública ou sua utilização em 

desacordo com os objetivos previstos nesta 

Portaria; ou 

b) se for descumprido de modo 

relevante e com risco de irreversibilidade o 

cronograma estabelecido na PDP, inclusive 

para efetivação do desenvolvimento, 

transferência e absorção de tecnologia em 

condições de portabilidade, sem justificativa 

de fatores alheios aos esforços dos 

participantes. 

§ 1º A suspensão de que trata o 

"caput" será comunicada pela SCTIE/MS à 

Secretaria do Ministério da Saúde 

responsável pela execução do instrumento 

específico de aquisição do produto objeto da 

PDP junto à instituição pública. 

§ 2º A adoção das medidas previstas 

neste artigo não exclui a aplicação de outras 

sanções e penalidades previstas na legislação 

vigente. 

O reconhecimento dos direitos da 

Administração, em caso de rescisão 

administrativa prevista no art. 77 desta Lei;  

Art. 64. Os projetos de PDP e as PDP que 

estejam em desacordo com requisitos, 

critérios, diretrizes e orientações 

estabelecidos e sejam identificados pelos 

mecanismos de monitoramento e avaliação 
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instituídos nesta Portaria serão suspensos 

pela SCTIE/MS para posterior análise das 

Comissões Técnicas de Avaliação e decisão 

do Comitê Deliberativo quanto à sua: 

I - reestruturação: se for verificada a 

inobservância dos requisitos, critérios, 

diretrizes e orientações estabelecidos nesta 

Portaria que comprometa os objetivos da 

PDP; ou 

II - extinção: 

a) se for efetuado dano à Administração 

Pública ou sua utilização em desacordo com 

os objetivos previstos nesta Portaria; ou 

b) se for descumprido de modo relevante e 

com risco de irreversibilidade o cronograma 

estabelecido na PDP, inclusive para 

efetivação do desenvolvimento, transferência 

e absorção de tecnologia em condições de 

portabilidade, sem justificativa de fatores 

alheios aos esforços dos participantes. 

§ 1º A suspensão de que trata o "caput" será 

comunicada pela SCTIE/MS à Secretaria do 

Ministério da Saúde responsável pela 

execução do instrumento específico de 

aquisição do produto objeto da PDP junto à 

instituição pública. 

§ 2º A adoção das medidas previstas neste 

artigo não exclui a aplicação de outras 

sanções e penalidades previstas na legislação 

vigente. 

As condições de importação, a data e a taxa 

de câmbio para conversão, quando for o caso;  

IX - quanto ao balanço de divisas, será 

avaliado pela instituição pública proponente 

o impacto da importação do produto acabado, 

insumos farmacêuticos ativos, componentes 

tecnológicos críticos e intermediários, 

apresentando-se o balanço de divisas e a 

economia de divisas anual estimada durante 

as fases de estabelecimento da PDP, 

informando-se a metodologia de cálculo 

utilizada; 

A vinculação ao edital de licitação ou ao 

termo que a dispensou ou a inexigiu, ao 

convite e à proposta do licitante vencedor;  

Considerando a Lei nº 12.715, de 17 de 

setembro de 2012, que incluiu o inciso 

XXXII e os §§ 1º e 2º no art. 24 da Lei nº 

8.666, de 1993; 
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Dispositivos demonstram a necessidade de 

respeito à norma: 

Art. 53. Para a primeira aquisição, o registro 

sanitário do produto objeto da PDP poderá 

ser da instituição pública ou da entidade 

privada, desde que esteja em processo 

comprovado de desenvolvimento, 

transferência e absorção de tecnologia, nos 

termos do inciso XXXII do artigo 24 da Lei 

nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

A legislação aplicável à execução do contrato 

e especialmente aos casos omissos;  

Diversos dispositivos. Ex.: 

II - quanto à propriedade intelectual: 

a) a pesquisa, o desenvolvimento e a 

fabricação dos produtos a serem adquiridos 

no âmbito da PDP seguirão a legislação 

vigente; e 

 

VIII – quanto à proposta de preço de venda e 

estimativa da capacidade de oferta: 

6. os preços definidos pela CMED, de acordo 

com a legislação vigente; 

 

Art. 56. O processo administrativo de 

aquisição do produto objeto da PDP 

observará a legislação vigente e conterá toda 

a documentação necessária para 

comprovação da existência e regularidade da 

PDP, inclusive o extrato do termo de 

compromisso publicado no DOU e os 

documentos citados nesta Seção. 

Parágrafo único. A aquisição do produto 

objeto da PDP será efetuada mediante a 

celebração de contrato plurianual compatível 

com o cronograma da PDP, respeitando-se a 

legislação vigente 

Art. 68. A instituição pública proponente e 

executora da PDP é responsável por: VII - 

celebrar contratos ou outros instrumentos 

jurídicos com colaboradores e parceiros do 

projeto de PDP, seguindo os critérios e 

orientações desta Portaria e as premissas 

integrantes do termo de compromisso 

celebrado, sem prejuízos do acréscimo de 
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outras condições necessárias ao bom 

atendimento do interesse público, em 

observância à legislação pertinente; 

Art. 69. Para participar da proposta de 

projeto de PDP, do projeto de PDP e da PDP, 

a entidade privada deverá:  - participar da 

proposta de projeto de PDP em observância 

aos critérios, requisitos, diretrizes e 

orientações desta Portaria, contendo, no 

mínimo, os dados solicitados conforme 

modelo de projeto executivo; III - celebrar 

contratos ou outros instrumentos jurídicos 

com a instituição pública e parceiros privados 

do projeto de PDP, seguindo os critérios, 

requisitos, diretrizes e orientações desta 

Portaria e as premissas integrantes do termo 

de compromisso celebrado, sem prejuízos do 

acréscimo de outras condições necessárias ao 

bom atendimento do interesse público, em 

observância à legislação pertinente;XIII - 

firmar a declaração conjunta de concordância 

aos termos da proposta de projeto de PDP, 

conforme disposto no § 3º do art. 14, e a 

declaração de concordância anexa ao termo 

de compromisso, nos termos do art. 35. 

Art. 35. As propostas de projetos de PDP 

aprovadas pelo Comitê Deliberativo serão 

formalizadas por meio de termos de 

compromisso subscritos pela instituição 

pública e pelo Ministério da Saúde, por meio 

da SCTIE/MS, e declaração de concordância 

pelos parceiros privados anexa ao termo de 

compromisso. 

Parágrafo único. Os termos de compromisso 

serão subscritos e anunciados em reuniões do 

GECIS até o final do ano em que foram 

apresentadas as respectivas propostas de 

projeto de PDP. 

A obrigação do contratado de manter, 

durante toda a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ele 

assumidas, todas as condições de habilitação 

e qualificação exigidas na licitação. 

