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Resumo 

Este artigo tem como objetivo apresentar breves esclarecimentos acerca do instituto do 

esgotamento de direitos de propriedade intelectual, em especial quando o objeto do 

esgotamento for produtos farmacêuticos patenteados, bem como demonstrar a sua 

importância para o equilíbrio dos mercados. O estudo das peculiaridades inerentes ao 

esgotamento de direitos de propriedade intelectual  é essencial para a visualização e 

escolha do sistema que melhor se coaduna com os interesses gerais e a possibilidade 

(ou não) da importação paralela dos produtos protegidos por tais direitos de 

propriedade intelectual. 

 

Palavras-chaves: TRIPs ; Esgotamento de Direitos; Importação Paralela; Produto 

Farmacêutico; Indústria Farmacêutica. 

 

Abstract 

This article aims to present some brief clarifications around the exhaustion of 

intellectual property rights, especially when the object of exhaustion are patented 

pharmaceutical products, as well as intends to demonstrate the importance of the 

importance of the exhaustion principle to the market equilibrium. The study of the 

peculiarities inherent to the exhaustion of intellectual property rights is essential to the 

visualization and selection the system that best satisfies the general interests and the 

possibility (or not) of parallel imports of goods protected by such intellectual property 

rights. 
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1. Introdução 

 

O exclusivo legal conferido pela patente não pode ser considerado como 

ilimitado e absoluto. Independentemente da forma como foi concedido, a lei prevê 

exceções ao âmbito de proteção da patente. A busca do uso equilibrado do direito ao 

exclusivo é essencial para regular funcionamento dos mercados nacionais e 

internacional. Para tanto, o princípio da exaustão funciona como mecanismo 

indispensável na procura desse equilíbrio, principalmente quando o monopólio é 

atribuído a produtos essenciais à população, como é o caso dos medicamentos. 

Neste artigo, será analisada a função exercida pelo esgotamento de 

direitos e a sua importância para este equilíbrio. Para tanto, serão abordados os 

requisitos ínsitos a este instituto, bem com o seu âmbito de proteção e, em seguida, as 

três possibilidades de esgotamento de direitos, quais sejam: i) o internacional; ii) o 

regional;  iii) o nacional. O estudo dessas peculiaridades inerentes ao esgotamento de 

direitos é essencial para a visualização e escolha do sistema que melhor se coaduna 

com os interesses gerais, especialmente quando diz respeito à comercialização de 

medicamentos e a possibilidade (ou não) da importação paralela.   

 

 

2. Esgotamento de direitos 

 

O objetivo específico do direito privativo de patente consiste em 

assegurar ao respetivo titular, a título de recompensa ao esforço despendido para a 

criação do invento, a faculdade exclusiva de explorar economicamente o bem que é 

objeto do direito. Assim, na medida em que o detentor da patente esgota os limites 

estabelecidos para obter a remuneração representada pelo objeto específico do direito, 

cessam as prerrogativas inerentes a esse direito. Pode-se dizer, então, que o objeto 

específico do direito se esgota2 com a primeira comercialização de exemplares 

2 O histórico do esgotamento do direito industrial poderá ser encontrado em artigo escrito por 
Pedro Sousa e SILVA, “E depois do Adeus, O Esgotamento do Direito Industrial e os Direitos 
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corpóreos do invento (em especial, dos produtos propriamente ditos ou dos produtos 

obtidos diretamente a partir do processo patenteado). Cumprido esse limite, extingue-

se, em consequência, o poder que o titular possuía sobre ele, deixando, a partir daí, de 

controlar a circulação desse produto 3. 

O esgotamento de direitos é um princípio de caráter geral relacionado 

aos direitos positivos de propriedade industrial. Em sentido lato, significa dizer que o 

titular da patente, após introduzir no comércio o produto que incorpora a invenção 

patenteada, não pode mais impedir que esse produto circule livremente no mercado, 

ou seja, não pode opor-se às transações comerciais que terceiros realizem com o 

produto patenteado. No entanto, convém ressaltar que o esgotamento do direito incide 

sobre o bem concreto que incorpora a patente e não sobre o direito em si4. Isso quer 

dizer que o adquirente do bem que incorpora a patente poderá, a princípio5, dispor 

Subsistentes após a Colocação no Mercado”, in Direito Industrial, vol. III. APDI – Associação 
Portuguesa de Direito Intelectual (org.). Coimbra: Livraria Almedina, 2003. p. 203 e ss; Maristela 
BASSO,  Propriedade Intelectual e Importação Paralela. São Paulo: Editora Atlas S.A., 2011. p. 14 e 
ss.; Guillermo E. VIDARRUETA, “Cuestiones Introductorias en Materia de Patentes”, in Propriedad 
Intelectual y Medicamentos. Carlos M. Correa e Sandra C. Negro (orgs.). Argentina: Editorial IBDEF, 
2010. p. 112 e ss; Daniel Moreira do PATROCÍNIO, “Princípio da Exaustão dos Direitos de Propriedade 
Intelectual e a Importação Paralela”, in Revista da ABPI, n.° 84, Rio de Janeiro, set./out. 2006. p. 47 e ss; 
e William P. SKLADONY, “Comentary on Select Patent Exhaustion Principles in Ligth of the LG 
Eletronic Cases”, in IDEA - The Intellectual Property Law Review, vol. 47, n.º 3, 2007. p. 236 e ss. 

3 Cf. Maristela BASSO, Propriedade Intelectual ... op. cit. p. 8; Carlos OLAVO, “Importações 
Paralelas e Esgotamento de Direitos de Propriedade Industrial: Questões e Perspectivas”, in Revista da 
Ordem dos Advogados, ano 61. Lisboa. Dez. 2001. p. 1.418; Carlos CORREA,  “Patents: Rights 
Conferred”, in Resource Book on TRIPS and Development. United States of America: Cambridge 
University Press, 2005. p. 419; Susan K. SELL, “Acuerdos de Libre Comercio. A Experiencia Brasileña 
em Materia de Actuación de los Jueces em el Ámbito de la Propriedad Intelectual desde uma Perspectiva 
Social em el Campo de la Salud Pública”, in Salud Publica y Patentes Farmacéuticas. Cuestiones de 
Economia, Política y Derecho. Xavier Seuba Hernandez (org.).  Barcelona: Bosh Mercantil, 2008. p. 197; 
Xavier SEUBA HERNÁNDEZ, La Protección de la Salud ... op. cit. p. 266; e José A. GOMEZ 
SEGADE, Licencia Obligatoria y Agotamiento del Derecho de Patente en el Marco Comunitario. 
Comentario a la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 9 de julio de 1985, 
en el caso 19/84, Pharmon BV c. Hoechst AG. Barcelona: CEFI – Centro de Estudios para el Fomento de 
la Investigación, 1989. p. 10. 

