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RESUMO 

Este artigo é o resultado de um estudo doutrinário referente a coordenação regulatória entre 

agentes reguladores que compartilham um mesmo espaço regulatório, sendo-lhes atribuídas 

fragmentos distintos de competência dentro do conjunto mais amplo. A doutrina aponta origens 

distintas para o fenômeno da sobreposição regulatória e dois possíveis advindos da interação 

entre os órgãos, quais sejam: a produção de benefícios sistêmicos na elaboração e condução de 

políticas, ou prejuízos em termos de eficácia, eficiência e accountability. 

O objetivo deste estudo é ilustrar e analisar, a partir do conflito concreto de competência 

entre a ANVISA e o INPI no processo de concessão de patentes farmacêuticas,  os conceitos 

doutrinários reunidos referentes aos tipos de sobreposição regulatória, efeitos benéficos e 

negativos da interação entre agências e mecanismos formais de coordenação disponíveis para 

articulação entre os entes. 

Dessa forma, o argumento central identificado em parte da doutrina, e que aqui se busca 

demonstrar, é que o estabelecimento de um Administração Pública com cunho gerencial, que 

permite o máximo aproveitamento dos recursos e especialidades de cada um dos órgãos que a 

compõe na realização do interesse público, por vezes depende ou se beneficia de mecanismos 

de coordenação. 

Com este intuito, por fim é discutido o levantamento realizado sobre a evolução dos 

mecanismos de coordenação propostos e instituídos para informar a interação entre o INPI e a 

ANVISA, após mais de uma década de conflitos e e consequentes prejuízos à promoção da 

saúde, ao desenvolvimento tecnológico e inovação e à economia.  
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ABSTRACT 

This article is the result of a doctrinal study regarding the regulatory coordination between 

agents that share the same regulatory space, being assigned different fragments of competence 

within this larger space. The doctrine points out different origins for the phenomenon of 

regulatory overlap and two possible effects arising from the interaction between the organs, 

notably: the production of systemic benefits in the elaboration and conduction of policies, or 

losses in terms of effectiveness, efficiency and accountability. 

The objective of this study is to illustrate and analyze, based on the concrete conflict of 

competence between ANVISA and INPI in the process of evaluating and granting 

pharmaceutical patents, the doctrinal concepts gathered, referring to the types of regulatory 

overlap, possible beneficial and negative effects of the interaction between agencies and formal 

coordination mechanisms available for articulation between entities. 

Thus, the central argument also identified in part of the doctrine, which is sought here, is 

that the establishment of a Public Administration with a managerial nature, which allows the 

optimal use of the resources available and specialties of each of the organs that compose it in 

the realization of the interest, can depend on or benefit from formal coordination mechanisms 

and tools. 

With this aim, the discussion about the evolution of coordination mechanisms proposed and 

instituted to inform the interaction between INPI and ANVISA, after more than a decade of 

conflicts and consequent damages to the goals of promoting public health, technological 

development and innovation and to the economy. 
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“Agregó al cabo de una pausa:  

— El secreto, por lo demás, no vale lo que valen los 

caminhos que me condujeron a él. Esos caminos hay qué 

andarlos”. 

(Jorge Luiz Borges. El etnógrafo.) 
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INTRODUÇÃO 

A reforma do aparelho burocrático estatal ocorrida na década de 90, com a redefinição do 

papel regulador do Estado, desde já evidenciou a busca por uma competência gerencial da 

Administração Pública capaz de, superando o enrijecimento burocrático favorecido pela 

influência política direta, tornar mais eficiente o desempenho das funções regulatórias estatais 

e mais eficazes as políticas e decisões resultantes. 

Assim a solução adotada no Brasil foi a descentralização administrativa, atribuindo-se 

legalmente competência regulatória a órgãos autônomos e especializados, que estariam mais 

habilitados a produzir decisões técnicas e estáveis, distanciadas de influências políticas, 

necessárias ao estabelecimento de um contexto de segurança favorável a investimentos e ao 

desenvolvimento econômico. Uma almejada aproximação às características presentes na gestão 

privada em determinados setores pela Administração Pública destaca, neste contexto, o enfoque 

na utilização ótima dos recursos disponíveis à execução das funções estatais, assim como a 

redefinição do papel do Estado, cuja intervenção nos diversos campos econômicos e sociais 

encontra  fundamento necessário em algum objetivo relacionado a promoção do interesse 

público. 

Neste contexto, observa-se que em cada setor que sofre intervenção estatal, normalmente 

são múltiplos os órgãos da Administração Pública atuantes, seja com finalidades institucionais 

relacionadas ou distintas, oda aministração pública direta ou indireta, sendo capazes de gerar 

impactos nos respectivos mercados regulados por meio de suas decisões. 

Esta coexistência de atribuições dentro de um espaço regulatório compartilhado, conforme 

se verá, gera incentivos à interação entre estes órgãos, que por sua vez pode resultar em conflito 

ou cooperação entre os entes. De qualquer forma, dificuldades são inerentes à necessidade de 

articulação entre diferentes entes públicos dentro de um espaço comum, que eventualmente 

precisam considerar enfoques distintos e suas respectivas missões institucionais em suas 

decisões.  

Ao passo que a diversidade pode ser positiva e benéfica à formulação e complementação de 

políticas, por exemplo, os conflitos podem gerar o efeito oposto, determinando prejuízos 

sistêmicos que afetam todas as instituições envolvidas, a condução de suas atividades, a 
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realização de seus objetivos atribuídos legalmente, e, em última análise, o bem estar público, 

posto ser a base da atuação da Administração Pública.  

Desta forma, a proposta do presente trabalho é ilustrar e demosntrar o argumento central de 

que a coordenação regulatória entre os entes, com o estabelecimento de respectivos mecanismos 

formais de regulação, se mostra como o caminho adequado para gerir a comum, senão 

inevitável, interação entre órgãos distintos em espaços regulatórios compartilhados. A 

instituição de incentivos e canais de coordenação, neste sentido, constituiria o próximo passo a 

efetiva implementação de uma Administração Pública Gerencial capaz de extrair os benefícios 

de uma competição produtiva entre agências e mitigar os possíveis efeitos negativos de 

potenciais embates institucionais. 

Para tanto, será realizado um ilustrativo estudo de caso relativo ao conflito concreto na 

interação entre a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e o Instituto no processo 

de concessão de patentes no setor farmacêutico. 

A relevância do problema a partir do qual o presente trabalho é construído reside justamente 

nos efeitos perversos – conforme se analisará neste caso específico, ao sistema de saúde, aos 

possíveis incentivos ao desenvolvimento de novos e melhores medicamentos e tratamentos, e a 

movimentação e investimentos econômicos no setor farmacêutico - que a atuação contraditória 

e conflituosa das autarquias, que compõem a Administração Pública indireta, pode produzir ao 

longo da realização de suas atividades sem qualquer coordenação visando a eficácia das 

respectivas políticas. Os diversos setores relevantes que contam com intervenção estatal podem 

igualmente, à semelhança do caso aqui analisado, sofrer com a falta de coordenação. 

Dentro deste escopo, o artigo então seguirá esta estrutura: na primeira seção serão 

apresentados os conceitos extraídos da doutrina que se mostram relevantes para a compreensão 

da temática da coordenação regulatória. Será definido o que entendemos por sobreposição ou 

interseção regulatória, assim como por espaço regulatório compartilhado, para podermos 

apresentar as diferentes perspectivas identificadas na literatura sobre seu surgimento e 

potenciais benefícios. Também serão abordados os desafios que surgem a partir da interação 

entre os entes regulatórios neste contexto. 

A segunda seção será dedicada à apresentação e análise dos diferentes mecanismos formais 

de coornedação disponíveis para promover a articulação harmônica entre os entes, e seus 

potenciais impactos na de redução de custos e maximização de benefícios advindos da interação 
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entre agências em termos de eficárcia, eficiência e accountability. Esta exposição é realizada a 

partir de uma revisão bibliográfica sobre instrumentos e sua repectiva capacidade de promover 

coordenação. 

Por fim, diante dos elementos apresentados pela doutrina e reunidos nas duas primeiras 

seções,  a terceira seção se ocupará do estudo do conflito concreto na interação entre a ANVISA 

e o INPI no que diz repeito especificamente ao procedimento de concessão de patentes no setor 

farmacêutico, à luz dos conceitos e ideias anteriormente introduzidos. 

Tal análise desagua no estudo da evolução dos mecanismos de coordenação propostos e 

adotados para a solução do prolongado conflito entre as agencias. Ainda que as soluções se 

mostrem tardias, diante dos amplos efeitos negativos já verificados para a promoção de 

interesses públicos relevantes relacionados à saúde, à inovação tecnológica e à economia, tais 

esforços reafirmam o argumento central deste trabalho: a coordenação regulatória entre os 

diferentes orgãos públicos se mostra importante, senão essencial, instituída em diferentes graus 

e formas, à eficiência e eficácia da Administração Pública. 
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS: ELEMENTOS FUNDAMENTAIS PARA A 

COMPREENSÃO DA TEMÁTICA 

O objetivo desta Seção é apresentar os conceitos nos quais se fundam o tema do presente 

trabalho, que consiste na coordenação regulatória no contexto de mercados regulatórios 

compartilhados. A fim de introduzir tais conceitos, buscamos primeiramente elucidar a 

definição, extraída da doutrina e incorporada neste trabalho, de sobreposição ou interseção 

regulatória e espaço regulatório compartilhado. 

Em seguida, foram reunidas perspectivas exploradas pela literatura sobre o surgimento 

de sobreposições regulatórias e mercados regulatórios compartilhados, a fim de se pontuar os 

benefícios trazidos por este fenômeno. Por fim, apresentamos as questões e desafios que surgem 

a partir da interação entre os entes regulatórios dentro deste espaço comum. 

1.1. SOBREPOSIÇÃO OU INTERSEÇÃO REGULATÓRIA E ESPAÇO REGULATÓRIO 

COMPARTILHADO: CONCEITOS RELEVANTES 

O fenômeno de sobreposição ou interseção regulatória, que determina a formação do que 

identificaremos neste trabalho como um “espaço regulatório compartilhado”1, não é 

característico de uma estrutura organizacional específica de administração pública. A 

sobreposição regulatória pode assim ser observada tanto em países cujo arranjo institucional é 

mais centralizado como descentralizado2, e é possível atribuir-lhe diferentes origens. 

De fato, a distribuição de autoridade, ou seja, competência normativa, fiscalizatória ou 

executória, sobre uma mesma matéria ou processo regulatório, entre entes regulatórios distintos 

é uma realidade da governança moderna, presente em quase todas as esferas de regulação 

econômica e social. Desafios surgem a partir da interação entre estes organismos em um espaço 

regulatório compartilhado. A depender do retrato de fragmentação e compartilhamento de 

                                                           
1 Corresponde ao que Jody Freeman e Jim Rossi se referem como “shared regulatory space”. FREEMAN, Jody. 

ROSSI, Jim. Agency Coordination in Shared Regulatory Space. In: Harvard Law Review, Vol. 125, Issue 5 (pp. 

1131-1211). 
2 No Brasil o sistema regulatório é fundado no modelo descentralizado de múltiplas agências reguladoras 

especializadas independentes. No entanto, em modelos desconcentrados, baseados em múltiplos ministérios 

reguladores, como ocorre na China, ou em modelos em que um único órgão regulador centraliza vários tipos de 

regulação, como, por exemplo, na Espanha, também é possível observar sobreposição de normas regulatórias sobre 

um mesmo mercado, com fragmentação de autoridade e competências pertinentes a um mesmo mercado 

regulatório entre entes distintos. Ver: LI, Xingxing. An economic analysis of regulatory overlap and regulatory 

competition. The experience of interagency regulatory competition in China’s regulation of inbound foreign 

investment. In: Administrative Law Review, vol. 67, n. 4, p. 688. 2015. e ROURA, Juan R. Cuadrado; NEFF, 

Marta. Agencias de la regulación y la competência. La independência y la elección de um modelo multisectorial 

o integrado. In: Revista Española de Control Externo, vol. 17, No. 51, pp. 77-108. Setembro, 2015.  
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determinado mercado, no entanto, os problemas inerentes à interação de múltiplos entes que 

detêm autoridade legalmente delegada podem ser mais ou menos evidentes.  

Dessa forma, definimos que a sobreposição ou interseção3 regulatória ocorre quando há a 

fragmentação autoridade sobre um mesmo mercado regulatório, atribuída a entes regulatórios 

distintos, culminando na coexistência de múltiplas regulações, que se comunicam direta ou 

indiretamente, sobre um mesmo mercado regulatório. A delegação legislativa de poder 

regulatório sobre um mesmo mercado de forma dispersada, por conseguinte, esculpe um espaço 

regulatório compartilhado entre diversos entes. 

 Cabe ressaltar que o espaço regulatório compartilhado pode surgir a partir de diferentes 

formas de delegação4 legislativa a múltiplas agências. Dentro do universo de possibilidades, 

Freeman e Rossi5 exemplificam quatro destas formas distintas de delegação. 

 Em primeiro lugar, podemos ter funções sobrepostas de agências6, quando os 

legisladores atribuem essencialmente a mesma função a mais de um ente. Por exemplo, duas 

agências podem compartilhar autoridade sancionadora sobre uma mesma conduta infratora. 

Em seguida, há também as atribuições jurisdicionais relacionadas7, que tratam de 

delegações de papéis distintos a diferentes agências regulatórias, que, no entanto, se encontram 

estreitamente relacionados. As atribuições jurisdicionais relacionadas costumam estar situadas 

dentro de um regime regulatório ou administrativo maior. Neste caso, podemos ter várias 

agências cujos propósitos possuem relação e similaridade, cada qual com jurisdição sobre um 

setor, produto ou território diferente, inseridos dentro e compondo o conjunto regulatório mais 

amplo. 

Como forma de melhor ilustrar esse tipo de delegação, Freeman e Rossi8 exemplificam 

as agências estadunidenses responsáveis por regular, de um lado, o mercado alimentício e de 

medicamentos9 e, de outro, as atividades agrícolas.10 Ambas realizam essencialmente a mesma 

função regulatória: a de determinar dos padrões de qualidade visando a garantir a segurança 

                                                           
3 Aqui ambos os termos são utilizados como sinônimos para designar a existência de um espaço comum, de 

compartilhamento entre dois ou mais entes dentro do universo de um mercado regulado. 
4 A doutrina norte americana se refere ao ato de atribuir competência normativa às agências reguladoras como 

delegação, termo que também adotamos aqui com este significado. 
5 Op.cit. FREEMAN, Jody. ROSSI, Jim., pp. 1145. 
6 Para Freeman e Rossi: “overlapping agency functions”. Id., pp. 1145. 
7 Para Freeman e Rossi: “related jurisdictional assignments. Id., pp. 1145. 
8 Op.cit. FREEMAN, Jody. ROSSI, Jim., pp. 1147. 
9 Food and Drug Administration (FDA). 
10 United States Department of Agriculture (USDA). 
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dos produtos alimentícios disponibilizados no mercado. Suas jurisdições recaem sobre produtos 

diferentes, mas encontram estrita relação em seu propósito e função, dentro de um conjunto 

regulatório mais amplo. 

 A terceira forma de delegação mencionada consiste em atribuições jurisdicionais 

interativas11. Nesta modalidade, o congresso atribui diferentes missões primárias, ou essenciais, 

às diferentes agências, mas que exige que elas cooperem entre si em determinadas tarefas. É 

possível observar essa forma de delegação sobreposta quando os entes encarregados de 

assegurar o cumprimento da lei, no que tange, respectivamente, a administração de medidas 

visando à segurança pública, e a administração de propriedades de terras, devem cooperar no 

controle e gestão da segurança das fronteiras.  

Por fim, o quarto tipo trata das delegações que exigem concordância, em que todas as 

agências, conforme determinado pelos respectivos instrumentos de delegação, devem 

concordar para que uma atividade ocorra. Assim, cada ente regulador poderia estar encarregado 

de uma missão e tema específico, mas para que o ato seja praticado, e este aqui é 

necessariamente uno, há necessidade de articulação com outros entes, que podem chegar a 

possuir efetivamente poder de veto mútuo capaz de prejudicar sua realização. Em muitos casos, 

a concessão de licença ou permissão por parte do ente público – ato final único – demanda a 

aprovação cumulativa e concorrente de diversas agências, de forma que o indeferimento por 

um dos entes inviabiliza a concretização do ato. Um outro exemplo é a fragmentação da 

implementação e  execução de determinadas normas, conferindo a um ente autoridade para 

realizar fiscalização e a outro a competência de receber e processar denúncias, reclamações e 

reivindicações sobre a mesma matéria, de forma a conferir algum grau de imparcialidade e 

independência na resolução de conflitos concretos. 

Os estatutos que produzem sobreposição regulatória, ainda, podem distribuir autoridade não 

somente entre múltiplas agências reguladoras independentes, mas também fragmentá-la em 

atribuições destinadas, ao mesmo tempo, a órgãos executivos centralizados, agências 

autônomas e outras instituições estatais. Diversos desenhos institucionais podem acompanhar 

e apresentar interseção regulatória, com a articulação e interação de entes de diferentes 

naturezas sobre um mesmo mercado. 

                                                           
11 Para Freeman e Rossi: “interacting jurisdictional assignments”. Id., pp. 1145. 
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No entanto, alinhando-nos ao entendimento de Gersen12, explicamos sobreposição não 

ocorre nos casos em que há atribuição de competência normativa, fiscalizatória e executória de 

forma integral e exclusiva a um ente, ou quando o poder concedente mantém sob sua 

incumbência parte da atuação e atribui de forma exclusiva apenas uma parte da jurisdição sobre 

um determinado campo.13 

1.2. SOBREPOSIÇÃO OU INTERSEÇÃO REGULATÓRIA: A DELEGAÇÃO LEGISLATIVA 

A MÚLTIPLOS AGENTES 

A literatura apresenta origens premeditadas e acidentais para esta distribuição fragmentada 

de poder regulatório sobre um mesmo mercado, apontando, por um lado, vantagens desejáveis 

que delegações sobrepostas oferecem, e, por outro, prejuízos e ineficiências, frequentemente 

não previstos, que invariavelmente acarretam.  

Quanto à deliberada delegação de poder pelos legisladores a mais de um agente regulador, 

diferentes razões são discutidas pelos acadêmicos, em geral informadas pelos benefícios que a 

fragmentação é capaz de proporcionar aos interesses daqueles que chamaremos de 

“principais”14, responsáveis pela transferência de autoridade às agências. Em outras palavras, a 

doutrina15aponta que a atribuição de competências sobrepostas pode, por exemplo, produzir 

incentivos às agências reguladoras a um funcionamento mais eficiente, assim como servir de 

ferramentas para lidar com problemas e tensões entre principais e os “agentes” 16 inerentes à 

delegação.  

