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INTRODUÇÃO 

 

 

A necessidade do homem de expandir-se comercialmente convergiu no mundo 

como é conhecido hoje, fato constatado em uma simples análise da época das grandes 

navegações no século XV, durante a expansão marítima, que levou à descoberta da América 

por Colombo, aumentando as regiões produtoras e consumidoras, dando o primeiro passo para 

o surgimento do mercado mundial. 

Dentro do cenário desta evolução apareceram as patentes, que servem como um 

fomento ao comércio, uma vez que garantem ao seu titular exclusividade na comercialização 

de seu invento e, coincidentemente, uma das primeiras patentes reconhecidas foi relativa a 

uma embarcação, também no século XV. Com a evolução comercial também houve uma 

evolução em relação às patentes, que ganharam uma maior proteção, tendo como um marco 

inicial principal a Revolução Industrial. 

A Revolução Industrial também é tida como um marco para a Globalização, 

institutos internamente conexos. Com o advento da Globalização, do crescimento do comércio 

internacional e com as legislações atuando de forma distinta em relação a questão das 

patentes, foi necessário que se buscasse uma forma de equalizar os ordenamentos jurídicos de 

diferentes países, formando uma espécie de padronização das normas. 

Uma uniformização de ordenamentos jurídicos de Estados Soberanos, com 

objetivos e culturas tão distintos não é uma tarefa simples, resultando em muitas controvérsias 

e em posteriores problemas internos aos países signatários. 

O responsável pela uniformização de tais ordenamentos foi o Acordo TRIPS, em 

português chamado de Acordo Relativo aos Aspectos do Direito da Propriedade Intelectual 

Relacionados com o Comércio. 

Com a assinatura do TRIPS o legislador brasileiro optou por adotar um 

mecanismo de transição dentro do direito de propriedade industrial nacional, dentro do direito 

de patentes, mecanismo chamado patente pipeline. Tal mecanismo trouxe inúmeras 

problemáticas jurídicas, as quais serão abordadas no presente estudo. 

O Estudo encontra-se desmembrado em três capítulos divididos em Aspectos 

Gerais das patentes, onde busca-se explicar os fatos pretéritos que resultaram nas 

problemáticas abordadas nos capítulos seguintes, em relação aos Aspectos Jurídicos, 

abordados no capítulo dois, onde foram encontradas inúmeras questões problemáticas acerca 

desse tipo de patente, em relação principalmente ao seu prazo de vigência e a sua 
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constitucionalidade e, no capítulo final destacam-se os Aspectos Sociais e econômicos do País 

em relação às pipelines, onde a análise é feita considerando a influência que a adoção de tal 

mecanismo teve em relação aos desenvolvimentos social e econômico, tendo por base os 

objetivos e os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988. 
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1. PATENTES – ASPECTOS GERAIS 

 

 

1.1.Definição de Patente 

 

 

A Patente é uma forma de proteção à propriedade intelectual, invenção ou modelo de 

utilidade, é uma concessão pública conferida pelo Estado, visando garantir ao seu titular 

exclusividade na comercialização de seu invento. O certificado de registro de patente se 

equivale a uma escritura, possuindo valor de mercado podendo inclusive ser negociada ou 

licenciada a terceiros, na forma de royalties. No Brasil, a patente é concedida pelo Instituto 

Nacional da Propriedade Industrial (INPI), autarquia Federal, integrante da administração 

pública indireta, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC) 

que tem a sua competência determinada pela Lei 9.279/96. 

De acordo com Canotilho, “a concessão e proteção da patente pretende impedir que 

um concorrente possa competir com o titular da patente e violar desse modo os seus direitos, 

de forma a salvaguardar o conteúdo essencial dos direitos exclusivos do titular da patente”
1
. 

Tem sua garantia disposta no art. 5º, XXIX, da Constituição da República Federativa 

do Brasil (CRFB) de 1988
2
: 

                                                           
1
 CANOTILHO, J. J. Gomes. Título. A questão da constitucionalidade das patentes "pipeline" à luz da 

Constituição Federal brasileira de 1988. Ed. Almedina. Junho, 2008. pág. 19 
2
 “XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem 

como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos 

distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;” 
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Para uma invenção ser patenteada ela deve cumprir alguns requisitos de 

“patenteabilidade”, que são: (i) novidade, definida por algo que ainda não se tornou de 

conhecimento público, não tendo sido divulgada e difundida, (ii) atividade inventiva, após 

analise feita por um técnico conclui-se que a mesma não é considerada óbvia e, (iii) aplicação 

industrial, no caso de a invenção poder ser utilizada e/ou produzida industrialmente. 

No caso dos fabricantes de produtos farmacêuticos, objeto do presente estudo, é uma 

forma de recuperação das despesas com pesquisas e desenvolvimento que possui um elevado 

valor. 

Após o período de proteção garantido pela patente, a invenção passa a ser de domínio 

público, perdendo-se a exclusividade da exploração. 

Para o jurista italiano Adriano Vanzetti
3

, o objetivo das patentes não é a 

compensação de um flash of genious, da ideia em si, a compensação seria referente a 

pesquisa, a investigação, pois essa sim sofreria custos e demandaria um trabalho longo e 

paciente, exigindo um grande número de mão de obra qualificada, essa pesquisa sim necessita 

incentivos, que no fundo tornam possíveis os grandes investimentos que tal investigação 

reclama, e que provavelmente sem retorno assegurado da patente ninguém faria. 

 

 

1.2.Breve Resumo Histórico das Patentes 

 

 

1.2.1. Histórico Mundial 

 

 

Os primeiros resquícios históricos de proteção às invenções intelectuais, literárias ou 

industriais, apareceram nos séculos XIV e XV, sobretudo na Inglaterra, na França e na Itália, 

porém o primeiro sistema de patentes de invenções não pode ser atribuído com certeza a um 

determinado país, entretanto, uma das primeiras Patentes a que se tem conhecimento é datada 

de 1421, foi concedida pelo Conselho dos Lordes da República de Florença à Filippo 

Brunelleschi, engenheiro, arquiteto e inventor, teve a duração de três anos, foi relativa à 

                                                           
3
 VANZETTI, Adriano. “I Nuovi Breveti Biotecnologie e Invenzioni Chimiche”. Milano, 1995. 
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construção de uma embarcação de carga chamada Il Badalone
4
 que possuía o objetivo de 

transportar mármore através do Rio Arno. 

Contudo a primeira que mais se aproxima da forma atual foi conferida no ano de 

1449 por Henrique VI, Rei da Inglaterra, a John Utynam, caracterizada por um monopólio de 

20 anos para confeccionar vitrais
5
 e, em contrapartida seria necessário que ele ensinasse a 

técnica criada por ele. A coroa lhe emitiu Cartas Patentes com o selo do rei, o que lhe 

garantiria privilégios, esta foi a primeira patente registrada na Inglaterra.  

Na mesma Inglaterra no início do Século XVII, devido ao excesso de patentes 

monopolistas, o Rei James I revogou algumas patentes e monopólios, declarando que tais 

monopólios seriam contrários à Lei. Porém, devido à importância das patentes de projetos de 

nova invenção, foi codificado em Lei no ano de 1624 o Estatuto dos Monopólios
6
 (Statute of 

Monopolies), que estabelecia limitações de tempo, o Estatuto vigorou na Inglaterra por dois 

séculos. Ele serviu de base para leis de patentes que permanecem em vigor atualmente. 

Todavia, retrocedendo ao ano de 1474, observa-se que neste ano fora promulgada em 

Veneza a primeira Lei de Patentes, que possuía o escopo de proteger com exclusividade o 

invento e o inventor. Concedia licença para a sua exploração e reconhecia o Direito Autoral, 

indicando regras para a aplicação na esfera industrial, um de seus maiores exemplos foi o 

monopólio concedido a Galileu Galilei para fabricação de um dispositivo hidráulico de 

irrigação. 

Na América do Norte, as colônias inglesas adotaram um sistema similar de 

monopólios limitados ao da Inglaterra. Após a revolução de 1788 o artigo I, seção 8 da 

Constituição foi ratificado
7
. 

Não é coincidência que os avanços jurídicos sobre o tema tenham ocorrido, em 

grande parte, ao mesmo tempo que a Revolução Industrial, o mesmo é uma consequência 

deste período histórico. 

  

 

                                                           
4
 Infelizmente após navegar por aproximadamente 25 quilômetroso navio que foi lançado em Pisa com uma 

carga de 50 toneladas de mármore de Carrara, naufragou e toda a carga foi perdida. 
5
Da língua francesa vitrail é um tipo de vidraça composta por pedaços de vidro coloridos, que geralmente 

representa cenas ou personagens. É um dos elementos arquitetônicos característicos do estilo gótico. 
6
 O Estatuto afirmou que: “any letters patent and grants of privilege for the term of fourteen years or under, 

hereafter to be made, of the sole working or making of any manner of new manufactures within this realm, to the 

true and first inventor of such manufactures which others at the time of making such letters patents and grants 

shall not use”. 
7
“The Congress shall have power . . . to promote the progress of science and useful arts by securing for limited 

times to authors and inventors the exclusive right to their respective writing and discoveries'. 
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1.2.2. Histórico Nacional 

 

 

No Brasil, quando ainda colônia de Portugal, um ano após a chegada de D. João VI e 

sua comitiva, em 1809, foi assinado pelo Príncipe Regente um Alvará que oferecia em seu 

artigo VI privilégios de catorze anos para inventores e introdutores de novas máquinas no 

Brasil, in verbis: 

 

 

VI. Sendo muito conveniente que os inventores e introdutores de alguma nova 

máquina e invenção nas artes gozem do privilégio exclusivo, além do direito que 

possam ter ao favor pecuniário, que sou servido estabelecer em benefício da 

indústria e das artes, ordeno que todas as pessoas que estiverem neste caso 

apresentem o plano de seu novo invento à Real Junta do Comércio; e que esta, 

reconhecendo-lhe a verdade e fundamento dele, lhes conceda o privilégio exclusivo 

por quatorze anos, ficando obrigadas a fabricá-lo depois, para que, no fim desse 

prazo, toda a Nação goze do fruto dessa invenção. Ordeno, outrossim, que se faça 

uma exata revisão dos que se acham atualmente concedidos, fazendo-se público na 

forma acima determinada e revogando-se todas as que por falsa alegação ou sem 

bem fundadas razões obtiveram semelhantes concessões. (grifos nossos) 

 

 

A primeira patente brasileira competiu à máquina de descascar café, criação de Luiz 

Louvain e Simão Clothe, e foi concedida por D. Pedro I em julho de 1822 tendo como base 

legal o Alvará de 1809. 

A Lei que trata sobre o assunto vigente no momento é a Lei 9.279, de 14 de maio de 

1996 e foi consequência da globalização que trouxe inúmeros de acordos internacionais, 

dentre eles, o que exigiu uma mudança na legislação brasileira, o Acordo Constitutivo da 

Organização Mundial do Comércio – OMC, o Acordo Sobre Aspectos dos Direitos de 

Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio, em inglês, Trade Related Aspects of 

Intellectual Property Rights – Acordo TRIPS. 

A atual Lei veio para adequar a legislação nacional aos acordos internacionais 

assinados pelo Brasil, dentre as questões há a inclusão das patentes para medicamentos, 

proibida pela Lei 5.772/71. 

 

 

1.2.3. Esfera Internacional 
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Com a Globalização houve um aumento de comercialização entre países que 

diminuíram as barreiras comerciais aumentando assim as taxas de importação e exportação. 

Deste modo, viu-se necessário que houvesse uma espécie de uniformização das 

regulamentações de diferentes países, com objetivo de dar maior proteção a Propriedade 

Industrial. 

O Primeiro instrumento de proteção na esfera internacional foi a Convenção 

Unificada de Paris que ocorreu em 1883 e que apresentava como objetivo o de dar mais 

proteção à propriedade intelectual, celebrada inicialmente por 11 países (dentre eles o Brasil). 

Em sequência houve a Convenção de Berna no ano de 1886, referente à proteção dos direitos 

autorais.  

A Convenção Unificada de Paris (CUP), estabeleceu um patamar mínimo de 

tratamento uniforme e se fundamentava em três princípios: (i) a independência da concessão 

entre os países, (ii) o igual tratamento entre nacionais e estrangeiros e, (iii) o direito à 

preferência para depositar o mesmo pedido em outros países signatários da Convenção. 