4 Vide Pedro Sousa e SILVA, “O ‘Esgotamento’ do Direito Industrial e as ‘Importações 
Paralelas’. Desenvolvimentos recentes da Jurisprudência Comunitária e Nacional”, in Direito Industrial, 
vol. II APDI – Associação Portuguesa de Direito Intelectual (org.).  Coimbra: Livraria Almedina, 2002. p. 
237.  

5 A princípio, porque, em algumas situações o bem não poderá ser reparado ou modificado 
substancialmente, prescindindo, nessas hipóteses, do consentimento do titular do direito de patente. Nesse 
sentido, vide Nuno Pires de CARVALHO, The TRIPS Regime of Trademarks and Designs. The 
Netherlands: Kluwer Law International, 2011. p. 188. 
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desse bem, podendo vendê-lo, destruí-lo ou alterá-lo. Porém, não pode explorar a 

invenção como tal, reproduzindo a regra técnica contida no objeto que adquiriu. 

Em outras palavras, quem tem a prerrogativa exclusiva de introduzir 

um produto patenteado no mercado, in casu, o medicamento, é o titular da patente ou o 

seu licenciado. Dessa forma, qualquer distribuidor ou revendedor poderá vir a 

comercializá-lo, pelo preço que desejar, independentemente de autorização do titular. 

Esta é a regra geral. Não obstante, como será visto no decorrer deste artigo, existem 

exceções, especialmente em se tratando de medicamentos, em face das especificidades 

inerentes a esse tipo de produto. Assim, para a melhor contextualização do tema, serão 

apresentados, sucintamente, os requisitos do esgotamento, especialmente à luz do 

Acordo TRIPS e da Convenção da União de Paris. Em seguida, abordar-se-ão os 

principais regimes de esgotamento (nacional, regional e internacional). Ao final, 

analisaremos a interface entre a proteção patentária dos medicamentos e o regime de 

esgotamento internacional que, a princípio, é o que melhor se coaduna com os 

interesses gerais. 

 

3. Requisitos do esgotamento  

  

Como já referido, de forma geral, após a primeira comercialização do 

produto no mercado, o titular do direito de propriedade industrial não poderá se opor 

à eventual posterior comercialização do referido produto por terceiro (subsequente 

revenda). E não poderia ser diferente, uma vez, que se assim não fosse, a revenda do 

produto prescindiria de uma licença do detentor da patente ou do seu licenciado6. Não 

obstante, deve-se esclarecer que, para haver o esgotamento do direito, a colocação do 

produto no mercado deverá ser feita pelo titular do direito ou com o seu 

consentimento7. Isto porque apenas o detentor do direito de patente pode fazer a 

exploração econômica do bem representada por esse direito privativo8.  

6 Cf. Nuno Pires de CARVALHO, The TRIPS Regime of Trademarks ... op. cit. p. 187.  
7 Haverá consentimento, por exemplo, nos casos de licença de exploração, em que um terceiro 

venha a praticar atos que, normalmente, são conferidos apenas aos titulares do direito, como a fabricação, 
a utilização, a venda etc. Nessas situações, normalmente, existirá uma contraprestação pela utilização do 
direito (remuneração).  No entanto, nas hipóteses em que houve a concessão de uma licença compulsória, 
não há que se falar em esgotamento. 

8 Cf. Carlos OLAVO, “Importações Paralelas ...” op. cit. p. 1.423; e Nuno Pires de 
CARVALHO,  The TRIPS Regime of Trademarks ... op. cit. p. 189.  
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Por outro lado, o consentimento, em regra, deverá ser expresso, no 

sentido de que a intenção de renunciar ao direito de proibir a importação terá que ser 

inequívoca. Isto se dá em razão da grave consequência que decorre dessa colocação do 

produto no mercado para o titular da patente, qual seja, a perda da faculdade jurídica 

de proibir a importação dos produtos objeto da patente. No entanto, pode haver 

situações em que seja suficiente apenas o consentimento tácito, desde que observadas 

determinadas circunstâncias, que podem advir de fatos e condutas anteriormente 

praticados pelo titular do direito, revelados como inequívocos. Situações como essas 

exigem uma análise caso a caso. É o que ocorre, por exemplo, no Espaço Econômico 

Europeu, no qual foi aceito o esgotamento regional, como será visto.  

Não obstante, caso a introdução do produto no mercado seja resultante 

de uma licença compulsória, por exemplo, não há que se falar em esgotamento. Isto 

porque, embora o titular da patente tenha auferida uma remuneração (fixada pelo ente 

estatal), o produto não foi introduzido no mercado com o seu livre consentimento9. 

Conforme já enfatizado, o esgotamento não representa a extinção do direito, mas 

unicamente a sua limitação. Com isso, quer-se dizer que o titular do direito manterá 

certas prerrogativas consubstanciadas em direitos residuais existentes em seu favor10. 

E, para defesa desses direitos, o titular poderá se opor, por exemplo, à modificação ou 

à alteração do produto que venha a causar “lesão ou diluição do seu privativo”11. 

Em termos geográficos, podem-se distinguir três tipos de esgotamentos: 

i) nacionais; ii) regionais; iii) internacionais. Essa divisão geográfica só é possível em 

razão da flexibilidade com que a matéria foi tratada pelo Acordo TRIPS, deixando 

margem a certa discricionariedade dos Estados signatários. Antes da abordagem sobre 

as modalidades geográficas referidas, serão apresentados, de forma sucinta, os pontos 

pertinentes do princípio da exaustão estabelecidos no citado Acordo TRIPS. 

9 Para maior aprofundamento, vide Nuno Pires de CARVALHO, The TRIPS Regime of 
Trademarks ... op. cit. p. 192 e ss. 

10 Sobre o esgotamento e o âmbito de proteção da patente, vide comentários de Horst-Peter 
GOTTING e Sven HETMANK, “The Scope of Patent Protection for Spare Parts and its Extension 
Through Other Tools of Intellectual Property”, in Patent Law and Theory. A Handbook of Contemporary 
Research. Toshiko Takenaka (org.). UK: Edward Elgar Publishing Limited, 2008. p. 489 e ss. 