                                                           
12 GERSEN, Jacob E. Overlapping and Underlapping Jurisdiction in Administrative Law. In: The Supreme Court 

Review, Vol. 2006, No. 1. The University of Chicago Press, 2006; pp. 208-210. 
13 No entanto, nesta perspectiva, como veremos melhor adiante, é difícil na prática a identificarmos um mercado 

não compartilhado, uma vez que frequentemente o delineamento de competências não é claro nos instrumentos 

de delegação, que se encontram relativamente abertos, com limites e ressalvas legais, à interpretação, inclusive 

dos próprios entes reguladores delegados.  
14 Frequentemente os detentores originários do poder regulatório, responsáveis pela respectiva delegação 

normativa, fiscalizatória e executória sobre matéria ou setor específico, são referidos pela literatura como 

“principals”. Ver: GERSEN, Jacob E. Overlapping and Underlapping Jurisdiction in Administrative Law. In: The 

Supreme Court Review, Vol. 2006, No. 1 (pp. 201-247). The University of Chicago Press, 2006. ou FREEMAN, 

Jody. ROSSI, Jim. Agency Coordination in Shared Regulatory Space. In Harvard Law Review, Vol. 125, Issue 5 

(pp. 1131-1211). Março, 2012. ou MCCUBBINS, Matthew D.; NOLL, Roger G.; WEINGAST, Barry R. Structure 

and process, politics and policy: Administrative arrangements and the political control of agencies. In: Virginia 

Law Review, Vol. 75, No. 2 (pp. 431-482). 1989 
15 GERSEN, Jacob E. Overlapping and Underlapping Jurisdiction in Administrative Law. In: The Supreme Court 

Review, Vol. 2006, No. 1. The University of Chicago Press, 2006, pp. 203. 
16 Entes reguladores são frequentemente referidos pela literatura como “agents”, ou seja, como os agentes 

responsáveis pelos atos administrativo-regulatórios, com base em autoridade conferida e delimitada por estatutos 

ou semlehante instrumento de delegação legislativa.  Ver: Op.cit. GERSEN, pp. 201-247. ou Op.cit. FREEMAN, 

Jody; ROSSI, Jim. pp. 1131-1211. ou Op.cit. MCCUBBINS, Matthew D.; NOLL, Roger G.; WEINGAST, Barry 

R., pp. 431-482. 
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Em primeiro lugar, o Legislativo pode optar pela divisão de competências como uma forma 

de aproveitar a expertise e habilidades de cada uma das agências especializadas que apresente 

relação com determinado campo regulado, de forma a produzir decisões mais esclarecidas e 

técnicas. Reconhecendo que os problemas sociais e econômicos são intrinsicamente complexos, 

sob essa perspectiva os principais entenderiam que o processo decisório poderia ser favorecido 

ao absorver perspectivas científicas e técnicas diversificadas, possibilitando a antecipação e 

prevenção de falhas17 e efeitos adversos das regulações adotadas. 18 

Assim, com agentes independentes se dedicando ao estudo aprofundado de cada um dos 

aspectos de impacto sobre dado mercado regulado, maiores as chances de uma decisão 

resultante mais compreensiva e informada, e possivelmente mais eficaz no enfrentamento dos 

problemas – falhas de mercados ou outros imperativos do interesse público – alvo da atividade 

regulatória. O processo de descentralização da administração pública no Brasil teve como uma 

de suas bases a ideia de independência – insulamento político – e especialização na realização 

das atividade regulatória, de forma que as agências reguladoras criadas conferissem tratamento 

mais técnico a setores relevantes.19 

Em segundo lugar, como aduz Biber20, o compartilhamento de um mercado regulatório pode 

ainda ser induzido pelos principais como uma forma de resolver os problemas decorrentes da 

                                                           
17 No sentido aqui impresso, falhas regulatórias, que podem ocorrer por exemplo, quando uma agência 

especializada não é capaz de incorporar e enfrentar todos os aspectos relevantes de um mercado extremamente 

complexo, em razão da sua atuação específica, deixando lacunas possivelmente danosas ao interesse público. 

Sua atuação, assim, encontra limites na sua expertise, possivelmente desconsiderando questões sensíveis ao 

interesse público que demandam tratamento regulatório. 
18 Consoante esse entendimento, Sirico ilustra algumas formas em que a análise e incorporação das informações 

pertinentes ao processo de decisão pode ser aprimorada por um sistema de produção de políticas que envolva 

múltiplas agências. Isso favoreceria a eficácia das decisões tomadas na solução das questões-alvo da atividade 

regulatória. Ver: SIRICO, Louis. Agencies in conflict: Overlapping agencies and the legitimacy of the 

administrative process. In: Vanderbilt Law Review, Vol. 33, No. 101. 1980, pp. 126–128. 
19BINENBOJM, Gustavo. Agências reguladoras independentes e democracia no Brasil. Revista de Direito 

Administrativo Econômico, v. 240. 2005; pp. 147-154. Dentre as reformas realizadas para a implementação de 

um aparelho de Estado gestor moderno e eficiente, com inspiração na doutrina de New Public Management 

(NPM) emergente nos anos 1980, inclui-se a descentralização administrativa, com um intensificado processo de 

privatização de empresas estatais e concessão de serviços públicos à iniciativa privada, redimensionando o papel 

e forma de atuação do Estado na economia e nos mercados. Nesse contexto de crescente ênfase no desempenho 

administrativo, a criação de agências reguladoras independentes e especializadas surge como uma forma de ação 

mais efetiva do Executivo na regulação de serviços e setores econômicos, ora transferidos ou concedidos à 

iniciativa privada, relevantes ao interesse público. A intervenção de forma descentralizada, e portanto 

relativamente independente, das agências confere certa proteção contra ampla influência da agenda política 

central sobre decisões técnicas, evitando prejuízos e ineficiências decorrentes da atuação do Estado orientada 

essencialmente por objetivos políticos. Sobre a doutrina de New Public Management ver: LARBI, George A. 

The New Public Management Approach and Crisis States. UNRISD Discussion Paper No. 112. United Nations 

Research Institute for Social Development. Setembro, 1999. 
20 BIBER, Eric. Too Many Things to Do: How to Deal with the Dysfunctions of Multiple-Goal Agencies. In: 

Harvard Environmental Law Review, Vol. 33, Issue 1. 2009; pp. 4. 
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atribuição de múltiplos objetivos a um mesmo agente regulador. Os respectivos estatutos de 

delegação podem propor uma gama de objetivos e princípios a serem buscados pelos agentes 

reguladores no exercício de suas funções administrativas. Quando estes objetivos conflitam 

entre si, as agências exercem um juízo de ponderação entre suas finalidades estatutárias, e 

acabam por enfatizar algumas em detrimento de outras, o que geralmente é feito de forma 

discricionária e à luz das prioridades traçadas pelo próprio agente regulador nos limites de sua 

competência legal. Este exercício de discricionariedade, por sua vez, pode dirimir objetivos 

basilares buscados originalmente pelos principais ao delegar competências administrativas aos 

agentes.  

Uma forma de diminuir o risco de distanciamento excessivo de uma ou algumas das 

finalidades projetadas para a regulação de determinado campo é a divisão destes objetivos entre 

diferentes agências. Assim, o Poder Legislativo concederia a diversas agências 

responsabilidade por algum aspecto de um problema, sobre o qual caberia dar um enfoque em 

uma meta regulatória específica. Neste sentido, a divisão em competências complementares 

dentro de um mesmo mercado asseguraria um equilíbrio de forças entre todas as finalidades 

regulatórias delineadas, que teriam cada uma um organismo especialmente interessado em e 

dedicado à sua efetivação. Estabelece-se, assim, um mecanismo de monitoramento recíproco 

entre as agências, em razão da sua interação – e muitas vezes competição – durante o processo 

de tomada de decisão, tornando mais fácil detectar e reportar eventual desconsideração de 

algum dos propósitos regulatórios e possíveis desvios dos intuitos legislativos originais.  

Adicionalmente, a competição gerada pela interação entre agências em um mesmo espaço 

regulatório seria positiva quando os objetivos regulatórios não são clara ou rigorosamente 

definidos, e assim estariam em constante aprimoramento enquanto houvesse sua articulação 

entre e pelos múltiplos entes reguladores.21 

Em suma, sob essa perspectiva, delegações sobrepostas seriam desenhos propositais com o 

intuito de gerar competição produtiva entre agências22 e consequentemente incentivá-las a 

produzir informações relevantes às políticas públicas23, possivelmente redefinindo ou 

aprimorando paralelamente os objetivos regulatórios, assim como de reduzir os custos de 

                                                           
21 POSNER, R. Preventing Surprise Attacks: Intelligence Reform in the Wake of 9/11. Hoover Institution 

Roman & Littlefield, 2005. apud Op.cit. FREEMAN, Jody. ROSSI, Jim; pp. 1142. 
22 Op. cit. GERSEN, pp. 212. 
23 STEPHENSON, Matthew C. Information Acquisition and Institutional Design. In: Harvard Law Review, Vol. 

124, Issue 6. Abril, 2011; pp. 1463. 
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monitoramento pelos principais, criando um mecanismo de fiscalização mútua entre agências, 

e assim facilitando o controle político destas.  

De forma semelhante, parte da literatura24 aponta que a opção por fragmentar as 

competências dentro de um mercado é feita porque asseguraria uma maior aproximação das 

preferências de todos os atores políticos, que originalmente estariam  negociando determinada 

norma25, do que se a delegação fosse feita direcionada a um só agente. Tratando de temas 

complexos, que demandam um esforço de equilíbrio entre duas ou mais questões e objetivos 

compreendidos na formulação de políticas, seria mais benéfico dividir a autoridade entre mais 

agências, e assim estabelecer um mecanismo de negociação política, fora da arena política 

originária.  

Nesta linha, ao mesmo tempo em que a criação de agências independentes, por meio de um 

processo de descentralização administrativa, pode ser vista como uma forma de afastar a 

definição de políticas da influência demasiada do presidente26, a dispersão de autoridade entre 

múltiplas agências seria explicada também como um compromisso entre legisladores que 

carregam diferentes visões e preferências, porque reduz o risco de captura do mercado 

regulado.27 Enquanto uma agência potencialmente se alinharia com uma visão ou objetivo 

específico, várias agências corresponsáveis imprimiriam preferências variadas no processo 

decisório, alcançando por fim uma solução intermediária. 

A doutrina nota que, ainda que a sobreposição regulatória seja instituída em alguns casos 

com o fim de permitir certa fiscalização e controle sobre a atuação das agências reguladoras, 

como um possível efeito reflexo, as soluções e políticas resultantes desfrutariam de maior 

                                                           
24 Op.cit. FREEMAN, Jody; ROSSI, Jim, pp. 1140. 
25 No caso do Brasil, a nível federal, o presidente, deputados federais e senadores. 
26 Este, enquanto chefe do Executivo, detém posição privilegiada na definição e articulação direta de políticas, 

ainda que se veja sua discricionariedade limitada pelas determinações legais do Poder Legislativo. Assim, a 

atribuição legal de competências a agências independentes permitiria um certo afastamento da influência direta 

da administração central, sujeito a flutuações ideológicas e políticas ao longo do tempo com a alternação entre 

governantes, e assim criando barreiras mais fortes à discricionariedade presidencial que pode ser prejudicial a 

segurança jurídica e consistência das políticas adotadas ao longo do tempo em setores relevantes. 
27 Op.cit. FREEMAN, Jody; ROSSI, Jim, pp. 1140. Freeman e Rossi fazem referência à representação elaborada 

por McCubbins, Noll e Wingast, que ilustra o cálculo do resultado da delegação a uma agência de um lado, ou a 

duas ou mais agências, de outro,  em relação às preferencias originais dos principais políticos.  A delegação a 

duas ou mais agências conduziria, conforme retratado, a decisões dentro do que chamam de “zona de acordo”, 

aproximando-se mais das preferências individuais de cada um dos principais. Ver: MCCUBBINS, Matthew D.; 

NOLL, Roger G.; WEINGAST, Barry R. Structure and process, politics and policy: Administrative arrangements 

and the political control of agencies. In: Virginia Law Review, Vol. 75, No. 2 (pp. 431-482). 1989. 
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aceitação e legitimidade, tendo em vista o envolvimento de múltiplas agências, e a decorrente 

consideração de um leque ampliado de interesses concorrentes na formulação de decisões.28 

Ademais, por trás da opção do Legislativo por delegações fragmentadas, pode haver o 

intuito de estabelecer um mecanismo de segurança: quando uma agência falhasse em suas 

funções, uma segunda agência atuante no mesmo mercado seria capaz de compensar as lacunas 

decorrente de omissões e erros formais ou materiais. Assim, atribuição redundante29, ao 

contrário de gerar desperdício de recursos ou ineficiência do processo, como seria possível 

argumentar, poderia servir de garantia contra falhas em setores relevantes e especialmente 

sensíveis. 

Em resumo, quando se fala na escolha proposital de delegar autoridade a mais de uma 

agência sobre um mesmo mercado, frequentemente são feitas alusões a manobras e cálculos 

voltados à maximização de benefícios direcionados à qualidade das decisões tomadas30 ou aos 

interesses dos principais, sobretudo referente à manutenção de, por um lado, alguma influência 

ou, por outro, controle político sobre as formulações de políticas pelas agências. Seriam 

escolhas esclarecidas que compreenderiam ponderações sobre os riscos, benefícios e custos 

envolvidos nas delegações de poder regulatório. 

 Outra explicação é que as delegações sobrepostas são na maior parte das vezes 

acidentais, tratando de subprodutos de um processo legislativo que ocorre ao longo do tempo e 

produz inconsistências e outras consequências não intencionais.31 O ato de atribuir competência 

dificilmente pode ser reduzido e simplificado a uma decisão única no tempo capaz de, desde o 

momento do ato, abarcar e ponderar todas as suas possíveis implicações negativas e positivas. 

Aduz-se que, mesmo quando a fragmentação é feita de forma proposital e relativamente bem 

pensada, é difícil afirmar que todas as consequências resultantes foram pretendidas ou 

                                                           
28 SIRICO, Louis. Agencies in conflict: Overlapping agencies and the legitimacy of the administrative process. 

In: Vanderbilt Law Review, Vol. 33, No. 101. 1980; pp. 112 e 122. 
29 Termo aqui utilizado para se referir a competência duplicada e atribuída a mais de uma agência, a quem 

competiriam atribuições semelhantes dentro de um mesmo mercado. 
30 Ainda que a dispersão de competências entre entes especializados em áreas distintas tenha como objetivo 

decisões mais compreensivas e informadas, é possível que venha acompanhado por intuito e visão política 

específica. Argumento que dificilmente o desejo por especialização das decisões buscada pelos principais seja 

inspirada em completa neutralidade e imparcialidade, de forma que a produção e disponibilização de informação 

relevante especializada para embasar a formulação de políticas também teria como propósito conferir influência 

de determinado eleitorado e posicionamento em relação às questões sociais e econômicas. Ver: MCCUBBINS, 

Matthew D.; NOLL, Roger G.; WEINGAST, Barry R. Structure and process, politics and policy: Administrative 

arrangements and the political control of agencies. In: Virginia Law Review, Vol. 75, No. 2. 1989; pp. 440. 

[Sobre utilização da modelagem da estrutura e processo das agências para influenciar as informações 

disponibilizadas e utilizadas na definição de políticas públicas]. 
31 LEWIS, David E. Presidents and the Politics of Agency Design. Stanford University Press. 2003.  
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antecipadas, e, portanto, também as decisões e delegações posteriores que virão a tratar dos 

imprevistos.32 

 Dessa forma, dentro de um processo legislativo complexo e contínuo, setores antes 

exclusivos podem posteriormente vir a ser compartilhados mediante modificações nas 

autoridades dos respectivos entes reguladores por novos instrumentos de delegação, pouco 

preocupados em revisitar a distribuição de competências preexistente ou nelas se embasar ao 

conferir atribuições, podendo gerar verdadeiras redundâncias33.  A sobreposição regulatória, 

com o compartilhamento de funções ou do mercado em geral, ora fragmentado, pode se dar 

acompanhadas da criação de novos entes regulatórios ou com novas atribuições direcionadas a 

agências já consolidadas.  

 A sobreposição regulatória pode também ocorrer, por exemplo, em um momento 

posterior à delegação, com a interpretação dos dispositivos que estabelecem e delineiam as 

competências dos entes reguladores. A linguagem sobre a qual se constroem os estatutos 

geralmente possui certo grau de abstração e generalidade, uma vez que é impossível antecipar 

as o conteúdo de todas as matérias regulatórias – não fosse este o caso, não haveria qualquer 

necessidade de delegação normativa –, de forma que nem sempre é fácil perceber claramente 

as fronteiras delineadas legalmente entre a competência conferida a cada um dos múltiplos entes 

reguladores atuantes naquele campo.34 

Assim, em razão da relativa indeterminação das normas que organizam a distribuição 

de poderes sobre os mercados regulatórios, modificações e alargamentos das competências 

podem ocorrer por meio das interpretações dos próprios entes reguladores sobre seus estatutos, 

em um exercício de expandir os limites legais, mais ou menos maleáveis, de forma a conferir-

lhes maior autoridade. Quanto maior a indeterminação e abrangência da linguagem utilizada, 

maior o espaço conferido às agências para identificação da sua missão, ou missões, e 

delineamento do seu setor regulado. 

                                                           
32 Op.cit. FREEMAN, Jody; ROSSI, Jim, pp. 1143. 
33O termo redundância aqui é usado para se referir à simples duplicação de atribuições, conferidas a agentes 

distintos, sem um intuito ou finalidade, por trás, de aumentar a efetividade ou solucionar falhas do processo 

regulatório. Alguns autores, como Michael Ting, utilizam o termo “redundancy” para se referir ao que 

descrevemos aqui como sobreposição regulatória, que abarca simples redundâncias, mas inclui também 

esquemas e estratégias mais complexas e refletidas de delegações fragmentadas a múltiplos agentes. Ver: TING, 

Michael M. A Strategic Theory of Bureaucratic Redundancy. In: American Journal of Political Science, Col. 47, 

No. 2 (pp. 274-292). Abril, 2003. 
34 Ainda que a atribuição e divisão em setores especializados em geral traduzam bem a missão essencial das 

agências, as questões que geram impacto sobre estes setores podem ser comuns, gerando pontos de interseção 

em razão da abrangência inerente aos mercados regulados considerados na sua amplitude. 
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Sob a mesma lógica, com o surgimento de novas preocupações e novos subsetores 

regulados dentro de um mercado, em razão de avanços tecnológicos, por exemplo, novos 

marcos regulatórios podem ser editados, e ser igualmente omissos ou pouco claros em relação 

à separação e ao alcance das competências então conferidas ao ente regulador, podendo gerar 

pontos de interseção com as competências anteriormente delegadas a outros entes. Além disso, 

sobreposição jurisdicional pode advir de interpretação judicial dos estatutos, tendo o judiciário 

sido provocada a se manifestar diante de um conflito de normas sobrepostas, e podendo vir a 

estabelecer alterações nas respectivas competências dos entes e um novo desenho institucional, 

distinto das funções e estrutura originais pretendidas pelo legislativo.35  

Em síntese, é difícil antecipar como as atribuições e competências regulatórias vão se 

influenciar e reagir entre si uma vez que as agências passem a efetivamente exercê-las, ou como 

podem ser impactadas e redefinidas por novos eventos e pelos entes políticos pertencentes a 

qualquer um dos poderes – conforme exposto, sobreposições podem ser geradas não somente 

pelo Legislativo, mas também pelo Executivo, Judiciário, ou mesmo pelas próprias agências no 

curso de suas interações. Assim, não é com surpresa que interseções entre jurisdições apareçam 

de forma acidental com alguma frequência, e não como parte de uma estratégia e um cálculo 

político abrangente.  

Por meio da percepção, que aqui buscamos imprimir de forma ilustrativa, da abundância 

dos meios pelos quais se pode conceber a sobreposição regulatória, é possível concluir 

logicamente que a coexistência de competências e normas sobrepostas constitui, senão regra, 

realidade comum dentro dos mercados regulatórios. Deduz-se, então, importante o olhar sobre 

suas implicações, tanto as vantajosas, já introduzidas, como também as negativas. 