Antecessora do Acordo TRIPS, visava assegurar aos inventores a proteção de seus inventos 

em outros países que não o da invenção ou o da obtenção da patente original
8
. 

Ambas as Convenções deixavam a cargo dos Estados a faculdade de escolher as 

criações que teriam a proteção patentária. 

Em 1967 foi criada a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI ou 

WIPO - World Intelectual Property Organization) com o objetivo de promover a proteção da 

propriedade intelectual em cooperação com os Estados membros da ONU e, em 1970, 

constituído o Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes – PCT (Patent Cooperation 

Treaty). 

Na Europa, foi celebrada a Convenção da Patente Europeia (CPE) em 1973, em 

Munique, que constitui um extraordinário instrumento de integração jurídica e econômica e, 

também de promoção da inovação e do conhecimento na Europa. Entrou em vigor em 1977 e 

as primeiras patentes com base na CPE surgiram em 1980. Este instrumento, que permanece 

em vigor, lançaram bases para um sistema europeu de patentes. 

Em 1994, no Acordo Geral de Tarifas e Comercio (GATT), ocorreu a assinatura do 

“Trade Related Aspects of Intelectual Rights” – TRIPS, que aborda aspectos dos direitos de 

propriedade intelectual referentes ao comércio atualmente administrado pela Organização 

Mundial do Comércio (OMC). O Tratado se fazia necessário à realidade da época, onde os 

                                                           
8
 CANOTILHO, J. J. Gomes. op. cit. págs. 41-43 



14 
 

países viviam uma sucessiva liberação do comércio internacional com as exportações e 

importações, foi observada a necessidade de proteger a propriedade industrial e ao mesmo 

tempo criar mecanismos que promovessem à inovação. 

A partir da concepção do TRIPS os países signatários passaram a adequar seus 

próprios regulamentos de propriedade intelectual às exigências do Tratado, deste modo, em 

1996 o Brasil estabeleceu uma nova Lei de Patentes, a Lei 9.279/96, que abriu a possibilidade 

de proteção a produtos e processos dos setores farmacêuticos e de biotecnologia, não 

contemplados na antiga Lei e, com essa Norma houve a introdução do mecanismo de Patentes 

Pipeline, objeto do presente estudo. 

 

 

1.3. O Acordo “TRIPS” 

 

 

O TRIPS (Traduzido: Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual 

Relacionados ao Comércio) foi negociado na Ata Final da Rodada do Uruguai, em Punta Del 

Este, no Acordo Geral de Tarifas e Trocas (GATT) em 1994. Com o objetivo de reduzir as 

diferenças e os empecilhos ao comércio internacional e, considerando a necessidade de 

promover um amparo eficaz e adequado dos direitos de propriedade industrial, assegurando 

que as medidas e procedimentos destinados a fazê-los respeitar não se tornassem, por sua vez, 

impedimentos ao comércio legítimo. 

Estabeleceu os atuais padrões de proteção de propriedade intelectual no mundo com 

padrões mínimos para patentes, “veio colocar a propriedade intelectual no centro do contrato 

social global de liberalização do comércio mundial”
9
. 

A principal alteração do Tratado foi a declaração da obrigatoriedade de proteção da 

propriedade intelectual para todos os campos tecnológicos, incluindo assim o setor 

farmacêutico, o que antes era uma opção na CUP, que permitia que não fosse concedida 

proteção às patentes estrangeiras desde que também não as fossem nacionalmente, a partir do 

TRIPS virou uma obrigação. 

Entrou em vigor em 1º de janeiro de 1995, com obrigações estabelecidas para 1996 

para os países desenvolvidos e países em desenvolvimento, e com as principais obrigações 

para países em desenvolvimento em 1º de janeiro de 2000. 

                                                           
9
 CANOTILHO, J. J. Gomes. Título. op. cit. pág. 43 
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O Acordo definiu a matéria patenteável em seu artigo 27 e dispôs que, em regra a 

vigência da patente não teria sua vigência inferior a um prazo de 20 anos, contados a partir da 

data do depósito, no entanto, previu em nota ao rodapé do artigo 33 uma solução para os 

países signatários que não possuíam anterior sistema patentário adequado, uma vez que 

“Entende-se que aqueles Membros que não dispõem de um sistema de concessão original 

podem dispor que o termo de proteção será contado a partir da data de depósito no sistema de 

concessão original.” 

Nesse sentido, as diretrizes do acordo estabeleceram a necessidade de implementação 

de medidas de transição para a proteção de patentes referentes a produtos em 

desenvolvimento, tendo em vista que anteriormente não possuíam qualquer garantia no 

território nacional, especialmente no caso das patentes de medicamentos.  

 

 

1.4. Função Social da Patente 

 

 

A Patente é um imprescindível instrumento para o impulso do desenvolvimento 

tecnológico, que proporciona muitas vantagens para a sociedade, contudo, também serve 

como ferramenta de favorecimento para grandes grupos econômicos. 

Apresenta a função social de partilhar o conhecimento com a população e ao mesmo 

tempo de promover a produtividade científica. Vincula-se à observância dos interesses 

sociais, à necessidade de capacitação tecnológica nacional, ao avanço e ao bem estar de toda 

sociedade. Deve haver a conciliação entre os dois interesses jurídicos, o público e o privado. 

De acordo com Denis Borges Barbosa
10

 a patente é uma propriedade que serve para 

um fim específico, não sendo um valor em si própria, pois toda propriedade em nosso sistema 

constitucional possui uma função social: 

 

 

Segundo o nosso sistema legal, o nosso sistema constitucional, a propriedade 

intelectual tem um fim. Ela não é um valor em si próprio. Ela não está protegida 

simplesmente como uma propriedade. Ela é uma propriedade que serve para um 

fim determinado. E o fim que lá está indicado é o de propiciar o 

desenvolvimento social, tecnológico e econômico do país, do Brasil, não da 

humanidade, nem da comunidade dos povos e, seguramente, não dos titulares das 

patentes. (grifos nossos) 

                                                           
10

BARBOSA, Denis Borges. “Valor Político e Social da Patente de Invenção”. 2000. Pág. 04 
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Uma propriedade sem uma finalidade social que extrapole sua simples existência 

seria inconstitucional, o que resultaria na inconstitucionalidade de qualquer patente. 

 

 

1.5. Natureza Jurídica da Patente 

 

 

De acordo com uma parte majoritária da doutrina brasileira, há o entendimento de 

que os Direitos de Propriedade Industrial seriam parte do Direito de Propriedade sobre bem 

Incorpóreo e Móvel. Estando a Propriedade comum protegendo o direito de apropriação e a 

Propriedade Intelectual conferindo uma valorização econômica da criação assim como a 

proteção contra plágio, usurpação e cópia. 

Nesse sentido, pode ser caracterizada como um Direito Privado Patrimonial, de 

caráter Real, provisório, uma vez que constitui-se uma propriedade temporária e resolúvel de 

um bem imaterial, a invenção. 

Por ser Propriedade Móvel, é um direito transmissível por ato inter vivos ou causa 

mortis, a título gratuito ou oneroso. Podendo também estar sujeito a desapropriação, e pode 

sofrer limitações decorrentes do interesse público. 

 

 

1.6. As Patentes Pipeline 

 

 

A Patente pipeline é um mecanismo que antecipou a vigência do prazo estabelecido 

pela TRIPS para a proteção de patentes de medicamentos e alimentos no Brasil. Previstas no 

art. 230
11

 da Lei 9.279/96 (Lei Brasileira de Propriedade Industrial - LPI) possibilitaram 

depósitos dessas patentes que não eram concedidos no Brasil à época.  

                                                           
11 Art. 230. Poderá ser depositado pedido de patente relativo às substâncias, matérias ou produtos obtidos por 

meios ou processos químicos e as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-

farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou 

modificação, por quem tenha proteção garantida em tratado ou convenção em vigor no Brasil, ficando 

assegurada a data do primeiro depósito no exterior, desde que seu objeto não tenha sido colocado em qualquer 

mercado, por iniciativa direta do titular ou por terceiro com seu consentimento, nem tenham sido realizados, 

por terceiros, no País, sérios e efetivos preparativos para a exploração do objeto do pedido ou da patente. 
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Caracterizada por ser um instituto temporário, destinado a corrigir, em parte, a 

ausência de patentes para produtos químicos, processos e produtos de fins farmacêuticos e 

alimentares na legislação anterior. Visava trazer diretamente ao sistema jurídico brasileiro as 

patentes solicitadas no exterior ou no Brasil, que aqui não poderiam ser deferidas. 

Trata-se de uma mecanismo especial e excepcional e, ao adota-lo o Brasil deixou de 

valer-se do prazo de dez anos para implementação dos princípios do acordo TRIPS. 

Di Blase, Soerensen e Mendes
12

 qualificam as pipelines, as traduzindo para o 

português como tubos, ou tubulação, se referindo aos produtos ainda na fase de 

desenvolvimento, que ainda não chegaram ao público e assim, ainda podendo usufruir da 

proteção patentária, funcionaria como o duto que liga a bancada de pesquisa ao mercado. 

Também chamadas de patentes de revalidação, tiveram um processo distinto das 

demais patentes solicitadas no Brasil. O depósito do pedido de patente por este mecanismo 

ocorreu pelo período de um ano (maio de 1996 a maio de 1997) e, por este processo patentes 

de medicamentos, alimentos, produtos e processos químico farmacêuticos concedidos em 

outros países seriam revalidados nacionalmente. Passando por uma análise formal da patente 

concedida no exterior, não sendo necessário passar por uma análise técnica referente aos 

requisitos de “patenteabilidade”. 

No Processo de nº 1 – AI – 96, o Conselho de Administração do Acordo de 

Cartagena classificou as Patentes Pipeline como “um mecanismo de transição para conceder 

proteção a produtos que não eram patenteáveis, em países que estão modificando o seu 

normativo sobre patentes”. 

                                                                                                                                                                                     
§ 1º O depósito deverá ser feito dentro do prazo de 1 (um) ano contado da publicação desta Lei, e deverá 

indicar a data do primeiro depósito no exterior. 

§ 2º O pedido de patente depositado com base neste artigo será automaticamente publicado, sendo facultado a 

qualquer interessado manifestar-se, no prazo de 90 (noventa) dias, quanto ao atendimento do disposto no caput 

deste artigo. 

§ 3º Respeitados os arts. 10 e 18 desta Lei, e uma vez atendidas as condições estabelecidas neste artigo e 

comprovada a concessão da patente no país onde foi depositado o primeiro pedido, será concedida a patente no 

Brasil, tal como concedida no país de origem. 

§ 4º Fica assegurado à patente concedida com base neste artigo o prazo remanescente de proteção no país onde 

foi depositado o primeiro pedido, contado da data do depósito no Brasil e limitado ao prazo previsto no art. 40, 

não se aplicando o disposto no seu parágrafo único. 

§ 5º O depositante que tiver pedido de patente em andamento, relativo às substâncias, matérias ou produtos 

obtidos por meios ou processos químicos e as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, 

químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou 

modificação, poderá apresentar novo pedido, no prazo e condições estabelecidos neste artigo, juntando prova 

de desistência do pedido em andamento. 

§ 6º Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, ao pedido depositado e à patente concedida com base 

neste artigo. 
12

 DI BLASI, Gabriel, SOERENSEN, Mario Garcia e MENDES, Paulo Parente. A Propriedade Industrial. Rio de 

Janeiro: Forense, 2000, p. 159. 
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No regime das patentes pipeline não é feito, pela autoridade administrativa nacional 

(INPI), o julgamento dos requisitos de patenteabilidade, sendo o privilégio concedido 

igualmente como foi concedido em seu país de origem. 

As pipelines foram concedidas obedecendo três requisitos, (i) deveriam ser sobre 

substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos e as substâncias, 

matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de 

qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação; (ii) 

necessitariam possuir legitimidade para tal, possuindo proteção garantida em tratado ou 

convenção em vigor no Brasil; e, (iii) o objeto não poderia ter sido colocado em qualquer 

mercado, por iniciativa direta do titular ou por terceiro com seu consentimento. 

A proteção fora conferida pelo prazo remanescente, a contar da data do primeiro 

depósito no país de origem. Abriu-se assim uma exceção ao princípio da patenteabilidade, a 

fim de permitir o patenteamento de matérias não privilegiáveis segundo a legislação anterior. 