11 Cf. Carlos OLAVO, “Importações Paralelas ...” op. cit.p. 1435. No entanto, tal prerrogativa 
não libera o detentor da patente a abusar do seu direito, como menciona o juiz Alan D. Lourie, ao apreciar 
pagamento duplo de royalties (ao licenciado). Cf. “United States. No Patent Law Cause of Action for 
Patent License Fraud or Contract Breach”, in BNA International World Intellectual Property Report, vol. 
22, n.º 11, Washington, nov. 2008. p. 5. 
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4. Esgotamento em face do Acordo TRIPS  

 

Inicialmente, impõe-se destacar que, infelizmente, o Acordo TRIPS não 

toma posição sobre essa matéria12. Isto porque, não tendo havido consenso entre os 

Estados contratantes, por ocasião da sua negociação, o art. 6.° do TRIPS dispõe que os 

Estados não poderão recorrer à OMC (solução de controvérsias) para discutir questões 

atinentes ao esgotamento de direitos13. Esse entendimento foi corroborado pela letra d 

do parágrafo 5.º da Declaração de Doha14. Assim, o art. 6.° do Acordo TRIPS 

praticamente exclui do seu âmbito a questão do esgotamento de direitos. Por sua vez, o 

n.º 1 do art. 27.°, que cuida do direito de exclusividade de importação atribuído ao 

titular da patente, contém uma cláusula não-discriminatória, dispondo: “As patentes 

serão disponíveis e os direitos patentários serão usufruíveis sem discriminação quanto 

ao local da invenção, quanto ao setor tecnológico e quanto ao fato de os bens serem 

importados ou produzidos localmente”. 

Pela leitura dos dispositivos, depreende-se que a proteção da 

propriedade intelectual, no que diz respeito à observância dos princípios do 

12 Sobre a falta de tomada de posição do legislador do TRIPS, vide Germán VELÁSQUEZ, “El 
Acceso a Medicamentos en el Contexto de los Acuerdos Internacionales de Comercio y las Nuevas 
Reglas sobre la Propriedad Intelectual”, in Propriedad Intelectual y Medicamentos. Carlos M. Correa e 
Sandra C. Negro (orgs.). Argentina: Editorial IBDEF, 2010. p. 39;  Horacio RANGEL-ORTZ, “Las 
Patentes y la Farmacia en Acuerdos Comerciales Recientemente Adoptados por Estados Unidos con 
Nacionales del Sur. La Experiencia de América Latina”, in Actas de Derecho Industrial (ADI) 27, 
Instituto de Derecho Industrial y Derecho de Autor. Universidad de Santiago de Compostela. Madrid: 
Marcial Pons, 2006-2007. p. 343; Fernandes POMBO, “Libre Competencia y Derechos de Propiedad 
Intelectual e Industrial”, in Estudios sobre Propriedad Industrial. Homenaje a A. M. Curell Suñol. 
Barcelona: Editada por El Grupo Español de La AIPPI, 2000. p. 565; Antonio Carlos Fonseca da SILVA, 
“Importação Paralela de Medicamentos”, in Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed., ano 10, 
vol. 19. Territ. Brasília, jan./jun. 2002. p. 19; Abdulqawi A. YUSUF, “TRIPS: Background, …” op. cit. p. 
20; Nuno Pires de CARVALHO, The TRIPS Regime of Trademarks ... op. cit. p. 198; e Carlos M. 
CORREA, “Propriedad Intelectual y Salud Pública: el Contexto General. Flexibilidade del Acuerdo 
TRIPS”, in Propriedad Intelectual y Medicamentos. Carlos M. Correa e Sandra C. Negro (orgs.). p. 20. 
Argentina: Editorial IBDEF, 2010. 

13 Cf. Frederick M. ABBOTT, “Exaustion of Rigths” op. cit. p. 104 e 105. 
14 Sobre a Declaração, vide comentários de Duncan MATTHEWS, “Intellectual Property Rigths, 

Human Rigth and the Rigth to Health”, in Intellectual Property and Human Rigths.A Paradox. Willem 
Grosheide (org.). UK: Edward Elgar Publishing Limited, 2010. p. 135 e ss. 
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tratamento nacional15 e da nação mais favorecida, compreende aspectos que afetam a 

existência, a obtenção, a abrangência e à aplicação de normas de proteção dos direitos 

de propriedade intelectual. Compreende também os aspectos relativos ao exercício dos 

direitos de propriedade intelectual de que trata o Acordo TRIPS 16. Em consequência, 

como já referido, o regime jurídico do esgotamento de direitos fica por conta dos 

Estados signatários17. Estes dispõem, por conseguinte, da mais ampla 

discricionariedade legislativa.  

No entanto, em razão da redação genérica e abrangente, existe uma 

corrente que dedica atenção especial à cláusula inserta no n.º 1 do art. 27.° do Acordo 

TRIPS18. Interpretando o citado dispositivo, essa corrente entende que seria vedada a 

discriminação quanto à obtenção ou gozo dos direitos de patente apenas para aqueles 

países que optassem pela regime do esgotamento nacional, sejam os bens importados 

ou produzidos localmente. Os defensores dessa corrente aduzem que, se os direitos de 

patente expressam-se como ius excluendi, o n.º 1 do art. 27.°  do Acordo TRIPS19 refere-

se a produtos importados ou produzidos localmente por terceiros, e não aos produtos 

do titular da patente. Para eles, tal compreensão resulta de uma interpretação 

conjunta do n.º 1 do art. 27.° e do art. 28.°, ambos do Acordo TRIPS. Este último 

dispositivo define o conteúdo dos direitos exclusivos como a exigência de impedir 

terceiros a realizar certos atos20, ou seja um conjunto de faculdades jurídicas 

traduzidas, invariavelmente, no ius excludendi. 

15 Cf. Jerome H. REICHMAN, “Universal Minimum Standards of Intellectual Property 
Protection under the TRIPS Component of the WTO Agreement”, in Intellectual Property and 
International Trade: The TRIPS Agreement, Carlos M. Correa e Abdulqawi A. YUSUF (orgs.), 2.ª ed., 
The Netherlands: Kluwer Law Internatonal, 2008. p. 26. Para o referido autor este é, talvez, o mais 
importante princípio do Acordo TRIPS.  

16 Cf. Maristela BASSO, Propriedade Intelectual ... op. cit. p. 28. 
17 Registra Carlos M. CORREA, Intellectual Property … op. cit. p. 82, que “an international 

exhaustion of IPRs is consistent with the TRIPS Agreement.” 
18 Assim defende Joseph STRAUS, “Implications of the TRIPS Agreement in the Field of Patent 

Law”, in From Gatt to TRIPS: the agreement on trade-related aspects os intellecutal property rights. 
Frederick-Karl BEIER e Gerhard SCHRICKER (org.). Munich: The Max Planck Institute for Foreign and 
International Patent, Copyright and Competition Law, 1996. p. 196. Vide, ainda, Carlos M. CORREA, 
“Patents: subject Matter …” op. cit. p. 370. 