Por sua vez, o entendimento dos motivos que levam o Legislativo a decidir pela 

delegação una ou pulverizada, na visão de Freeman e Rossi e para o escopo deste trabalho, é 

relevante apenas na medida em que facilita: (1) a compreensão das consequências que 

sobreposições de competências provavelmente gerarão – estas podem compreender um 

espectro desde atuações harmônicas e coerentes entre si, mais prováveis se o compartilhamento 

é planejado pelos principais e conscientemente exercido pelas respectivas agências, até o 

conflito direto de competências e convivência de normas descompassadas e contraditórias, 

comumente, porém  não exclusivamente, atribuídas a interseções acidentais; (2) a análise das 

                                                           
35 BINENBOJM, Gustavo. Agências reguladoras independentes e democracia no Brasil. Revista de Direito 

Administrativo Econômico, v. 240. 2005; pp. 151.  
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possibilidades de sucesso  dos esforços de, e obstáculos à, coordenação entre os diferentes entes; 

e (3) o estudo dos mecanismos mais adequados para coordenar sua interação no que diz respeito 

à interseção entre suas autoridades, de forma a não minar os possíveis benefícios extraídos do 

arranjo.  

Estes aspectos – efeitos indesejáveis e desafios da interação entre agências, e 

mecanismos de coordenação disponíveis – serão abordados em mais detalhes adiante. 

1.3. INEVITÁVEIS DESAFIOS DE INTERAÇÃO EM ESPAÇOS REGULATÓRIOS 

COMPARTILHADOS 

Como podemos ver, o mecanismo pelo qual se dá a interação entre agências em casos de 

sobreposição regulatória é a interferência, em alguma forma e medida, na liberdade de ação de 

um dos agentes em função do controle ou influência que outro possui sobre o processo de 

decisão sob sua jurisdição – decisões que incluem: escolha de prioridades para ação regulatória, 

das informações relevantes e a forma de produzi-las e incorporá-las, dos meios para lidar com 

o problema e alternativas de políticas a serem exploradas.36 

 Há numerosas teorias concorrentes que buscam explicar o porquê e como surgem essas 

interseções regulatórias, muitas das quais apresentam ganhos sistêmicos que estes arranjos 

podem proporcionar. De fato, conforme discutido no item 1.2, o fenômeno da sobreposição 

pode ser percebido como gerador de um conflito positivo e construtivo de competências, ou de 

eficiente complementação normativa, seja sua origem intencional ou acidental. Algumas destas 

vantagens advindas da sobreposição regulatória incluem: competição construtiva entre 

agências, injeção de maior expertise no processo decisório, garantias para suprir eventuais 

falhas de uma das agências e redução de custos de monitoramento.37 

 No entanto, em última análise, todas essas teorias buscam explicar uma realidade 

presente na maioria dos mercados regulatórios que também cria enormes custos e desafios de 

coordenação38 entre os entes reguladores, inerentes à sua interação incentivada, senão imposta. 

Os conflitos administrativos resultantes da sobreposição regulatória, desta forma, surgem em 

                                                           
36 BRADLEY, Keith. The Design of Agency Interactions. In: Columbia Law Review, Vol. 111, No. 4. Maio, 

2011; pp. 750. 
37 Op.cit. FREEMAN, Jody; ROSSI, Jim, pp. 1151. 
38 Coordenação é aqui definida como a atuação conjunta dos entes que produz efeitos sobre o mercado 

regulatório compartilhado. 
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razão da capacidade de mútua interferência das agências nas suas funções e objetivos 

regulatórios. 

Estas questões podem ser mais gravosas conforme a intensidade e condições em que se 

opera essa interação e possível interferência, ou a relevância e essencialidade do setor regulado 

conjuntamente. Passamos, então, a explorar algumas das dificuldades que tais interações 

acarretam, assim como de suas consequências. 

Diante do compartilhamento de um mercado regulado, os entes reguladores podem assumir 

alguns cursos de ação em relação aos outros agentes com quem se veem compelidos a interagir. 

Em linha gerais, neste contexto, quando do estabelecimento de conflitos administrativos,  as 

agências apresentam três respostas distintas: (1) ignoram ou negam a existência de interseção 

regulatória na sua atuação, (2) abdicam do exercício de sua parcela de competência ou (3) 

coordenam com as demais agências com as quais compartilha um dado mercado. 

Importante o esclarecimento que estas respostas correspondem, genericamente, aos casos 

em que, havendo sobreposição regulatória: (1) as agências promulgam suas normas sem 

observar39 a existência de outras sobre a mesma matéria ou interesses alheios afetados, 

potencialmente gerando redundância ou conflito direto de normas e objetivos, o que aumenta 

os custos burocráticos e interpretativos para os entes regulados; ou, identificando a existência 

do fenômeno, (2) as agências decidem, sozinhas ou em comum acordo, por simplesmente não 

exercer suas competências, deixando um espaço maior para a atuação das demais, ou ao exercê-

la adotar uma postura deferente em relação às decisões alheias. 

Sirico40 divide a atuação, e competência, das agências em dois grandes grupos: o processo 

de análise e produção de informações, de um lado, e o processo de decisão, elaboração e 

execução das normas e políticas regulatórias, de outro. Os dois primeiros comportamentos 

possíveis vislumbrados diante do conflito de competências – ignorar ou abdicar – produzem 

um espectro de problemas, em ambos os processos, que vão variar conforme o tipo de delegação 

sobreposta em tela.41 

                                                           
39 Aqui a observação à existência de outras normas assume sentido amplo, englobando tanto a inobservância 

deliberada, quando se têm consciência da existência de interesses afetados de outras agências e normas que se 

comunicam com aquela editada, mas opta-se por preservar radicalmente à independência e autonomia funcional,  

assim como ao desconhecimento genuíno em relação ao fenômeno. 
40 SIRICO, Louis. Agencies in conflict: Overlapping agencies and the legitimacy of the administrative process. 

In: Vanderbilt Law Review, Vol. 33, No. 101 (pp. 101-145). 1980; pp 128-129.  
41 Mencionamos no tópico 1.1 os quatro desenhos exemplificadas por Freeman e Rossi pelos quais se pode 

instituir sobreposição regulatória, a dizer: funções sobrepostas de agências, atribuições jurisdicionais 
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De forma genérica, em se tratando das funções de coleta, análise e produção de informações, 

uma ou mais agências, com o intuito de evitar o compartilhamento de autoridade e preservar 

sua autonomia dentro de determinado campo, podem acabar por ocultar ou distorcer 

informações e esconder conflitos internos, a fim de projetar mais força nas suas decisões e 

maior coesão e consenso organizacional, capaz de lhe conferir maior legitimidade. Isto, que 

Sirico42 chama de “burying mentality”, é uma forma de negar a existência de competências 

compartilhadas que compromete a transparência na produção de informações relevantes e 

estreita o leque de perspectivas abarcadas pelos dados resultantes.  

De maneira semelhante, se duas ou mais agências são incumbidas de construir 

conhecimento relevante a determinado mercado regulado sob diferentes óticas, a abdicação 

pode significar o fracasso do desenho institucional, se a intenção consistisse justamente em 

agregar especialidades em favor do aprimoramento de normas e finalidades regulatórias. Assim, 

ambas as atitudes geram emprego inadequado ou dispensável de recursos no maquinário 

público, que tem como consequência um processo de produção e tratamento  de informações 

subótimo. 

Em relação ao processo de decisão, adoção e execução de normas, introduziremos alguns 

dos efeitos das duas respostas destacadas das agências, diante da interseção regulatória, dentro 

dos quatro diferentes tipos de delegação sobreposta listados no item 1.1. 

No caso de funções sobrepostas de agências, em que os respectivos instrumentos de 

delegação atribuem essencialmente a mesma função a mais de um ente, se estes constroem suas 

políticas de forma isolada, ou não possuem um mecanismo de compartilhamento de 

informações, o risco de produzir redundâncias ou normas conflitantes é aumentado, o que 

refletiria, conforme já mencionado, em uma complexidade burocrática desnecessária e custosa 

para os sujeitos regulados.  

Na existência de normas contraditórias, é possível que o bloqueio43 dos efeitos de uma 

norma por outra emanada por outra agência produza efeitos positivos, em vez de falhas 

                                                           
relacionadas, atribuições jurisdicionais interativas e delegações que exigem concorrência. Ver: Op.cit. 

FREEMAN, Jody. ROSSI, Jim., pp. 1145. 
42 Op.cit. SIRICO, Louis., pp. 128. 
43 Op.cit. SIRICO, Louis., pp. 112-114. Sirico organiza os tipos de conflitos administrativos de forma sistemática 

em três modos abrangentes: em um extremo o bloqueio da atuação das agências, no meio do espectro a 

interferência mútua, e por fim o emprego de advocacia para combater e questionar as políticas de outras 

agências, em um conflito explícito. Diferentes formas de sobreposição regulatória são mais suscetíveis ao 

surgimento de diferentes tipos de conflitos dentro deste espectro. O bloqueio, por exemplo, tratando da inibição 

de um efeito específico da política de uma agência por outra, ou mesmo da sua aprovação, pode depender de um 
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substanciais. Uma agência incumbida de função semelhante a outra pode estabelecer 

interpretações e padrões mais benéficos, sob o ponto de vista do interesse público, em relação 

às demais, tornando as regras menos vantajosas inócuas. 

Ainda assim, o conflito se torna mais custoso tanto para regulados como para o Estado, 

considerando que duas ou mais agências aplicam recursos nos respectivos procedimentos 

necessários à realização daquela função quando, neste caso, somente a atuação de um aparato 

se faz relevante ou produz efeitos de fato. 

Por sua vez, os efeitos da abdicação são traduzidos no mesmo patente desperdício, uma vez 

que recursos são destinados a dois ou mais aparatos enquanto as funções delegadas são 

efetivamente exercida por apenas uma. Além disso, ao abster-se de exercer sua autoridade, a 

agência possivelmente contraria objetivos buscados com a sobreposição, notadamente de 

imprimir expertises, ferramentas e recursos de diferentes agências em uma determinada função, 

em prol do aperfeiçoamento da política adotada como um todo. 

O desafio aqui é garantir que o conflito entre essas agências que possuem funções 

semelhantes seja positivo, no sentido de permitir que cada uma efetivamente agregue seus 

respectivos potenciais e interesses, e ao mesmo tempo assegurar que não persigam políticas 

incompatíveis capazes de prejudicar a missão mais ampla por elas compartilhada, dentro dos 

estatutos relevantes. Uma administração eficiente, nesse sentido, requer, que as agências 

coordenem em alguma medida tanto quanto os procedimentos a serem adotados como na 

substância que informará as suas decisões. 44 

Por exemplo, tratando-se de uma função sancionadora de condutas infratoras dentro de um 

mercado, uma política eficiente demanda a coordenação das agências para decidir quem 

assumirá a liderança sobre qual aspecto da função a ser exercida, sobre a valoração e tratamento 

das potenciais violações, e harmonização dos níveis de prova exigidos, evitando exigências e 

tratamentos contraditórios. 

Os problemas enfrentados diante de atribuições jurisdicionais relacionados seguem a 

mesma linha. Utilizando o exemplo já apresentado, agências que possuem propósitos 

semelhantes, relativos à definição dos padrões de qualidade dos alimentos considerados seguros 

para consumo, mas cujas autoridades recaem sobre produtos de setores distintos, podem realizar 

                                                           
desenho que determine uma dependência maior entre os entes, ou da coexistência de funções e autoridades que 

se encontram em paridade.  
44 Op.cit. FREEMAN, Jody. ROSSI, Jim., pp. 1146. 
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suas atribuições de forma independente. Entretanto, considerando que fazem parte de um 

regime regulatório mais amplo, suas missões, estritamente relacionadas, poderiam ser mais 

facilmente e mais bem executadas se as respectivas políticas adotadas fossem coerentes e 

consistentes umas com as outras.  

A atuação independente e isolada é capaz de suscitar ineficiências, assim como impor altos 

custos aos agentes econômicos para interpretar e atender padrões incongruentes ou 

contraditórios, que podem encontrar reflexo nos mercados, sendo transferidos para a população 

em geral e afetando o interesse público. 

Ademais, quando a situação de fragmentação é extrema, e nenhum agência é identificada 

como responsável pelo conjunto, o risco de problemas sistêmicos é acentuado, gerando 

inconsistências, contradições e redundâncias, assim como possíveis omissões regulatórias. 

Determinado produto, agente ou atividade pode se encontrar fora do claro escopo jurisdicional 

das agências atuantes naquele regime, que também não são capazes de acompanhar ou 

endereçar o surgimento de novos subsetores e produtos, diante das suas atribuições específicas 

em relação ao todo.  

Tomando o mesmo exemplo, isto revelaria graves riscos à saúde dos consumidores: caso 

um tipo de produto alimentício acabasse por não ser regulado, e sobretudo fiscalizado; ou o 

fosse feito de forma imprópria e ineficiente, em razão da existência de numerosas regras e 

procedimentos inconsistentes, tornando o regime pouco claro e de difícil compreensão e 

observância. 

Neste sentido, fragmentação aguda também pode significar a redução na capacidade de 

monitoramento e dificuldade de atribuição de responsabilidade às agências diante de eventuais 

falhas regulatórias, sobretudo quando as fronteiras entre as respectivas competências e missões 

não se encontram bem definidas. As agências podem se abster de exercer competências que se 

encontram nesta zona cinzenta, assumindo que outras o farão ou  ativamente atribuindo-as às 

demais, em especial quando ocorrem graves falhas regulatórias, que resultam em acidentes de 

grande repercussão. Cria-se um vácuo e diluição de responsabilidade, que dificulta a prestação 

de contas. 

A propósito, os problemas que surgem a partir da fragmentação são mais visíveis justamente 

em situações de emergência, como na ocorrência de desastres naturais, quando falhas de 

coordenação são em parte responsáveis pela incapacidade do governo de responder de forma 
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eficaz a uma tragédia. Um exemplo mencionado na literatura é a incapacidade das agências de 

inteligência americana em antever e oferecer resposta eficaz diante da ameaça do ataque de 11 

de setembro de 2001, em Nova Iorque, cuja causa é parcialmente atribuída a uma falha de 

atuação conjunta das agências responsáveis pela inteligência, vigilância e segurança.45 

Portanto, a operação eficiente e eficaz das agências que atuam com missões estritamente 

relacionadas pode ser beneficiada por mecanismos de compartilhamento de informações e 

efetiva coordenação, incentivando uma interação produtiva e consoante com objetivos 

possivelmente buscados quando da delegação.  

Quando temos atribuições jurisdicionais interativas, as agências possuem missões e funções 

essencialmente distintas. No entanto, para a realização de algumas de suas incumbências, se 

veem obrigadas a interagir uma com as outras. Ou seja, os instrumentos normativos primários 

conferem às agências missões essenciais distintas, mas acabam por criar uma interdependência 

circunstancial na medida em que algumas das competências encontram pontos de estreita 

relação, tendo as respectivas atuações implicação direta ou indireta nos os interesses de outras 

agências. Neste caso, as consequências uma articulação deficiente entre as agências se 

intensificam conforme se multiplicam o número de entes e missões a serem cumpridas, 

potencialmente conflitantes, dentro de espaço regulatório compartilhado.  

É possível argumentar que efeitos semelhantes aos já vistos operarão neste desenho quando 

a interação entre as agências se aproximar de uma interferência mútua46, em vez de um diálogo 

cooperativo. Da mesma forma, a abdicação de um ou mais entes compromete efeitos desejáveis 

das delegações sobrepostas, uma vez que alguns objetivos e interesses relevantes definidos 

segundo os respectivos instrumentos de delegação não encontram reflexo nas políticas 

adotadas. Sem canais de diálogo e articulação adequados, assim como em outros casos, há 

grande risco de se estabelecer regulação excessiva sobre determinado setor, ou que este receba 

pouca atenção regulatória. 

Na categoria definida como delegações que exigem concorrência, por fim, os problemas de 

ação coletiva podem se mostrar particularmente agudos, consubstanciando no que Sirico47 

                                                           
45 Ver: O’CONNELL, Anne Joseph. The Architecture of Smart Intelligence: Structuring and Overseeing 

Agencies in the Post-9/11 World. In: California Law Review, Vol. 94, Issue 6 (pp. 1655-1744). Dezembro, 2006. 
46 Segundo a organização dos tipos de conflitos entre agências elaborada por Sirico, a interferência mútua se 

situaria na zona intermediária do espectro, que ainda assim apresenta consequências potencias problemáticas à 

atuação das agências. Ver: Op.cit. SIRICO, Louis., pp. 112-114. 
47 Op.cit. SIRICO, Louis., pp. 112-114. 
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aponta como um dos extremos dentro do espectro de conflito entre agências: o “blockage”, ou 

seja, interferência na forma de bloqueios e vetos. Dentro de um processo de decisão, e na 

formulação e implementação de atos e políticas regulatórias, várias agências podem receber 

autoridade sobre uma parcela do processo, que portanto demanda a participação ou aprovação 

de todos os entes envolvidos, de forma que a cada uma é conferido o amplo poder de 

obstaculizar as atividades das outras e, em última instância, o próprio processo como um todo. 

Em alguns casos, esta divisão de dado espaço regulatório pode simplesmente produzir 

desperdício na forma de duplicação de funções, havendo duas ou mais agências realizando a 

mesma atividade, inclusive quando há abdicação de um ente em favor de outro. Mas ainda 

quando há utilidade na exigência de participação conjunta para a realização de determinados 

atos e processos, não se tratando de uma efetiva redundância, alguns problemas recaem sobre 

encontrar formas viáveis e efetivas de articulação entre agências que: evitem bloqueio e inação,  

minimizem inconsistências, maximizem os ganhos conjuntos – provavelmente pretendidos com 

as delegações sobrepostas –, preencham vácuos e previnam falhas sistêmicas.  

Disputas entre agências sobre a interpretação de normas e em relação ao alcance das 

respectivas autoridades podem mitigar os diversos benefícios de uma competição produtiva, 

como melhor produção de informações complementares e relevantes ou estabelecimento de um 

mecanismo de compensação de eventuais falhar a monitoramento. Com efeito, competição 

excessiva neste caso pode impedir não somente o alcance de melhores soluções na promoção 

do interesse público, mas qualquer atuação neste sentido, criando e agravando, ao invés de 

sanar, vácuos e inconsistências que se refletirão em todo o sistema. Em outras palavras, 

atuações isoladas podem resultar, neste desenho, na incapacidade de entes da administração 

pública indireta de adotar políticas e atuar em determinados campos considerados relevantes, 

dispendendo recursos sem serem capazes de gerar retorno positivo.48 

Por fim, mesmo diante de delegações que demandam concorrência em que a separação de 

funções é bem delimitada, deixando pouco espaço para disputas diretas, e possuem um forte e 

claro propósito, sendo desejável a manutenção da relativa independência das agências, podem 

                                                           
48 Consideramos “retorno positivo” aqui de forma abrangente, não se buscando relação com algum tipo de 

política ou regulação específico considerada desejável enquanto geradora de impactos econômicos e sociais de 

determinada natureza, trata-se da capacidade de efetivamente atuar, e produzir em alguma medida efeito dentro 

de quaisquer que sejam os objetivos regulatórios traçados. 
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ocorrer conflitos em que a relação entre suas atribuições se encontra mais estreita, os quais 

podem ser minimizados com algum grau de diálogo e coordenação.49  

As considerações feitas buscam ilustrar alguns dos efeitos negativos da sobreposição 

regulatória, que tem como origem os conflitos existentes na interação entre agências. Ao atuar 

de forma isolada em um espaço regulatório compartilhado, as agências podem prejudicar sua 

habilidade de alcançar os diversos objetivos imaginados pelos entes políticos delegantes quando 

da sua criação e atribuição de competências, assim como criar uma série de outros problemas 

relacionados à sua eficiência, efetividade e transparência. 

