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RESUMO 

 

O presente artigo tem como objetivo estudar o direito de patentes de 

medicamentos no comércio internacional, os acordos firmados com relação à 

esse tema, e quais as possíveis soluções para os problemas enfrentados pelo 

Brasil neste mercado. Os dados foram levantados através de uma pesquisa 

bibliográfica, e foram encontradas três possíveis alternativas que podem ser 

utilizadas pelo Brasil. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 A partir da Revolução Industrial, de acordo com Guise (2011), com o 

desenvolvimento de novos produtos para suprir as necessidades do ser 

humano, começaram a ser criados diversos tipos de tecnologias e produtos, e 

através dessas criações, os inventores começaram a sentir a necessidade de 

ter uma lei que protegesse seus inventos para que não fossem copiados e 

outras pessoas ganhassem o crédito pela criação, principalmente pela 

integração entre diferentes países. Por essa razão, foi criado o Acordo TRIPs 

(Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights). 

 Porém, países em desenvolvimento como o Brasil não utilizaram a lei de 

forma à desenvolver novas pesquisas e tecnologias, principalmente no setor 

químico-farmacêutico. Mas, de que forma o Brasil pode se beneficiar com as 

flexibilidades propostas no Acordo TRIPs? 

Ao longo dessa pesquisa será demonstrado até que ponto os países 

desenvolvidos e em desenvolvimento, foram beneficiados ou prejudicados com 

as leis criadas para patentes de medicamentos no âmbito externo e interno, e 

principalmente mostrar qual a situação brasileira com relação à propriedade 

intelectual ao passar dos anos e atualmente, identificando quais as possíveis 

soluções para que o país não seja prejudicado em seu comércio interno e 

também na importação de produtos químico-farmacêuticos. 

 

 



 

OBJETIVO 

 

 O objetivo deste artigo científico é demonstrar de quais formas o Brasil 

pode melhorar seu mercado de patentes, baseado nas três flexibilidades 

concedidas pelo Acordo TRIPs.  

 

METODOLOGIA 

 

 A metodologia utilizada no desenvolvimento deste trabalho foi a 

pesquisa bibliográfica, através de livros, artigos, sítios e teses. 

A pesquisa bibliográfica é um apanhado geral sobre os principais 

trabalhos já realizados, revestidos de importância, por serem capazes 

de fornecer dados atuais e relevantes relacionados com o tema. 

(MARCONI E LAKATOS, 2013, P. 158) 

 

 DESENVOLVIMENTO 

 

 Ao final do século XIX, de acordo com Pimentel (1999), era cada vez 

mais frequente a exposição de invenções em feiras internacionais, sendo 

assim, cresceu cada vez mais a necessidade de se ter leis para que essas 

invenções não fossem copiadas. E segundo Guise (2011), a Convenção da 

União de Paris (CUP), foi o primeiro tratado internacional de grande alcance, 

visando que um invento fosse protegido também em outros países, e quando 

entrou em vigor em 1884, o Brasil foi um dos signatários originais. Porém, 

Unctad (2005), diz que, a CUP tinha objetivos pouco ambiciosos, e com a 

conclusão da Rodada Uruguai, entrou em vigor o Acordo TRIPs (Agreement on 

Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights). Contudo, os países que 

assinaram o acordo não incorporaram a proteção patentária, ou fizeram isso de 

forma limitada.  

E em 1970, enquanto o Brasil, assim como os demais países em 

desenvolvimento buscavam níveis mais baixos de flexibilidade, os mais 

desenvolvidos, como por exemplo EUA e Europa, voltavam-se para o GATT 

para negociar um novo acordo sobre direitos de propriedade intelectual, por 



acreditar ser esse um aspecto vital para seu crescimento comercial, já que as 

patentes funcionam como uma forma de incentivo para que as indústrias 

continuem a realizar pesquisas e desenvolver novas tecnologias. 

 Guise (2011) ressalta que o Brasil perdeu a legítima oportunidade que 

lhe era concedida pelo Acordo TRIPs de não proteger medicamentos por um 

tempo adicional. E hoje é preciso que o Brasil se utilize de flexibilidades que o 

TRIPs permite, para fabricar e importar medicamentos de forma mais barata. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

 

 Até o presente momento, com um embasamento nas opiniões e 

reflexões de diversos autores sobre a propriedade intelectual e patentes de 

medicamentos, é possível observar que podem existir meios para que o Brasil 

consiga evoluir nessa área. O Acordo TRIPs concede algumas flexibilidades, 

entre elas a importação paralela, a exceção bolar e a licença compulsória. 

Porém, ainda não é possível afirmar se essas flexibilidades são viáveis. Será 

preciso um aprofundamento maior na pesquisa dessas três possibilidades. 
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