Através do pipeline 1.182 pedidos foram depositados no Brasil, sendo 45% 

originários dos Estados Unidos, 13% do Reino Unido, 10% da Alemanha, 9,6% do Japão e 

7,7% da França. 

De acordo com o Advogado Geral da União, Sr. José Antônio Dias Toffoli, em 

manifestação sobre a Ação Direta de Inconstitucionalidade Nº 4.234 de 15 de junho de 2009 

(a qual será abordada mais adiante), a Patente Pipeline se encontra permitida no art. 1º 
13

, do 

Acordo TRIPS, que autoriza que os países signatários estabeleçam proteção mais ampla do 

que a prevista, com a liberdade para determinar da forma mais apropriada a fim de 

implementar as disposições do acordo. 

De acordo com o ex Senador Fernando Bezerra (PMDB-RN), que na época elaborou 

parecer defendendo o projeto de lei que regulamentou a propriedade industrial, justificou que 

o objetivo do mecanismo pipeline foi de favorecer a introdução no País de produtos de última 

geração com os benefícios para o desenvolvimento econômico e social decorrentes. O mesmo 

mecanismo foi adotado em diferentes países como Coréia, México, Polônia, China, Canadá e 

Hungria, entre outros
14

. 

 

  

                                                           
13

 “Os Membros colocarão em vigor o disposto neste Acordo. Os Membros poderão, mas não estarão obrigados 

a prover, em sua legislação, proteção mais ampla que a exigida neste Acordo, desde que tal proteção não 

contrarie as disposições deste Acordo. Os Membros determinarão livremente a forma apropriada de 

implementar as disposições deste Acordo no âmbito de seus respectivos sistema e prática jurídicos.” 
14

 TACHINARDI, Maria Helena. “Comissão vota na terça parecer sobre patentes”. Publicado em: Gazeta 

Mercantil (Política) em 15 de Setembro de 1995 
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2. CONFLITOS JURÍDICOS DAS PATENTES PIPELINE 

 

 

O mecanismo criado pelos arts. 230 e 231 da LPI trouxe muitas questões 

controvertidas ao Poder Judiciário brasileiro. Dentre elas aparecem duas principais, a questão 

da prorrogação, que acaba se desdobrando em outras conflituosas discussões e, em seguida é 

suscitada a questão de uma possível inconstitucionalidade dos aludidos artigos que amparam 

o mecanismo. 

 

 

2.1. Questão da Prorrogação das Patentes  

 

 

A garantia à proteção das patentes de medicamentos obtida por meio do mecanismo 

pipeline começa a partir do seu registro no Brasil. Possui como duração o prazo remanescente 

da proteção estabelecida no país em que foi feito o primeiro depósito da patente, nunca 

ultrapassando o prazo máximo de 20 anos, estipulado conforme parágrafo 4º do art. 230 

combinado com o art. 40, ambos da Lei 9.279/96
15

. 

                                                           
15

 Art. 230. Poderá ser depositado pedido de patente relativo às substâncias, matérias ou produtos obtidos por 

meios ou processos químicos e as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-

farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou 

modificação, por quem tenha proteção garantida em tratado ou convenção em vigor no Brasil, ficando 

assegurada a data do primeiro depósito no exterior, desde que seu objeto não tenha sido colocado em qualquer 

mercado, por iniciativa direta do titular ou por terceiro com seu consentimento, nem tenham sido realizados, 

por terceiros, no País, sérios e efetivos preparativos para a exploração do objeto do pedido ou da patente. 

 

[...] 

 

§ 4º Fica assegurado à patente concedida com base neste artigo o prazo remanescente de proteção no país 

onde foi depositado o primeiro pedido, contado da data do depósito no Brasil e limitado ao prazo previsto no 

art. 40, não se aplicando o disposto no seu parágrafo único. 
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Com a proteção patentária chegando ao fim, e assim também acabando a 

exclusividade de comercialização, por muitas vezes em data anterior a do país originário da 

patente, laboratórios ajuízam ações com o intuito de conseguir judicialmente autorização para 

prorrogar sua duração.  

O Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), no entanto, defende que as 

pipelines devem expirar vinte anos após o seu primeiro depósito no exterior, este mesmo que 

posteriormente abandonado. Os Laboratórios por sua vez, alegam que o prazo deveria ser o 

mesmo concedido no exterior, a partir do primeiro depósito que gerou a patente, com o 

término na mesma data em que o estrangeiro e entendem que a patente pipeline deve ser 

considerada dependente da patente originária. 

São suscitadas muitas teses, prós e contras, em relação ao prolongamento do prazo da 

garantia; entretanto, devem ser analisados se esses argumentos se enquadram à realidade 

jurídica nacional e se são condizentes com a função social da patente. Como será demonstrado 

a seguir, alguns argumentos já se encontram ultrapassados, já havendo entendimento 

consolidado atinente ao assunto. 

Em pesquisa jurisprudencial no Tribunal Regional Federal da 2ª Região e no 

Superior Tribunal de Justiça – STJ, observa-se uma grande diferença entre o que era decidido 

no início dos ajuizamentos em meados dos anos 2000 até aqueles decididos no ano de 2012. 

Inicialmente prevaleciam as teses pró prorrogação, posteriormente as decisões se 

equilibraram, mas o que pode ser notado no cenário atual é a adoção das teses trazidas pelo 

INPI, não sendo admitida a prorrogação. 

 

 

2.1.1. Cláusula “TRIPS plus” 

 

 

O Acordo TRIPS fixou níveis mínimos de proteção da propriedade intelectual a 

serem respeitados pelos governos, contudo, muitos países em desenvolvimento foram 

pressionados a aplicar regras de proteção mais rígidas, as denominadas Cláusulas TRIPS plus.  

A expressão "TRIPS plus" abarca, duas situações, a primeira se refere a cláusulas de 

um acordo bilateral ou uma regulamentação nacional que sujeitam o país a padrões de 

                                                                                                                                                                                     
Art. 40. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 

(quinze) anos contados da data de depósito. 
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proteção de inovações a um grau de exigência superior aos fixados pelo acordo TRIPS. A 

segunda alude os dispositivos que diminuem a capacidade de ação que pode prevalecer em 

um país, a título do acordo multilateral. 

Na Ásia um dos maiores exemplos da utilização do TRIPS plus é a situação do 

Camboja, que foi obrigado a abdicar à prorrogação do prazo de aplicação do Acordo TRIPS 

até 2016, direito que a Declaração de Doha concede a todos os países menos desenvolvidos, 

sendo forçado a aceitar um prazo que venceu em 2007
16

. 

A cláusula também foi ajustada com os países da Comunidade Andina (bloco 

econômico sul-americano formado por Bolívia, Colômbia, Equador e Peru), o Brasil por sua 

vez, até o presente momento, recusou a assinatura de qualquer acordo internacional nesse 

sentido. Deve ser lembrado que a própria Pipeline já foi chamada de TRIPS plus no passado. 

Dentro da Questão das TRIPS plus encontra-se o chamado Supplementary 

protection certificate – SPC (Certificado Suplementar de Proteção), que é um mecanismo de 

extensão do prazo de exploração exclusiva da patente. 

É tido pela OMPI como um termo genérico que abarca os institutos correspondentes 

ao dos Estados Unidos e ao Europeu é encontrado também no ordenamento jurídico japonês e 

no australiano. Sua função é garantir que o detentor de uma patente não seja prejudicado caso 

não possa explorar imediatamente o seu invento, em razão de atraso na concessão por parte 

dos órgãos de vigilância Sanitária do seu país. 

 

 

2.1.1.1. Estados Unidos da América 

 

Sua base legal nos Estados Unidos é o Drug Price Competition and Patent Term 

Restoration Act, conhecido como Hatch-Waxman Act
17

, tal medida tem o objetivo de evitar 

prejuízo ao particular ante a morosidade do processo burocrático-estatal. O caso que inspirou 

este artifício foi o Roche Products vs. Bolar Pharmaceutical. 

Roche vs. Bolar foi um caso dos anos 1980, no qual a Roche era a proprietária do 

Flurazepam-HCI, um benzodiazepínico derivado do principal ingrediente ativo do sono. 

Cerca de um ano antes da patente expirar, uma empresa de medicamentos genéricos, chamada 

                                                           
16

 POVARCHUK, Rebecca. “Cambodia's  Wto Accession:  A Strenuous  But Necessary  Step For A  Poor Nation  

Seeking Economic Prosperity”. Pacific Rim  Law & Policy Journal Association. 2004.  Pág. 661. 
17

 Lei Pública 98-417 
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Bolar, começou a trabalhar em um processo para produzir a droga, apresentando a United 

States Food and Drug Administration (FDA) para aprovação. 

Ao descobrir o que se passava, a Roche entrou com um processo contra a Bolar por 

violação através da experimentação de seu medicamento patenteado. A Bolar argumentou que 

não tinha a intenção de comercializar a droga antes do fim da proteção, e que o uso 

experimental não deveria ser considerado infração, pois o desejo da Bolar era apenas de 

adiantar aquilo que seria exigido ao submeter seu requerimento a FDA. 

O tribunal rejeitou o argumento, e afirmou que decisões de cunho político devem ser 

feitas pelo Congresso. Assim, o Congresso fez aprovar o Hatch-Waxman Act logo após a 

decisão do caso Roche vs. Bolar, onde foi entendido que havia uma deficiência na Lei de 

patentes, onde os titulares de patentes sobre produtos regulados (remédios, em sua grande 

maioria) não podiam tirar proveito de todo o seu tempo de exclusividade enquanto pendente o 

registro sanitário. 

Esse mecanismo, também conhecido como Exceção Bolar, além de objetivar a 

justiça para os detentores das patentes, também buscou garantias aos Laboratórios 

concorrentes, que não mais seriam condenados caso iniciassem os procedimentos para 

obtenção da autorização sanitária.  

 

 

2.1.1.2. Europa 

 

 

Criado na Europa com o advento do Regulamento do Conselho das Comunidades 

Europeias nº 1.768 de 18 de Junho de 1992 e posteriormente com inclusões do Regulamento 

nº 1610/96, o SPC visava um objetivo comum ao Hatch-Waxman Act, a garantia às patentes 

de medicamentos do prazo de vigência efetivamente utilizado. 

O Certificado Suplementar de Proteção é um direito que possui o objetivo de 

proteger medicamentos e produtos fito farmacêuticos, com a condição de que os mesmos 

possuíssem uma Autorização de Introdução do Produto no Mercado e já estivessem 

protegidos por uma patente. Na prática, consiste em uma extensão da validade de uma 

patente, no caso do Europeu, não ultrapassando o prazo máximo de cinco anos. 

Teve o seu surgimento como solução para as sucessivas solicitações feitas pela 

indústria farmacêutica, relativas à duração das patentes, que alegavam que o atraso na emissão 
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das Autorizações de Introdução no Mercado, imprescindíveis para a comercialização das 

mesmas, resultava no não usufruto total dos vinte anos do monopólio de mercado. 

O Certificado tem o início de sua vigência no dia seguinte a data final da Patente. 

Com duração não superior a cinco anos, ela é calculada com base na diferença entre a data de 

pedido da patente base e a data da primeira autorização de colocação no mercado da 

Comunidade Europeia. 

 

 

2.1.1.3. Compatibilidade com o Direito Interno 

 

 

Há de ser observado que o requisito para a existência do SPC é a demora do registro 

sanitário, nesse sentido, conclui-se que o mesmo possui natureza indenizatória. 

Assim, é entendido que o Brasil não poderia basear uma possível prorrogação no 

SPC, pois se o fizesse estaria arcando com uma responsabilidade que não a sua, indenizando 

uma desídia da administração estrangeira. 

Como salientado pela Desembargadora Federal Márcia Helena Nunes na Apelação 

Cível nº 2006.51.01.537945-0, onde foi relatora, a extensão do prazo de vigência concedida 

em função da demora no procedimento administrativo, considerada cláusula “TRIPS-PLUS”, 

consiste em uma regra não incorporada pelo Direito Brasileiro. Insta salientar que o Brasil 

tem reiteradamente se oposto a uma possível adesão em sede internacional. 

 

DIREITO COMERCIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE PIPELINE. 