19 Sobre o fato de os produtos serem importados ou reproduzidos localmente, vide José de 
Oliveira ASCENSÃO, “Parecer sobre a Proposta de alteração ao Código de Propriedade Industrial”, in 
Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, vol. XLI, n.° 1. Lisboa: Coimbra Editora. 
2001. p. 326.  

20 Cf. Frederick M. ABBOTT, “Exaustion of Rigths” op. cit. p. 105.  

PIDCC, Aracaju, Ano III, Edição nº 05/2014, p.112 a 139 Fev/2014 | www.pidcc.com.br 

                                                 



ISSN ELETRÔNICO 2316-8080 

ROBERTA SILVA MELO FERNANDES REMÉDIO MARQUES                                                                            119 

 
Uma segunda corrente, com a qual simpatizamos, entende que os 

direito de patente expressam-se como iure condendo, pois melhor se coadunaria com o 

texto geral do Acordo TRIPS. Portanto entende cabível a exigência de exploração local 

no âmbito das legislações nacionais. Assim, por via de consequência, a importação não 

pode ser considerada ato de exploração. Para os defensores dessa corrente, a 

interpretação do n.º 1 do art. 27.° deverá ser feita em consonância com os princípios e 

metas previstos no próprio Acordo TRIPS.  

A letra e do preâmbulo do Acordo TRIPS reconhece ainda que os 

direitos de propriedade caracterizam-se como subjetivos privados. Em seguida, aponta 

o desenvolvimento e a tecnologia como objetivos básicos de política pública dos 

sistemas nacionais para a proteção da propriedade intelectual. Reconhece, igualmente, 

“as necessidades especiais dos países de menor desenvolvimento no que se refere à 

implementação interna de leis e regulamentos com a máxima flexibilidade, de forma a 

habilitá-los a criar uma base tecnológica sólida”. 

Por sua vez, o art. 7.° do Acordo TRIPS dispõe: “A proteção e aplicação 

de normas de proteção dos direitos de propriedade intelectual devem contribuir para a 

promoção da inovação tecnológica e para a transferência e difusão da tecnologia, em 

benefício mútuo de produtores e usuários de conhecimento tecnológico e de uma 

forma conducente ao bem-estar social e econômico e a um equilíbrio entre direitos e 

obrigações”. Os conceitos de “benefício mútuo, bem-estar social e econômico e 

equilíbrio entre direitos e obrigações” indicam que o reconhecimento e a atuação dos 

direitos de propriedade intelectual estão sujeitos à observância de ponderosos e 

inafastáveis valores sociais. Significam, particularmente, que um equilíbrio deve ser 

encontrado entre os direitos privados concedidos pela patente e a divulgação e 

usufruto livres e públicos do conhecimento tecnológico21. 

Por seu turno, o art. 8.° estabelece: “1 – Os membros, ao formular ou 

emendar suas leis e regulamentos, podem adotar medidas necessárias para proteger a 

saúde e nutrição públicas e para promover o interesse público em setores de 

importação vital para seu desenvolvimento socioeconômico, desde que estas medidas 

sejam compatíveis com o disposto neste Acordo. 2 – Desde que compatíveis com o 

21 Cf Frederick M. ABBOTT, “Objectives and Principles”, in Resource Book on TRIPS and 
Development. United States of America: Cambridge University Press, 2005. p. 125 e 126. Vide, também, 
comentários de Pedro ROFFE e Christoph SPENNEMANN, “Control of Anti-competitive …” op. cit. p. 
313. 
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disposto neste Acordo, poderão ser necessárias medidas apropriadas para evitar o 

abuso dos direitos de propriedade intelectual por seus titulares ou para evitar o 

recurso a práticas que limitem de maneira injustificável o comércio ou que afetem 

adversamente a transferência internacional de tecnologia”. Ora, as disposições acima 

transcritas deixam claro que certas medidas podem ser adotadas para prevenir ou 

eliminar abusos dos direitos de propriedade intelectual, desde que compatíveis com o 

Acordo TRIPS22.  

Convém frisar que a disposição do art. 8.° fixa uma condição, qual seja, 

a compatibilidade entre as medidas adotadas pelos Estados contratantes e as 

disposições do Acordo TRIPS. Todavia, é preciso atentar, para não cair em um círculo 

vicioso, que poderia levar a uma interpretação estritamente literal dessa condição. Se 

assim fosse, o disposto no art. 8.° deixaria de ser um princípio geral e  não teria mais 

razão de ser. Assim, a fabricação do produto objeto da patente no território do Estado 

que a outorga é, sem dúvida, para os defensores dessa segunda corrente, um requisito 

óbvio. Se a patente foi conferida no território nacional, a exploração deverá ser feita 

dentro dos seus limites, e não em outro país. 

Nesse diapasão, caso se entenda que a importação supre a 

obrigatoriedade de exploração do invento (para não haver discriminação), estar-se-á, 

provavelmente, interpretando o Acordo TRIPS deslocado de seus principais e 

primevos objetivos. O sistema deve, necessariamente, promover a socialização do 

conhecimento obtido. Portanto, deve atender às necessidades da comunidade, bem 

como assegurar que os benefícios proporcionados pela invenção estejam disponíveis. 

Mais do que isto, devem contribuir para a manutenção ou o aumento da capacidade 

industrial e uma melhoria substancial na qualidade de vida e na saúde das pessoas. 

Ademais, o n.º 1 do art. 27.° impede, tão-somente, a discriminação entre o exercício dos 

direitos do titular da patente em relação a bens importados ou produzidos localmente 

por terceiros não autorizados. Mas isto não quer dizer, em absoluto, que a importação 

seja um ato necessário e sempre suficiente para ser equiparado à exploração da 

invenção. 

22 Vide comentários ao referido artigo em Carlos M. CORREA, “Competition”, in Resource 
Book on TRIPS and Development. United States of America: Cambridge University Press, 2005. p. 546 e 
ss; Jerome H. REICHMAN e Rochelle Cooper DREYFUSS, “Harmonization Without …” op. cit. p. 484 
a 486; e Xavier SEUBA HERNANDEZ, “Human Rights and Intellectual Property Rights”, in Intellectual 
Property and International Trade: The TRIPS Agreement, Carlos M. Correa e Abdulqawi A. YUSUF 
(orgs.), 2.ª ed., The Netherlands: Kluwer Law International, 2008. p. 403. 
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Por todo o exposto, entendemos que, de acordo com o princípio de iure 

condendo, a obrigatoriedade de exploração deveria sempre ser tomada como paradigma 

para a interpretação da do art. 6.º do Acordo TRIPS. Evidentemente, como existem 

interesses contrapostos em jogo, principalmente no que diz respeito aos países 

desenvolvidos e em desenvolvimento, várias interpretações têm sido defendidas. 