VII - quanto ao processo de produção: 

a) o projeto deve proporcionar o 

desenvolvimento do CEIS e apresentar as 

condições para tornar a instituição pública 

apta a produzir o produto objeto da PDP; 

b) deverá ser apresentado o fluxo de 

produção planejado detalhadamente, 
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envolvendo-se, no que se refere à 

infraestrutura: 

1. a estrutura física necessária, com 

indicação se as plantas produtivas dos 

parceiros envolvidos possuem projetos de 

investimento; 

2. as condições apropriadas para execução do 

projeto, englobando- se instalações, 

procedimentos, processos e recursos 

organizacionais; e 

3. quando necessárias adequações na 

infraestrutura, serão especificados pela 

instituição pública, no projeto executivo, os 

recursos necessários, os valores orçados e a 

previsão de conclusão dos investimentos 

críticos para a viabilização da PDP por parte 

de todos os parceiros; 

c) os equipamentos necessários para o 

processo de produção e controle de qualidade 

do produto e dos insumos serão descritos no 

projeto executivo da PDP, informando-se a 

capacidade nominal, se os parceiros já 

possuem os referidos equipamentos ou 

previsão de sua aquisição e a previsão de 

gastos com o respectivo detalhamento sobre 

as fontes de recursos; e 

d) os recursos humanos necessários para 

execução do processo de gestão, de 

desenvolvimento e absorção tecnológica e 

garantia da qualidade do projeto serão 

relacionados, indicando-se o número, a 

formação e a qualificação necessária; 

Art. 24, XV - aceitação integral do processo 

e metodologias de monitoramento e 

avaliação definidos nesta Portaria 

Tabela 10: Elementos essenciais do contrato administrativo versus elementos presentes nas propostas de projetos de 

PDPs. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Como pôde ser visto no quadro acima, portanto, a proposta de projeto de PDP não 

contém todos os elementos essenciais do contrato administrativo. A Portaria 2.531/14 traz 

previsões excessivamente amplas e que não levam, necessariamente, ao preenchimento de todos 

os elementos essenciais. 
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O Anexo III deste trabalho apresenta um termo de compromisso real assinado no âmbito 

de uma PDP apenas para fins acadêmicos. No exemplo concreto, fica evidente a falta de 

estabelecimento de alguns elementos, tais como o preço. 

De fato, o que a Portaria 2.531/14 exige é apenas uma estimativa de preço. Não poderia 

ser diferente. Afinal, conforme a própria regulação das PDPs reconhece em seu artigo 14, VIII, 

a definição do preço de medicamentos é regulamentada pela CMED (Câmara de Regulação do 

Mercado de Medicamentos). 

Criada pela Lei nº 10.742/03 e regulamentada pelo Decreto nº 4.766/03, a CMED é um 

órgão multiministerial e sua Secretaria-Executiva é exercida pela Anvisa. Suas normas 

determinam que antes que um medicamento possa ser comercializado no país, é preciso obter, 

além do registro sanitário na Anvisa, a autorização de preço máximo pela CMED. (BRASIL, 

2019) 

Por essa razão, o preço utilizado na proposta constante no Termo de Compromisso não 

é vinculante. Não poderia ser, afinal, caso o preço estabelecido estivesse em desacordo com o 

futuramente regulamentado pela CMED, o efetivo fornecimento do medicamento nunca 

poderia acontecer, sob pena de ferir a Lei nº 10.742/03 e o Decreto nº 4.766/03. (BRASIL, 

2019) 

Além de a suposta oferta não apresentar o preço, é importante destacar que se caracteriza 

como uma oferta impossível. Ocorre que, nas Fases I e II das PDPs, não há sequer registro do 

medicamento na Anvisa. Ofertar medicamento sem estar devidamente registrado na Anvisa é 

crime contra a saúde pública, nos termos do artigo 273, § 1º, § 1º-A e § 1º-B, inciso I, do Código 

Penal. Desse modo, não seria razoável imaginar que a lei permitisse a criação de um mecanismo 

que levasse todos os envolvidos a, necessariamente, cometer crime hediondo, nos termos do 

artigo 1º, VII-B, da Lei 8072/90. Desse modo, o objeto da suposta oferta seria ilícito, tornando 

a oferta inválida. 

Assim, como faltam elementos essenciais, consequentemente, não basta a mera 

aceitação do oblato para que o contrato se aperfeiçoe. Mesmo que os elementos estivessem 

presentes, a vontade do oblato também não seria suficiente – ou sequer possível – tendo em 

vista que o fornecimento dos medicamentos nas Fases I e II consistiriam em crime hediondo. 

Assim, não há que se falar em oferta à venda nas Fases I e II das PDPs. 
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Há, sim, negócios jurídicos que tomam lugar nessas fases, mas não ofertas. O Termo de 

Compromisso, por exemplo, é, na realidade, a promessa de venda futura, entendida como 

contrato preliminar, nos termos do artigo 462 do Código Civil: “o contrato preliminar, exceto 

quanto à forma, deve conter todos os requisitos essenciais ao contrato a ser celebrado.” 

Nas lições de Tepedino (2018, p. 3), o contrato preliminar constitui o negócio jurídico 

por meio do qual as partes se obrigam a celebrar, em momento futuro, o contrato principal ou 

definitivo. Para ele, a função prático-social do contrato preliminar consiste em obrigar as partes 

a celebrar o contrato definitivo posteriormente, conferindo segurança aos contratantes. 

Ainda segundo o autor, quanto à caracterização do contrato preliminar, não se faz 

oportuna uma interpretação literal do artigo 462 do Código Civil. Na realidade, não é necessário 

o preenchimento de todos os requisitos essenciais: 

Pretendesse o dispositivo restringir a caracterização do preliminar à hipótese 

de contrato inteiramente concluído, ao qual faltasse tão somente sua 

formalização em instrumento próprio, como de sua leitura literal se poderia 

cogitar, pouca ou nenhuma utilidade prática ostentaria tal instrumento para a 

execução específica das obrigações – efeito primordial perseguido pelo 

codificador. Sua configuração estaria circunscrita às hipóteses em que o 

contrato, integralmente avençado, aguardasse tão somente a presença do 

tabelião para a lavratura da escritura pública. (...) Normalmente vindo a lume 

ao final de tratativas, tem por finalidade sacramentar o consenso alcançado 

quanto aos elementos essenciais (exceto quanto à forma), enquanto outros 

elementos integrantes do conteúdo do negócio (externos aos requisitos 

essenciais de validade, ainda que certamente relevantes) são ultimados pela 

vontade das partes ou deliberadamente deixados para a execução do contrato. 