De forma resumida, dentre os problemas resultantes do espectro de conflitos entre agências, 

vislumbramos: custos de transação para o governo de administrar eventuais disputas 

jurisdicionais; desperdícios de recursos em razão de funções ou serviços duplicados exercidos 

por dois aparatos distintos; competição improdutiva; aumento dos custos de interpretação e 

conformação dos entes regulados diante de regras contraditórias ou duplicadas; redução ou 

perda de eficácia das políticas adotadas por agências dentro de um mesmo regime regulatório, 

posto que trabalham com objetivos opostos ou informações fragmentadas; aumento de custos 

de monitoramento; maior riscos de desvios burocráticos, com sua intensificação, e resultante 

inação das agências; perigo de falhas regulatórias advindas de vácuos e omissões; diluição de 

responsabilidade, diante da complexidade e desorganização da distribuição de competências. 

Dessa forma, ao passo que o compartilhamento de um espaço regulatório pode produzir 

vantagens substanciais, como competição produtiva, melhor expertise no processo decisório, 

prevenção e compensação de falhas e lacunas, redução de custos de monitoramento ou ainda 

maior dificuldade de captura das agências, tais benefícios, intencionais ou não, são 

neutralizados, ou ao menos prejudicados, sem uma atuação coerente das agências que 

compartilham um determinado espaço regulatório. 

Importante ressaltar que a atuação do Estado enquanto regulador, dentro das diversas 

justificativas técnicas oferecidas pela doutrina e pelos próprios agentes reguladores para a 

intervenção em setores econômicos e sociais, presume-se informada essencialmente pelo 

interesse público50, que por sua vez demanda que as imposições e medidas adotadas sejam 

menos custosas – tais custos tendo uma contrapartida que os fundamente –, mais eficientes, 

                                                           
49 Op.cit. FREEMAN, Jody. ROSSI, Jim., pp. 1150. 
50 BALDWIN, Robert; CAVE, Martin; LODGE, Martin. Why regulate? In: Understanding regulation: theory, 

strategy and practice. 4 ed. New York : Oxford University, 2012. pp. 15. 



22 

eficazes e transparentes. Sobretudo, para uma atuação justificada do poder público, a atividade 

regulatória realizada por agências que compartilham um mercado deve evitar prejuízos, diretos 

ou indiretos, ao interesse público, com, por exemplo, falhas regulatórias advindas de defeitos 

de interação. 

Assim, a doutrina51 aponta diversos mecanismos de coordenação entre agências como 

grandes aliados, que podem ser utilizados de forma específica conforme o tipo de sobreposição 

regulatória, para reduzir as disfunções em sistemas em que o espaço regulatório é 

compartilhado, e garantir os benefícios de uma fragmentação funcional. Trata-se de trabalhar 

uma racionalidade gerencial dentro da administração pública de forma que se criem incentivos 

para a que as agências organizem sua atuação de forma coordenada, conforme o tipo de 

interação determinada em relação ao espaço compartilhado.  

Deve-se ressaltar que, ainda que para  os fins deste trabalho o foco seja a atividade 

regulatória exercida de forma descentralizada, a lógica é semelhante em desenhos centralizados, 

em que há a distribuição de competências internamente entre os diversos setores que compõem 

o corpo estatal central. Os diferentes departamentos, secretarias ou ministérios, diante de 

problemas na sua interação e interferência mútua nas suas atribuições, podem igualmente se 

beneficiar de mecanismos apropriados de coordenação. 

Isto posto, são numerosos os instrumentos de coordenação disponíveis, que podem ser 

espontaneamente adotados pelas agências quando detectam conflitos entre suas atribuições, ou 

determinados por outros órgãos, inclusive como desdobramento de decisões administrativas ou 

judiciais cujo objeto são justamente estes conflitos jurisdicionais. Adiante, exploraremos alguns 

destes mecanismos de coordenação e seu impacto na promoção dos benefícios da interação 

entre agências. 

 

 

 

                                                           
51 Op.cit. FREEMAN, Jody. ROSSI, Jim., pp. 1151. 
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2. COORDENAÇÃO REGULATÓRIA 

O objetivo desta seção é, após feitas breves considerações acerca da alternativa de 

consolidar agências, no lugar de promover sua atuação coerente e coordenada, analisar alguns 

dos mecanismos de coordenação apresentados pela doutrina, que podem ser instituídos para 

organizar a interação entre agências. Para tanto, foi realizada uma revisão bibliográfica acerca 

destes instrumentos e sua respectiva capacidade de promover coordenação, e assim auxiliar na 

maximização dos benefícios e na minimização dos custos de um espaço regulatório 

compartilhado.  

2.1. CONSOLIDAÇÃO OU COORDENAÇÃO? BREVES CONSIDERAÇÕES 

Em retrospecto, a coordenação regulatória é apontada reiteradamente pela doutrina como a 

grande aliada na resolução dos conflitos que surgem entre os entes reguladores dentro um 

espaço regulatório compartilhado. Assim, diferentes mecanismos de coordenação podem ser 

utilizados pare enfrentar problemas resultantes da atribuição de competências, problemas estes 

apresentados em termos de eficiência, efetividade ou accountability. 

Observados os benefícios que uma atuação descentralizada e concorrente, em diferentes 

graus, pode proporcionar, ainda assim se conclui que estes podem ser mitigados por problemas 

de interação ainda mais salientes. Assim, uma questão que se coloca e deve ser preliminarmente 

enfrentada é se a estruturação de agências em um sistema de competências separadas e 

sobrepostas cria resultados ótimos em relação à unificação destas e suas respectivas atribuições 

em um mesmo ente. Devem as agências ser combinadas ou colocadas em competição uma com 

as outras como uma forma mais eficiente de se promover as finalidades regulatórias, e 

minimizar os obstáculos presentes na sua realização?52 

Unificação pode, por um lado, incentivar a coordenação entre agências e departamentos, 

havendo uma sistema hierárquico mais forte e coeso, assim como reduzir o volume de recursos 

dedicados à manutenção de múltiplas estruturas para a realização de tarefas semelhantes, 

eliminando gastos sem perda considerável de funcionalidade.53 

No entanto, ainda que o processo envolvendo múltiplas agências possa sofrer disfunções 

que prejudicam a qualidade do produto final, estruturas unitárias não são necessariamente 

                                                           
52 O’CONNELL, Anne Joseph. The Architecture of Smart Intelligence: Structuring and Overseeing Agencies in 

the Post-9/11 World. In: California Law Review, Vol. 94, Issue 6. Dezembro, 2006; pp. 1659. 
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menos dispendiosas, podendo também produzir desperdícios.54 Logicamente, um dos pontos 

negativos é a eliminação de alguns benefícios da fragmentação e descentralização funcional, 

como mecanismos de segurança e compensação, competição produtiva entre agências, 

transparência e proteção contra captura. 

Adicionalmente, como a centralização estimula o surgimento de agências “gigante”, a 

solução também produz riscos de conflitos intra-agência e descoordenação interna, que 

igualmente não promove um ótimo emprego dos recursos disponíveis na realização das 

finalidades regulatórias.55 Neste entendimento, trata-se de converter problemas de coordenação 

entre agências em problemas de coordenação internos do uma órgão centralizado: os problemas 

de interação entre agências são simplesmente deslocados para a relação entre departamentos e 

setores internos de um órgão, igualmente capazes de produzir, barreiras, ineficiências e 

redundâncias burocráticas onde não há mecanismos de coordenação bem estabelecidos. 

Dessa forma, consolidação, ainda que possa facilitar e incentivar a implementação de meios 

de coordenação, não se apresenta para parte da doutrina como a solução ideal para problemas 

de interação entre agências. 

Além disso, a reorganização da administração pública, no sentido de consolidar autoridade 

já dispersada entre múltiplas agências, pode se provar difícil e custosa, encontrando barreiras 

políticas significativas.56 Em alguns desenhos políticos mais que outros, há limites 

constitucionais e legais para a promoção de reorganizações administrativas, sobretudo se 

tratando de um processo de centralização, em que entes relativamente independentes perdem 

sua autonomia e autoridade legalmente atribuída. É improvável, inclusive, que as agências 

abram mão voluntariamente e sem resistência da autoridade que lhes foi atribuída, podendo 

esforços voltados à consolidação sofrer fortes reações negativas e gerar verdadeiros embates 

jurisdicionais. 

Diante deste cenário alguns autores argumentam pela necessidade e dificuldade de se 

encontrar um equilíbrio desejável e politicamente viável entre unificação e descentralização.57 

No entanto, em ambos os casos a questão principal parece recair novamente sobre a 
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In: Vanderbilt Law Review, Vol. 33, No. 101. 1980; pp. 125. 
55 Id. pp 126. 
56 Op.cit. FREEMAN, Jody. ROSSI, Jim., pp. 1153. 
57 O’CONNELL, Anne Joseph. The Architecture of Smart Intelligence: Structuring and Overseeing Agencies in 
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coordenação na atuação dos diferentes departamentos ou agências que atuam em um espaço 

regulatório em conjunto, de forma a preservar aspectos funcionais da fragmentação e 

compartilhamento jurisdicional sem suscitar desperdícios e prejuízos reflexos. 

Sugestões voltadas à eliminação de agências, no lugar de sua incorporação em uma única 

estrutura, em um movimento de redução do aparato regulatório estatal, também falham em 

endereçar a necessidade de coordenação na interação entre as agências remanescentes, além de 

ser igualmente difícil a administração publica reduzir seu aparato e abandonar determinadas 

funções cujo exercício pelo Estado já é profundamente esperado e pela sociedade, como por 

exemplo patrulhamento das fronteiras e segurança nos mercados de consumo de medicamentos 

e alimentos.  

Com efeito, as funções regulatórias exercidas pelo Estado estão em constante necessidade 

de aprimoramento diante da crescente complexidade dos mercados e questões enfrentadas em 

um mundo globalizado em constante evolução tecnológica. Nesse sentido, se muitas atribuições 

devem ser mantidas por serem sensíveis ao interesse público, as agências devem buscar formas 

de executá-las de forma compatível – logo, coordenada –, e consequentemente, mais efetiva e 

eficiente.58 

2.2. MECANISMOS DE COORDENAÇÃO REGULATÓRIA 

Conforme argumentado até então, boa parte da doutrina identifica a sobreposição 

regulatória como um fenômeno comum, e talvez inevitável, nos espaços econômicos e sociais 

em que o ente público intervém.  Como resultado, o que se observa é que, diante da frequente 

coexistência e concorrência de atribuições de diferentes entes dentro de um mesmo mercado 

regulatório, estes invariavelmente desenvolverão entre si meios de coordenação. 

Entendemos por coordenação, para os fins deste trabalho, a atuação conjunta de agências 

que produz efeito sobre um espaço regulatório comum. No tocante aos instrumentos disponíveis 

para sua promoção, antes de abordar especificamente os quatro mecanismos jurídicos 

explorados pela doutrina que aqui destacaremos, algumas considerações devem ser feitas a 

respeito de dois aspectos seus importantes: a formalidade e a voluntariedade na sua adoção. 

Em primeiro lugar, a articulação e coordenação entre agências pode acontecer tanto de 

maneira informal como formal59, não sendo estes mutuamente exclusivos. Ainda que o foco 
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desta seção sejam os instrumentos formais que auxiliam no exercício desta coordenação entre 

agências, a articulação que se desenvolve informalmente não é irrelevante. 

Coordenação informal surge naturalmente na rotina  a burocracia estatal, e pode ocorrer 

sem que se estabeleça qualquer comunicação explícita entre agências, na medida em que um 

ente observa as atividades realizadas por outra ou antecipa suas decisões de potencial impacto 

na sua esfera de atuação e ajusta suas próprias decisões a fim de evitar tensões ou conflitos. 

Entretanto, a coordenação informal também pode se dar de forma explícita, envolvendo 

conversas, trocas de informações, práticas compartilhadas ou acordos não escritos entre 

funcionários de agências distintas, e inclusive de forma complementar a processos de 

coordenação mais formais. Importante ter em mente que ambos os tipos de interação – formal 

e informal – podem e provavelmente estarão operando ao mesmo tempo, e podem encontrar 

influência mútua, assim como sobre os processos levados adiante por cada uma das agências.60 

Além disso, informalidades mantidas entre funcionários de agências distintas, ao longo do 

tempo podem adquirir contornos mais formais. 

Boa parte desta interação informal pode ocorrer por uma questão de cortesia ou necessidade 

e sem qualquer supervisão dos entes delegantes ou órgãos terceiros61, e portanto muito do 

trabalho cooperativo realizado pode ser invisível e de difícil rastreamento. Por se tratar de 

formas de articulação sem moldes e protocolos estabelecidos, a informalidade pode implicar 

também uma transitoriedade e reduzidos limites na sua condução. A ausência de registro oficial 

e identificação dos atores e atividades engajados neste tipo de coordenação, assim como as 

respectivas obrigações fixadas e acordadas, torna a sua análise e avaliação dificultada, podendo 

inclusive levantar preocupações relativas à sua transparência e eventual responsabilização dos 

agentes.62  

Diante disso, em contraposição à ideia de inexistir qualquer forma de coordenação na 

ausência de mecanismos formais, estas articulações informais que já caracterizam e influenciam 

muitas das decisões de agências merecem destaque para que se construa uma base 
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compreensiva de comparação dos instrumentos de coordenação formais que serão discutidos 

mais adiante. 

Em segundo lugar, pautando-se na voluntariedade ou não da agência reguladora em adotar 

mecanismos de coordenação, nota-se que alguns dos instrumentos são incorporados como fruto 

de pressões realizadas por atores externos, notadamente pertencentes ao Executivo, Legislativo, 

ou ainda mesmo o Judiciário, quando provocado a dirimir conflitos jurisdicionais entre 

agências. Em outras palavras, um elemento externo pode vir a ser utilizado para fomentar a 

coordenação entre agências, que diante de uma norma, decisão administrativa ou judicial se 

veem obrigadas a articular suas respectivas atuações. São variados os instrumentos externos de 

fomento disponíveis: o Executivo pode impor condições de coordenação por meio de decretos 

presidenciais; o Legislativo por meio de leis que estipulam necessidade de consulta formal; e 

ainda o Judiciário ou órgãos administrativos que detêm funções jurisdicionais podem proferir 

decisões que determinem às agências negociar instrumentos formais para sua atuação 

coordenada. 

Por outro lado, é bem provável que muitos instrumentos, inclusive formais, sejam 

incorporados de forma voluntária e espontânea pelas agências para regrar e oficializar sua 

interação, tendo em vista que a sobreposição regulatória produz incentivos à sua articulação, 

não necessariamente resultando sempre em conflitos interagência.63 Em suma, a vontade de 

coordenar com outras agências pode surgir tanto da percepção de que sua atuação tem impacto 

sobre o campo de atuação destas, como também no reconhecimento de que o conflito com 

normas e processos de outros órgãos é capaz de prejudicar, ou mesmo obstruir, suas atividades 

e finalidades regulatórias.  

Pontuada a provável coexistência de meios formais e informais de coordenação, que 

exercem ao mesmo tempo influência mútua e sobre as atividades desenvolvidas por cada uma 

das agências suplementarmente, e esclarecido que a adoção de mecanismos para sua articulação 

podem ser acordados a partir da vontade destas ou se tratar de imposição externa, seguimos 

para a análise de alguns instrumentos jurídicos formais para a coordenação entre as agências 

reguladoras. Quatro instrumentos jurídicos formais, que representam mecanismos de 

coordenação entre agências disponíveis, destacados pela doutrina64 serão abordados adiante, 
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especificamente: (1) consultas entre agências, (2) acordos de cooperação e convênios 

interagências, (3) elaboração conjunta de políticas e resoluções conjuntas, e (4) gestão 

presidencial da coordenação. 

2.2.1. CONSULTAS ENTRE AGÊNCIAS 

Dispositivos inseridos em leis ou decretos presidenciais podem prever a consulta prévia de 

uma agência a outra para realização de seus atos, criando uma situação em que uma agência 

que possui autoridade sobre determinado campo se vê obrigada ou minimamente impulsionada 

a comunicar suas pretensões ou requerer a opinião de outra, que por sua vez poderão influenciar 

a decisão que seguirá. Importante pontuar que, ao passo que a inexistência de proibição desse 

tipo de articulação possa ser interpretada como sua aceitação tácita, a previsão expressa deste 

mecanismo constituiria estímulo positivo à formação de uma relação entre as agências, 

confirmando a intenção parlamentar ou executiva neste sentido. 

Assim, as previsões normativas de consultas entre agências podem tanto conferir 

discricionariedade aos entes reguladores, meramente afirmando sua legalidade e promovendo 

um incentivo às consultas, como estabelecer verdadeiras obrigações de aconselhamento e 

articulação. Por conseguinte, estas requisições de interação entre agências podem auxiliar 

significativamente na solução de problemas de ação conjunta, criando e sinalizando pontes e 

moldes para interação, e também prevenindo conflitos positivos de competência e 

incompatibilidade de normas regulatórias. Mas, na medida em que também impõe 

responsabilidades e por vezes constrangimento à liberdade das agências, é possível que 

igualmente criem desafios de coordenação. 

Freeman e Rossi65 subdividem em cinco os tipos de consulta interagências que podem ser 

determinadas por instrumentos normativos executivos e legislativos, a dizer: (1) consulta 

discricionária, (2) consulta obrigatória, (3) requisitos de resposta pública, (4) requisito de 

posição padrão ou inicial, e (5) requisito de consentimento. 

A primeira, como se sugere, trata da autorização legal para consultas entre agências, sem a 

imposição de que esta seja efetivamente realizada. Os autores sugerem que tais provisões não 

servem tanto como facilitadores de interações além das que ocorreriam mesmo na sua ausência. 

No entanto, por outro lado, para agências que adotam uma postura mais formalista na condução 

das funções que lhes foram legalmente atribuídas, considerando necessária expressa concessão 
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de autoridade para articular com outras agências independentes, isto pode significar uma quebra 

de barreias à coordenação com outras. 

A seguir no espectro, estatutos podem requerer que uma agência consulte outras antes de 

prosseguir com determinadas ações, sem no entanto determinar vinculação da decisão final à 

matéria resultante da consulta. Neste caso, as agências necessariamente estarão em 

comunicação, e ainda que a agência focal detenha discricionariedade na decisão final, e não se 

encontre inclinada a efetivamente coordenar com as demais, tais consultas podem muito bem 

vir a influenciá-las, uma vez que a desconsideração de recomendações alheias pode expô-la e 

sujeita-la à responsabilização, caso arbitrária. Sob essa ótica, se assemelhariam a exigências de 

disclosure, em que a agência se vê obrigada a informar razões ou impactos de suas decisões,  

sendo portanto favorável ao monitoramento das agências.66  

Em terceiro lugar, alguns estatutos podem prever expressamente a necessidade de uma 

agência responder publicamente às sugestões formalmente oferecidas por outras agências. De 

forma semelhante à consulta obrigatória, ainda que estas sugestões não vinculem o resultado, 

esta espécie de consulta obriga que as questões levantadas por outras agências sejam 

enfrentadas pela principal em seu mérito, criando registros de respostas que podem 

posteriormente ser submetidos à revisão judicial, por exemplo.67 Nesse sentido, sua liberdade 

pode se ver em certo grau constrangida, criando-se mecanismos de controle e segurança contra 

excessiva discricionariedade, assim como maior publicidade e transparência na sua atuação. 

Em seguida, o legislativo pode determinar que a posição padrão a ser adotada parte da 

adesão à sugestão das demais agências interessadas. Ou seja, a agência focal somente poderia 

desviar-se das sugestões das demais caso estas interfiram nos seus deveres e finalidades legais. 