MEDICAMENTO. CLÁUSULA DO TIPO "TRIPS-PLUS". NÃO ADESÃO DO 

BRASIL. INADEQUAÇÃO DE SUA INCORPORAÇÃO POR VIA 

TRANSVERSA, ATRAVÉS DE INTERPRETAÇÃO SOBRE PATENTES 

PIPELINES. I - Em se tratando de extensão de prazo de vigência da patente 

originária por força de aplicação de regra do tipo "TRIPS-PLUS" que admite a 

compensação pela demora de procedimento autorizativo de comercialização de 

medicamentos, regra essa não incorporada pelo Direito Brasileiro e, aliás, a cuja 

adesão, em sede internacional, o Brasil tem reiteradamente se oposto, não tem 

lógica a sua aplicação, por via transversa, seja lá mediante qual raciocínio for. 

II - Sentença confirmada. Apelação conhecida e não provida
18

 (grifos nossos) 

 

 

2.1.2. Princípio da Independência das Patentes 

                                                           
18

 402934 RJ 2006.51.01.537945-0, Relator: Desembargadora Federal MÁRCIA HELENA NUNES, Data de 

Julgamento: 13/11/2007, PRIMEIRA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: DJU - Data:13/12/2007 

- Página:365. 
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O princípio da independência das patentes é imprescindível na análise do mecanismo 

do pipeline; respaldado pelo artigo 4º bis da CUP, o Princípio da Independência das Patentes, 

em conjunto ao Princípio da Soberania Nacional, resguarda que as patentes adquiridas em um 

país não interferem em uma patente referente a mesma invenção obtida em outro país, sendo 

elas independentes entre si, “As patentes requeridas nos diferentes países da União por 

nacionais de países da União serão independentes das patentes obtidas para a mesma 

invenção nos outros países, membros ou não da União". 

Considerado um dos requisitos basilares da CUP, ele concede liberdade aos países 

para analisar e julgar a validade das patentes segundo seus pressupostos legais e caminha em 

conjunto com a Soberania Nacional. 

O Princípio da Independência das Patentes é aplicado de modo absoluto, tanto no 

ponto de vista de causas de nulidade e de caducidade patentárias como do ponto de vista da 

duração normal. Nesse sentido, caso uma patente ou marca não seja concedida ou venha a ser 

anulada em um determinado país, tais fatos não repercutirão nos demais países. 

De acordo com a Soberania Nacional, cada país é soberano para legislar da forma 

que melhor entender sobre o prazo de vigência de uma patente, determinando o começo (dies 

a quo) e o fim (dies ad quem) da vigência. 

Nesse sentido, uma discussão que atualmente encontra-se pacificada na 

jurisprudência nacional, é a questão da contagem dos prazos, a partir de quando o prazo teria 

sido iniciado, a questão da fixação do dies a quo. O prazo de vigência de uma patente é o 

lapso temporal durante o qual o seu titular pode exercer os direitos de exclusividade. 

Os laboratórios afirmam que a patente deveria ter sido concedida pelo mesmo prazo 

remanescente no seu país de origem, e que por ser patente de revalidação, a mesma seria uma 

exceção ao Princípio da Independência das Patentes, e assim dependentes da patente 

originária. 

Porém, os Tribunais asseveram que o primeiro depósito realizado no exterior, mesmo 

que posteriormente abandonado, gerou, quando menos, o direito de prioridade, garantido 

exatamente pelo depósito inicial efetuado em data anterior ao pedido que gerou a patente. 

Denis Borges Barbosa
19

 descreve que o Direito de Prioridade é um dos princípios 

mais antigos internacionais relativos à propriedade industrial. É concedido aos titulares de um 

                                                           
19

 BARBOSA, Denis Borges. Uma Introdução à Propriedade intelectual. 2ª Ed. Rio de Janeiro. Lúmen Júris. 

2003. Pág. 482. 
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depósito estrangeiro, em oposição a qualquer depósito nacional ulterior. Por este princípio o 

estrangeiro tem assegurado, em todos os países participantes de um acordo internacional, um 

prazo para requerer seu direito, sem qualquer prejuízo de novidade e anterioridade. 

A Desembargadora Federal Márcia Helena Nunes afirmou, em Apelação Cível 

anteriormente citada, que se não houvesse o legislador assegurado, para os efeitos da proteção 

pipeline, a data do primeiro depósito no exterior, ao se aplicar as disposições da LPI às 

patentes concedidas estariam as mesmas eivadas do vício da falta de novidade, e portanto 

nulas. 

Já a Desembargadora Federal Liliane Roriz possuía entendimento distinto, 

considerava que o dies a quo da contagem só poderia ser o primeiro pedido depositado e 

necessariamente conferido, e não aquele anteriormente depositado mas que por alguma razão 

fora abandonado, acabando por não se transformar em patente. Porquanto para ela, o contrário 

seria conferir status de ato jurídico perfeito a um ato que não chegou a completar totalmente 

seu ciclo de formação. 

Porém, após Sessão de julgamento ocorrida em 28 de abril de 2010, o Superior 

Tribunal de Justiça (STJ) consolidou posicionamento contrário ao entendimento da 

Desembargadora Federal, entendendo que o prazo passa a contar da data do primeiro depósito 

no exterior, ainda que posteriormente abandonado. 

 

 

ADMINISTRATIVO E COMERCIAL. MS. RECURSO ESPECIAL. PATENTE 

CONCEDIDA NO ESTRANGEIRO. PATENTES PIPELINE. PROTEÇÃO NO 

BRASIL PELO PRAZO DE VALIDADE REMANESCENTE, LIMITADO PELO 

PRAZO DE VINTE ANOS PREVISTO NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA. 

TERMO INICIAL. DATA DO PRIMEIRO DEPÓSITO. ART. 230, § 4º, C/C O 

ART. 40 DA LEI N. 9.279/96. 1.409.279A Lei de Propriedade Industrial, em seu 

art. 230, § 4º, c/c o art. 40, estabelece que a proteção oferecida às patentes 

estrangeiras, chamadas patentes pipeline, vigora "pelo prazo remanescente de 

proteção no país onde foi depositado o primeiro pedido", até o prazo máximo de 

proteção concedido no Brasil - 20 anos - a contar da data do primeiro depósito no 

exterior, ainda que posteriormente abandonado. 2. Recurso especial provido. Lei 

de Propriedade Industrial230§ 4º40
20

. (grifos nossos) 

 

 

O juízo firmado se baseou no fato de que por força daquele primeiro depósito 

abandonado de prioridade, terceiros ficaram impedidos de obtê-la, surgindo naquele momento 

a proteção do invento. 

                                                           
20  731101 RJ 2005/0036985-3, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 

28/04/2010, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/05/2010. 
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De acordo com os laboratórios o entendimento do STJ viola o art. 4º bis da CUP ao 

definir que a contagem seja realizada a partir do pedido de prioridade e não de patente, sendo 

o mesmo contra legem, pois eles afirmam que por serem patentes obtidas posteriormente a 

uma prioridade unionista não possuiriam os poderes listados no art. 42 da LPI
21

, o que 

significa dizer que não teriam direito de impedir terceiros de usar a invenção reivindicada, no 

entanto tal alegação não prosperou nos Tribunais Nacionais. 

Em direção oposta ao entendimento do STJ, JJ. Gomes Canotilho
22

 afirma ser 

inaceitável considerar como fator decisivo para contagem do prazo de proteção das Patentes 

Pipeline a mera obtenção de uma posição de prioridade unionista
23

. Nesse sentido, afirma que 

somente uma patente efetivamente concedida conferiria ao titular o direito da exclusividade, 

este não existindo sem a patente, sendo a única consequência, meramente acidental, a inibição 

de terceiros. 

O TRIPS não impôs uma duração mínima, apenas determinou um termo ad quem 

mínimo, cabendo a cada legislação interna dizer quando é o termo inicial, se na data da 

concessão, na data do depósito ou outra data, como ressaltado acima, para o STJ, o prazo é 

contado da data do primeiro depósito no exterior, ainda que em seguida abandonado. 

Uma interpretação de modo amplo do §4º do art. 230 da Lei 9279/96, equiparando a 

proteção conferida a patente de revalidação aos prazos e condições estipuladas pelo Direito 

estrangeiro após a sua concessão, importaria em clara violação ao princípio da independência 

das patentes e à Soberania Nacional. 

O Ministro do STJ, Luís Felipe Salomão, relator do Recurso Especial Nº 1.165.845 – 

RJ, entendeu que eventual extensão do prazo da patente no Brasil, tão-somente pela 

prorrogação alcançada no exterior, importaria em afronta tanto a soberania nacional quanto ao 

princípio da independência das patentes, assegurado na Convenção da União de Paris - CUP. 

Nesse sentido, o relator afirma que “É desprovida de razoabilidade a interpretação de que 

                                                           
21

 “Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, 

usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos:  

I - produto objeto de patente;  

II - processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado. 

§ 1º Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros 

pratiquem os atos referidos neste artigo. 

§ 2º Ocorrerá violação de direito da patente de processo, a que se refere o inciso II, quando o possuidor ou 

proprietário não comprovar, mediante determinação judicial específica, que o seu produto foi obtido por 

processo de fabricação diverso daquele protegido pela patente.” 
22

 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. A questão da constitucionalidade das patentes "pipeline" à luz da 

Constituição Federal brasileira de 1988. Ed. Almedina. Junho, 2008. (pág. 80) 
23

A prioridade unionista possibilita que, ao dar entrada no pedido de patente em seu próprio país, o titular possui 

a possibilidade de reivindicar a prioridade em outros países membros da CUP, tendo o prazo de um ano para 

iniciar o processo nesses outros países, sem prejuízo para o princípio de novidade, pois fica assegurada a data do 

primeiro depósito. 
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deva haver total equivalência de prazos, estando vinculada a proteção realizada em território 

nacional à eventuais reformas da matéria realizadas por outros Estados, o que ocorre, muitas 

vezes, por motivação política ou interesses externos soberanos”. 

Ainda, o Ministro Luís Salomão, a respeito da não vinculação de decisões 

estrangeiras às Patentes Pipeline, assevera que estas configuram um mero favor concedido 

pelo direito brasileiro às patentes conferidas originariamente do exterior e que, em virtude da 

legislação anterior, não possuíam qualquer tipo de proteção no território nacional. 

 

 

Portanto, os efeitos da proteção concedida pela Lei de Propriedade Industrial vigente 

devem ser auferidos na data do depósito da patente de revalidação no Brasil, 

segundo as regras nacionais, não estando nosso país subordinado a eventuais 

modificações legislativas posteriores realizados no país estrangeiro em que fora 

realizado o primeiro depósito da patente
24

. 

 

 

Nesse sentido do mesmo modo, no Informativo nº 0462, consta o julgado da Quarta 

Turma do STJ, in verbis: 

 

 

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PIPELINE. PRAZO. 

 

Não há previsão legal para que eventuais modificações supervenientes de legislação 

estrangeira do país onde foi realizado o depósito da patente possam implicar 

prorrogação do prazo de patente pipeline no Brasil. Tal procedimento, se adotado, 

segundo o Min. Relator, geraria insegurança jurídica e violaria o princípio da 

independência das patentes e a própria soberania do país. É cediço que as 

patentes pipelines, com plena vigência no art. 230 da Lei n. 9.279/1996, são 

transitórias e equivalem a uma revalidação no Brasil das patentes de produtos em 

desenvolvimento concedidas no exterior, observados os requisitos impostos no país 

de origem no momento do depósito da revalidação. Destacou que o § 1º do art. 230 

da referida lei exige que o interessado indique a data do primeiro depósito no 

exterior para garantir que a proteção seja estabelecida àquele que primeiro requereu 

o registro da invenção no exterior. Esclareceu, ainda, que o TRIPs e o CUPs não 

tratam das patentes pipelines nem as regulam, visto que o sistema implementado 

no Brasil resulta do direito interno com características de sistemas similares 

implementados em outros países. Anotou, ainda, que o amicus curiae, embora 

venha sendo admitido no processo, não possui legitimidade para recorrer, nem suas 

informações vinculam o juízo, por isso sua admissão não acarreta prejuízos às 

partes. Com esses argumentos, entre outros, a Turma negou provimento ao recurso 

na parte conhecida. Precedentes citados: AgRg nos EREsp 827.194-SC, DJe 

18/9/2009; EDcl no REsp 1.110.549-RS, DJe 30/4/2010; REsp 1.145.637-RJ, DJe 

8/2/2010, e SEC 911-GB, DJ 13/8/2007. REsp 1.165.845-RJ, Rel. Min. Luis Felipe 

Salomão, julgado em 8/2/2011. (grifos nossos) 
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2.1.3. Prescrição 

 

 

Em algumas circunstâncias foi suscitada a questão da prescrição para impugnar 

qualquer suposto vício contido no ato administrativo.  Não havendo assim a possibilidade dos 

Laboratórios terem o direito à questionar interpretação da norma legal dada pelo INPI, 

perdendo direito à pretensão em razão do decurso do tempo. 