Especificamente, no que diz respeito ao esgotamento de direitos, como já referido no 

início, os Estados signatários não poderão socorrer-se da Organização Mundial do 

Comércio (OMC), para a solução de controvérsias. Portanto, não poderão invocar a 

citada instituição para levantar questões atinentes ao esgotamento de direitos, o que 

leva à seguinte consequência prática: os países poderão adotar o regime que melhor se 

coadune com os seus interesses. 

Não obstante o nosso ponto de vista pessoal e não existindo 

mecanismos jurídicos para questionar o assunto em nível internacional, poderão os 

Estados contratantes fazer uma interpretação abrangente do Acordo TRIPS, posto que 

perfeitamente plausível.  Assim, para aqueles países que adotarem a regra do 

esgotamento internacional, será lícita a importação de quaisquer produtos patenteados, 

ainda que não colocados no mercado pelo titular da patente no país da importação 

(nem, tão pouco, será obrigatória a exploração local do invento). 

Nesse contexto, pode-se concluir que é perfeitamente possível uma 

interpretação flexível do Acordo TRIPS relativamente à matéria da exaustão do direito 

de patente. Faculta-se, portanto, aos Estados signatários do TRIPS fazerem a adequação 

da respectiva legislação ao que entenderem melhor para o contexto interno. Significa 

que os países podem eleger o regime jurídico que melhor satisfaça os seus interesses 

(exaustão internacional, regional ou nacional), de acordo com critérios de conveniência 

e oportunidade político-legislativa. Após essas considerações, passa-se a analisar as 

hipóteses em apreço para, ao final, demonstrar a articulação do regime do acesso dos 

cidadãos e das populações aos medicamentos. Em seguida, serão apresentadas as 

exceções existentes, quanto à possiblidade (ou não) da importação paralela dos 

medicamentos. 

 

5. Regimes de esgotamento 
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Em razão da flexibilidade em que a matéria é tratada no Acordo TRIPS, 

os Estados contratantes estão livres para optar pelo regime que melhor se adeque à sua 

realidade. Por isso, far-se-á a distinção entre os três tipos de regimes de esgotamento: i) 

internacional; ii) regional; iii) nacional.  

 

5.1 Esgotamento internacional 

 

Quando o produto patenteado é legalmente colocado no mercado pelo 

titular de uma patente considerada válida nos diversos países (ou por outrem com o 

seu consentimento, como, por exemplo, um licenciado ou uma entidade dominada 

societariamente pelo titular da patente no país da importação), tal produto pode ser 

importado sem quaisquer impedimentos. Nesse caso, considera-se que os direitos do 

titular de patente teriam se exaurido por ocasião da primeira venda do produto, ainda 

que tal venda tenha ocorrido no exterior. Esse regime é denominado de esgotamento 

internacional de direitos. Significa que o direito23 do titular se exaure 

internacionalmente, quando ele introduz seu produto no mercado, independentemente 

do local.  

No esgotamento internacional, o titular da patente não poderá opor-se 

às importações procedentes de qualquer outro lugar, sempre que, como já assinalado, o 

produto objeto da patente tenha sido posto no comércio por ele mesmo ou por outrem 

com o seu consentimento. Portanto, é possível a importação paralela dos produtos de 

qualquer outro país, desde que a primeira introdução do medicamento tenha sido 

realizada pelo titular do direito de patente ou seu licenciado. Esta é a regra geral. Mas 

suscita-se uma dúvida: e se, mesmo em um Estado contratante que tenha adotado a 

regra do esgotamento internacional, houver restrição à importação paralela por meio 

de disposições contratuais privadas? 

Tanto nos Estados Unidos quanto na União Europeia, reconhece-se a 

validade de restrições territoriais nos acordos de licença de propriedade intelectual. 

Todavia, a principal crítica do sistema de disposições contratuais privadas é a 

inexistência de harmonização ao nível do direito da concorrência, numa escala 

internacional. As críticas às restrições contratuais estão na diferença de pontos de 

23 Com as ressalvas antes referidas, pois existem restrições à modificação do produto, 
reembalagem, rótulos, outras características da aparência das embalagens etc. 
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partida. Alguns autores  não admitem que os produtores e distribuidores negociem a 

comercialização dos produtos em certos espaços territoriais, em regime de exclusivo24.   

O regime do esgotamento internacional dos direitos de patente pode, à 

primeira vista, ser benéfico para o acesso dos cidadãos aos cuidados de saúde naqueles 

países com significativos problemas de saúde pública. Todavia, o titular da patente no 

país da exportação25 fica livre para promover, por via do direito dos contratos, a 

criação de canais de distribuição seguros, por ele controlados, direta ou indiretamente. 

Esses contratos lhe garantem uma certa segmentação e desigualdade na formação do 

preço de venda dos medicamentos, a despeito dos regimes estaduais de fixação do 

preço. Por outro lado, o titular da patente pode sempre esclarecer sobre os efeitos 

benéficos do regime do esgotamento internacional para os consumidores desses 

produtos, por meio da imposição. E assim age em face das regras do direito da 

concorrência, da diminuição das quantidades fornecidas ou através da imposição de 

quotas de distribuição aos respetivos distribuidores.  

 

5.2 Esgotamento regional 

 

No esgotamento regional de direitos, o qual é adotado no âmbito 

comunitário europeu, o titular não pode impedir a circulação de bens introduzidos 

com seu consentimento em qualquer Estado-Membro, por tratar-se de um mercado 

integrado. Com efeito, na União Europeia26, a proibição à livre circulação de 

mercadorias, para fins de proteção da propriedade industrial e comercial, só é 

admissível quando for justificada pelo objetivo da salvaguarda de direitos que 

constituam o objeto específico do concreto direito de propriedade intelectual27.  

Significa que o titular de um direito de propriedade industrial ou 

comercial protegido pela legislação de um Estado-Membro não pode invocar essa 

legislação para se opor à importação de um produto, que tenha sido legalmente 

colocado no mercado de outro Estado-Membro pelo titular desse direito (ou com o 

24 Cf. Maristela BASSO,  Propriedade Intelectual ... op. cit. p. 162. 
25  Que também seja titular da patente (ou do direito de marca) no país da importação ou domina 

o exercício dos direitos de voto nos órgãos de administração da sociedade titular da patente da mesma 
substância ativa no país da importação. 

26 Vide comentários de José de Oliveira ASCENSÃO acerca da não adoção do esgotamento 
internacional por Portugal. “Parecer sobre a Proposta ...” op. cit. p. 327.   