Esta estrutura inverte ônus probatório para a rejeição de recomendações para as ações 

regulatórias, conferindo às agências atuantes naquele mesmo espaço regulatório considerável 

influência sobre os processos conduzidos pela agência focal, em última instância podendo 

converter decisões formalmente unilaterais em produtos do que se assemelha a uma negociação 

multilateral.68 Isto pode significar maiores chances de problemas de interação, e consequente 

surgimento de barreiras à atuação eficaz da agência principal, mas, por outro lado, caso a 
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interação se verifique cooperativa, o envolvimento de muitos atores é capaz de contribuir para 

decisões mais eficientes, compreensivas e com maior legitimidade. 

Por fim, pode haver imposição de requisitos de consentimento, que segundo os autores 

podem assumir ao menos de três formas, as quais podem, em nuances distintas, gerar interações 

que se assemelham a bloqueios, caso não se desenvolvam de forma cooperativa, resultando em 

problemas para a adoção de políticas. 

Uma agência pode ser autorizada a definir padrões básicos dos quais outra não poderá se 

desviar nas suas atividades regulatórias, de forma que se crie algum constrangimento e 

limitação substantiva do alcance das suas decisões em determinados domínios. Provisões legais 

também podem requerer que a agência principal obtenha aprovação prévia e explícita para 

adotar suas políticas. Ou ainda a responsabilidade por uma decisão é atribuída a mais de uma 

agência, de forma que todas devem efetivamente consentir e portanto possuem poder de veto 

mútuo.69 Assim, a autorização, como por exemplo no caso de licenciamentos ambientais, seria 

um instrumento jurídico enquadrado neste requisito de consentimento.  

Os consequentes benefícios, por sua vez, aqui incluem desde mecanismos de 

monitoramento suplementar ao controle político, reunião de expertises diversas, maior eficácia 

das decisões,  dificuldade de captura e legitimidade, sobretudo se tais mecanismos forem 

aproveitados no lugar de resistidos, gerando articulação harmoniosa. 

2.2.2. ACORDOS DE COOPERAÇÃO E CONVÊNIOS INTERAGÊNCIAS 

Acordos de cooperação e convênios são instrumentos jurídicos celebrados entre agências 

por meio dos quais estas assumem compromissos mútuos, formalizando suas intenções de 

colaborar em prol de um objetivo comum específico. Estes acordos podem ser firmados com 

diversos propósitos, como: delinear das respectivas fronteiras jurisdicionais, estabelecer 

procedimentos para o compartilhamento ou produção conjunta de informações, combinar 

termos de colaboração para realização de uma missão comum, coordenar revisões ou 

aprovações quando mais de uma agência tem autoridade para atuar em um setor específico 

regulado, e em alguns casos acordar substantivamente nas políticas adotadas mediante 

estabelecimento de procedimentos administrativos adicionais comuns entre os respectivos 

processos decisórios. Por sua vez, seu conteúdo pode variar amplamente, especificando 

objetivos, atribuindo responsabilidades, estabelecendo métricas e padrões de avaliação, 
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comprometendo funcionários e recursos financeiros, determinando responsabilidades pela 

supervisão, ou meramente delineando princípios como um parâmetro sobre os quais as 

agências-parte trabalharão e elaboração de forma mais específica no curso de suas interações 

ou novos acordos.70 

Assemelhando-se a um contrato, tendo em vista que são produto de uma negociação entre 

as agências-parte dos acordos ou convênios, estes instrumentos de coordenação partem via de 

regra das suas escolhas voluntárias, e não de imposições externas. No entanto, é importante 

notar que sua celebração encontra limites nas missões estatutárias atribuídas às respectivas 

agências, que somente podem se utilizar destes acordos se compatíveis com e para auxiliar o 

cumprimento destes deveres.  

Além de permitir e criar pontes para trocas favoráveis à eficiência dos processos e  eficácia 

das decisões resultantes, em se tratando de um mecanismo que surge por desejo ou necessidade 

espontânea das partes, é possível argumentar que as chances de produzir, como reflexo,  

problemas de ação coletiva aqui são reduzidas. Processos que demandam aprovação de 

múltiplas agências também podem ser simplificados com a adoção deste mecanismo de 

coordenação, potencialmente eliminando redundâncias, e consequentemente custos de 

transação tanto para reguladores como para regulados. A promoção de maior integração dos 

processos decisórios pode igualmente contribuir para a integração de múltiplas expertises na 

elaboração de políticas. 

Por outro lado, ainda que os acordos firmados possam ser ricos materialmente,  não possuem 

força legal e em geral não gozam de força executória, não podendo inclusive ser objeto de 

reclamação perante o Judiciário, o que traz em última instância a possibilidade das agências 

prejudicarem sua implementação simplesmente se recusando a cooperar. Assim, podem se 

revelar instáveis ao longo do tempo, e mesmo cair em desuso, diante do que é sugerido que seu 

sucesso pode requerer um alguma coordenação central.71 

2.2.3. ELABORAÇÃO CONJUNTA DE POLÍTICAS E RESOLUÇÕES CONJUNTAS 

Outra forma de coordenação envolve uma variedade de instrumentos voltados à elaboração 

e adoção de políticas em conjunto pelas agências, incluindo declarações e diretrizes 

formalmente emitidas de forma unida por dois ou mais entes reguladores. Diferentemente dos 
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acordos interagências, estas políticas adotadas conjuntamente são em geral mais visíveis e são 

legalmente exequíveis, tendendo a ir além de meras disposições de consulta. Por outro lado, à 

sua semelhança, representam o produto de uma negociação regulatória voltada a um 

compromisso mútuo entre agências. No entanto, instrumentos de política conjunta podem 

também surgir por pressão externa, ao invés da exclusiva vontade das partes. 

A este respeito, Freeman e Rossi72 argumentam que esse tipo de coordenação é possível 

sem a criação de uma autoridade centralizada, quando as agências não encontram grandes 

obstáculos para trabalhar juntas e então elaboram voluntariamente políticas conjuntas por 

perceberem ganhos individuais e coletivos. Mas argumentam que quando os obstáculos ao 

trabalho conjunto são maiores, onde conflitos são acentuados e disputas tomam forma concreta, 

provavelmente o sucesso da adoção de políticas conjuntas dependerá  

Uma das técnicas utilizada para estabelecer uma política conjunta trata  da incorporação de 

regras de uma agência por outra, seja seguindo o mesmo modelo, ou ambas adotando regras 

interligadas ou paralelas em um esforço conjunto. Isto não pode ser confundido com a simples 

cópia e reprodução de uma norma regulatória de um ente por outro, em razão do sucesso da 

medida adotada por exemplo, pois as políticas conjuntas não são elaboradas pelo esforço 

unilateral de uma agência, mas por uma frente unida de múltiplos atores. 

Neste sentido, um exemplo de instrumento apresentado pela doutrina é a resolução 

conjunta73, que consiste em ato normativo – com caráter normativo, e portanto com força 

executória – elaborado em conjunto por autoridades regulatórias distintas, em que é acordado  

um mesmo conteúdo sobre uma matéria regulatória específica situado em um espaço regulatório 

compartilhado. No entanto, resoluções conjuntas podem também ser utilizadas não para 

convencionar a substância das políticas adotadas, mas para esclarecer o processo mediante o 

qual se procederá a adoção de normas, como a ordem ou o tempo de exercício das respectivas 

responsabilidades delimitadas, ou como atribuições individuais e independentes de cada uma 

das agências irão interagir no conjunto.74 

A unificação das decisões em uma resolução ou ato normativo semelhante confere maior 

coesão regulatória dentro de determinado espaço, reduzindo inconsistências e custos de 

interpretação e adimplemento que recaem sobre os entes regulados. Isto pode ser relevante 
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quando as respectivas missões da agencias se encontram estreitamente relacionadas, e portanto 

podem se ver especialmente beneficiadas pelo consenso. 

Outro benefício trazido com a troca que se estabelece ao longo do processo de elaboração 

de resoluções conjuntas é a diminuição de assimetrias de informação e o delineamento do 

conteúdo da sobreposição regulatória e da divisão das respectivas competências dentro do 

campo de interseção.  

2.2.4. GESTÃO PRESIDENCIAL DA COORDENAÇÃO 

Por fim, tratamos da gestão presidencial da coordenação75, que pode ser feita formalmente 

por meio da edição de decretos presidenciais ou pela criação de um ou mais órgãos de 

supervisão regulatória ligadas ao Poder Executivo. 

Importante começar ressaltando que o presidente, como Chefe do Poder Executivo e 

responsável por garantir a execução das que normas estejam sendo executadas, e planos de 

governo seguido por todos os membros da administração pública, ele possui grandes incentivos 

para promover monitoramento e gerir a interação entre as diversas agências. Além disso, o 

fracasso e falha de gestão econômica, por exemplo, é mais facilmente atribuída ao Presidente 

em relação aos demais entes políticos eleitos do Legislativo, conferindo maiores incentivos para 

querer garantir uma atuação coerente e eficaz dos entes que compõem da administração pública.  

Sob a ótica do Presidente, a existência de sobreposição regulatória pode significar uma 

vantagem na medida em que as delegações legislativas conferem maior espaço para a 

discricionariedade das agências na administração regulatória, que pode ser somada à sua própria 

margem de discricionariedade caso os entes reguladores se disponham ao alinhamento de 

interesses. Ademais, na tentativa de imprimir seus planos de governo, havendo 

compartilhamento de um espaço regulatório, se não houver disposição neste sentido por parte 

de algumas agências, há outros entes aos quais o Presidente pode recorrer e tentar influenciar 

para promover determinada medida.76 

Ainda que o Presidente não possua ferramentas e liberdades tão amplas quando o Poder 

Legislativo de compelir a coordenação, o trâmite burocrático para a aprovação de leis coloca 

os decretos, apesar de mais limitados materialmente, em posição privilegiada para impor 

instrumentos de coordenação entre entes reguladores. Destacamos que a nomeação de 

                                                           
75 Id., pp. 1173. 
76 Id., pp. 1174. 
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dirigentes das agências, que respondem por sua gestão, também é feita pelo Presidente77, o que 

pode lhe conferir algum grau de entrada e possível influência indireta – apesar de um fim por 

trás da administração descentralizada seja justamente o insulamento das influências políticas 

diretas, a fim de se garantir maior estabilidade favorável a atração de investimentos. 

Em suma, o respeito à autonomia das agências deve estar presente nos esforços do 

Executivo de promover coordenação. Atendidas as condições e limites legais, mecanismos de 

gestão e supervisão da atuação regulatória podem ser implementados pelo Presidente com esta 

finalidade. Ou seja, o Presidente não pode controlar diretamente o processo decisório das 

agências ou nomear dirigentes que lhe sejam politicamente favoráveis mas não preencham 

minimamente requisitos legais78, de conhecimento técnico, entretanto é capaz de requerer 

informalmente a cooperação entre agências, assim como emitir decretos ou criar órgãos de 

supervisão para gerenciar esta cooperação. 

2.3. CONSIDERAÇÕES SOBRE O IMPACTO DOS INSTRUMENTOS DE COORDENAÇÃO: 

EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E ACCOUNTABILITY  

Para fins da breve introdução analítica dos dos mecanismos de coordenação mencionados 

quanto à sua eficiência, efetividade e accountability, cabe primeiramente elucidar nosso 

entendimento destes conceitos. Em termos de eficiência, tomamos como base os impactos dos 

instrumentos de coordenação sobre os custos de tomada de decisão administrativa e custos de 

transação. A eficácia, ou seja, efetiva capacidade de atingir os problemas que ensejam soluções 

regulatória, é analisada a partir do impacto destes instrumentos na qualidade do processo 

decisório e na produção de expertise, assim como quanto sua capacidade de promover 

impermeabilização à captura. Por fim, associamos accountability a avaliação da sua 

repercussão sobre os processos burocráticos administrativos no sentido de promover maior 

transparência e facilitar a exigência e prestação de contas. 

                                                           
77 O Presidente é o agente principal da nomeação do candidato a dirigente de determinada agência, mas este 

ainda será sabatinado pelo Senado Federal, que por sua vez pode aprovar, confirmando a indicação, ou rejeitar o 

nome indicado. Pesquisa realizada pela FGV/SP sugere que o controle Presidencial sobre as nomeações é 

elevado em relação ao controle efetivamente exercido pelo Senado, pois os nomes indicados sofrem baixa 

resistência ao longo do processo de nomeação. O constrangimento a liberdade presidencial, nesse sentido, 

recairia sobretudo sobre os critérios que devem ser preenchidos para justificar a nomeação, notadamente 

conhecimento técnico e reputação ilibada. Ver: DE PALMA, Juliana Bonacorsi; SALAMA, Bruno Meyerhof; 

BARRIONUEVO, Arthur (Coords.). Dinâmica de Nomeações das Agências Reguladoras. Escola de Direito da 

Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, Grupo das Relações entre Estado e Empresa Privada (GRP). 2016., 

pp.154-156.  
78 BRASIL. Lei 9.986, 2000. Artigo 5º. 
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De forma geral, o estabelecimento de mecanismos de coordenação entre agências em um 

espaço regulatório compartilhado acarreta custos ao processo decisório. Tempo e recursos 

humanos deverão ser empregados na investigação da existência de sobreposições e dos agentes 

que compartilham aquele espaço para evitar inconsistências e contradições. Recursos 

igualmente poderão ser dispendidos em formas de articulação mais estreitas, quando a 

realização de reuniões e acordos se mostre necessária à efetividade79 das respectivas políticas. 

Neste sentido, conforme aumenta a necessidade de negociação e consenso entre os entes 

atuantes em um mesmo mercado regulatória, em especial quando lhes são atribuídos poder de 

veto mútuo, também crescem os custos incorridos no processo decisório. 

Por outro lado, sem implementação de tais mecanismos cada decisão administrativa tomada 

unilateralmente em um mercado regulatório compartilhado aumenta o risco de se produzir 

inconsistências entre políticas, lacunas e falhas institucionais, e, como consequência, de mitigar 

a capacidade das normas adotadas de produzirem os efeitos desejados e das agências de 

alcançarem os seus objetivos regulatórios como um todo. Tais riscos, se verificados, certamente 

traduzem altos custos não só para os sujeitos regulados e o interesse público, mas de operação, 

uma vez que tempo e recursos humanos serão dedicados à navegação em um espaço regulatório 

confuso, conflituoso e inseguro. Assim, argumenta-se que investimentos em coordenação 

podem muito bem significar economias a longo prazo80, tendo em vista que uma vez 

estabelecidos e consolidados os canais de cooperação – o que pode demandar um esforço e 

gasto inicial significativo – os demais custos tendem a reduzir junto com as redundâncias 

existentes na falta de articulação.81 

Outro ponto é a redução dos custos de transação dos entes privados regulados em razão da 

harmonização das normas regulatórias produzida pela coordenação entre agências. A 

coordenação reduz o risco de normas conflituosas e duplicadas, e com isto também os custos 

interpretativos e de conformação incorridos pela sociedade civil e entes regulados em geral, que 

se beneficiam de um nível maior de segurança e previsibilidade advinda de políticas 

uniformizadas. 

                                                           
79 O sentido aqui empregado é da capacidade das políticas adotadas por uma agência de produzir de fato algum 

efeito no campo regulado, não se tornando inócuas em razão de normas adotadas ou processos obstaculizadores 

conduzidos por outras agências. 
80 Op.cit. FREEMAN, Jody. ROSSI, Jim., pp. 1183. 
81 Por exemplo, ao invés de duas agências que possuem missões ou tratam de matérias semelhantes dedicarem de 

forma duplicada recursos para a produção de informação relevante à adoção de políticas, canais de cooperação 

podem incentivar o compartilhamento de informação. Complementados os processos, o gasto de uma agência 

com a coleta e análise de dados é reduzida com o aproveitamento do trabalho realizado pelas demais. 
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Em relação a promoção de expertise e qualidade das decisões regulatórias, mecanismos de 

coordenação podem favorecer a manutenção da competição interagências, instaurada em razão 

do desenho administrativo descentralizado e sobreposto, em termos produtivos. Nesse sentido, 

a troca de informações, que pode ocorrer por simples provisões de consulta entre agências, é 

capaz de conduzir sua atenção para novas questões que de outra forma negligenciariam em 

razão da sua espacialidade diversa, contribuindo para incorporação de diversas perspectivas na 

decisão final. Diante da ampliação da base analítica para se tomar decisões, com a incorporação 

de diversas perspectivas, é possível sugerir que estas terão mais chances de sobreviver eventuais 

revisões judiciais, sendo imbuídas de maior efetividade. 

Por outro lado, ao invés de promover benefícios, com a produção de informações relevantes 

e decisões mais informadas e compreensivas, e potencialmente mais eficazes no tratamento das 

questões que demandam regulação, a competição sem coordenação pode gerar prejuízos e 

obstáculos ao processo e às políticas adotadas. Isto porque sem coordenação as ações em um 

ambiente favorável à competição provavelmente serão polarizadas e possivelmente 

antagônicas.  

Em seguida, os riscos de captura são potencialmente reduzidos onde há coordenação entre 

agências. Se os agentes regulados por um lado podem buscar influenciar alguma das agências 

atuantes em um mercado compartilhado em seu benefício, estando estas formal e publicamente 

alinhadas, o isolamento e neutralização das que não estão suscetíveis à captura se torna mais 

difícil. A atuação unilateral encontra obstáculos em mecanismos de coordenação formais bem 

consolidados, o que também auxilia na garantia contra captura das agências.82 

Mecanismos de coordenação também podem prevenir a abdicação de autoridade pelas 

agências, uma vez que ao menos indica a intenção legislativa de que aquelas agências estejam 

atuando ao mesmo tempo naquele mercado compartilhado, senão impõe obrigações mais 

positivas neste sentido. 

Quanto à transparência, lembramos que mecanismos informais de coordenação também se 

encontram à disposição dos agentes reguladores, e estes não são de fácil identificação, e 

portanto não favorecem este aspectos. Mecanismos mais formais, em especial os que 

demandam respostas e comentários públicos, edição e divulgação de normas e resoluções 

                                                           
82 Op.cit. FREEMAN, Jody. ROSSI, Jim., pp. 1185-1186. 
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conjuntas, são em geral mais visíveis e podem contribuir significativamente para a 

transparência dos processos administrativos regulatórios.  

Por fim, quanto a prestação de contas e atribuição de responsabilidade, em especial quando 

as agências possuem funções semelhantes ou estreitamente relacionadas, mecanismos de 

coordenação podem favorecer a identificação dos responsáveis por cada função ou processo, 

na medida que acordos e políticas conjuntas podem tratar justamente desse delineamento. 

Em suma, a presente exposição buscou pontuar resumidamente alguns dos diversos 

benefícios que podem ser extraídos dos mecanismos de coordenação, em termos de eficiência, 

eficácia, efetividade e accountability, a fim de auxiliar na análise objeto do presente trabalho 

realizada adiante. 
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3. ESTUDO DE CASO: CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE ANVISA E INPI 

A proposta desta seção é a elaboração de um estudo de caso relativo ao conflito concreto de 

atribuições de duas autarquias federais, o Instituto Nacional da Propriedade Intelectual (INPI) 

e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), à luz dos conceitos e ideias 

apresentados na revisão bibliográfica realizada nas seções anteriores. Por meio da aplicação a 

um caso concreto dos elementos doutrinários reunidos, se buscará ilustrar o argumento central 

do presente trabalho: independentemente das condições de interação entre órgãos que 

compartilham um mercado regulatório, suas atuações e missões dirigidas ao interesse público 

demandam e se beneficiam significativamente de algum grau de coordenação.  