Suscitado pela Juíza Federal Liliane Roriz na Apelação Cível 2008.51.01.817159-7, 

o assunto da prescrição tem como base o Decreto nº 20.910, de 06/01/1932, que regula a 

prescrição quinquenal, conforme ementa: 

 

 

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE PIPELINE. PRORROGAÇÃO. 

VIGÊNCIA. AÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. DOMÍNIO PÚBLICO. PERDA 

DE OBJETO. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.1. A hipótese dos autos não 

trata de erro material, que poderia ser consertado a qualquer tempo de 

vigência da patente, e sim de discordância em relação à interpretação da norma 

legal dada pelo INPI. Logo, de direito de ação, em que há de haver SEMPRE uma 

norma legal fixando seu prazo de exercício, seja ela de natureza geral (Código Civil) 

ou de natureza especial. Considerando que o INPI é uma autarquia federal, a regra 

aplicável é a do art. 1º do Decreto nº 20.910, de 06/01/1932. Assim, teria a empresa 

autora o prazo de 5 (cinco) anos, contados da concessão da patente pipeline para 

impugnar o suposto vício contido no ato administrativo. Código Civil1º20.9102. A 

ação somente foi proposta no último dia de vigência da patente, quando de há muito 

esgotado o prazo do direito de ação. Ademais, não houve concessão de antecipação 

da tutela para resguardo de seus efeitos até o julgamento definitivo da lide, razão 

pela qual caiu a mesma em domínio público no dia seguinte da propositura da ação, 

não persistindo o direito de obter a prorrogação pleiteada.3. A defesa de tese jurídica 

equivocada, porque não aplicável aos autos, ou até mesmo o ajuizamento de 

pretensão já atingida pela prescrição, não configuram, por si só, litigância de má-fé, 

na medida em que não traduzem, necessariamente, hipóteses de manifesto dolo.4. 

Apelação parcialmente provida.
25

 (grifos nossos) 

 

 

No presente caso, o juízo de primeira instância baseou-se no fato de a LPI, em seu 

art. 56
26

, não determinar a imprescritibilidade de registros patentários, ele apenas a 

circunscreve à prescrição ao prazo de vigência da patente, e que, no caso vertente, não 
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tratava-se de ação de nulidade de registro de patente, mas de ação em que a parte visa à 

alteração do prazo da patente. 

A Ilustríssima Relatora, com base nos ensinamentos da doutrinadora Maria Sylvia 

Zanella Di Pietro
27

, definiu o ato administrativo “como a declaração do Estado, ou de quem o 

represente, que produz efeitos jurídicos imediatos, com a observância da Lei, sob regime 

jurídico de direito público e sujeita a controle pelo Poder Judiciário”. 

Levando-se em conta que o ato foi praticado pelo INPI, que é uma Autarquia 

Federal, e que caso o erro suscitado fosse material, um erro de digitação por exemplo (1990 

digitado ao invés de 1999), o mesmo poderia ser consertado a qualquer tempo de vigência da 

patente. 

Contudo, como ressaltado pela Relatora, não se trata de simples erro material, a 

discórdia consiste em relação à interpretação da norma legal dada pelo INPI. Logo, trata-se de 

questão relacionada ao direito de ação. E como frisado pela Desembargadora Federal, “Em se 

tratando de direito de ação, há de haver SEMPRE uma norma legal fixando seu prazo de 

exercício, seja ela de natureza geral (Código Civil) ou de natureza especial”. 

A regra aplicada foi a do art. 1º do mencionado Decreto nº 20.910/32, aplicado a 

qualquer direito de ação, seja qual for a sua natureza, há prescrição em cinco anos contados da 

data do ato ou fato, nesse caso, o Ato praticado pelo INPI. 

 

 

2.1.4. Jurisprudências 

 

 

Conforme mencionado anteriormente, as primeiras jurisprudências que surgiram 

acerca do tema sustentaram as teses em favor da prorrogação patentária. Depois as decisões se 

equilibraram, mas o que pode ser notado no cenário atual é a adoção das teses trazidas pelo 

INPI, no sentido de não prover os pedidos dos laboratórios tanto na esfera de 1ª Instância, 

como no Tribunal Regional Federal da 2ª Região e no STJ os Laboratórios encontram 

dificuldades em ter os seus pedidos deferidos. 

Um dos exemplos de jurisprudências favoráveis é de Decisão publicada em 14 de 

novembro de 2000, em sede de Apelação em Mandado de Segurança, que conforme 
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entendimento do relator, o Desembargador Federal Rogério Vieira de Carvalho em seu voto 

baseia-se em teses suscitadas nos tópicos acima, mas que hoje já não mais são aceitas. 

Era aceita, por exemplo, a tese que afirmava que não havia que se considerar o prazo 

contado de pedido de depósito posteriormente abandonado, em razão de o mesmo não ter 

gerado qualquer direito ao impetrante. Ainda acerca da contagem a partir do abandono, o 

relator defendeu a sua impossibilidade, uma vez que não existe prazo remanescente de uma 

vez que dele não resultou patente. 

 

 

ADMINISTRATIVO E COMERCIAL. PROPRIEDADE 

INDUSTRIAL.PATENTE. PRIVILÉGIO DE INVENÇÃO. PROTEÇÃO ÀS 

CHAMADASPIPELINES. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DOS 

DISPOSITIVOSCONSTANTES DA NOVA LEI DE PROPRIEDADE 

INDUSTRIAL. LEI Nº 9.279/96. ART. 230, §§ 1º e 4º, C/C O ART. 40. 

CONTAGEM DOPRAZO REMANESCENTE, ATRELADO AO PRIVILÉGIO 

CONCEDIDONO EXTERIOR.  

O termo inicial para contagem do prazo remanescente é o do primeiro depósito no 

país de origem, cuja patente foi deferida. Não há que se considerar o prazo contado 

de pedido de depósito posteriormente abandonado e que, portanto, não gerou 

qualquer direito à impetrante. Apelo provido. Segurança concedida
28

. (grifos nossos) 

 

 

Como visto anteriormente, essa tese não encontra mais respaldo na jurisprudência, 

tendo em vista que o STJ já possui entendimento pacificado contrário a mesma. 

A questão relativa às modificações posteriores ao depósito e concessão das pipelines 

não encontrou muitos seguidores, como é possível ser observado na Decisão do Agravo de 

Instrumento nº 2007.02.01.002457-0, publicado em 2007, que teve como relatora a 

Desembargadora Federal Liliane Roriz: 

 

 

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PATENTE 

PIPELINE. PRORROGAÇÃO. PRAZO SUPLEMENTAR CONCEDIDO À 

PATENTE ESTRANGEIRA. 1. A antecipação de tutela somente pode ser concedida 

quando atendidos os requisitos estabelecidos na legislação processual civil, dentre os 

quais se destaca a aferição da verossimilhança das alegações da parte autora e a 

inexistência de risco de irreversibilidade da medida a ser antecipada. 2. Ao julgar o 

agravo de instrumento, cabe ao órgão colegiado perquirir se estão presentes os 

mesmos requisitos necessários para a antecipação do pleito autoral, evitando 

imiscuir-se no mérito da ação principal, pendente de julgamento na instância 

inferior. 3. O prazo de vigência das patentes pipeline, por se tratarem de patentes de 

revalidação, está limitado ao prazo remanescente de proteção no país onde foi 

depositado o primeiro pedido, conforme dispõe o § 4º do art. 230 da LPI. Tal 
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dispositivo toma por base o prazo remanescente de proteção da patente-base 

estrangeira, a partir da data de depósito no Brasil, demonstrando que este é o ponto 

de referência para exame das condições da patente originária para fins de eventual 

concessão da patente pipeline, não devendo ser consideradas modificações 

posteriores. 4. As decisões monocráticas proferidas pelos Juízes singulares devem 

ser, sempre que possível, prestigiadas, seja em virtude do poder geral de cautela 

inerente ao magistrado, seja em decorrência do fato de a eles incumbir a condução 

do processo de conhecimento, somente devendo ser reformadas quando houver 

manifesto abuso de poder ou se eivadas de ilegalidade. 5. Agravo de instrumento 

improvido.
29

 (grifos nossos) 

 

 

Como anteriormente analisado nos itens acima, a tendência das decisões foi a de 

cada vez aceitar mais as teses do INPI, não concedendo as prorrogações almejadas pelos 

Laboratórios. 

 

 

2.2.  A Questão da Constitucionalidade 

 

 

Uma das questões mais polêmicas acerca das patentes obtidas por meio do pipeline é 

a discussão sobre a sua constitucionalidade. Em 24 de abril de 2009 o Procurador Geral da 

República, Antônio Fernando Souza, propôs uma Ação Direta de Inconstitucionalidade contra 

os artigos 230 (objeto do presente estudo) e 231 da Lei Federal nº 9.279, de 14 de maio de 

1996. 

O argumento principal da exordial é a de que "a inconstitucionalidade das patentes 

pipeline está justamente na sua natureza jurídica, pois se pretende tornar patenteável, em 

detrimento do princípio da novidade, aquilo que já se encontra em domínio público
30

". Em 

face disso, é alegado que para isso acontecer, seria necessário uma espécie de expropriação de 

um bem comum do povo, sem qualquer amparo constitucional, e que de fato, se estaria 

contrariando os artigos 3º, incisos I a III; 5º, incisos XXII, XXIII, XXIV, XXIX, XXXII E 

XXXVI; 6º; 17, incisos II, III e IV; 196 e 200, I e V, da Constituição Federal de 1988. 

Desde a sua propositura até a presente data, ressaltando que ainda não houve decisão 

na ADI, foi requisitado o ingresso no feito na qualidade de amicus curiae por alguns 
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interessados nos efeitos que a futura decisão irá trazer, entre eles a Associação Brasileira das 

Indústrias de Química Fina, Biotecnologia e suas Especialidades – ABIFINA, Associação 

Brasileira de Sementes e Mudas – ABRASEM e a Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ. 

O Supremo Tribunal Federal, através da Exa. Ministra Relatora Carmem Lucia, 

aplicou o rito previsto no art. 12 da Lei 9.868/1999, o que significa dizer que, em uma análise 

preliminar, entendeu que não existem motivos para se suspender a aplicação dos referidos 

dispositivos legais nesse primeiro momento. 

 

 

2.2.1. Questionamento Perante os Tribunais 

 

 

O assunto também ganhou destaque no Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Foi 

levado a discussão inúmeras vezes, como pelo Desembargador Federal André Fontes, que 

apresentou a mesma ideia da ADI aludida. Em decisão de Ação Rescisória de nº 

2008.02.01.015725-1, salientou que “os inventos estavam em domínio público, eram res 

communis omnium, podendo ser por todos utilizados sem o pagamento respectivo”, e que o 

art. 230, ao retirar direitos dos nacionais, criando monopólio de uso onde havia domínio 

público, violou o direito adquirido, incidindo assim inconstitucionalmente. 

 

 

DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL E PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO INTERNO DE DECISÃO QUE, NOS AUTOS DE AÇÃO 

RESCISÓRIA, INDEFERIU REQUERIMENTO LIMINAR NO SENTIDO DE 

SUSPENDER O CUMPRIMENTO DO JULGADO RESCINDENDO, DE MODO 

A FAZER VIGORAR O PRAZO DE VALIDADE DE PATENTE PIPELINE 

ORIGINARIAMENTE FIXADO PELO INPI. 

I – Ao prever em seu artigo 230 a possibilidade da revalidação de patente estrangeira 

no Brasil (pipeline), a Lei n.º 9.279-96 atentou contra o princípio insculpido no 

inciso XXXVI do artigo 5.º da Constituição, já que uma série de inventos que, sob a 

égide da legislação revogada, encontravam-se em domínio público passaram a ser 

objeto de proteção intelectual, fato que representa violação ao direito adquirido 

dos nacionais anteriormente consolidado. 