(...) (TEPEDINO, 2018, p. 4) 

O que há, no caso das Fases I e II das PDPs, é exatamente aquilo narrado pelo autor. As 

partes contratam com objetivo apenas de demonstrar interesse na assinatura do contrato futuro 

de fornecimento, que poderá vir a ocorrer ou não, dependendo dos elementos que ainda não se 

pode determinar, como o preço. Tanto é assim, que a aquisição somente se dará na terceira fase, 

através da celebração de um contrato autônomo de aquisição do medicamento entre o Ministério 

da Saúde e a instituição pública proponente da PDP. 

Portanto, de forma contrária ao entendimento de Tepedino (2018, p. 23) no sentido de 

que “a proposta de projeto de PDP equivale funcionalmente à proposta nos termos da legislação 

civil”, entende-se neste trabalho que as Fases I e II das PDPs não constituem oferta à venda e, 

portanto, não há infração. 
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5.2.1. A aplicação do artigo 43, II e VII, LPI nas Fases I e II das PDPs  

Estando consubstanciado que as Fases I e II das PDPs não são enquadradas no conceito 

de oferta à venda, já não há que se falar em infração. Contudo, é importante seguir a análise 

para considerar a hipótese de não se considerar tal afirmativa. Isso porque, caso alguém entenda 

que se trata de uma infração, o titular da patente terá o poder de fazê-la cessar, interrompendo 

a PDP, além de recuperar eventuais perdas e danos que tenha sofrido pela realização da proposta 

(apesar de ser difícil imaginar um prejuízo concreto que venha a ocorrer pela mera proposta no 

âmbito das PDPs), conforme termos dos artigos 44 e 50 da LPI. 

A simples caracterização como oferta à venda não configuria a infração. Seria preciso 

analisar as hipóteses de limitações aos poderes do titular previstas no artigo 43 da LPI 

(DANNEMANN, 2000, p.101-104). Conforme já adiantado durante este trabalho, 

notoriamente, a Exceção Bolar cumpre um papel importante na questão, assim como a exceção 

prevista no artigo 43, II. 

A Exceção Bolar, prevista no artigo 43, VII, já citada anteriormente, tem como propósito 

“permitir a entrada no mercado, tão expeditamente quanto possível, de alternativas ao produto 

patenteado cujo ingresso pressuponha uma licença de comercialização”. (BARBOSA, 2018, p. 

612) 

Essa limitação aos direitos dos titulares nada mais é do que o reconhecimento dado pela 

Lei de que a existência de patentes gera o custo social ilustrado anteriormente a partir da 

literatura de análise econômica do Direito. Não só a existência da patente aumenta o preço do 

produto, mas também causa uma escassez artificial que, no âmbito dos medicamentos, consiste 

em uma injustiça não apenas do ponto de vista da livre concorrência, mas também do próprio 

direito à saúde.22 

É preciso ter em mente que, no Brasil, as patentes têm prazos de vigência de 20 anos 

contados do seu depósito ou de 10 anos contados da sua concessão, nos termos do artigo 40 e 

seu parágrafo único da LPI. Contudo, o desenvolvimento de um medicamento e seu processo 

de registro na ANVISA podem levar muitos anos. 

                                            

22 Não se pode ignorar, contudo, que sem a patente, há uma chance razoável de que tal medicamento sequer viesse 

a existir. Isso de acordo com o posicionamento estabelecido anteriormente neste trabalho no sentido de que 

patentes incentivam a inovação. 
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De acordo com DiMasi (2016), nos EUA, o tempo médio entre o começo dos testes 

clínicos até o protocolo do pedido de registro à autoridade sanitária é de 80,8 meses, ou cerca 

de 7 anos. No Brasil, por sua vez, segundo dados da Interfarma, o tempo de espera apenas para 

aprovação de pesquisas clínicas no Brasil está em torno de 12 meses. A média na América 

Latina é de 4 a 5 meses, o que demonstra a lentidão do processo no país. 

Não permitir que as empresas concorrentes realizassem atos preparatórios durante23 a 

vigência da própria patente significaria permitir que esse custo social se estendesse por mais 

tempo do que o necessário para compensar os investimentos do titular. (CORREA, 2003) No 

caso dos medicamentos, trata-se, acima de tudo, de mecanismo de garantia do pronto acesso a 

medicamentos assim que a patente expirar. 

Nesse sentido, a Jurisprudência não falha em reconhecer a Exceção Bolar no direito 

brasileiro: 

Antecipação dos efeitos da tutela para que a ré-agravante se abstenha de 

praticar qualquer ato violador da patente de titularidade das autorasagravadas 

Impossibilidade no momento Inteligência do inc. VII, do art. 43 da Lei nº 

9279/96, que não impede terceiro, ainda que sem o consentimento do titular 

do direito de patente, a praticar atos visando exclusivamente a obtenção de 

registro de comercialização, no Brasil ou em outro país, para exploração do 

produto objeto da patente, que somente poderá fazê-lo após a expiração dos 

prazos estipulados no art. 40 Recurso provido para cassar a r. decisão que 

antecipou os efeitos da tutela, com observação. (BRASIL, TJSP, 2013) 

Conforme visto anteriormente, a leitura constitucional do direito de propriedade 

industrial no Brasil adotada neste trabalho estabelece que os direitos dos titulares sejam 

interpretados de forma restritiva, enquanto as limitações a esses direitos sejam interpretadas de 

forma extensiva a ponto de permitir a consolidação da sua finalidade. (MAXIMILIANO, 2011, 

p.189)  

Assim, a interpretação da Exceção Bolar deve ser a mais ampla possível até a medida 

em que possa garantir o cumprimento da sua finalidade, qual seja, permitir a entrada de novos 

medicamentos no mercado assim que a patente expirar. (BARBOSA, 2011) Nesse sentido, 

Remédio Marques, professor da Faculdade de Direito de Coimbra afirma que: 

[...] todos os actos praticados por terceiros, por causa e por ocasião desses 

procedimentos administrativos autorizativos (incluindo a prolação da própria 

autorização), são lícitos por constituírem uma “excepção” limitada aos 

direitos do titular da patente, desde que tais procedimentos não sejam seguidos 

                                            

23 Há certas exceções a essa determinação, como a proibição de manter produto patenteado em estoque. Contudo, 

não se trata de objeto aprofundado neste trabalho. 
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da efectiva utilização comercial do objecto da patente antes da respectiva 

caducidade. A ilicitude somente ocorrerá, se e quando a exploração comercial 

do medicamento genérico autorizado ocorrer ainda durante a vigência da 

direita de patente do medicamento de referência (MARQUES, 2008, p. 101) 

Desse modo, apesar do dispositivo legal falar em “atos (...) destinados exclusivamente 

à produção de informações, dados e resultados de testes, visando à obtenção do registro de 

comercialização, no Brasil ou em outro país, para a exploração e comercialização do produto 

objeto da patente, após a expiração dos prazos estipulados no art. 40”, pouco importa a intenção 

do agente no caso das PDPs. 