Para tanto, primeiramente será feita uma breve contextualização sobre a criação e natureza 

dos órgãos mencionados, de forma a permitir uma melhor compreensão das suas funções e 

finalidades conforme determinadas pelas respectivas leis instituidoras. Também como elemento 

essencial e ponto de partida da análise realizada nesta seção, serão introduzidos aspectos gerais 

da Lei de Propriedade Industrial (LPI).  

A partir daí, seguirá uma exposição do conflito de competência entre o INPI e a ANVISA 

no que diz respeito especificamente à análise da concessão de patentes referentes a produtos e 

processos farmacêuticos, a fim de identificar e analisar a sobreposição regulatória objeto deste 

trabalho e os conflitos gerados com a inserção do instituto da prévia anuência na LPI. 

Em seguida, a partir do entendimento da interação conflituosa entre as autarquias, serão 

apresentadas as principais consequências e efeitos sistêmicos da falta de coordenação entre os 

órgãos, em comparação com os potenciais benefícios de uma articulação cooperativa no espaço 

regulatório compartilhado. 

Por fim, serão analisados os mecanismos de coordenação recentemente adotados com o 

propósito de enfrentar as dificuldades impostas pelo conflito entre as autarquias ao processo de 

concessão de patentes no mercado farmacêutico e suas externalidades negativas, detacando-se 

o prospecto de vantagens do modelo e mecanismo de interação acordado. 

3.1. ANVISA, INPI E A LEGISLAÇÃO PATENTÁRIA: UMA VISÃO GERAL 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), é uma autarquia sob regime 

especial criada  pela Medida Provisória nº 1.791/98, aprovada em 1999 pela Lei 9.782, sendo 

vinculada ao Ministério da Saúde. A agência surgiu, como tantas outras, do movimento de 
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reforma do aparelho burocrático estatal ocorrido na década de 90, que objetivou promover  

eficiência e especialidade na Administração Pública, assim como maior segurança aos 

investimentos econômicos no país, distanciando as decisões técnicas envolvidas no exercício 

da função reguladora estatal de influências políticas diretas por meio da descentralização 

administrativa. Nesse sentido, o papel do Estado foi redefinido, exercendo principalmente papel 

regulador da atividade econômica com vistas ao bem estar social, notadamente onde a 

autorregulação seria insuficiente para prevenir falhas de mercado e potenciais abusos de poder 

prejudiciais ao interesse público. 

Sua criação, no inicio do mandato do Presidente Fernando Henrique Cardoso, 

foi produto da convicção de que instituições independentes, encarregadas da 

regulação de setores estratégicos, com experiência e conhecimento 

específicos, seriam os instrumentos mais adequados para a continuidade de 

políticas de longo prazo trazendo, assim, credibilidade para as ações do 

governo e fonte de benefícios para todos os agentes envolvidos.83 

Neste contexto, a agência reguladora foi criada para desempenhar funções anteriormente 

atribuídas à Secretaria de Vigilância Sanitária (SVS)84, de forma mais especializada com vistas 

a uma política de vigilância sanitária mais técnica, estável e consistente com o objetivo de 

promover a proteção à saúde da população. 

A este respeito, a Lei 9.782/99 também define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, 

que conforme expõe Piovesan85, é compreendido como um conjunto integrado de ações legais 

e técnicas de fiscalização, informação, educação e pesquisa, destinado a exercer o controle 

sanitário das atividades, dos serviços, dos ambientes, da cadeia de produção e de consumo, de 

potencial risco à saúde e ao meio ambiente, visando à proteção e a promoção da saúde da 

população. 

                                                           
83 PIOVESAN, Márcia Franke. A trajetória da implementação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(1999-2008). Tese (Doutorado em Ciências na área de Saúde Pública) – Escola Nacional de Saúde Pública 

Sergio Arouca (ENSP), Fundação Oswaldo Cruz. Rio de Janeiro, dez. 2009. pp. 4. 
84 A Secretaria de Vigilância Sanitária (SVS) foi a instância federal que antecedeu a ANVISA. Conforme aponta 

Piovesan, fatores que influenciaram essa transição incluíam as inseguranças geradas pela frequente troca dos 

dirigentes da Secretaria e influência política direta sofrida por ela, assim como a ineficiência no desempenho das 

suas atribuições em razão da precária especialização dos funcionários e maior engessamento da máquina 

burocrática contralizada; além da necessidade de responder às mudanças na economia internacional e nacional, 

intensificação do comércio internacional e acelerado desenvolvimento tecnológico que resultavam em problemas 

que exigiam novos parâmetreos de soluções. No contexto de reforma da máquina estatal, a criação da ANVISA 

foi tida como uma medida técnica e política capaz de conferir à instância federal de vigilância sanitária maior 

credibilidade técnica, social e política e efetiva capacidade governativa  no âmbito da saúde. Ver: Op.cit. 

PIOVESAN, Márcia Franke. 
85 PIOVESAN, Márcia Franke., pp. 1.  



40 

Ou seja, a competência da ANVISA conforme definida em lei86 é voltada ao ramo da saúde 

pública, possuindo, entre outras atribuições, autoridade para fiscalizar e controlar a 

disponibilização de produtos de potencial risco à saúde e estabelecer parâmetros de qualidade 

e segurança adequados.  Dessa forma, considerando que sua jurisdição se estende ao controle 

sanitário de toda atividade de potencial risco à saúde, à agência compete inclusive regular e 

exercer poder de polícia sanitária no âmbito da cadeia de produção e consumo de produtos 

farmacêuticos em geral, de forma a garantir que medicamentos que não tenham eficácia ou 

segurança não cheguem ao consumidor final, promovendo e preservando a saúde pública. 

O segundo órgão envolvido no conflito ora estudado é o Instituto Nacional da Propriedade 

Industrial, uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Indústria e do Comércio e instituída 

pela Lei nº 5.648/70, que por sua vez determina87 como sua finalidade principal a execução, no 

âmbito nacional, das normas que regulam a propriedade industrial, com vistas sobretudo à sua 

função social, econômica jurídica e técnica.  

No Brasil, os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial são regulados desde 

1996 pela Lei nº 9.279, a Lei de Propriedade Industrial (LPI) hoje vigente, que foi promulgada 

de forma a implementar no âmbito interno os parâmetros de harmonização dos sistemas de 

propriedade industrial adotados no Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights 

Agreement (Acordo TRIPS), assinado em 1994. Em seu art. 2º, a LPI prevê que a proteção dos 

direitos relativos à propriedade industrial, considerando o seu interesse social e o 

desevolvimento tecnológio e econômico do País, é realizada por meio, entre outros, da 

concessão de patentes. 

A patente pode ser definida como um título de propriedade temporária que concede ao seu 

titular o direito de impedir que terceiros produzam, usem, coloquem a venda, vendam ou 

importem o produto ou processo patenteado sem o seu consentimento.88 O instituto possui duplo 

propósito, relacionado, por um lado, aos interesses de uma entidade privada e, por outro, da 

coletividade.  

                                                           
86 BRASIL. Lei 9.782/99. Art. 7º. 
87 BRASIL. Lei nº 5.648/70. Art. 2º. O INPI tem por finalidade principal executar, nno âmbito naciona, as 

normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econÇomica, jurídica e 

técnica, bem como pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, 

tratados, convênios e acordos sobre a propriedade industrial. 
88 JANNUZZI, Anna Haydée Lanzillotti; VASCONCELLOS, Alexandre Guimarães. Quanto custa o atraso na 

concessão de patentes de medicamentos para a saúde no Brasil?. In: Cad. Saúde Pública, Rio de janeiro, v. 33, n. 

8. 2017. pp. 1. 
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No âmbito privado, a patente garante o retorno monetário dos esforços inovativos, incluindo 

os gastos com pesquisa e desenvolvimento, garantindo a apropriabilidade dos lucros por meio 

da concessão de monopólio temporário sobre a exploração da invenção protegida. As distorções 

de curto prazo geradas no mercado por conta desse monopólio são justificadas, sob ponto de 

vista da coletividade, pelo estímulo múltiplo à inovação e desenvolvimento tecnológio, 

importantes à promoção do bem estar público. Isto porque um requisito básico para a concessão 

da patente é o detalhismo e a suficiência descritiva de toda a informação relevante sobre a 

atividade inventiva89, sendo este conhecimento disponibilizado para a sociedade, incentivando 

novas pesquisas e descobertas a partir daquela inovação. 

De fato, uma vez concedida a patente e publicizadas as informações relevantes a respeito 

de uma invenção, ainda que a exploração sem autorização do titular da patente não seja possível 

por um tempo determinado, pesquisas realizadas a partir daquele conhecimento podem ser 

iniciadas desde logo. Esta possibilidade se mostra especialmente relevante se pensarmos no 

setor da saúde, em que a descoberta e melhoria dos tratamentos e medicamentos se torna 

essencial à vida e bem-estar da população. No mais, em razão da publicidade dos respectivos 

processos industriais e inventivos, também é possível iniciar a elaboração projetos e 

empreendimentos para exploração futura – quando da expiração da patente – de produtos 

semelhantes, como exemplo o desenvolvimento de medicamentos genéricos na indústria 

farmacêutica, cujo eventual ingresso no mercado traz benefícios competitivos ao consumidor, 

após exaurido o período de monopólio patentário. 

Diante disto, o INPI tem como uma de suas funções basilares, desde 1970, atuar como 

escritório de patentes do Brasil, sendo o órgão competente para conceder títulos de patente – as 

cartas-patente – em nome do poder público. Portanto, a ele compete analisar os requisitos 

                                                           
89 O Art. 19 da Lei 9.279/96 estabelece que que o pedido de patente deverá conter os elementos espeficicados 

nos seus incisos em conformidade com as condições estabelecidas pelo INPI, notadamente: requerimento, 

relatório descritivo, reivindicações, desenhos se for o caso, resumo e comprovante de pagamento da retribuição 

relativa ao depósito. 
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formais de patenteabilidade previstos na LPI, a saber: novidade90, atividade inventiva91 e 

aplicação industrial92. 

Importante comentar que entre 1969 a 1996, não havia previsão93 de patentes para a 

indústria farmacêutica na legislação pátria, inexistindo proteção patentária tanto para produtos 

quanto para processos industriais farmacêuticos. Esta realidade foi alterada com a promulgação 

da LPI, que reintroduziu a possibilidade de concessão e patentes para produtos e processos 

farmacêuticos. Importante notar que a partir desta mudança, todos os produtos e processos já 

existentes que anteriormente não estavam incluídos na previsão legal de proteção patentária 

nacional poderiam a partir de então ser objeto de novos pedidos de patente a serem depositados 

junto ao INPI. 

3.2. SOBREPOSIÇÃO REGULATÓRIA NA ANÁLISE  DA CONCESSÃO DE PATENTES DE 

PRODUTOS E PROCESSOS FARMACÊUTICOS E O CONFLITO NA INTERAÇÃO ENTRE O 

INPI E A ANVISA 

Especificamente em relação à concessão de patentes de produtos e processos farmacêuticos, 

em 2001 a Lei 10.196 adicionou um novo elemento ao seu processo de análise, anteriormente 

conduzido integralmente pelo INPI, determinando que a concessão de patentes nesse setor 

dependeria da prévia anuência da ANVISA. Para tanto, a referida lei introduziu à LPI o artigo 

229-C, que dispõe, in verbis: 

                                                           
90 BRASIL Lei 9.279/96. Art. 11. A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não 

compreendidos no estado da técnica. § 1º O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao 

público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro 

meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e 17. § 2º Para fins de aferição da 

novidade, o conteúdo completo de pedido depositado no Brasil, e ainda não publicado, será considerado estado 

da técnica a partir da data de depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo 

que subseqüentemente.§ 3º O disposto no parágrafo anterior será aplicado ao pedido internacional de patente 

depositado segundo tratado ou convenção em vigor no Brasil, desde que haja processamento nacional. 
91 BRASIL. Lei 9.279/96. Art. 13. A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no 

assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica. Art. 14. O modelo de utilidade é 

dotado de ato inventivo sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira comum ou vulgar do 

estado da técnica. 
92 BRASIL. Lei 9.279/96. Art. 15. A invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação 

industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria. 
93 Em 1945, a precisão de patentes para produtos farmacêuticos doi excluída da legislação pátria pelo Decreto-lei 

7.903. Em seguida, já em 1969, também os processos envolvidos na produção farmacêutica perdeu a 

possibilidade de proteção patentária, com a edição do Drecreto-lei 1.005. A indústria farmacêutica, então, 

somente tornou a ser contemplada pelos direitos e obrigações patentária com a promulgação da LPI e, 1996.  

Ver: MERCADANTE, Eduardo; HASENCLEVER, Lia; PARANHOS, Julia. Um Estudo da Tramitação de 

Patentes Farmacêuticas Concedidas Pelo INPI Pós-TRIPS. Conference Paper: II Encontro Nacional de Economia 

Industrial e Inovação. Setembro. 2017., pp. 1. 
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Art. 229-C. A concessão de patentes para produtos e processos farmacêuticos 

dependerá da prévia anuência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – 

ANVISA. 

Assim, instituiu-se uma dupla análise no processo de concessão de patentes para o setor 

farmacêutico, devendo o INPI encaminhar os respectivos pedidos pertinentes à ANVISA, que 

por sua vez realiza o segundo procedimento autorizador. Desta forma, sem a autorização de 

cada um dos órgãos, concedida em etapas distintas da análise dos pedidos de patente 

depositados junto ao INPI, não é possível a concessão de direitos patentários no setor. 

De fato, após a introdução do referido artigo à LPI, o INPI não pode mais deferir os pedidos 

de patente logo após o término da sua etapa analítica, encaminhando-os então à ANVISA94 e, 

somente após o retorno da análise da agência de vigilância sanitária, procedendo com a 

publicação do parecer especial técnico deferindo a concessão de direitos patentários. 

Importante pontuar que, por um lado, a criação de mais uma etapa para a obtenção da carta-

patente torna o processo mais complexo, longo e rigoroso, onerando o depositante e o aparato 

público, uma vez que passam a existir duas instituições públicas incumbidas de realizar o 

mesmo trabalho, ainda que isto possa se justificar em razão das perspectivas diferentes que 

podem imprimir no resultado, relacionadas às suas especialidades distintas. No entanto, por 

outro lado o instituto da prévia anuência corresponde, no que diz respeito ao papel da ANVISA 

de polícia sanitária95, a uma inversão cronológica na cadeia de aprovação de medicamentos. 

Tendo em vista que para que estes possam circular no mercado e serem ofertados ao consumidor 

final, demandariam de qualquer maneira a aprovação do órgão sanitário, ainda que em um 

momento posterior à concessão da patente, há na realidade sua antecipação.  

Isto significa que, tão logo e a sinalização, mediante o depósito de pedido da patente, da 

intenção de explorar economicamente o medicamento ou tratamento consistente da invenção, a 

ANVISA já confirmaria ou não sua concordância com os padrões de qualidade e segurança 

detalhadamente apresentados, não realizando essa atribuição apenas em um momento em que, 

                                                           
94 Em razão da introdição da previsa anuência no procedimento de concessão patentária no setor farmacêutico, a 

Diretoria de Patentes do INPI expediu o comunicado INPI/DIRPA 02/2001 deliberando o encaminhamento à 

ANVISA dos pedidos de patentes de produtos ou processos farmacêuticos antes do seu deferimento pelo INPI, 

somente então publicando despacho de deferimento após a anuência formal da ANVISA. Ver: BRASIL. 

Associação Brasileira de Propriedade Intelectual. Resolução nº 16, de 12 de setembro de 2001. Pedidos de 

Patente para produtos e processos farmacêuticos. 
95 Lembrando que a finalidade institucional da ANVISA, conforme determinada na Lei nº 9.782/99, consiste na 

promoção da saúde da população, por intermédio inclusive do controle sanitário da produção e comercialização 

de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária, inclusive dos ambientes, processos, insumos e 

tecnologias a eles relacionados. Ver: BRASIL. Lei 9.782/99. Art. 6; Art. 8, § 1º, I.  
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já concedida a carta-patente, talvez outros investimentos em estrutura e planejamento para a 

produção e circulação da mercadoria já tivessem sido iniciados e representariam prejuízos 

diante da reprovação da agência santária. 

Dito isto, verifica-se no presente caso que a alteração legislativa na LPI institui 

procedimentos complementares e concorrentes na realização de uma mesma atividade por duas 

entidades distintas, que resulta em um ato único final, consistente da aprovação ou não do 

pedido de patente. Temos em evidência, dentre os tipos de sobreposição regulatória 

apresentados, um caso de delegação que exige concordância, uma vez que, conforme exposto, 

caso não haja anuência prévia da ANVISA na respectiva etapa de análise que lhe compete, a 

aprovação do pedido de patente realizada em outra etapa pelo INPI é prejudicada, e este se vê 

impedido de conceder a carta-patente em seu ato final. 

Portanto trata-se da atribuição de etapas distintas do processo de concessão de patentes para 

produtos e processos farmacêuticos, composto por uma análise dupla, a dois órgãos distintos 

com finalidades institucionais diferentes determinadas por lei, possivelmente com o intuito de 

que imprimam suas respectivas especialidades, consideradas relevantes, na análise dos pedidos 

de patente. Neste sentido, conhecimentos pertinentes, de um lado, à preservação da saúde 

pública, e, de outro, à garantia da estabilidade do mercado, ao incentivo à produção e 

desenvolvimento tecnológico e inovação, à manutenção da concorrência lícita e à preservação 

da iniciativa privada seriam integrados na decisão final única de conceder ou não a carta-

patente. A concessão do título, por seu turno, depende da concordância de ambos os órgãos 

envolvidos, de forma que a negativa de um impede a atribuição dos direitos patentários. 

Como é possível observar na redação do art. 229-C da LPI, a Lei nº 10.196/01 não delineou 

claramente a forma e limites que devem ser observados pela ANVISA na condução da parcela 

do processo de análise que lhe atribuiu. Ou seja, o modelo de análise, os aspectos e critérios 

que a agência deve levar em conta na realização da anuência prévia, para aprovação ou não do 

pedido, não são especificados no dispositivo que lhe delegou competência. 

Tendo isto em vista, inciou-se um amplo debate sobre o papel e interferência da ANVISA 

nos procedimentos patentários, sendo travados diversos questionamentos sobre sua legalidade 

e limitações. Neste sentido, a Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI), em sua 

Resolução nº 16, de 12 de setembro de 2001, apontou que diante da omissão legislativa, a 

interpretação harmônica do dispositivo e admissível à luz das missões tradicionalmente 

conferidas por lei ao INPI e à ANVISA, implicaria na restrição da participação da ANVISA na 
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concessão de patentes a simples averiguação se o pedido é em si atentatório à saúde pública, 

não podendo ser assim considerados aqueles que possuam alguma finalidade benéfica, ainda 

que eventualmente o produto traga efeitos colaterais ou nocivos em razão do mal uso.96  Em 

especial, a Associação opinou que: 

Sob hipótese alguma a ANVISA poderá apreciar ou mesmo rever os requisitos 

de patenteabilidade contemplados no art. 8 da Lei 9.279/96, a saber, novidade, 

atividade inventiva e aplicação industrial. A ANVISA também não poderá 

examinar o cumprimento das formalidades relativas ao depósito do pedido de 

patente. Não há nenhum dispositivo na Lei 10.196 ou na Lei 9.782/99 que lhe 

atribua estas tarefas, que sempre foram desempenhadas pelo INPI. 