II – Verificada a existência de prejudicial referente à inconstitucionalidade do 

instituto da patente por revalidação condicionada, criado pelo artigo 230 da Lei n.º 

9.279-96 e conhecido pela expressão anglófona pipeline, deve tal questão ser 

submetida ao Plenário desta Corte Regional, consoante os termos do artigo 97 da 

Constituição da República e do artigo 12, II do Regimento Interno deste Tribunal. 

III – [...]  

IV – [...] 

V – [...] 

VI – Adiada para o momento do julgamento do mérito da ação rescisória a 

apreciação da questão prejudicial de inconstitucionalidade e desprovido o agravo 
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interno interposto da decisão que indeferiu o requerimento liminar do autor.
31

 (grifos 

nossos) 

 

 

Vale ressaltar que nos termos do art. 97 da Constituição Federal de 1988 e do art. 12, 

VII do Regimento Interno do TRF, as questões, que entendidas inconstitucionais pelo 

Tribunal, devem ser submetida à apreciação do Plenário da Corte, que em Decisão prolatada 

por maioria absoluta, seguindo a regra, é a rejeição de tal prejudicial. 

No mesmo sentido entende o Desembargador Federal Messod Azulay Neto, como na 

Apelação Cível nº 2004.51.01.517054-0, a qual foi relator, entendimento também 

compartilhado pela Juíza Daniela Pereira Madeira da 9ª Vara Federal do Rio de Janeiro. 

Observa-se que a questão da inconstitucionalidade dos artigos 230 e 231 da Lei 9.279/96 não 

é matéria dominante no Tribunal Regional Federal da 2ª Região, nem nos Tribunais 

Superiores (TRF e STJ), deixando assim, para o Supremo Tribunal Federal resolver a lide. 

 

 

2.2.2. ADI 4.234 

 

 

A Ação direta de Inconstitucionalidade (ADI) é um instrumento judicial que permite 

o controle concentrado de constitucionalidade de uma lei ou ato normativo em âmbito 

Federal, ou seja, por meio dela é possível questionar se determinada Legislação, Federal ou 

Estadual, está ou não de acordo com a Constituição Federal Brasileira. A competência para o 

julgamento da ADI é do Supremo Tribunal Federal, conforme o disposto no art. 102, I, a, da 

Constituição Federal
32

. 

A declaração da inconstitucionalidade resulta por retirar a norma questionada do 

ordenamento jurídico e impedir que esta produza quaisquer efeitos. Em regra, os efeitos dessa 

declaração são erga omnes, atingem todos os indivíduos da nação e, ex tunc, ela incide 

gerando efeitos retroativos, atingindo a Lei desde a sua promulgação. 
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 Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 

I - processar e julgar, originariamente: 

a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de 

constitucionalidade de lei ou ato normativo federal; 

 



34 
 

Todavia, há casos em que poderá haver excepcionalmente a modulação temporal de 

efeitos, vide art. 27 da Lei 9.868 de 1999
33

. 

No caso da ADI 4.234, objeto do presente estudo, o argumento para a propositura do 

pedido foi a de que as patentes pipeline ferem a Constituição Federal por concederem 

proteção patentária a algo que já estava em domínio público, violando direito adquirido da 

coletividade, também é levantada a questão de que elas não atendem ao interesse econômico e 

tecnológico do país. 

O Brasil adota o princípio da novidade absoluta em matéria de patentes, que significa 

dizer que caso a tecnologia para a qual se pede proteção já entrou no estado da técnica em 

qualquer lugar, a qualquer tempo, não pode a mesma ser protegida
34

. De acordo com aqueles 

que defendem a inconstitucionalidade das pipelines, elas já se encontravam no estado da 

técnica, pois já haviam sido publicadas no exterior. 

Para alguns doutrinadores, entende-se que a natureza jurídica da patente pipeline é de 

revalidação de algo que já se encontra no domínio público, seguindo este entendimento não 

haveria a possibilidade de possuir o caráter da novidade absoluta aplicado na legislação 

brasileira. 

A ADI foi proposta a partir da solicitação feita pela Federação Nacional dos 

Farmacêuticos (FENAFAR) pela Rede Brasileira pela Integração dos Povos (REBRIP) e pela 

Agência Brasileira Interdisciplinar de AIDS (ABIA) à Procuradoria Geral da União. As 

violações elencadas são, em resumo ao princípio da novidade absoluta, do direito à saúde, do 

interesse público, interesse social, do devido processo legal, função social da propriedade, ao 

princípio da isonomia e ao princípio da primazia do interesse público. 

A questão do direito à saúde, da função social da propriedade e da primazia do 

interesse público serão melhor abordadas no capítulo final do presente estudo, o qual possui o 

objetivo de analisá-los em paralelo a aspectos econômicos e sociais. 

Quanto ao princípio da novidade absoluta, a qual se entende que foi conferida 

exclusividade a algo que já se encontrava em domínio público, expropriando um direito 

adquirido da coletividade, os defensores da constitucionalidade utilizam como defesa o caput 

do art. 230, onde dispõe que será possível o depósito desde que seu objeto não tenha sido 
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colocado em qualquer mercado, por iniciativa direta do titular ou por terceiro com seu 

consentimento, nem tenham sido realizados, por terceiros, no País, sérios e efetivos 

preparativos para a exploração do objeto do pedido ou da patente. 

Entretanto, de acordo com a química-farmacêutica Eloan Pinheiro, ex Diretora da 

Far-Manguinhos e do Sindicato dos Engenheiros Químicos do Rio de Janeiro, em entrevista à 

Revista do Brasil, afirmou que a Far-Manguinhos, vinculada à Fundação Oswaldo Cruz, já 

produzia sete dos medicamentos do coquetel Antiaids no início dos anos 1990, e que com o 

advento do mecanismo a produção e a comercialização foram então interrompidas
35

. 

Conforme ressaltado pela FENAFAR em sua representação na ADI 4.234
36

, a defesa 

da inclusão do pipeline à LPI à época foi fundamentada na revelação do conhecimento, que, 

sem a proteção, permaneceria em segredo, conforme transcrição do pronunciamento, do Sr. 

José Israel Vargas, Ministro da Ciência e Tecnologia, à época, onde afirmou que o mecanismo 

consistia em uma exceção ao requisito da novidade absoluta da patente. Contudo, para que a 

sociedade recebesse a contrapartida da revelação completa do conhecimento contido na 

invenção, seria necessária a concessão da patente. 

Entretanto, o argumento utilizado pelo Ministro se mostrou equivocado, pois como já 

exposto no presente estudo, os conhecimentos que viriam a ser protegidos pela pipeline já 

haviam sido revelados, já estando inclusive em domínio público no Brasil. 

A transgressão ao princípio da Isonomia, invocada pelos defensores da 

inconstitucionalidade, está ligada diretamente ao art. 231 da LPI, que não é objeto principal 

do presente estudo, e por isso não será estudado de modo profundo. A isonomia é amparada 

no caput do art. 5º da Constituição Federal, que leciona que “Todos são iguais perante a lei, 

sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 

no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade...”. 

Salienta-se que os arts. 230 e 231 da LPI trouxeram uma clara desigualdade de 

tratamento entre os depositantes brasileiros e os estrangeiros, evidenciada na medida em que o 

depósito do inventor nacional só seria aceito mediante preenchimento de requisitos de 

patenteabilidade estabelecidos na Lei Nacional. No caso dos depositantes estrangeiros, os 

requisitos exigidos seriam aqueles dos países de origem, que em alguns casos se mostraram 
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distintos aos exigidos no Brasil. Tendo em vista que os nacionais teriam que cumprir 

exigências muito maiores que alguns estrangeiros, haveria uma grande distorção e a 

transgressão ao Princípio Isonomia. 

A violação ao princípio da primazia do interesse público surge devido ao fato de que 

o Brasil não tinha a obrigação de, após a assinatura do TRIPS, aplicar o instituto das 

pipelines. O mecanismo foi inserido no ordenamento jurídico brasileiro por iniciativa do 

legislador interno, e é entendido pelos defensores da inconstitucionalidade que vários 

remédios poderiam ter um custo verdadeiramente inferior se fosse permitida a produção dos 

genéricos destes produtos protegidos. Ou seja, a pretexto de incentivar a pesquisa científica, 

foi contrariada a política de oferecer remédios genéricos a preços reduzidos, o que acabaria 

tornando-os mais acessíveis à população. 

Os defensores da Constitucionalidade das pipelines, por sua vez, argumentam que a 

revisão do sistema apenas traria a insegurança jurídica, tendo em vista que os direitos 

adquiridos pelos Laboratórios detentores de patentes por meio desse mecanismo também 

gozam de proteção constitucional. Alegam ainda que as repercussões econômicas da decisão 

podem ser desproporcionais caso não haja modulação dos efeitos da decisão, pois caso haja a 

retroatividade dos efeitos, poderia ensejar pedidos de indenização por patentes que não se 

encontram nem mais em vigor. 

Para J. J. Gomes Canotilho, a própria ausência de proteção legal das patentes 

referentes a produtos farmacêuticos constituía uma violação ao art. 5º, XXIX, da Constituição 

Federal Brasileira de 1988, algo que foi atenuado com o surgimento das pipelines, que 

procurou minimizar os danos presentes de uma violação inconstitucional de direitos de 

propriedade intelectual dos inventores de produtos farmacêuticos ocorrida no passado. Para 

Canotilho o mecanismo serviu como espécie de indenização, visando compensar uma 

injustiça do passado
37

. 

No lado dos defensores da Constitucionalidade das pipelines está a Advocacia-Geral 

da União (AGU), que seguindo o pensamento do professor Canotilho, afirma que não seria 

possível fazer referência a domínio público em razão de se tratar de direito que nunca pôde 

ser exercido, já que anteriormente ao advento da Lei 9.279/96 este não seria possível. 
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3. COMPATIBILIZAÇÃO DAS PATENTES COM O DIREITO FUNDAMENTAL À 

SAÚDE E AOS MEDICAMENTOS 

 

 

Quanto à questão do direito fundamental à saúde, deve ser analisado se houve, 

mesmo que indiretamente, proteção e incentivos a este. Indiretamente seria decorrente de 

possíveis investimentos que poderiam vir para o país em forma de incentivo à pesquisa, 

buscando o desenvolvimento de novas substâncias e novos remédios, gerando empregos e um 

maior fomento em uma área muitas vezes esquecida, a área de Pesquisa e Desenvolvimento (P 

& D) Nacional. 

 

 

3.1  Direito Fundamental à Saúde 

 

 

Conforme o art. 196 da Constituição Federal de 1988, “a saúde é direito de todos e 

dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do 

risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para 

a promoção, proteção e recuperação”. 

Considerado um direito social fundamental, o direito à saúde tem a sua prática como 

um dever do Estado, sendo um direito diretamente ligado aos direitos à vida e à dignidade da 

pessoa humana. 
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Na ADI 4.234, introduzida no capítulo anterior, foi elencada entre as violações 

praticadas pelo instituto das pipelines, a violação ao direito à saúde, argumento embasado 

pelo inciso XXIX do art. 5º da Constituição
38

. 

Nesse sentido, entende-se que só poderão ser constitucionalmente protegidos os bens 

que atenderem ao interesse social e que propiciem o desenvolvimento econômico do país. 

Uma vez que a patente é uma exceção à regra do livre comércio. 

O direito fundamental à saúde se consubstancia como forma indispensável no âmbito 

dos direitos fundamentais sociais, sendo a violação deste um grave desrespeito a dignidade da 

pessoa humana. Deve ser salientado, que o referido direito a saúde e a vida de forma digna 

inclui desde o tratamento necessário para preservar a vida até o oferecimento dos remédios 

imprescindíveis para a sua manutenção. 

Está diretamente ligada a utilização de remédios, sendo inquestionável que tal direito 

deve ser compreendido em sentido extensivo, não o restringindo apenas aos casos de risco à 

vida ou grave lesão, mas deve abarcar igualmente o entendimento de se assegurar a dignidade 

e o bem-estar da pessoa humana, ainda que não seja risco de morte. 