Nesse sentido, o processo de criação da Exceção Bolar é um fator importante para 

compreender sua dimensão e alcance. 

Em 1984, a Justiça Federal Americana se deparou com o caso Roche Products, Inc v. 

Bolar Pharmaceutical Co. A Bolar era uma fabricante de medicamentos genéricos e a Roche é 

uma das maiores, mais renomadas e inovadoras empresas farmacêuticas. A Roche desenvolveu 

e vendia o Dalmane, princípio ativo protegido por patente de sua propriedade.  

Antes que a patente expirasse, a Bolar usou o princípio ativo em experimentos para 

determinar se o seu medicamento genérico era bioequivalente ao Dalmane e, portanto, capaz 

de obter aprovação da FDA (a autoridade sanitária norte-americana).  

A Bolar alegava que o seu uso do produto patenteado não infringia a propriedade 

industrial da Roche, pois estaria excepcionada pela permissão de uso experimental da Lei de 

Patentes. A Court of Appeals for the Federal Circuit rejeitou os argumentos da Bolar e decidiu 

que a exceção de uso experimental não se aplicava ao caso porque a Bolar tinha a intenção de 

comercializar o medicamento genérico e competir com a Roche após a expiração da patente. 

Ou seja, os experimentos da Bolar tinham interesse comercial.  

A Bolar também argumentou que Políticas Públicas em favor da disponibilização de 

medicamentos genéricos logo após a expiração da patente justificaria o uso experimental do 

princípio ativo, pois negar tal uso estenderia injustamente o monopólio da Roche para além da 

data de expiração da patente. O Tribunal negou este argumento sob a justificativa de que tais 

Políticas Públicas deveriam ser decididas pelo Congresso.  

Como resposta, logo após o caso ter sido resolvido, o Congresso Americano aprovou 

uma lei permitindo o uso de produtos patenteados em experimentos com a finalidade de registro 
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sanitário do medicamento genérico. Eventualmente, tal previsão legal foi adotada por diversos 

países (incluindo o Brasil) e, principalmente, transportada para o TRIPS, em seu artigo 30. 

O que a Exceção Bolar protege, portanto, é a finalidade de garantir o fornecimento do 

produto assim que a patente expirar, isso inclui acordos formais de fornecimentos que venham 

a ser executados apenas após a expiração da patente no caso das PDPs, pois tais acordos, na 

prática, são necessários para que se possa desenvolver os medicamentos biossimilares em 

questão. 

Alguém poderia pensar que essa interpretação extensa esvaziaria o entendimento da 

oferta à venda como uma infração autônoma. Contudo, não é o caso. A Exceção Bolar não se 

aplica a todas as indústrias, de modo que o valor da ponderação sobre a oferta à venda como 

uma infração em si mantém-se relevante para o sistema patentário como um todo. 

Nesse sentido, o TJSP possui um acórdão acerca da interpretação ampla da Exceção 

Bolar, inclusive para as PDPs: 

Agravo de instrumento – Propriedade industrial- Alegação de que caracteriza 

ilícito de "ofertaà venda" a participação em "Parceria paraDesenvolvimento 

Produtivo" (PDP) para o fornecimento de medicamento cujo princípioativo 

atualmente é protegido por patente – 

Pretensãodeexibiçãodedocumentosrelacionados a PDP – Decisão de origem 

queindeferiu a antecipação de tutela e a exibiçãode documentos – 

Inconformismo – Nãoacolhimento - A interpretação em conjunto dosarts. 42, 

43, II, VII e 184, I, da LPI, leva à conclusão de que não há ilícito se a parte se 

propõe a vender futuramente (ou, no entenderda agravante, “oferta à venda”) 

produto quenão estará mais protegido pela patente naépoca em que a venda se 

concretizar - Alémdisso, a transferência de tecnologia, por si só,se enquadra 

nas hipóteses do art. 43, II e VII,da LPI, de modo que não caracteriza ilícito - 

Sea participação em PDP não caracteriza ilícito,não procede a pretensão de 

exibição dedocumentos a fim de prová-lo – Da mesmaforma, não procede a 

pretensão de exibição dedocumentos a respeito de ilícito que nãoocorreu e que 

talvez nunca ocorra (venda doproduto patenteado na vigência da patente) - 

Decisão mantida – Recurso desprovido. (BRASIL, TJSP, Des. Hamid Bdine, 

2018) 

Recentemente, a 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de 

São Paulo, por maioria dos votos, entendeu, em sede de Agravo de Instrumento, pela aplicação 

da Exceção Bolar ao caso das PDPs: 

retiraria efeito útil da redação do art. 43, VII, da LPI, já que não seria possível 

que terceiros não autorizados pelo titular da patente praticassem atos 

“destinados exclusivamente à produção de informações, dados e resultados de 

testes, visando à obtenção do registro de comercialização, no Brasil ou em 

outro país, para a exploração e comercialização do produto objeto da patente, 

após a expiração dos prazos estipulados no art. 40. Ressalte-se, a possibilidade 
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de comercialização imediata do produto após a expiração da patente é 

justamente a razão da existência do referido dispositivo daí porque não faz 

sentido o argumento de que “exploração comercial” afastaria a aplicação do 

art. 43, VII, da LPI. (BRASIL, 2019) 

 O acórdão alhures foi publicado com a seguinte ementa: 

Agravo de instrumento – Propriedade industrial - Alegação de que caracteriza 

ilícito de "oferta à venda" a participação em "Parceria para Desenvolvimento 

Produtivo" (PDP) para o fornecimento de medicamento cujo princípio ativo 

atualmente é protegido por patente – Pretensão de exibição de documentos 

relacionados a PDP – Decisão de origem que indeferiu a antecipação de tutela 

e a exibição de documentos – Inconformismo – Não acolhimento - A 

interpretação em conjunto dos arts. 42, 43, II, VII e 184, I, da LPI, leva à 

conclusão de que não há ilícito se a parte se propõe a vender futuramente (ou, 

no entender da agravante, “oferta à venda”) produto que não estará mais 

protegido pela patente na época em que a venda se concretizar - Além disso, 

a transferência de tecnologia, por si só, se enquadra nas hipóteses do art. 43, 

II e VII, da LPI, de modo que não caracteriza ilícito - Se a participação em 

PDP não caracteriza ilícito, não procede a pretensão de exibição de 

documentos a fim de prová-lo – Da mesma forma, não procede a pretensão de 

exibição de documentos a respeito de ilícito que não ocorreu e que talvez 

nunca ocorra (venda do produto patenteado na vigência da patente) - Decisão 

mantida – Recurso desprovido. (BRASIL, 2019) 

Em um leading case, o TCU reconheceu que a situação patentária do produto objeto da 

PDP não era impedimento à sua celebração, haja vista a Exceção Bolar: 

TCU, Acórdão 1867/2018, trecho do voto do Min. Relator Bruno Dantas 17.1. 