27 É o que defende Pedro Sousa e SILVA, “O Esgotamento do Direito ...” op. cit. p. 248.  
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consentimento deste)28. O direito é considerado esgotado29, quando o produto é 

colocado no mercado em qualquer ponto da União (Espaço Econômico)30. Esse regime 

se estende à colocação do objeto da patente no denominado Espaço Económico 

Europeu (EEE), o qual inclui a Noruega, a Suíça, a Islândia e o Lichtenstein. 

Portanto, o direito de propriedade industrial esgota-se, mesmo no caso 

de ser um produto cujo titular da respetiva propriedade industrial o tenha 

comercializado, pela primeira vez, em um Estado-Membro onde o produto é 

protegido, para, seguidamente, comercializá-lo em outro Estado-Membro onde essa 

proteção não existe31. Nesse caso, o titular do direito não pode impedir a importação 

paralela, por parte de um terceiro não autorizado, do produto do segundo Estado-

Membro para o primeiro. No entanto, necessário se faz que o produto tenha sido 

comercializado pelo titular da patente no país de importação (ou com o seu 

consentimento).32 

Existe outra hipótese em que o titular da patente não poderá opor-se à 

importação no território coberto pela patente nacional. Ela se verifica no caso de um 

produto ter sido fabricado por um terceiro, no exterior, mas as duas patentes hajam 

pertencido originariamente a uma única entidade, ou a entidades ligadas entre si por 

laços de dependência jurídica ou econômica. Por isso, não poderá o titular opor-se à 

28 Cf. “Paralel Trade and Pharmaceutical R&D: The Pitfalls of the Rule of Reason”, in BNA 
International World Intellectual Property Report, vol. 22, n.º 7, Washington, jul. 2008. 

29 Vide o parecer do advogado-geral Paolo Mengozzi, apresentado em 9 de março de 2010, nos 
autos do Processo C-428/08 (Monsanto Technology LLC contra Cefetra BV,. Endereço eletrônico: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008C0428:PT:HTML.  

30 Comunicação interpretativa da Comissão das Comunidades Europeias sobre as importações 
paralelas de especialidades farmacêuticas cuja colocação no mercado já foi autorizada (Bruxelas, 
30.12.2003 839 final). Disponível em: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/site/pt/com/2003/com2003_0839pt01.doc. p. 11.  

31 Nesse sentido o Acórdão do Tribunal de Justiça, de 29.02.1968, no proc. n.º 24/67 (Parke, 
Davis v. Probel). A íntegra da decisão poderá ser encontrada em no seguinte endereço eletrônico: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61967J0024:EN:HTML. A decisão é 
citada por Miguel Moura e SILVA, Direito da Concorrência. Uma Introdução Jurisprudencial. Coimbra: 
Almedina, 2008. p. 485 e ss; e Fernandes POMBO, “Libre Competencia y ...” op. cit. p. 563. No mesmo 
sentido foi  o acórdão proferido no proc. n.º 187/80, do Tribunal de Justiça (Merck v. Stephar, Recueil).  
A íntegra do acórdão poderá ser encontrada no seguinte endereço: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61980CJ0187:ES:PDF.  

32 Cf. Pedro Sousa e SILVA, “O Esgotamento do Direito Industrial ...” op. cit. p. 247. No proc. 
C-267 e 268/95, do Tribunal de Justiça (Merk v. Primecrown), a Merk tentou inverter a decisão proferida 
no proc. 187/80 (atrás citado). A íntegra da decisão poderá ser encontrada em no seguinte endereço 
eletrônico: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61995J0267:PT:HTML. A 
decisão é citada por Miguel Moura e SILVA, Direito da Concorrência (…) op. cit. p. 498 e ss. 
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importação de produtos do cessionário, ou vice-versa33. Não obstante, ele poderá 

impor-se à importação nos casos em que os produtos tenham sido fabricados por um 

terceiro, ao amparo de uma patente estrangeira, originariamente concedida a uma 

entidade independente do titular primitivo da patente nacional.  

O titular da patente, também, poderá impedir a importação de produtos 

fabricados no exterior, por um terceiro, ao abrigo de uma licença compulsória34. 

Mesmo nesses casos, em que o titular poderá se opor às importações paralelas, o 

reconhecimento dessa prerrogativa dependerá sempre de não se mostrarem violadas as 

disposições comunitárias em matéria de concorrência35. 

 

5.3 Esgotamento nacional 

 

Por fim, será analisado o esgotamento nacional nos países que garantem 

o direito do titular de impedir terceiro de explorar o objeto da patente e importar o 

produto sem a autorização do detentor da proteção no país. Significa dizer que os 

direitos do titular da patente somente se exaurem se o produto for colocado por ele no 

mercado nacional. Assim, ainda que o produto tenha sido introduzido por seu titular 

em outro país, cabe exclusivamente ao titular da patente autorizar sua importação36.  

Como regra básica, o Brasil incorporou o princípio do esgotamento 

nacional (exaustão interna) nos arts. 42 e 43, IV, da Lei n.° 9.279/1996. Em 

consequência, quando um produto “tiver sido colocado no mercado interno” 

diretamente pelo titular ou com seu consentimento, o titular da patente de produto ou 

33 Cf. Pedro Sousa e SILVA, “O ‘Esgotamento’ do Direito ...” op. cit. p. 247. No mesmo sentido, 
Pedro Sousa e SILVA, “E Depois do Adeus ...” op. cit. p. 214.  

34 No processo 19/84 (Pharmon BV v. Hoechst), a Hoechst, titular de uma patente sobre um 
produto farmacêutico na Holanda e na Grã-Betanha, opunha-se à importação desse produto pela empresa 
Pharmon, na Holanda. A íntegra da decisão poderá ser encontrada em no seguinte endereço eletrônico: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61984J0019:EN:HTML. A decisão é 
citada por Miguel Moura e SILVA, Direito da Concorrência (…) op. cit. p. 495 e 496; e Mário Castro 
MARQUES, “As Licenças de Direitos da Propriedade Intelectual e a Defesa da Concorrência”, in Direito 
Industrial, vol. III. APDI – Associação Portuguesa de Direito Intelectual (org.). Coimbra: Livraria 
Almedina, 2003. p. 341.  

35 Cf. Pedro Sousa e SILVA, “O ‘Esgotamento’ do Direito ...” op. cit. p. 249. No mesmo sentido, 
vide Pedro Sousa e SILVA, “E Depois do Adeus ...” op. cit. p. 214.  

36 Neste sentido, vide Helena Candida Lisboa GAEDE, “Importação Paralela e Concorrência 
Desleal”, in Revista da ABPI, n.° 83, Rio de Janeiro, jul./ago. 2006. p. 47; e Maristela BASSO,  
Propriedade Intelectual ... op. cit. p. 159 e ss. 
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de processo aplicado para a obtenção de um produto poderá impedir terceiro de 

importar o mesmo produto37.  