Para entender melhor o assunto deve-se conceituar o que é o remédio, entende-se que 

é uma substância ou recurso usado para combater uma moléstia, doença, enfermidade, 

obtendo uma cura ou alívio. Dentro da categoria dos remédios existem os originais, criados 

por grandes laboratórios após uma longa pesquisa e grande investimento financeiro e os 

genéricos, que são medicamentos com a mesma substância ativa, forma farmacêutica e 

dosagem, possuindo a mesma indicação que o medicamento original. 

 

 

3.1.1. Programa Nacional de DST/AIDS 

 

 

O Estado realiza políticas sociais visando à redução do risco de doenças e de outros 

agravos, como pelo Programa Nacional de DST/AIDS, de forma a cumprir a ordem imposta 

pelo art. 196 da Constituição Federal supramencionado. O Programa está vinculado ao 

Ministério da Saúde, possui a função de coordenar a política nacional de combate à AIDS na 

prevenção, no diagnóstico, no tratamento e na redução do estigma e preconceito, seu objetivo 
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principal é a redução da incidência do HIV/AIDS e de melhorar a qualidade de vida daqueles 

que possuem o vírus. 

A patentealização realizada pelo mecanismo das pipelines foi em direção oposta ao 

previsto na Constituição, uma vez que ela dificultou o acesso universal aos remédios por ela 

patenteados. Ressalta-se que isso ocorreu por opção do legislador nacional, tendo em vista 

que esta não foi uma imposição do TRIPS. 

Em decorrência das pipelines as políticas sociais praticadas pelo Estado, com o 

objetivo de reduzir o risco de doenças e outros agravos, tornaram-se muito onerosas, 

conforme nota-se em pesquisa realizada pelo pesquisador Alexandre Grangeiro
39

, onde 

conclui que houve um aumento significativo no valor dos recursos dirigidos para a compra de 

medicamentos antirretrovirais (fármacos usados para o tratamento de infecções por retrovírus, 

principalmente o HIV). Antes da implementação do pipeline gastava-se R$ 34,54 milhões, 

após, o valor passou a ser mais do que sete vezes o anterior, elevando-o para R$ 241,82 

milhões, isso somente no ano de 1997. Em menos de 10 anos após as revalidações, até o ano 

de 2005, o valor chegou ao patamar dos R$ 986 milhões
40

. 

Deve ser enfatizado que o aumento não foi decorrente exclusivamente das pipelines, 

houve também, paralelamente, a entrada de novos pacientes em tratamento. Entretanto, o 

aumento de pacientes não exime a responsabilidade dos medicamentos patenteados pelo 

pipeline, deve ser observado que entre esses estão o Efavirenz, o Nelfinavir, o 

Lopinavir/Ritonavir, Abacavir e Amprenavir, todos antirretrovirais fornecidos gratuitamente 

pelo Programa Nacional de DST/AIDS do Ministério da Saúde. 

Somente no ano de 2003, três dos medicamentos acima listados (Nelfinavir, 

Efavirenz e Lopinavir/Ritonavir) foram responsáveis por 63% dos gastos totais do Ministério 

da Saúde. 

Nesse sentido permanece a dúvida se não haveria uma forma menos onerosa, e mais 

eficiente de fornecer esses medicamentos à quem necessita, talvez se Laboratórios Nacionais 

ou Internacionais de medicamentos genéricos pudessem fabricá-los. 

 

 

3.1.2. Declaração de Doha  
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A Declaração de Doha, aprovada pela Conferência Ministerial da OMC de 2001, em 

Doha, reafirmou a flexibilidade do acordo TRIPS aos Estados membros, possibilitando o 

contorno em relação ao direito de patentes para um melhor acesso aos medicamentos 

essenciais. 

 A Declaração afirma que a saúde pública é prioritária em relação aos interesses 

comerciais e às patentes, como disposto no ponto nº 04, onde expressa que o TRIPS não deve 

impedir que os Membros tomem medidas para proteger a saúde pública, devendo ser 

interpretado e implementado de forma à protege-la, promovendo o acesso de medicamentos à 

todos
41

. 

A Declaração é posterior a aplicação das patentes pipeline no ordenamento jurídico 

brasileiro, contudo, ela funciona como uma crítica a algumas regras estabelecidas pelo TRIPS 

e auxilia a enxergar a incompatibilidade do dispositivo com os objetivos atuais em âmbito 

internacional, onde a prioridade é a saúde e não os interesses comerciais. 

Para Celso Antônio Bandeira de Mello
42

, a existência do Estado somente tem sentido 

se o interesse a ser por ele perseguido e protegido for o interesse público, o interesse da 

coletividade, nesse sentido, entende-se que a saúde de todos é mais importante que os 

interesses comerciais privados. 

 

 

3.2.  Aspectos Econômicos Vs. Aspectos Sociais 

 

 

Os defensores da inconstitucionalidade afirmam que o mecanismo não atende aos 

fins buscados pela Constituição Federal ao determinar proteção aos inventos industriais, 

porque os mesmos contrariam o desenvolvimento econômico e tecnológico do país, afirmam 

que o instituto da pipeline é ineficaz para tal promoção. 
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De acordo com Denis Barbosa
43

, este tipo de patente, de revalidação, é considerado 

inútil para promover o desenvolvimento tecnológico, pensamento compartilhado pela 

Associação Internacional dos Agentes da Propriedade Industrial. 

Esse pensamento é justificado pelo fato de que a revalidação não fomentaria novos 

investimentos em pesquisa e desenvolvimento, o que contrariaria a essência do sistema de 

proteção patentária. 

Além do não fomento ao desenvolvimento, é suscitado o fato de que há um enorme 

prejuízo econômico nos cofres públicos decorrente da concessão de tais patentes, como 

observado em pesquisa acima estudada. 

Um dos documentos anexados à petição Inicial da ADI nº 4.234 consiste em um 

parecer técnico elaborado pelos economistas Lia Hasenclever
44

 e Adhemar Mineiro
45

, onde 

analisam as compras governamentais dos cinco medicamentos antirretrovirais anteriormente 

elencados, presentes também na pesquisa de Alexandre Grangeiro, durante o período dos anos 

de 2001 e 2007. 

 

 

3.2.1. Observações ao Parecer Técnico apresentado na Inicial da ADI 

 

 

Para os economistas responsáveis pelo aludido parecer, o instituto da patente é um 

trade-off entre o público e o privado, ou seja, sua natureza clássica e seu objetivo são 

respectivamente a troca entre o público e o privado para estimular o investimento do privado 

na inovação, beneficiando a sociedade como um todo. 

Em relação a esta troca existe uma teoria chamada “Teoria do Estímulo”, onde 

concede-se um prêmio, o qual seria o monopólio de comercialização, como uma forma de 

recuperar os investimentos realizados durante o desenvolvimento da invenção, o que acabaria 

por estimular o desenvolvimento da inovação. 

Interpreta-se no parecer a medida como uma irracionalidade do uso de recursos 

públicos no Brasil, que poderiam ser direcionadas a outros fins, como a compra de outros 

medicamentos ou até para investimentos na área de Pesquisa e Desenvolvimento (P & D). 
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Um dos dados que mais chama a atenção são os valores traduzidos, que se referem a 

apenas cinco medicamentos e que no total o número de patentes de medicamentos advindas 

pelo pipeline foi superior a mil, dando a ideia de que o prejuízo real seja muito maior, 

possivelmente ultrapassando a ordem dos bilhões de dólares. 

Nesse sentido, concluem que o instituto beneficia tais produtos, fazendo com que o 

Governo pague preços prêmios elevados, prejudiciais ao bem-estar da sociedade, enquanto 

estes não produzem conhecimento, nem trazem aumento de investimento em P & D, 

acarretando simplesmente na remuneração de investimentos pretéritos, que provavelmente já 

haviam obtido retorno de seu investimento nos países onde obtiveram patentes. 

 

 

3.2.2. Exceção à livre concorrência 

 

 

A regra na economia nacional é a livre concorrência, conforme art. 170, inciso IV
46

, 

da Constituição Federal, sendo a patente uma exceção, e para que seja possível a aplicação da 

exceção é necessário o respeito ao princípio da Novidade Absoluta. 

Os defensores da constitucionalidade alegam que o Brasil estaria compensando uma 

não proteção do passado. Afirmam que houve uma ampliação significativa de investimentos 

no país com o reconhecimento das patentes farmacêuticas, contudo, uma pesquisa realizada 

pelo Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) em 2006 

constatou que as indústrias farmacêuticas transnacionais levaram do Brasil R$ 70 milhões, 

com uma estimativa de envio de apenas 5% de royalties (“arbitrada para fins de cálculo, pois 

os royalties em geral são muito maiores”) 
47

. 

Os dados revelam que o Brasil gastou entre US$ 420 milhões (a partir da 

comparação com os preços mínimos da Organização Mundial de Saúde - OMS) e US$ 519 

milhões (comparando com preços mínimos da organização Médicos sem Fronteiras) a mais, 

apenas na compra dos cinco medicamentos antirretrovirais. Ainda que este cálculo seja 

hipotético, para se ter uma ideia do prejuízo estimado, ele é o equivalente, respectivamente, a 
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5,5 e 6,8 vezes o valor gasto em P&D (pesquisa e desenvolvimento) por ano, realizado pelo 

conjunto da indústria 

A Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa (INTERFARMA), que 

peticionou objetivando participação como amicus curie, garante que os pressupostos 

constitucionais foram preenchidos, com a imediata disponibilização dos produtos de 

tecnologia avançada no mercado brasileiro, como a inclusão de inúmeros medicamentos, 

atendendo dessa forma o interesse social pretendido. Em relação ao desenvolvimento 

econômico por sua vez, teria ocorrido na medida em que o Brasil teria se tornado, ao longo 

dos últimos anos, um dos principais mercados farmacêuticos do mundo, sendo alvo de sólidos 

investimentos estrangeiros e nacionais. 

Outra organização a favor da constitucionalidade do dispositivo é a Associação 

Brasileira de Sementes e Mudas (ABRASEM), compreendendo que a estimulação do 

desenvolvimento se encontra no fato de que tal medida possibilitou a inserção do Brasil no 

mundo globalizado. 

Porém, Noam Chomsky, linguista, filósofo e ativista político estadunidense afirma 

que, aquilo que os ideólogos dos interesses empresariais apresentam como expansão natural 

do livre mercado para além-fronteiras é, na verdade, rigorosamente o oposto, para ele a 

globalização é o produto da ação de governos poderosos, especialmente dos Estados Unidos, 

que empurram garganta abaixo dos povos do mundo tratados comerciais e acordos de 

negócios que ajudam as grandes empresas e os ricos a dominarem as economias das nações 

sem quaisquer obrigações para com as respectivas populações
48

. 

 

 

3.2.3. Licenças Compulsórias 

 

 

Os tratados internacionais e a legislação interna preveem um mecanismo chamado 

licenciamento compulsório, o qual visa garantir a funcionalização proprietária, esse 

mecanismo “quebra” a patente da propriedade que não exerce a função social a qual está 

destinada. 

O licenciamento gera uma diminuição de custos dos medicamentos, é utilizado pelo 

Governo desde o ano de 1999, após a promulgação do Decreto 3.201, que dispõe sobre a 
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concessão, de ofício, de licença compulsória nos casos de emergência nacional e de interesse 

público de que trata o art. 71 da Lei no 9.279, de 14 de maio de 1996. Embasado pelo 

Decreto, o Brasil negociou com alguns Laboratórios internacionais a redução de preços, sob 

pena de que as patentes sofressem quebras pelo licenciamento.  

Em razão das negociações, o Efavirenz, um dos medicamentos antirretrovirais, já 

estudado anteriormente, foi importado com um valor reduzido a partir de 2001, porém, em 

maio de 2007 o Governo licenciou-o compulsoriamente, em razão do interesse público, 

conforme Decreto 6.108/07, possibilitando que o mesmo fosse produzido em Farmanguinhos 

(Laboratório da Fio Cruz), uma vez que o mesmo não segui a sua função social. 

Entretanto, a postura brasileira internacionalmente não resolve as necessidades 

internas da sociedade, pois não pode o Brasil se utilizar das licenças de forma irrestrita, tendo 

em vista que uma atitude como essa poderia ocasionar uma insegurança jurídica aos 

Laboratórios, acarretando em diminuição de investimentos e consequentemente em um 

desinteresse na descoberta de medicamentos destinados a mazelas locais. 