O conflito que se estabeleceu, e se prolongou por anos, consistiu numa disputa que 

antagonizou o INPI e a ANVISA na definição e limitação da competência da última. Conforme 

buscou consolidar em sua Resolução – RDC nº 45, de 20 de junho de 200897, o entendimento 

da ANVISA sobre suas atribuições era de que, na expedição do seu ato deliberativo 

fundamentado consistente na anuência prévia determinada pelo Art. 229-C da LPI, competia-

lhe tanto a análise do risco à saúde que o pedido apresentava quanto se este atendia aos 

requisitos de patenteabilidade e demais critérios estabelecidos pela LPI.98 De fato, a ANVISA 

por diversas vezes rejeitou pedido de patente fundamentando sua posição em requisitos de 

patenteabilidade, além de outros aspectos que extrapolam a sua finalidade institucional99, não 

se restringindo à análise do risco de lesão à saúde do pedido. Ensejou, apartir dessas negativas, 

numerosas demandas judicias100 com o objetivo de tornar ineficazes suas decisões 

desfavoráveis por meio do questionamento de sua competência, conforme se observa: 

Trata-se de agravo interno, interposto de decisão da Presidência desta Corte, 

que deferiu pedido de suspensão dos efeitos de tutela antecipada, concedida 

em sentença para declarar a não-incidência, no procedimento do exame do 

pedido de patente PI 1100133-0, da regra contida no art. 229-C da Lei nº 

                                                           
96 Na resolução é exemplificado o disparo indevido de armas de fogo, que não é impeditivo para a 

patenteabilidade das inovações técnicas que nela se façam. 
97 BRASIL. Ministério da Saúde, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução de Diretoria Colegiada – 

RDC nº 45, de 20 de junho de 2008. Dispõe sobre o procedimento administrativo relativo à prévia anuência da 

ANVISA para a concessão de patentes para produtos e processos farmacêuticos. 
98 BRASIL. RDC nº 45, de 20 de junho de 2008. Art. 4° Após recebimento dos pedidos de patente encaminhados 

pelo INPI, a Anvisa analisará tais pedidos à luz da saúde pública, mediante decisão consubstanciada em 

parecer técnico emitido pela unidade organizacional competente no âmbito da Agência. §1º: Considera-se que o 

pedido de patente será contrário à saúde pública quando: II - O pedido de patente de produto ou de processo 

farmacêutico for de interesse para as políticas de medicamentos ou de assistência farmacêutica no âmbito do 

SUS e não atender aos requisitos de patenteabilidade e demais critérios estabelecidos pela Lei nº. 9.279, de 

1996. 
99 TRF-2. Agravo Interno: 1740 RJ 2008.02.01.000467-7. Relator: Desembargador Federal Castro Aguiar. DJU: 

22/12/2008. Conforme mencionado no julgado, a ANVISA também utiliza como apoio à fundamentação da 

negativa da prévia anuência o argumento que a concessão da patente dificultaria o acesso a medicamentos. 
100 MENGARDO, Bárbara. Justiça anula pareceres da Anvisa sobre patentes. Valor Econômico online, São 

Paulo, 31 ago. 2012. Ver:  



46 

9.279/96, segundo a qual “a concessão de patentes para produtos e processos 

farmacêuticos dependerá da prévia anuência da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária – ANVISA”, determinando ao INPI que desse 

prosseguimento à análise do pedido. [...] 

I – Não se afigura razoável a concessão de patente de uma composição 

químico-farmacéutica em sentença, enquanto pendente discussão quanto à 

participação da ANVISA no respectivo processo de concessão, ainda mais 

quando a autarquia, em seu parecer, alega que o medicamento não atende ao 

requisito legal de novidade, sobrepondo-se, portanto, a proteção cautelar do 

interesse público (economia e saúde públicas) ao interesse particular e 

imediato das autoras na concessão da patente. 

II - Restando demonstrada, de forma inequívoca, a potencial e iminente lesão 

ao interesse público, decorrente da eficácia da tutela antecipada concedida em 

sentença, impõe-se a manutenção da decisão desta Presidência, que deferiu o 

pedido de suspensão. 

III– Agravo interno improvido, mantendo-se a decisão agravada, até o 

julgamento da apelação pela Turma. 

(TRF-2. Agravo Interno: 1740 RJ 2008.02.01.000467-7. Relator: 

Desembargador Federal Castro Aguiar. DJU: 22/12/2008.) 

Assim, travou-se na esfera judicial intensa batalha e discussão acerca da competência da 

ANVISA no âmbito da legalidade e finalidade institucional, conforme se observa também: 

1. Os pedidos de patentes farmacêuticas passarra a ter sua análise 

obrigatória pela ANVISA desde a edição da Medida Provisória nº 2.006/1999, 

que criou a figura jurídica da anuência prévia, posteriormente consolidada 

pela Lei nº 10.196/2001, incluindo-se na Lei de Propriedade Industrial o art. 

229-C.  

2. As normas legais devem ser interpretadas e executadas dentro de limites 

que a integram ao arcabouço jurídico da nação, como um todo, e não 

isoladamente, conciliando-as entre si, de forma a assegurar com eficiência a 

realização do bem comum, sem contudo comprometer as garantias do Estado 

de Direito nesse sentido, não parece razoável ou eficiente que o legislador 

pretendesse que dois órgãos públicos – o INPI e a ANVISA – apreciassem 

concomitantemente os requisitos de patenteabilidade previstos na Lei de 

Propriedade Intelectual, até mesmo porque estaria possibilitanto a criação de 

situações de incompatibilidade extremas, nos casos de opiniões divergentes 

insuperáveis entre os órgãos, como é o caso da segunda patente. Assim, 

interpretar a norma com razoabilidade é entender que cabe à ANVISA, por 

ocasião de sua anuência prévia, dizer se há algum óbice, na área da saúde 

pública, à concessão da patente, isto com base no disposto na Lei n. 9.782/99 

e na medida de sua competência. 

3. Impõe-se o reconhecimento da constitucionalidade e auto-

aplicabilidade do art. 229-C da LPI, considerando que a Carta Magna 

determina, no art. 5º, inciso XXIII, que a ropriedade deve atender a sua função 

social e que a ordem econômica deve obedecer ao princípio da função social 

da propeirdade (art. 170, inciso III), como garantia de justiça social. Nesse 

diapasão, evidencia-se a supremacia do bem comum sobre o direito individual 

da propriedade, legitimando a atuação da ANVISA na concessão de patentes 

farmacêuticas, desde que nos estritos limites de missão para a qual foi criada. 

4. Agravo retido não conhecido e Apelação provida. 
(TRF-2. Apelação Cível: 2004.51.01.517054-0. Relator: Desembargados 

Federal Messod Azulay Neto. E-DJF2R: 07/05/2010.) 
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Conforme ilustrado acima, em diversas ocasiões a ANVISA e o INPI apresentavam 

divergência de posições quanto aos critérios técnicos de patenteabilidade para a concessão de 

determinadas cartas-patente de produtos farmacêuticos. Uma das situações singulares que se 

produziu foi a obtenção do registro sanitário de determinado medicamento em parelelo à 

rejeição do respectivo pedido de patente no processo de prévia anuência da ANVISA, enquanto 

o INPI já havia dado parecer pela concessão do pedido, ou seja, pelo preenchimento dos 

requisitos presentes da LPI.101 Assim, a ANVISA interpretou expansivamente o alcance de sua 

competência para avaliar os pedidos de patente, não somente negando pedidos com base em 

critérios técnicos inscritos na LPI, estranhos ao setor da saúde, mas também utilizando de forma 

abrangente e discricionária argumentação baseada no interesse público. 

Assim, tratando do espectro de conflitos de interação possíveis entre órgãos atuantes em um 

espaço regulatório compartilhado, verifica-se que a divergência entre a ANVISA e o INPI se 

traduz em um verdadeiro bloqueio à obtenção de patentes, possuindo cada qual o poder de veto 

no processo ao realizar sua respectiva etapa analítica dos critérios para sua concessão, 

efetivamente impedindo-a diante da negativa unilateral. É digno de nota que o conflito foi 

possível e germinou a partir da indeterminação legal quanto ao desenho do instituto da prévia 

anuência, que deu margem à a realização de interpretação extensiva pela ANVISA a respeito 

de suas próprias atribuições  

Além disso, a utilização de critérios diferenciados pela ANVISA na sua análise, não 

adstritos à matéria de segurança e adequação sanitária dos processos e medicamentos, também 

implica uma efetiva redundância, uma vez que quesitos de patenteabilidade são duplamente 

averiguados e ambos os órgãos envolvidos acabam por realizar de fato a mesma atividade 

dentro do processo patentário. 

A duplicidade de atividades, e os embates resultantes da interação conflituosa entre as 

competências dos respectivos órgãos, se arrastaram, resultando 145 processos parados102 em 

2009 por divergência na definições das atribuições das instituições. As autarquias então 

solicitaram análise sobre as competências para a liberação das patentes e, em resposta, em 2009 

a Procuradoria-Geral Federal publicou o Parecer nº 2010/PGF/AE/2009. Foi fixado o 

                                                           
101 “A dupla análise acabou gerando situações curiosas. O laboratório dinamarquês Leo Pharma, segundo Lacaz, 

responsável por sua defesa, obteve na Anvisa o registro sanitário de um medicamento utilizado no tratamento de 

psoríase (doença da pele), mas não conseguiu o aval do órgão para a patente. O INPI, porém, havia concedido o 

pedido. O caso acabou sendo levado à Justiça. MENGARDO, Bárbara. Justiça anula pareceres da Anvisa sobre 

patentes. Valor Econômico online, São Paulo, 31 ago. 2012. 
102 Portal AGU. Disponivel em: http://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/206554. 
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entendimento de que não é atribuição da ANVISA promover, por ocasião do exame de anuência 

prévia, análise fundada nos critérios de patenteabilidade, uma atribuição própria e exclusiva do 

INPI.  A PGF entendeu que que a ANVISA deve atuar nos limites de sua competência, ou seja, 

orientada para impedir a produção e comercialização de produtos e serviços potencialmente 

nocivos à saúde humana, constituindo esta sua finalidade e atribuição institucional específica e 

própria.  

Concluiu, por fim, destacando a oportunidade e utilidade de se estabelecer mecanismos de 

coordenação entre os órgãos, notadamente gestão presidencial da coordenação mediante a 

edição de decreto regulatório ou instrumento de elaboração conjunta de política, entendendo-

se aqui que a intenção é de que a alternativa pactuada goze também de força executória, in 

verbis:  

e) A fim de efetivamente se dar o cumprimento ao contido no artigo 229-C da 

Lei 9.279/96, sugere-se a edição de um Decreto regulamentador, ou que seja 

firmado um Convênio para que se fixe especificamente os procedimento e 

obrigações das Entidades com a finalidade de dar cumprimento ao citado 

dispositivo.103 

De forma semelhante, o Advogado Geral da União aprovou o parecer do Procurador-Geral 

Federal nº 337/PGF/EA/2010, elaborado a fim de confirmar seu entendimento anteriormente 

firmado no Parecer nº 2010/PGF/AE/2009, após pedido de reconsideração formulado pela 

ANVISA, inconformada com a delineação das suas competências então fixadas e limitadas. 

Assim, a PGF, com base no princípio da legalidade, refutou a interpretação expansiva conferida 

à atribuição criada pelo art. 229-C da LPI, que não modificou a finalidade administrativa das 

entidades reguladoras. Concluiu-se que ao INPI caberia analisar o cumprimento dos requisitos 

de patenteabilidade previstos na LPI, e a ANVISA seria responsável por avaliar a segurança e 

eficácia do medicamento, entendendo que a definição das respectivas atividades seria 

importante para a celeridade do processo, considerando a quantidade de processos parados em 

razão dos contínuos conflitos e embates travados. 

3.2. EFEITOS DO CONFLITO INSTITUCIONAL NA CONCESSÃO DE PATENTES 

FARMACÊUTICAS 

A LPI garante ao depositante, por força do seu art. 40, que a patente concedida possui 

vigência de 20 anos para invenções e de 15 anos para modelos de utilidade104, sendo contada a 

                                                           
103 BRASIL. Procuradoria-Geral Federal. Parecer Nº 210/PGF/AE/2009. 
104 Ver: BRASIL. Lei 9.279, de 14 de maio de 1996. 
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partir da data de depósito. No entanto, é necessário destacar que em seu uparágrafo único, a lei 

determina que o prazo de vigência da patente a partir da sua efetiva concessão não será inferior 

a 10 anos para invenções, e 7 anos para modelos de utilidade, como uma forma de garantir que 

a demora na análise do pedido de patente depositado não prejudique demasiado a possibilidade 

do titular de gozar de seus direitos temporariamente exclusivos sobre a invenção e os retornos 

econômicos inerentes de sua exploração. 

Neste sentido, é importante salientar que o atraso na conclusão da etapa administrativa de 

exame dos pedidos de patente pode levar a uma desnecessária postergação do tempo de vigência 

da patente, uma vez que um pedido processado e concluído em 13 anos significará uma vigência 

total do monopólio temporário de 23 anos, ou seja, 3 anos a mais, considerando invenções no 

setor farmacêutico.  

Lembramos que os direitos patentários ensejam uma distorção temporária no mercado, em 

que há temporariamente exploração econômica, produção e distribuição de um medicamento 

de forma monopolizada pelo titular da patente e/ou aqueles por ele autorizados, o que resulta 

em uma elevação do preço do produto em razão da ausência de competição. A demora na análise 

administrativa dos pedidos de patentes, conhecida como backlog, provoca então a extensão do 

tempo de monopólio da exploração dos medicamentos, vez que é estendido o prazo de vigência 

dos direitos patentários para abranger no mínimo 10 anos seguintes à sua concessão, além de 

vigorar tão logo da data do depósito do pedido de patente. 

Diversos fatores contribuem com o quadro de atraso na análise dos depósitos de patente de 

produtos e processos farmacêuticos, como o número reduzido de profissionais para a realização 

dos exames de patente e as dificuldades inerentes a introdução de um novo campo técnico a ser 

avaliado, com complexidades e especificidades próprias, que requer constante investimento de 

tempo e recursos na capacitação e atualização dos examinadores.105 

No entanto, um estudo106 realizado em 2013 por pesquisadores do Instituto Nacional de 

Tecnologia – INT aponta que a introdução de uma etapa administrativa na análise das patentes 

no setor farmacêutico, consubstanciada no instituto da anuência prévia, somada à dissonância 

do entendimento do INPI e da ANVISA quanto à definição de matérias patenteáveis e os 

                                                           
105 JANNUZZI, Anna Haydée Lanzillotti; VASCONCELLOS, Alexandre Guimarães. Um estudo sobre a 

concessão de patentes de medicamentos no Brasil e suas implicações para a continuidade do êxito na política de 

medicamentos genéricos. Congresso Latino-Ibero Americano de Gestão Tecnológica, XV. Porto, 2013. pp. 12. 
106 Id., pp. 12. 
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conflitos e embates resultantes dos procedimentos de exame concorrentes e desarmônicos, 

também são fatores que explicam o atraso no processamento e concessão dos pedidos.   

Desta forma, atribui-se em parte a dilatação da vigência das patentes, e como consequência 

do tempo de duração do monopólio do titular da carta-patente, ao conflito na interação entre o 

INPI e a ANVISA, que determinou a interrupção e prolongamento de numerosos processos de 

análise diante das numerosas demandas judiciais propostas em razão das divergências nas 

definições de atribuições das instituições. 

A produção e distribuição de medicamentos genéricos é condicionada, neste cenário, à 

expiração dos direitos patentários, uma vez que estes constituem medicamentos semelhantes ao 

original patenteado, objeto de proteção cuja violação pode ensejar obrogação de indenizar. A 

disponibilização de genéricos no mercado, por sua vez, gera uma disputa concorrencial que 

resulta na redução de preços e, consequentemente, na ampliação da possibilidade de acesso a 

medicamentos de qualidade pela população. Assim, a demora para a concessão de patentes de 

medicamentos torna-se uma barreira real que posterga o lançamento de genéricos, e portanto 

também respectiva diminuição do preço de aquisição de medicamentos. 

A aquisição de medicamentos genéricos é uma das formas utilizadas para 

reduzir custos com a assistência farmacêutica. No entanto, enquanto não há 

uma decisão final do INPI quanto à patenteabilidade do objeto dos pedidos de 

patente, as empresas de genéricos ficam praticamente impedidas de lançar 

seus produtos no mercado. A legislação brasileira conta com dispositivo que 

concede indenização retroativa à data do depósito da patente aos titulares que 

possuam seu objeto de proteção indevidamente explorado (Art. 44 da LPI). A 

insegurança jurídica afugenta potenciais interessados em colocar produtos no 

mercado que se encontram descritos em pedidos de patentes.107 

A insegurança técnico-jurídica produzida pela inconsistência entre as análises técnicas 

realizadas pelos órgãos para a concessão de patentes também desempenha um papel negativo, 

desincentivando inventimentos na produção e comercialização de novos medicamentos, uma 

vez que não restam claramente definidos os critérios avaliados e se torna incerta a possibilidade 

de se adquirir e gozar de direitos patentários, com respectivo retorno econômico do 

empreendimento. A obtenção de royalties e o combate ao uso desautorizado das invenções no 

setor são prejudicados pelos conflitos e inconsistências no processo de análise dos pedidos de 

patente, gerando ambiente inseguro e desfavorável aos investimentos. 

                                                           
107 JANNUZZI, Anna Haydée Lanzillotti; VASCONCELLOS, Alexandre Guimarães. Quanto custa o atraso na 

concessão de patentes de medicamentos para a saúde no Brasil?. In: Cad. Saúde Pública, Rio de janeiro, v. 33, n. 

8. 2017. pp. 4. 
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Ademais, considerando que o sistema de saúde brasileiro, conforme define a própria 

Constituição Federal, é pautado no preceito de acesso universal à saúde, sendo prestada a 

respectiva assistência à população por meio do Sistema Único de Saúde, o backlog de patentes, 

ao impedir a entrada de genéricos no mercado e o restebelecimento de uma situação de 

competição entre produtos, ocasiona aumento dos gastos governamentais nas compras de 

medicamentos.   

Assim, a morosidade na concessão de patentes no Brasil, capaz de onerar as compras 

públicas de medicamentos, sendo estes adquiridos por preços mais elevados por mais tempo, 

também impede que a parcela dos recursos desperdiçadas no superfaturamento gerado seja 

utilizado em outras demandas de saúde. Há, portanto, uma penalização da sociedade em função 

da postergação do monopólio, com a oneração das compras realizadas pelo Estado, o que pode 

prejudicar a população atendida pela assistência farmacêutica do SUS, dada a escassez de 

recursos governamentais. Em última análise, além dos cofres públicos, a população de mais 

baixa renda é especialmente afetada, pois depende integralmente do sistema gratuito 

governamental para a preservação da sua saúde. Tanto o abastecimento da população com 

medicamentos necessários quanto o fornecimento de outros tratamentos e demandas de saúde 

podem ser aprimorados por uma economia na aquisição de fármacos, possibilitada em alguma 

medida com a agilização do processo de concessão de patentes. 