No entanto, a nosso ver, para ser considerado exaurido o direito do 

titular da patente, deve haver a exploração local do produto e não sua mera importação 

pelo licenciado, como já analisado38. Tal posição é perfeitamente defensável, na medida 

em que o art. 68, § 1.°, inciso I, da citada lei, estabelece que a não exploração do objeto 

da patente no território brasileiro, por falta de fabricação ou fabricação incompleta do 

produto, dá ensejo à concessão da licença compulsória39. 

 

6. Patente de medicamentos sujeita a um regime de esgotamento internacional 

 

  Apresentadas as modalidades de esgotamento, passa-se a analisar (e 

escolher) qual seria o melhor regime para a proteção dos interesses da coletividade, 

quando o objeto do esgotamento referir-se a produtos farmacêuticos. Inicialmente, 

pode-se questionar se a adoção de um regime de esgotamento internacional para as 

substâncias ativas que entram na composição de medicamentos não constituirá a 

melhor solução, em razão dos elevados preços cobrados pelas empresas farmacêuticas 

de medicamentos de referência.  

A princípio, a teoria do esgotamento internacional favorece as 

importações paralelas, na medida em que estas se valorizam positivamente. Isso ocorre 

especialmente em uma economia em que os mercados se distribuem por todo o mundo 

e a livre concorrência se apresenta como uma ferramenta eficaz para neutralizar ações 

oligopólicas que redundam em concertações de preços que vão de encontro à livre 

circulação de bens e da adequada concorrência40. 

Os defensores da importação paralela apresentam alguns argumentos, 

como, por exemplo, os benefícios que poderão advir para os consumidores em razão 

da aquisição de medicamentos por preços diferenciados (no país onde o valor for mais 

37 Vide histórico legislativo em artigo de Tatyana Scheila FRIEDRICH e Karla Closs 
FONSECA, “Regulamentação da Propriedade Intelectual: uma Análise Crítica”, in Propriedade 
Intelectual. Estudos em Homenagem à Professora Maristela Basso. Curitiba: Juruá Editora, 2005. p. 74.  

38 Vide José de Oliveira ASCENSÃO, “Parecer sobre a Proposta ...” op. cit. p. 325. 
39 Sobre a interpretação da legislação brasileira, vide Maristela BASSO, Propriedade Intelectual 

e Importação Paralela. São Paulo: Editora Atlas S.A., 2011.p. 69 e 70. Vide, também, Jeferson Ferreira 
BARBOSA, “Licença Compulsória de Medicamentos: o Direito de Patente e o Direito Social 
Fundamental à Saúde”, in Revista da ABPI, n.° 106. Rio de Janeiro, mai-jun. 2010. p. 44 e ss. 

40 Cf. Guillermo E. VIDARRUETA, “Cuestiones Introductorias ...” op. cit. p. 113. 
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reduzido)41. Por sua vez, os doutrinadores contrários ao esgotamento internacional e, 

consequentemente, à importação paralela sustentam que há benefícios decorrentes da 

diferenciação de preços. O primeiro deles é que consumidores e governos podem ter 

um ganho com o incremento no investimento em pesquisa e desenvolvimento (I&D), o 

que possibilita a criação de novos medicamentos em benefício dos consumidores. O 

segundo argumento é que, na ausência da possibilidade de discriminação preços, as 

indústrias tenderão a aumentá-los nas regiões de baixa renda, com vista a evitar a 

redução de lucros nas regiões mais ricas42.  

Os defensores dessa tese também sustentam que a importação paralela 

de medicamentos não consentida pelo titular ou por licenciado no país da importação é 

injusta. Segundo alegam, muitos países impõem controle de preços sobre seus 

produtos acrescentando que  produtos importados paralelamente podem trazer riscos 

e ameaçar a saúde pública, haja vista que podem ter origem em fontes outras que não 

as indústrias originais43. 

Aduzem, ainda, que os titulares de patentes investem pesadamente na 

promoção, desenvolvimento e proteção de seus bens para o fim de atrair 

consumidores, investindo em I&D. Se o retorno desse investimento for reduzido pelo 

mercado paralelo, o desenvolvimento de novos fármacos poderia ser prejudicado, 

deixando: i) menos escolhas e disponibilidades para os consumidores; ii) menor 

investimento em I&D para novos produtos e diminuição da inovação44; iii) menor 

expansão para novos mercados.45 De igual sorte, pode argumentar-se que a 

segmentação de mercado pela restrição à importação paralela aumenta os preços para 

41  Em razão da cobrança de preços diferentes para o mesmo produto em mercados diferentes. 
Vide Cynthia M. HO, “Current Controversies Concerning Patent Rights and Public Health in a World of 
International Norms”, in Patent Law and Theory. A Handbook of Contemporary Research. Toshiko 
Takenaka (org.). UK: Edward Elgar Publishing Limited, 2008. p. 697 e 698.  

42 Neste sentido, vide Mattias GANSLANDT  e Keith E. MASKUS, “Intellectual Property 
Rights, Parallel Imports and Strategic …” op. cit. p. 274 e ss. 

43 Cf. Maristela BASSO,  Propriedade Intelectual ... op. cit. p. 178. 
44  Cf. Mattias GANSLANDT  e Keith E. MASKUS, “Intellectual Property Rights, Parallel 

Imports and Strategic …” op. cit. p. 280 e 281. 
45 Cf. Maristela BASSO,  Propriedade Intelectual ... op. cit. p. 184; e Mattias GANSLANDT  e 

Keith E. MASKUS, “Intellectual Property Rights, Parallel Imports and Strategic …” op. cit. p. 273. Vide, 
ainda, Sumner La CROIX e Ming LIU, “Patent and Access to Essential Medicines”, in Intellectual 
Property, Growth and Trade. Keith E. MASKUS (org.). Amsterdan, Boston etc: Elsevier, 2008. p. 423 e 
ss.  
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os produtores, gerando produção excedente. Consequentemente, reduz o bem-estar 

dos consumidores, fazendo-os pagar preços mais altos pelos mesmos produtos. 

Outro ponto também sempre lembrado pelos críticos da importação 

paralela é a questão da reembalagem e a confusão que poderia gerar para os 

consumidores. Como se sabe, os importadores paralelos normalmente alteram as 

características da aparência da embalagem do produto ou importam ou vendem 

produtos que foram produzidos para atender especificamente mercados de outros 

países, onde se usam embalagens próprias. O problema é que, muitas vezes, a 

composição do produto também é diferente, especialmente em se tratando de produtos 

farmacêuticos, por necessitarem de embalagem e armazenamento diferenciados. 