 

 

3.3.  Medicamentos Genéricos e Genéricos De Marca 

 

 

Uma solução, que teve sua origem na década de 60 por iniciativa do governo dos 

Estados Unidos, é a Industria dos Genéricos, que somente em 1984 estabeleceram critérios 

que vieram a ser adotados internacionalmente para o registro deste tipo de medicamento. Foi 

estabelecido com base no Hatch-Waxman, estudado anteriormente. E tinha como objetivo o 

de buscar uma alternativa legal para reduzir os custos dos tratamentos de saúde e ampliar o 

acesso da população aos medicamentos. 

O Medicamento Genérico, segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA), contém o mesmo princípio ativo, na mesma dose e forma farmacêutica, e é 

administrado pela mesma via e com idêntica indicação terapêutica do medicamento de 

referência no país, apresentando a mesma segurança deste, podendo este ser intercambiável.  

O nome “genérico”, que é o da substância ativa, passa a ser o nome oficial, no lugar 

da marca de fantasia. Para comprovar a qualidade do produto o Ministério da Saúde, por 

intermédio da ANVISA, avalia os testes de bioequivalência entre o genérico e o seu 

medicamento de referência. Segundo recomendação da Organização Mundial da Saúde o 

genérico também é denominado “produto farmacêutico intercambiável”. 
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O programa de medicamentos genéricos foi criado no Brasil com a promulgação da 

Lei 9.787 em 1999, formulada com o objetivo de implementar uma política consistente de 

auxílio ao acesso a tratamentos medicamentosos no país, seguindo critérios técnicos com base 

nas legislações mais avançadas como a dos Estados Unidos (FDA) e a do Canadá (Health 

Canada). 

Possuem um preço de no mínimo 35% menos que os medicamentos de marca, os 

medicamentos genéricos colaboram para que pessoas, que não tinham acesso aos 

medicamentos em razão de seu alto valor ou que tinham dificuldade em dar continuidade a 

tratamentos, encontrem uma alternativa viável e segura para seguir as prescrições médicas 

corretamente. 

A Lei 9.787/99 dispõe que os genéricos somente podem chegar ao consumidor após 

passarem por testes de bioequivalência realizados em seres humanos, os quais garantem que 

os genéricos serão absorvidos na mesma concentração e velocidade que os correspondentes 

medicamentos de referência ou inovadores, e de equivalência farmacêutica, que garantem que 

a composição do produto é idêntica ao do medicamento de referência/inovador que lhe deu 

origem. 

Os chamados genéricos de marca são cópias de medicamentos que levam o nome da 

fabricante dos genéricos onde o cliente é atraído pelo genérico da marca que ele conhece, mas 

o genérico de marca é igual a qualquer outro genérico, somente tem um gasto maior em 

investimentos em marketing. 

Os genéricos se inserem no presente estudo em razão de que deles somente poderem 

ser comercializados após as patentes perderem a validade, ou após a quebra das mesmas por 

alguma outra razão. Nesse sentido, caso as pipelines sejam consideradas inconstitucionais, a 

tendência é a de que os medicamentos derivados destas patentes cairão em domínio público, e 

os Laboratórios estarão autorizados a comercializar tais medicamentos na forma de genéricos. 

 

 

3.4.  Incompatibilidade da Patente Pipeline com os Objetivos Constitucionais 

 

 

Os objetivos fundamentais constitucionais estão previstos no art. 3º da Constituição 

Federal
49

, combinado com o art. 4º, que trata dos princípios que regem as relações 
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internacionais do Brasil, especialmente em seu inciso II, onde adota a prevalência dos direitos 

humanos nas relações, deve ser levado em consideração no estudo sobre as patentes pipeline e 

sobre o acordo TRIPS. 

Como analisado anteriormente, há uma grande discussão acerca do fato, 

questionando-se se houve ou não a observância à função social da patente e se realmente a 

adoção de tal mecanismo trouxe desenvolvimento ao país. Nesse aspecto, uma grande questão 

é se o desenvolvimento que o Brasil teve após a implementação das pipelines, foram 

principalmente decorrentes dessas. 

Em relação ao ponto da garantia do desenvolvimento nacional, o discurso da 

ABRASEM, anteriormente exposto, onde argumenta que a pipeline possibilitou a entrada do 

Brasil no mundo globalizado, não é coerente. Não se pode definir que a aplicação do referido 

instituto tenha sido a razão que propiciou o início do Brasil no mundo globalizado, ora, caso 

esse pensamento for seguido, estaria se afirmando que países que não o adotaram não são 

globalizados. 

É muito difícil estabelecer quando um país entrou realmente no mundo globalizado, 

tendo em vista que a globalização é um processo que teve a sua origem na época das 

Revoluções industriais, associado à expansão do capital e da tecnologia, resultado da 

crescente interdependência econômica dos países em todo o globo terrestre, o simples ato de o 

Brasil ter participado e assinado o acordo TRIPS já demonstra que não seriam as pipelines 

responsáveis por tal abertura e sim o próprio TRIPS. 

 

  

                                                                                                                                                                                     
II - garantir o desenvolvimento nacional; 

 III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; 

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 

discriminação. 
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CONCLUSÃO 

 

 

O instituto das patentes pipeline surgiu em meio ao cenário de um mundo 

globalizado, o qual necessitava de uma uniformização dos ordenamentos jurídicos dos 

diferentes Estados soberanos ao redor do globo terrestre, em relação a algumas questões 

relacionadas ao comércio exterior, dentre elas a legislação patentária, acarretando na 

assinatura do acordo TRIPS, o qual estabeleceu os atuais padrões de proteção de propriedade 

intelectual no mundo com padrões mínimos para patentes, especialmente as patentes 

relacionadas aos medicamentos. 

 Após a assinatura do TRIPS, por opção do legislador nacional, o Brasil abriu mão de 

um período de transição de dez anos para implementar os princípios do acordo internacional 

que tinha direito e adaptou ao sistema nacional o instituto das patentes pipeline, o qual fora 

uma proposição que os Estados Unidos fez durante a Ata Final da Rodada do Uruguai, para 

que fosse incorporado ao TRIPS, e que por ventura foi rejeitado. 

A patente de medicamentos justifica-se por diversos fatores, como a complexidade 

de sua criação onde apenas 1 em 10.000 dos compostos analisados se torna um medicamento 

de sucesso, apenas 1 em cada 10 dos compostos utilizados em ensaios clínicos chega ao 

mercado, apenas 1 em cada 30% dos medicamentos comercializados conseguem recuperar os 

seus custos de investigação e desenvolvimento
50

. 

Por ser um estudo de tamanha complexidade há a necessidade de um incentivo para 

os seus criadores, pois como salientado anteriormente, o objetivo das patentes não é a 

compensação da ideia pura, ela seria referente a pesquisa e ao desenvolvimento 

demasiadamente onerosos, e que possivelmente sem este retorno assegurado e concedido pela 

patente o interesse em fazê-lo seria ínfimo. 

Todavia, esse incentivo possui alguns requisitos para ser concedido, pois a 

exclusividade conferida pela patente é uma exceção à regra constitucional do livre comércio. 

A patente possui uma função social a ser seguida, assim como qualquer outra propriedade, 

caso haja descumprimento da função esta responderá pelas consequências dispostas em Lei. 

De acordo com a função social da patente, ela é uma propriedade que serve para um 

fim determinado, que é o de propiciar o desenvolvimento social, tecnológico e econômico do 

país, ela tem a função de partilhar o conhecimento com a população, gerando a troca entre o 
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público e o privado, onde todos ganham. O público ganha a informação e os 

desenvolvimentos social, tecnológico e econômico do país, enquanto o privado recebe o 

direito a exclusividade sobre a comercialização de seu invento. 

Conforme estudado, o instituto das pipelines foi uma exceção ao critério da novidade 

absoluta, e em oposição à função social da patente, uma vez que a concessão do monopólio 

não se justificou pela troca entre o público e o privado, tendo em vista que não havia mais 

conhecimento em segredo a ser revelado, as informações já se encontravam disponíveis, 

muitas já tinham ultrapassado inclusive o período de prioridade. 

Como pode ser observado, se não se trata de novidade absoluta, estando o 

conhecimento já disponível ao público, como será possível a troca necessária para que se 

respeite a função social da patente? 

Qual o desenvolvimento gerado a partir desse mecanismo? Porque é mais fácil serem 

observados os prejuízos advindos após a sua adoção, os econômicos decorrentes das compras 

dos medicamentos pela União em razão de políticas sociais ou por obrigações impostas pelo 

Poder Judiciário em ações individuais, fora, ainda dentro da esfera judiciária, o demasiado uso 

da máquina judiciária para resolver controvérsias originadas por lacunas da Lei 9.279/96, 

derivados da ausência de definição concreta de alguns de seus aspectos legais. 

Tais medicamentos não são mais aferidos como inventos, e conceder patente àquilo 

que não é invento produz uma contaminação que o Estatuto dos Monopólios de 1621, vedava 

como um atentado à sociedade. Entendimento compartilhado pela Corte Suprema de Justiça 

da Argentina em Decisão do ano 2000 relativo à denegação de permissão de uma patente de 

revalidação pelo escritório de patentes da Argentina, onde decidiu que o conceito de 

“novidade relativa” contido no instituto das patentes pipeline não é compatível com o da 

novidade nem com a abrangência do princípio de prioridade, não sendo compatível com as 

normas do Convênio de Paris, relativos à Ata de Estocolmo do ano de 1967, as quais o 

Acordo TRIPS se sujeita.  

O ordenamento jurídico constitui uma unidade sistemática, ou seja, é um conjunto de 

entes dentre os quais existe certa ordem, devendo estar em uma relação de coerência entre 

eles
51

. No Brasil as normas devem ser compatíveis com a Lei maior, com a Constituição 

Federal. 
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O mesmo encontra-se em desconformidade com o direito fundamental ao 

desenvolvimento previsto no art. 3º da Constituição Federal, sobretudo em sua modalidade de 

desenvolvimento social. 

A não existência de tais patentes geraria uma economia tanto para o Estado, como 

para a sociedade consumidora, com a possibilidade de comercialização dos remédios 

genéricos, respeitando assim as diretrizes do direito fundamental à saúde. 

Nesse sentido, a declaração de inconstitucionalidade se mostra contundente com o 

exposto, o Brasil não pode adotar um instituto que visa compensar uma omissão do passado a 

particulares em detrimento do direito da sociedade como um todo, a supremacia deve ser do 

direito público sobre o direito privado e não vice-versa. 

Não constam informações concretas que justifiquem que houve um grande 

desenvolvimento econômico em razão de sua adoção, muito pelo contrário, ficou 

demonstrado a falta de investimento na área de P & D. 

As empresas buscam o Brasil pelo fato de ser um país em expansão, que passa uma 

segurança jurídica para empresas estrangeiras e nacionais, com um mercado consumidor em 

ascensão, que respeita os tratados internacionais e que se mostra disposto a negociações 

bilaterais e multilaterais com diferentes países, com uma atuação menos rígida em 

comparação aos países já desenvolvidos. 

Contudo, a declaração não deve ser feita sem alguns cuidados, como quanto aos 

efeitos gerados após a declaração de inconstitucionalidade, pois se feita de qualquer forma, 

acarretaria no advento da retroatividade dos efeitos, o que poderia ensejar pedidos de 

indenização por patentes que não se encontram nem mais em vigor, trazendo uma insegurança 

jurídica, porque os direitos adquiridos pelos Laboratórios detentores de patentes adquiridas 

por meio desse mecanismo do mesmo modo gozam de proteção constitucional. 

Em casos excepcionais, o Supremo Tribunal Federal tem a opção de restringir os 

efeitos da declaração ou deliberar, por maioria de dois terços de seus membros, que ela só 

tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado, 

não atingindo a Lei desde a sua promulgação. 

Como se trata de razões de segurança jurídica dos Laboratórios detentores, e que não 

é do interesse da sociedade o pagamento de indenizações por tal violação, a modulação 

temporal deve ser utilizada no caso vertente, devendo as Patentes pipelines previstas no art. 

230 da Lei 9.279/96, consequentemente abarcando o art. 231 do mesmo ordenamento, serem 

declaradas inconstitucionais, em razão de sua incompatibilidade com a Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988 e com os seus fundamentos e objetivos, devendo os 
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efeitos advindos da declaração passarem a valer de forma a não retroagir, valendo da decisão 

de sua data de publicação para frente, conforme disposto no art. 27 da Lei 9.868 de 1999. 
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