Ao firmar o acordo, a Fiocruz tinha ciência da existência de pedidos de patente 

do medicamento Sofosbuvir junto ao INPI e das proteções legais decorrentes 

da concessão da patente. Não obstante, o domínio do processo produtivo do 

medicamento Sofosbuvir era de suma importância no âmbito da política 

farmacêutica de acesso universal ao tratamento da hepatite c, 

independentemente do cenário relativo à proteção patentária ao Sosfosbuvir, 

domínio esse que também possibilita ao país melhor posição negocial para 

aquisição do medicamento comercializado pela representante no Brasil; 17.2. 

Destacou que o art. 43 da Lei 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial) 

estabelece a chamada “exceção bolar”, mecanismo que permite a realização 

de atos relacionados à invenção protegida por patente, destinados, 

exclusivamente, à produção de informações, dados e resultados de testes, 

visando à obtenção do registro de comercialização do produto objeto da 

patente após a expiração da mesma (...); 17.3. Em sua avaliação técnica, 

dominando todo o processo produtivo do Sofosbuvir e estando apta a produzir 

o medicamento, poderá, conforme o caso, atender rapidamente à demanda do 

SUS, respeitando os direitos obtidos por quem adquire patente, caso seja 

concedida à representante. 18. Portanto, verifico que a motivação técnica que 

fundamentou o processo interno e os esclarecimentos prestados ao Tribunal 

compõem justificativa suficiente para a decisão da Fiocruz de firmar o referido 

acordo visando ao desenvolvimento do medicamento Sofosbuvir, decisãoque 

se insere em sua esfera de discricionariedade e, estando devidamente 

fundamentada, não cabe ser questionada no âmbito do controle externo. 

(BRASIL, TCU, 2018) 
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Para a Profª. Heloísa Helena Barboza, de fato, a Exceção Bolar engloba as Fases I e II 

das PDPs: 

O desenvolvimento tecnológico através de PDP é lícito por não violar a 

proteção patentária concedida pelo art. 42, da Lei de Propriedade Intelectual, 

visto constituir a hipótese de não aplicação do referido artigo prevista no 

inciso VII, do art. 43. Nos termos do referido inciso VII, o processo dessa 

natureza pode ser feito sem consentimento do titular da patente e durante o 

prazo de vigência da mesma. Os altos interesses sociais protegidos justificam 

igualmente a dispensa de licitação para a realização de PDP. A autorização 

legal torna possível, por conseguinte, a constituição de alianças, parcerias ou 

programas entre instituições públicas e entre instituições públicas e entidades 

privadas, que se iniciam com a elaboração de uma proposta de projeto e se 

desenvolvem durante vários anos, de acordo com a complexidade do projeto 

a ser executado para que haja a transferência de tecnologia programada. 

(BARBOZA, 2018, p.8) 

É importante trazer em consideração que mesmo que não se desenvolvesse uma 

interpretação tão ampla à Exceção Bolar, esta ainda poderia limitar o poder do titular de 

interferir em PDPs. Nesse sentido, no caso Merck KGaA v. Integra Lifescience I, Ltd., a 

Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu a extensão da Exceção Bolar no país. 

No caso, que foi julgado em 2005, a Corte decidiu que a Exceção Bolar compreende o 

uso de compostos patenteados em estudos pré-clínicos se (i) houver base razoável para acreditar 

que o composto testado poderia ser submetido à aprovação da autoridade sanitária e (ii) se os 

experimentos produzirem algum tipo de informação relevante para o desenvolvimento de uma 

nova droga experimental ou ao novo uso de uma velha droga.  

A Corte, contudo, ainda afirmou expressamente que disso não se deduz que a Exceção 

Bolar deixa de abranger (1) experimentações em medicamentos que não são submetidos à 

aprovação da autoridade sanitária ou (2) uso de compostos patenteados em experimentos que 

não são submetidos à autoridade sanitária. Em algumas circunstâncias, decidiram que a Exceção 

Bolar é suficientemente ampla para proteger o uso de compostos patenteados em ambas as 

situações. Ou seja, ainda que a Exceção Bolar fosse interpretada no Brasil com a mesma 

extensão dada pelos americanos, as PDPs ainda estariam protegidas.  

Desse modo, ainda que os atos realizados nas Fases I e II das PDPs possam ser 

conceituados como oferta à venda para fins da LPI, as previsões do artigo 43, VII – Exceção 

Bolar – afastam a incidência de infração.  
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Essa interpretação é capaz de compatibilizar o artigo 14, VIII, “e”, da Portaria 2.531/14, 

que prevê a hipótese de as propostas de projetos de PDPs serem apresentados ainda na vigência 

de patentes que irão expirar no decorrer das parcerias. 

Nesse contexto, o artigo 14, VIII, “e”, da Portaria 2.531/14, explorado no capítulo 

anterior, é visto ainda mais nitidamente como uma expressão da Exceção Bolar nas PDPs e 

reflexo da compreensão de que os direitos do titular da patente não podem implicar em análises 

futurísticas sobre existência de infração ainda não ocorrida, sob pena de ferir a Livre Iniciativa.  

Não necessariamente o desenvolvimento de um biossimilar infringirá a patente do 

medicamento de referência. Além disso, não é possível prever se a Fase III de uma PDP iniciará 

enquanto a patente está vigente.  

Ainda que fosse possível ter certeza que o novo medicamento biossimilar fruto da PDP 

infringirá uma patente, não seria possível haver certeza sobre quando a Fase III da PDP se 

iniciará – antes ou depois da expiração da patente. Assim, qualquer tentativa de impedir que 

uma PDP alcance sua Fase III com base em uma patente será indevida.  

Como a liberdade de mercado é a regra e a patente é a exceção, não pode se obstar o 

andamento de uma PDP com base em uma mera previsão que se embasará em duas premissas 

não testáveis: a primeira, que o objeto final desenvolvido pela PDP estará compreendido pela 

patente. A segunda, que tal objeto passará a ser comercializado ainda durante a vigência da 

patente. 

Desse modo, caso uma PDP acorde que o resultado da parceria será o desenvolvimento 

de uma nova tecnologia (nos termos de Varrichio), não há como saber se esse objeto estará ou 

não compreendido nas reivindicações da patente até que haja um produto final. Por essa razão, 

a análise feita no próximo capítulo presumirá que o produto a ser extraído da PDP estará sob o 

bojo de proteção de uma patente e que a Fase III se iniciou ainda durante a vigência de uma 

patente. Caso contrário, esse trabalho estaria diante de um exercício que dependeria 

obrigatoriamente de uma análise casuística a partir de conhecimentos que vão além do Direito, 

como Farmácia e Química. 