Um levantamento feito até janeiro de 2016 para uma lista de oito 

medicamentos estimou em mais de 2 bilhões de reais o prejuízo já acumulado 

em compras centralizadas regulares do Ministério da Saúde, levando-se em 

conta a hipótese de existência de medicamentos genéricos no mercado.108 

A estimativa, realizada no estudo mencionado, do gasto extraordinário incorrido na compra 

destes medicamentos leva em conta as disposições da Resolução nº 2/2004 da Câmara de 

Regulação de Medicamentos da ANVISA, que determina que o preço de fábrica dos genéricos 

não pode ser superior a 65% do preço dos medicamentos de referência correspondentes, ou seja, 

considerando os termos da resolução, pressupõe-se que os medicamentos são disponibilizados 

a preços 35% menores na presença de genéricos.109  

Assim, é possível concluir até aqui dois efeitos perversos do conflito de interação entre o 

INPI e ANVISA, associados diretamente às suas respectivas finalidades institucionais. As 

                                                           
108 JANNUZZI, Anna Haydée Lanzillotti; VASCONCELLOS, Alexandre Guimarães. Quanto custa o atraso na 

concessão de patentes de medicamentos para a saúde no Brasil?. In: Cad. Saúde Pública, Rio de janeiro, v. 33, n. 

8. 2017. pp. 2. 
109 Id., pp. 3. 
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ineficiências geradas do processo de análise dos pedidos de patente, com a demora excessiva 

para sua conclusão, geram uma postergação da vigência dos monopólios pantentários, 

ampliando o tempo de oferta dos medicamentos a preços elevados. Isto traz consequências 

relevantes à capacidade do Estado de promover a saúde pública, que deve dedicar mais recursos 

à obtenção de medicamentos de um único fornecedor existente no mercado. Por outro lado, as 

inconsistências entre os entendimentos dos órgãos sobre os quesitos analisados para averiguar 

a possibilidade de concessão de patente torna incerta e imprevisível a proteção patentária, 

desincentivando investimentos e pesquisas importantes para o desenvolvimento tecnológico e 

a movimentação econômica do país. Isto também acarreta prejuízos a longo prazo para a saúde 

pública, uma vez que descobertas farmacológicas e de tratamentos são possivelmente 

retardadas. 

Além destes fatores, é possível apontar também, conforme mencionado na bibliografia 

pertinente à sobreposição regulatória, o desperdício de recursos acarretado pela dupla análise, 

que resulta em uma despesa dobrada da máquina estatal para a realização de uma função de 

forma redundante e frequentemente conflituosa. Ou seja, a análise dos mesmos quesitos tanto 

pelo INPI quanto pela ANVISA para a concessão de patentes não atende à finalidade de 

complementação e incorporação das respectivas expertises e finalidades institucionais, voltadas 

ao bem-estar social, na decisão final. No lugar, tem-se uma produção de decisões ambíguas que 

gera o desperdício de recursos – tempo, staff e dinheiro – na própria condução do processo, 

como também presente nas externalidades que produz. 

De forma resumida, na ausência de efetiva cooperação entre as instituições na condução da 

atividade patentária no ramo farmacêutico, o conflito na sua interação gera consequências 

graves em termos de eficácia e eficiência. Se a finalidade institucional da ANVISA é voltada à 

garantia, proteção e promoção da saúde pública, esta é prejudicada pela desarmonia, conforme 

demonstrado. Também a proteção à propriedade industrial sofre com a insegurança do processo 

de concessão de patente, gerando prejuízos à movimentação econômica e desenvolvimento 

tecnológico, aos quais é conferido enfoque especial na atuação do INPI. A falta de coordenação 

impede a eficácia da realização de suas missões institucionais. 

Em termos de eficiência, o aumento dos gastos de uma gama de recursos é multifacetado, 

afetando particulares e o ente público. Os indivíduos e o Estado despendem valores maiores na 

aquisição de medicamentos, assim como o tempo e pessoal são empregados de forma ineficiente 

para a realização de tarefas em duplicidade, de forma redundante. O mercado competitivo, que 
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promove maior eficiência na determinação de preços e alocação dos fatores de produção, 

demora mais a ser restabelecido. 

Assim, tendo em vista os diversos efeitos negativos da articulação conflituosa entre os 

órgãos, é importante salientar que uma hamonização das respectivas atuações, com por exemplo 

o compartilhamento de informações entre eles e efetiva complementação no processo de 

concessão de patentes, pode trazer benefícios sistêmicos como a eventual redução dos gastos 

na produção de informação pertinente às análises110, e ainda integração de expertises na 

promoção do interesse público conforme definido e delineado pelas legislações instituidoras 

dos órgãos. 

Ademais, uma articulação cooperativa pode favorecer o exame prioritário de pedidos 

relacionados a produtos de interesses das políticas de saúde, auxiliando também na redução do 

backlog. Isto consistitira em um passo além em direção órgãos à condução eficiente – utilizando 

o mínimo de tempo e recursos econômicos – do processo de análise dos pedidos de patente 

farmacêutica. 

Por fim, a instituição de mecanismos formais de cooperação entre a ANVISA e o INPI 

também se mostram essenciais para a prevenção da indevida concessão de patentes e resultante 

monopólio desmerecido, resguardando assim o interesse social, a saúde pública e o 

desenvolvimento econômico e tecnológico no país. 

3.3. EVOLUÇÃO DOS MECANISMOS DE COOPERAÇÃO PARA O PROCEDIMENTO DE 

ANÁLISE DAS PATENTES DE PRODUTOS E PROCESSOS FARMACÊUTICOS 

A edição da Portaria Interministerial nº 1.956/MS/MDIC/AGU em 2011, que instituiu o 

Grupo de Trabalho Interministerial (GTI), pode ser apontada como um dos primeiros esforços 

concretos de harmonização da interação entre os órgãos. O grupo, formado por representantes 

do Ministério da Saúde, da Advocacia Geral da União, do INPI, da ANVISA e do Ministério 

do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, tinha por finalidade elaborar e analisar 

instrumentos para a adequada execução do artigo 229-C da LPI.  

                                                           
110 Ainda que a análise do INPI e da ANVISA, na ausência de conflito e sobreposição, e estabelecida uma 

coordenação efetiva entre os órgãos, se dê dentro de expertises distintas, a ANVISA pode acabar produzindo por 

exemplo um banco de dados referente aos componentes farmacológicos que pode ser aproveitado pelo INPI na 

análise do elemento da inovação. 
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Neste sentido, a Portaria Interministerial nº 1.065/MS/MDIC/AGU foi editada a fim de 

divulgar o Relatório Final do GTI, que por sua vez apresentou propostas para promover a 

articulação institucional entre o INPI e a ANVISA, visando à cooperação para o exame de 

patentes farmacêuticas recomendada pela AGU111, e assim compatibilizar os enfoques de saúde 

pública e proteção aos direitos de propriedade intelectual no processo de exame e concessão de 

patentes farmacêuticas.  

Assim o trabalho buscou delinear de forma específica as atribuições de cada órgão dentro 

do processo compartilhado, cabendo ao INPI o exame formal inicial da documentação 

depositada, a identificação e envio à ANVISA dos pedidos pertinentes, o exame técnico do 

pedido em caso de concessão de anuência prévia pela ANVISA, e a publicação da concessão 

da patente ou do arquivamento do pedido. À ANVISA, por sua vez, competiria o exame técnico 

considerando o conjunto de suas competências institucionais no âmbito da saúde. Foi então 

proposta uma inversão no fluxograma do procedimento de exame técnico: após a realização de 

uma análise formal da documentação apresentada pelo depositante, o pedido de patente seria 

primeiro avaliado pela ANVISA, que faria uma análise dentro da sua finalidade institucional 

definida, e somente em um momento posterior o INPI examinaria os requisitos de 

patenteabilidade contidos na LPI.  

O esforço de definição dos limites de atribuições e fluxo de trabalho foi reflexo do 

entendimento de que a eficiência do sistema poderia ser significativamente incrementado, pois 

eliminar-se-iam as redundâncias das análises nos casos de pedidos não auídos pela ANVISA, 

inclusive com respeito às competências institucionais que constituiriam o foco prioritário dos 

respectivos processos decisórios. Concluiu o grupo pela importância de uma gestão e atuação 

cooperativa entre os órgão, conforme se observa: 

O fortalecimento de um padrão de gestão cooperativo deve ser uma 

permanente busca para a eficiência na Administração Pública, aliando os 

objetivos econômicos com os sociais e contribuindo para a Política Nacional 

de Saúde e para a Política de Desenvolvimento no contexto do Plano Brasil 

Maior.112 

O esforço cooperativo, neste caso, pode ser interpretado como uma iniciativa e pressão 

externa para levar os dois órgãos à discussão e negociação, com a participação e intermediação 

                                                           
111 BRASIL. Procuradoria-Geral Federal. Parecer Nº 210/PGF/AE/2009.  

BRASIL. Procuradoria- Geral Federal. Parecer Nº 337/PGF/EA/2010. 
112 Grupo de Trabalho Interministerial. Relatório de análise e sugestão de critérios, mecanismos, procedimentos, 

obrigações e possíveis instrumentos formais para articulação entre a ANVISA e o INPI com vistas à execução do 

art. 229-C da Lei nº 9.279/1996. Brasília, 19 jan. 2012. 
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de outros entes, em prol de uma harmonização entre as respectivas atuações. O relatório final 

pode então ser interpretado como um acordo institucional, estabelecendo os procedimentos que 

deverão vigorar em forma de proposições desprovidas de força executória, sendo apontado ao 

final daquele que o Grupo de Trabalho Interministerial considerou desnecessário propor outros 

instrumentos formais para a cooperação entre a ANVISA e o INPI.  

A duplicidade na análise quanto aos requisitos de patenteabilidade persistente durante muito 

tempo, no entanto, veio a ser efetivamente superada com a assinatura da Portaria Conjunta nº 

1, de 12 de abril de 2017 por ambos os órgãos.113 A Portaria interinstitucional consistiu em uma 

definição conjunta – pelo INPI e pela ANVISA – dos procedimentos a serem adotados pelas 

instituições e das respectivas atribuições para a análise de pedidos de patentes referentes a 

produtos e processos farmacêuticos. Conforme noticiado no portal institucional eletrônico da 

ANVISA114, a perspectiva do ato conjunto é de por fim ao impasse que perdurou 16 anos, 

mesmo após a publicação de pareceres da Procuradoria Geral Federal e da criação de um Grupo 

de Trabalho Interministerial na tentativa de promover a articulação harmômica dos órgãos 

mediante o esclarecimento sobre as respectivas competências. Outro resultado vislumbrado é o 

descongelamento e retomada plena dos exames de patentes farmacêuticas, que pode beneficiar 

na redução do backlog na concessão de patentes. 

O resultado do delineamento foi essencialmente o mesmo dos esforços anteriores, seguindo 

a ANVISA na realização da anuência prévia, limitada na sua análise ao risco do produto ou 

processo à saúde pública, enquanto o INPI é definido como competente para avaliar os 

requisitos de patenteabilidade. Também de forma semelhante às deliberações que precederam, 

a previsão é de que o INPI, após receber os depósitos de patente, encaminhe os pedidos que se 

inserem no artigo 229-C da LPI para a ANVISA, que realizará o exame da anuência prévia. 

Caso esta seja negada, o pedido será encaminhado ao INPI para que este publique o resultado 

da análise da ANVISA e promova o arquivamento definitivo do pedido. Se houver aprovação 

da ANVISA, conforme fluxograma do processo de análise para fins de prévia anuência ilustrado 

                                                           
113 JANNUZZI, Anna Haydée Lanzillotti; VASCONCELLOS, Alexandre Guimarães. Quanto custa o atraso na 

concessão de patentes de medicamentos para a saúde no Brasil?. In: Cad. Saúde Pública, Rio de janeiro, v. 33, n. 

8. 2017. pp. 2. 
114 FORMENTI, Lígia. Anvisa e INPI chegam a acordo sobre patentes de medicamentos. O Estado de São Paulo. 

Estadão online, São Paulo, 15 mar. 2017. Ver também: INPI e Anvisa definem critérios para procedimento de 

anuência prévia. Notícias, Portal INPI, 15 mar. 2017. 
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a seguir115, o pedido é devolvido ao INPI para que prossiga na avaliação dos requisitos de 

patenteabilidade previstos na LPI, e então conceda ou não a carta-patente. 

 

 

Meses após a primeira iniciativa conjunta em direção à cooperação interinstitucional, foi 

publicada a Portaria Conjunta nº 2, de 20 de outubro de 2017, instituindo o Grupo de 

Articulação Interinstitucional (GAI), com o objetivo de analisar e sugerir mecanusmos, 

procedimentos e possíveis instrumentos formaias para articulação entre a ANVISA e o INPI, 

com vistas ao cumprimento do disposto no art 229-C da LPI. O grupo, com a participação de 

representante de ambos os órgãos, busca então promover a troca de informações técnicas e a 

harmonização estável e duradoura entre os respectivos entendimentos sobre os processos.116 

A instituição de um grupo permanente como canal para o diálogo e deliberação entre os 

órgãos pode significar uma medida importante a consolidação e solidificação de uma 

articulação cooperativa capaz de perdurar, após anos marcados por conflitos diretos entre os 

órgãos, e entre estes e particulares. Trata de um meio pelo qual os procedimentos acordados 

podem ser revistos e atualizados conforme apareçam novas questões e demandas, permitindo o 

                                                           
115 Fluxograma simplificado do processo de análise para fins de prévia anuência. Portal Anvisa. 
116 INPI e Anvisa definem critérios para procedimento de anuência prévia. Notícias, Portal INPI, 15 mar. 2017.  
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aprimoramento constante dos procedimentos de análise dos pedidos de patentes no setor 

farmacêutico em prol da eficiência e eficácia na execução das respectivas políticas e promoção 

dos interesses públicos visados. 

Outras propostas visando à aproximação das instituições, e como intuito de reduzir o prazo 

dos exames de pedidos farmacêuticos, já começaram a ser debatidos logo depois, no final de 

2017, e incluem a alocação dos examinadores da ANVISA responsáveis pela área de 

propriedade intelectual para trabalharem dentro das instalações do INPI.  

O que chama a atenção a respeito dos mecanismos formais de coordenação recentemente 

adotados, que os difere dos esforços anteriores, é que estes foram elaborados não por 

determinação ou intermediação de outros órgãos, ainda que suas pressões pretéritas certamente 

influenciaram este resultado, mas por iniciativa e esforço exclusivo dos próprios órgãos. Este 

“livre” entendimento, consubstanciado em mecanismos de verdadeira elaboração conjunta de 

políticas no âmbito da concessão de patentes farmacêuticas, em uma análise inicial, detem 

maiores chances de ser observado e cumprido, e assim produzir os efeitos desejados de 

coordenar a atuação das autarquias. Também é possível assumir, a priori, em razão das 

propostas apresentadas, que há maiores possibilidades da harmonização perdurar, uma vez que 

o mecanismo que constitui o GAI permite a revisão e atualização dos acordos e políticas 

adotadas, mediante o estabelecimento de um diálogo e aproximação constantes. 

Considerando que os efeitos sistêmicos do retardamento da análise e acumulação dos 

pedidos de patente foram produzidos ao longo de 16 anos de conflitos, não é razoável esperar 

que a retomada dos processos e o incremento na eficiência dos procedimentos dê conta de sanar 

imediatamente os problemas já gerados, tendo diversas patentes já seu prazo de vigência 

significativamente estendido. No entanto, há sinalização de que, a longo prazo, o tempo de 

análise venha a ser reduzido e com isso também os efeitos negativos do alargamento da duração 

do monopólio. Da mesma forma, a disposição à cooperação pode beneficiar significativamente 

o processo e promover economia com a necessidade de menos recursos para realizar as 

respectivas tarefas e a produção de um resultado melhor informado, em comparação com a 

análise realizada sob um compartilhamento conflituoso de atribuições, capaz de endereçar 

questões relevantes aos objetivos de promover e proteger a saúde pública e estimular a inovação 

e a economia. 

Os mecanismos formais de cooperação finalmente adotados em 2017, após anos de conflitos 

e tentativas externas infrutíferas de solução, que ainda produzem consequências gravosas ao 
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bem-estar e interesse público, são resultado da conclusão das próprias agências de que o 

sistema, assim como as suas próprias atribuições e preferências institucionais, é 

significativamente beneficiado pela cooperação e eventual complementação entre os agentes 

que coexistem e compartilham um espaço. A busca pela promoção de suas visões e 

interpretações por meio do conflito e enfrentamento, considerando em especial a sobreposição 

em tela – delegação que demanda concordância -, provou-se contraprodutivo sob as próprias 

perspectivas das autarquias, que viram suas finalidades prejudicadas. 

Assim, é possível argumentar que quanto maior o estreitamento da relação entre as 

respectivas atuações dos entes que compartilham determinado espaço regulatório, maior 

também será a necessidade de se estabelecer mecanismos formais de cooperação, cada vez mais 

sólidos e capazes de perdurar. É claro, que, neste caso, se não houver qualquer esforço interno 

ou externo para o cumprimento dos termos firmados e efetiva utilização dos canais criados, 

sempre é possível que caiam em desuso ou não produzam efeitos conforme esperado. No 

entanto a formalização de uma política conjunta pode sugerir força executória dos mecanismos, 

e a eventual possibilidade de se demandar sua execução perante o Judiciário. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O fenômeno da sobreposição de regulatória, em que se verifica o compartilhamento de um 

espaço regulatório entre múltiplos entes é uma realidade – comum, senão inevitável – dentro 

dos diversos desenhos institucionais, sendo verificada a delegação legislativa de competências 

a múltiplos entes sobre um mesmo campo. Conforme visto, a fragmentação do espaço 

regulatório pode assumir diferentes formas, e pode advir tanto de um desejo de produzir 

determinados efeitos a partir da interação incentivada dos agentes quanto de uma contingência 

resultante do processo legislativo que ocorre no decurso do tempo.  

A interação dos agentes que partilham determinado espaço regulatório, por sua vez, pode 

se dar de forma harmoniosa ou produzir conflitos em diferentes espectros. Estes conflitos na 

interação entre agências não somente são capazes de embarreirar os benefícios sistêmicos que 

uma competição produtiva e diálogo entre os entes são capazes de gerar em termos de eficácia, 

eficiência e accountability, mas também têm repercussões negativas, prejudiciais à promoção 

das respectivas missões dos órgãos e, consequentemente, do interesse público conforme 

expresso na delegação legislativa. 

O caso estudado proporciona uma ilustração da perversidade dos efeitos de uma interação 

desarmônica sobre os objetivos de promoção da saúde pública e desenvolvimento econômico e 

tecnológico. Enquanto a cooperação entre a ANVISA e o INPI para  a concessão de patente 

pode ser benéfica sob o ponto de vista da agregação de especialidades, da produção de 

informações, e da tomada de decisão de forma mais informada e compreensiva, e portanto 

potencialmente estabelecendo políticas e parâmetros para a concessão de patentes mais eficazes 

e condizentes com as finalidades institucionais das autarquias, o embate que durou mais de 

década deixou um legado de ineficiências e prejuízos sistêmicos no processo de análise de 

patentes farmacêuticas. Por sua vez, a morosidade e inconsistência do processo enseja amplos 

custos à população, não somente com o uso inapropriado e ineficiente dos recursos provenientes 

dos cofres públicos, mas também com a evidente incapacidade do Estado efetivamente 

promover aquilo que embasa e justifica a sua intervenção dos mais diversos setores econômicos 

e sociais: o interesse e bem-estar público. 

Assim, aqui é provocada a reflexão sobre como mecanismos formais de coordenação podem 

se fazer úteis, oportunos e necessários para que, imprimindo e consolidando uma lógica 

gerencial na Administração Pública, os recursos e desenhos institucionais possam ser melhor 

aproveitados na concretização das políticas visando o bem-estar público. Também é suscitada 
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a necessidade, no mundo globalizado de sucessivos avanços tecnológicos e redefinições sociais, 

de uma contínua atualização e aprimoramento das finalidades regulatórias e dos instrumentos 

voltados à promoção o interesse público, possivelmente facilitada por meio de instrumentos de  

articulação permanente, complementar e coordenada entre os entes públicos. 
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