Alguns dos precedentes citados acima, além de trazerem a aplicação da Exceção Bolar, 

ainda aplicam a exceção prevista no artigo 43, II, da LPI. O professor Denis B. Barbosa (s.d.) 

explica esse dispositivo e a extensão de sua interpretação: 

A segunda limitação diz respeito à prática de estudos e pesquisas científicas e 
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tecnológicas por terceiros não autorizados; a reprodução em laboratório de um 

processo químico patenteado é o exemplo clássico. Esta limitação é co-

essencial ao sistema da propriedade intelectual e merece a mais irrestrito e 

abrangente interpretação. É exatamente para se conseguir o aumento de 

velocidade das pesquisas que se faculta a publicação do invento na fase inicial 

do procedimento de exame. 

Ao determinar a legalidade dos atos praticados por terceiros não autorizados, com 

finalidade experimental, relacionados a estudos ou pesquisas científicas ou tecnológicas, tal 

dispositivo, portanto, engloba os atos praticados nas PDPs. 

Carlos Sundfeld entende nesse sentido: 

A Lei de Propriedade Industrial expressamente permite que, sem prejuízo da 

invenção patenteada, elementos a ela relativos sejam utilizados para a 

realização de testes. E que a venda futura e condicionada de medicamentos 

seja um elemento conceitual da PDP, para ser concretizada e executada se e 

quando não houver mais óbice decorrente da patente, e quando já houver 

registro novo da ANVISA e a fabricação se tornar assim juridicamente viável. 

(SUNDFELD e MONTEIRO, 2018, p. 27) 

 É importante tomar ciência dessa segunda exceção, inclusive, porque não há equivalente 

na legislação norteamericana. Trata-se de um elemento importante que demonstra que o sistema 

patentário brasileiro tem, de fato, um viés mais liberal para com os usuários e restritivo para 

com os titulares.  

Desse modo, além da aplicação da Exceção Bolar, a exceção prevista no artigo 43, II 

também escusaria as atividades realizadas nas Fases I e II das PDPs, ainda que se tratassem de 

oferta à venda. 

 

5.3. Infrações Patentárias nas Fases III e IV das PDPs 

 A análise de infrações patentárias no âmbito das fases III e IV das PDPs é menos 

controversa. Nesse momento, como já visto anteriormente, há efetiva produção e venda do 

produto para o Ministério da Saúde. 

 Vale recordar que a Fase III incluirá a assinatura de Contrato de Fornecimento entre o 

ente público e o MS; o primeiro fornecimento ainda com a possibilidade de registro sanitário 

do ente privado; início do processo de transferência de tecnologia; e alteração ou publicação do 

registro sanitário necessariamente pela instituição pública. Na Fase IV, por sua vez, ao passo 

que os fornecimentos ao SUS continuam ocorrendo, ocorre a efetiva transferência da tecnologia 

(verificada a partir da portabilidade). 
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 Nessas fases, portanto, não há mais que se falar nas exceções previstas no artigo 43, II 

e VII, pois o medicamento já foi devidamente desenvolvido, registrado na ANVISA e 

precificado pela CMED. Com isso, caso o produto consequente da PDP esteja compreendido 

pelas reivindicações de uma patente e venha a ser comercializado ou produzido em grande 

escala, estar-se-á, necessariamente, diante de uma infração patentária. 

 Por essa razão, passa-se a analisar as infrações ocorridas de acordo com cada player 

envolvido. 

 

5.3.1. As infrações de acordo com os players envolvidos 

A classificação proposta por Varrichio (2018) quanto aos players envolvidos na PDP 

apresentada no capítulo 3.2.1 deste trabalho serve como instrumento para organizar a análise 

de infração por parte de cada participante da PDP. 

A imagem abaixo, elaborada pela própria autora, resume os modelos de PDP: 

 

Figura 1: Modelos de PDP quanto aos players envolvidos. 

Fonte: VARRICHIO (2018) 

Como visto no capítulo anterior, as Fases I e II não são consideradas ofertas para fins 

da LPI. Ainda que fossem, as exceções previstas no artigo 43, II e VII protegem todos os atos 

praticados nas Fases I e II da PDP, já que esses atos são necessários para o desenvolvimento e 

registro do medicamento. Nas Fases III e IV, no entanto, diversas infrações podem ocorrer, caso 

o objeto da PDP seja protegido por patente alheia e caso os tipos de infração sejam praticados 

ainda durante a vigência da patente. 
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Em todas as modalidades, o laboratório público proponente é responsável, dentre outras 

atividades, por celebrar o termo de compromisso com o MS, celebrar instrumento específico 

com o Ministério da Saúde para fornecimento de produtos no âmbito da PDP e garantir o 

fornecimento e entrega dos produtos conforme quantitativo e cronograma definidos pelo 

Ministério da Saúde, nos termos do artigo 68 da Portaria de Consolidação nº 5 de 2017. 

Ou seja, no âmbito civil, o laboratório público proponente infringirá a patente nos tipos 

produzir, colocar à venda e vender produto patenteado, nos termos do artigo 42, da LPI. 

No âmbito penal, o laboratório público proponente infringirá a patente nos tipos 

fabricar, vender, expor ou oferecer à venda e ter em estoque, nos termos do artigo 183 e 184 da 

LPI. No caso dos modelos A e C, ainda é possível que haja infração na modalidade de 

importação. 

A entidade privada, por sua vez, nos termos do artigo 69 da Portaria de Consolidação nº 

5 de 2017, tem o dever de garantir a internalização da produção nacional do IFA, componente 

tecnológico crítico, de garantir a transferência de tecnologia e o efetivo cumprimento do 

cronograma técnico-regulatório sob sua responsabilidade, participar ativamente do 

desenvolvimento dos produtos junto à instituição pública e aos parceiros privados, realizar 

treinamentos a fim de transferir os conhecimentos necessários para o efetivo desenvolvimento 

e transferência de tecnologia do produto objeto da PDP, efetuando os registros dos treinamentos 

e os cronogramas oficializados ao Ministério da Saúde, estando disponíveis durante as visitas 

técnicas e garantir o fornecimento e entrega dos produtos conforme quantitativo e cronograma 

definidos pela instituição pública para atender as demandas do Ministério da Saúde. 

Por essa razão, na esfera civil, a entidade privada infringirá a patente produzindo, 

colocando à venda, vendendo e, por vezes, no Modelo A, importando o produto patenteado. A 

instituição privada ainda infringirá a patente nos termos do artigo 42, § 1º, da LPI, que proíbe 

a contribuição para que outros pratiquem infrações, já que, por exemplo, efetua treinamentos 

ensinando o laboratório público a produzir o produto patenteado. 

Na esfera penal, a entidade privada também poderá cometer o crime previsto no artigo 

185, da LPI, já que, através do processo de internalização da tecnologia, fornece componente 

de um produto patenteado, ou material ou equipamento para realizar um processo patenteado, 

que induz, necessariamente, à exploração do objeto da patente. 
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Nos termos dos artigos 183 e 184 da LPI, a entidade privada cometerá infrações penais 

nos tipos de fabricar, vender, expor ou oferecer à venda. Circunstancialmente, poderá também 

infringir ao importar ou ter em estoque o produto. 

Em todas as modalidades, o Ministério da Saúde infringirá a patente, no âmbito civil e 

penal. Isso ocorrerá porque estará usando produto decorrente de infração patentária, 

contrariando os artigos 42 e 183 da LPI. Nesse sentido, como argumenta Pedro Marcos Nunes 

Barbosa, haverá, inclusive, o dever de reparar o dano sofrido: 

O uso abrange as utilizações por terceiros, que não produziram o produto. Pela 

ação reipersecutória da interdição, são eles também colhidos pela 

exclusividade. Assim, aquele que usa de produto que foi fabricado por 

terceiros, sem consentimento do titular, igualmente será sujeito a interdição, 

embora nem sempre, e dificilmente à responsabilidade civil. Para que o seja, 

será necessário demonstrar culpa nesse uso violador. (BARBOSA, 2018, p. 

557) 

 No caso das PDPs firmadas com patentes vigentes, o Estado deve se comprometer a não 

adquirir os produtos antes da expiração dos direitos dos titulares. Caso contrário, naturalmente, 

incorrerá em culpa no uso do produto patenteado, sendo, assim, obrigado a indenizar o titular 

pelos danos causados. 

 Vale destacar que não há de se confundir a infração por uso por parte do Ministério da 

Saúde com a previsão do artigo 42, §1º, da LPI. O professor Pedro Marcos explica o motivo: 

O §1º deste art. 42 introduz uma interdição perante terceiros que “contribuam 

para que outros parqiuem os atos referidos neste artigo”. Não se confunda essa 

hipótese com a de quem usa o objeto da patente, fabricado por outro, ou vende, 

expõe à venda, ou importa para esses fins. Quem faz tudo isso contribui para 

o infrator que fabrica, mas o sentido deste artigo é outro. O objetivo deste §1º 

é ir, em certas circunstâncias, além da interdição, já regulada pelo caput. 

Assim o titular tem cominação para impedir que um fabricante de parafusos 

forneça a um violador, um transportador leve uma caldeira fabricada sem 

consentimento ao seu comprador. Trata-se apenas de poder de interditar. 

(BARBOSA, 2018, p. 575) 

 É importante perceber que, para todos os Modelos de PDP e em relação a todos os 

players envolvidos na parceria, neste momento, a ocorrência de dano será evidente. Em vez de 

adquirir medicamentos que necessariamente seriam de proveniência do titular da patente (único 

legalmente permitido a vender o produto – exceto se houver indivíduo licenciado), o Estado 

estaria adquirindo medicamentos de um terceiro. 

 



86 

 

 

5.3.2. A possível ineficiência de se aguardar a infração ocorrer na Fase III das PDPs 

 Pode-se estranhar o fato de que a infração ocorra apenas na Fase III, obrigando o titular 

a aguardar anos para exercer seu direito de excluir terceiro. Contudo, como construído ao longo 

deste trabalho, a interpretação constitucional dos direitos de propriedade industrial leva à 

concepção de que a liberdade é a regra enquanto o monopólio patentário é a exceção. Por essa 

razão, não se pode antecipar uma possível infração futura. 

 Por outro lado, não se pode negar a ineficiência que isso pode gerar. Após anos de 

investimento e custos de transação gastos pelos atores das PDPs, o investimento poderá ser 

desperdiçado – sem contar a possibilidade de necessidade de indenização. Esse fato contraria o 

princípio da eficiência da Administração Pública, previsto no artigo 32 da Constituição da 

República. 

 Além disso, tendo em vista que um dos intuitos das PDPs é justamente o de reduzir 

custos públicos com a aquisição de medicamentos, o desleixo do Estado em respeitar as 

referidas normas de propriedade industrial poderia gerar um efeito perverso. No lugar de 

economizar, a realização de PDPs nesse sentido poderiam causar custos desnecessários. 

 Contudo, a regulação infra legal das PDPs tende a resolver o problema, desde que seja 

respeitada pelos atores envolvidos. Isso porque, como visto anteriormente, as parcerias 

propostas durante período de vigência das patentes deverão exigir em sua formulação a 

estipulação expressa de que o fornecimento só ocorrerá após a expiração da patente. 

 

5.4. A Tendência de Aumento de Litígios para os Próximos Anos 

 Nos próximos anos, a questão passará por um grande teste. Como visto anteriormente, 

a grande maioria das PDPs orientadas à criação de novas tecnologias se encontra nas Fases I e 

II. Das PDPs em vigência orientadas ao desenvolvimento de novas tecnologias, 1 se encontra 

na Fase I, 21 se encontram na Fase II, 4 na Fase III e nenhuma na Fase IV. Ou seja, há uma 

expectativa para que, nos próximos anos, haja possíveis proposições de ações judiciais visando 

obstar as PDPs em questão. Parte do intuito deste trabalho é, justamente, contribuir para a 

resolução de tais controvérsias. 

 Um problema maior em relação à questão analisada é constatado a partir da insegurança 

jurídica causada pelas incertezas que a legislação permite ao faltar com uma definição mais 
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clara das exceções previstas no artigo 43, II e VII e da infração de oferta à venda como uma 

infração por si só. Nesse sentido, como esse não é o objeto do presente trabalho, sugere-se a 

realização de estudos acerca da questão.   
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6. CONCLUSÃO 

Este trabalho teve como intuito propor uma resposta à seguinte questão: As PDPs de 

medicamentos orientadas ao desenvolvimento de novas tecnologias podem infringir patentes? 

Em que medida? Para chegar a esse objetivo, foi necessário entender todo o contexto de criação 

das PDPs. 

A indústria farmacêutica no Brasil, em contramão ao mundo desenvolvido, investe 

pouco em P&D. Como consequência, apesar de as empresas nacionais terem sucesso no setor 

de vendas (impulsionado pelas compras governamentais), dependem muito da importação de 

tecnologia estrangeira. Isso, além de causar um problema econômico – facilmente constatado 

através de uma deficitária balança comercial –, colabora com o risco de desabastecimento do 

SUS. Esse risco é reflexo das grandes despesas que o Estado possui com a aquisição de 

medicamentos, mas também de diversos elementos complexos e que não estão analisados neste 

trabalho. 

A questão orçamentária se torna cada vez mais acentuada por consequência do 

fenômeno da “judicialização da saúde” que está inserido em fenômenos mais amplos, chamados 

pela doutrina de “judicialização da política” e “politização da Justiça”. 

Com o intuito de resolver este cenário problemático, as PDPs são políticas públicas que 

visam promover a evolução do desenvolvimento tecnológico nacional através da utilização do 

poder de compra do Estado para investir em laboratórios públicos que poderão fornecer 

medicamentos essenciais para o SUS. Assim, as PDPs são capazes de promover o 

desenvolvimento tecnológico, mas, também, o acesso à saúde. 

Por envolverem tantas facetas importantes e interesses diversos, incluindo um grande 

valor econômico e o direito à saúde, as PDPs podem colidir com diversos direitos de terceiros. 

Neste trabalho, analisou-se apenas os possíveis limites que os direitos de propriedade industrial 

poderiam gerar. 

O estudo da questão exigiu uma compreensão sobre o funcionamento das patentes como 

método de incentivo ao desenvolvimento tecnológico, mas que, ao mesmo tempo, geram custos 

sociais. Este eterno dilema, traduzido por Posner como o trade off entre acesso e incentivos, é 

uma característica essencial para a compreensão e interpretação de direitos patentários. 

Nessa toada, a interpretação constitucional dos direitos de propriedade industrial 

adotada neste trabalho sugere a necessidade de uma hermenêutica que garanta interpretações 



89 

 

 

extensivas aos direitos de terceiros e restritivas aos titulares. A liberdade e o domínio público 

são a regra, enquanto os direitos de exclusividade representam uma exceção. Essa é a expressão 

prática da norma constitucional que determina que toda propriedade deve cumprir sua função 

social. 

Com isso em mente, partiu-se para uma análise das infrações patentárias no âmbito do 

direito brasileiro. Uma questão determinante foi a construção do entendimento de que a 

infrações de exposição/oferta à venda é ilegal por si só, e não mero acessório à infração principal 

de produzir. 

O entendimento clássico brasileiro, segundo Denis Borges Barbosa, é no sentido de que 

as infrações de produzir é o tipo principal e a oferta à venda só pode ser entendida como uma 

infração se vier acompanhada da produção. Contudo, uma vasta revisão bibliográfica e a 

compreensão de que a legislação atual que regula o tema trouxe deliberadamente dois artigos 

distintos – e, portanto, independentes – demonstraram que a oferta à venda é, sim, uma infração 

autônoma. 

Ao contrário do que os autores que defendem o posicionamento oposto argumentam, 

não necessariamente haverá a hipótese de exaustão de direitos e, em certas circunstâncias, a 

mera oferta à venda pode causar danos ao titular da patente. 

Tendo determinado que a oferta à venda é uma infração em si só, pelo menos no campo 

civil, analisou-se o procedimento das PDPs para determinar se os atos praticados nas Fases I e 

II estão compreendidos neste conceito. 

Analisando o conceito clássico emprestado do Direito Civil de oferta e comparando as 

características necessárias de um contrato administrativo com os termos de compromisso 

assinados entre os participantes dos projetos de propostas de PDP nas Fases I e II, entendeu-se 

que não há oferta à venda para fins da legislação patentária. Há, sim, um contrato preliminar, 

nos termos do artigo 462 do Código Civil. 

Ainda que se considerasse que não se trata de oferta à venda, os atos praticados nas 

Fases iniciais das PDPs estão escusados pelas exceções previstas no artigo 43, II e VII, que são 

interpretadas em máxima extensão, em respeito à construção constitucional do direito 

patentário.  

Em relação às Fases III e IV, a constatação da infração é mais evidente. Havendo 

produção e venda efetiva do medicamento patenteado, não há muito espaço para debates. 
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Utilizando os modelos de PDPs descritos por Varrichio em relação aos players envolvidos, 

constatou-se que, potencialmente, todas as modalidades de infração serão concretizadas. 

Desse modo, a resposta sugerida à pergunta objeto do presente estudo foi a seguinte: as 

PDPs de medicamentos orientadas ao desenvolvimento de nova tecnologia podem enfrentar 

problemas de infração patentária apenas nas Fases III e IV. Enquanto se encontram nas Fases I 

e II, não há oferta à venda e, ainda que houvesse, estaria escusada pelas exceções do artigo 43, 

II e VII, da LPI. 

Essa constatação tem efeitos práticos. Enquanto as PDPs estão nas primeiras fases, o 

titular da patente não tem o direito de impedir o prosseguimento regular da PDP ou requerer a 

compensação indenizatória por danos, já que não há infração.  

Além disso, como não se pode exercer previsões sobre potenciais infrações, não há a 

possibilidade de requerer antecipação de tutela a fim de evitar a chegada à Fase III. A infração 

ocorre apenas no momento em que se inicia a produção e o fornecimento do medicamento. 

Antes disso, não há direito para sustentar uma interrupção da parceria. A antecipação seria 

abusiva pois, necessariamente, estaria baseada em duas premissas não testáveis: a primeira, que 

o fornecimento do medicamento ocorreria antes da Fase III; a segunda, que o resultado final da 

PDP estaria protegido pela patente eventualmente em questão. 

Por outro lado, caso sejam realizados a produção e o fornecimento do medicamento na 

Fase III antes da expiração da patente, estar-se-á diante de uma infração capaz de sustentar o 

direito do titular de requerer tutela jurisdicional para obrigar os infratores a se absterem de 

prosseguir com a infração e compensarem pelos danos causados. 

Este trabalho reconhece que essa construção argumentativa leva a uma possível 

ineficiência. Aguardar a infração ocorrer apenas na terceira fase para impedir o desperdício de 

recursos pode ser problemático. Contudo, a regulação infra legal, se respeitada, será capaz de 

resolver o problema: há necessidade de estipulação contratual expressa de que a produção e o 

fornecimento para o SUS ocorrerá apenas após a expiração da patente. 

Tendo em vista que a maior parte das PDPs orientadas à criação de novas tecnologias 

ainda se encontram nas fases I e II, há uma expectativa para que, nos próximos anos, a questão 

entre ainda mais em evidência. Caso as parcerias não cumpram a estipulação da produção e do 

fornecimento apenas após a expiração das patentes, deverá haver um grande volume de ações 

judiciais propostas com o intuito de obstar as PDPs infratoras. 
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Com a resposta sugerida neste trabalho, espera-se que se contribua para a resolução dos 

referidos litígios esperados e, principalmente, que se previna e que se evite que tais litígios 

cheguem a se deflagrar. A devida atenção às previsões da legislação patentária, assim como as 

normas específicas das PDPs, conforme estudado neste trabalho, podem prevenir atos infratores 

que acarretariam em prejuízos para os atores envolvidos e para toda sociedade brasileira como 

um todo. 
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