  Como já referido, a princípio, o esgotamento internacional parece-nos a 

melhor via. Mas, na nossa opinião, existem alguns obstáculos que poderão tornar-se 

intransponíveis. Em primeiro lugar, destaca-se o controle dos preços dos 

medicamentos que incorporam a mesma substância ativa (ou combinação e substâncias 

ativas). Tal controle não deixa de ser realizado pelo titular da patente, dado que este 

(ou alguém cuja vontade ele controla no país da exportação46) pode sempre 

predeterminar o preço do medicamento nesse Estado. E o faz quando da primeira 

venda de determinados lotes, sem prejuízo do regime de regulação pública da 

formação dos preços dos medicamentos no país da origem dos medicamentos.  

Em segundo lugar, pode ocorrer a circunstância de, no Estado de origem 

(país da exportação) dos medicamentos, a substância ativa não se achar protegida por 

direito de patente47. Esta pode ser uma razão suficiente para que o titular no Estado do 

destino (país da importação) possa desfrutar da faculdade jurídica de impedir a 

importação desses medicamentos. O titular da patente pode assim impedir a 

importação de medicamentos mais baratos provenientes de países onde a substância 

ativa (ou combinação de substâncias ativas) não se acha patenteada. 

Em terceiro lugar, como já assinalado, o titular da patente está isento de 

impor, de acordo com certos motivos legítimos de negócio, restrições ao fornecimento 

46 Por exemplo, um distribuidor, mediante contrato de licença, ou uma sociedade cujas ações ou 
quotas sejam detidas, ainda que parcialmente, pelo titular da patente, a ponto de lhe permitir um controle 
efetivo sobre a respectiva gestão, entre outras hipóteses. 

47 Por exemplo, na Índia, as invenções de metabolitos, de enantiômeros ou as invenções de 
segundo uso (ou usos terapêuticos subsequentes) de substâncias ou composições já divulgadas não são, 
em regra, patenteáveis, exceto se sua administração provocar efeitos terapêuticos inesperados (por 
exemplo, menores efeitos adversos, maior índice de biodisponibilidade ou de potência). 
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de medicamentos a distribuidores no país da exportação. Desse modo, irá desencorajar 

os distribuidores independentes de realizarem a exportação desses mesmos 

medicamentos para o Estado onde tais medicamentos poderiam ser vendidos a um 

preço mais baixo. 

Por outro lado, a consagração de um regime internacional de importação 

paralela de medicamentos patenteados 48 pode desestimular o investimento estrangeiro 

diretamente no setor farmacêutico. Isto porque as empresas farmacêuticas estrangeiras 

que invistem recursos e tecnologia num país cujo ordenamento jurídico adota a regra 

do esgotamento internacional do direito de patente (e do direito de marca) podem 

sofrer a natural concorrência das mesmas substâncias ativas, por elas desenvolvidas e 

colocadas no mercado, provenientes do estrangeiro49. 

O esgotamento internacional das patentes de medicamentos pode, no 

entanto, constituir a melhor solução quando forem detectadas certas práticas 

anticompetitivas. É o que ocorre, por exemplo, quando existem patentes "paralelas" 

sobre a invenção outorgadas em diferentes Estados relativas à mesma substância ativa 

de referência usada na fabricação de um medicamento. Ocorre também quando 

existem patentes tituladas pela mesma pessoa ou entidade ou por pessoas ou entidades 

subordinadas ao mesmo grupo societário e, por conseguinte, à mesma possibilidade de 

domínio decisional quanto à formação dos preços de venda do medicamento.  

Nessas hipóteses, se o Estado da importação do medicamento não 

dispuser de um regime de esgotamento internacional, o mesmo medicamento50 poderá 

ser vendido a um preço substancialmente mais elevado. Tal se dá tendo em vista que, 

não vigorando no país do destino (país da importação) um regime de exaustão 

internacional do direito de patente, a autoridade competente desse Estado apenas 

poderá conceder a emissão de uma licença compulsória fundada em eventual prática 

restritiva da concorrência consubstanciada na comercialização a preço excessivamente 

48  Neste caso, identificados com uma determinada marca. 
49 Nesse sentido, vide também Nuno Pires de CARVALHO, The TRIP Regime of Patent 

Rights.3.ª ed. … op.  cit.  p. 192. 
50 Ou um medicamento com a mesma substância ativa na mesma forma farmacêutica; ou ainda 

um medicamento com a mesma composição qualitativa e quantitativa em substâncias ativas, bem como a 
mesma forma farmacêutica e bioequivalente. 

PIDCC, Aracaju, Ano III, Edição nº 05/2014, p.112 a 139 Fev/2014 | www.pidcc.com.br 

                                                 



ISSN ELETRÔNICO 2316-8080 

BREVE ANÁLISE DO INSTITUTO DO ESGOTAMENTO DE DIREITOS                                                               130 
 
elevado51. Todavia, tal prática não poderá ser justificada (pelo titular da patente no 

Estado da importação), em razão de motivos legítimos de negócios. 

Em alternativa à consagração de um regime de esgotamento 

internacional do direito de patente52, a discricionariedade legislativa de que os Estados 

dispõem permite-lhes consagrar um regime de esgotamento internacional seletivo ou 

condicionado, como ocorre, por exemplo, na Suíça. Nesse aspecto, várias hipóteses se 

poderiam configurar, tais como a diferenciação do regime do esgotamento consoante a 

natureza do produto patenteado sujeito à importação. Nesse caso, as substâncias ativas 

objeto de patente no Estado da importação poderiam achar-se sujeitas a um regime de 

livre importação paralela, com exclusão de quaisquer outros bens (essa matéria será 

analisada no tópico seguinte). 

É, no entanto, verdade, que essa prática parece inconciliável com o 

princípio da independência dos direitos de patente, previsto no art. 4.°-bis/2 da 

Convenção da União de Paris, de 1883, com redação estabelecida na Conferência de 

Londres, de 193453. Isto se dá em razão de que o âmbito espacial circunscrito ao 

território do Estado cuja autoridade administrativa constituiu os direitos de 

propriedade industrial não podem ser condicionado ou limitado por atos praticados no 

estrangeiro.  

Pode-se, até mesmo, dizer que a circunstância de um direito de patente 

se haver exaurido no território de um determinado Estado contratante da referida 

Convenção não tem qualquer impacto no direito de patente sobre a mesma invenção 

vigente em outro Estado contratante54. Assim, o fato de uma patente se haver exaurido, 

51 Nos termos do regime português da concorrência, previsto na Lei n.° 18/2003, o eventual 
ilícito seria imputado como aplicação de condições discriminatórias de preço relativamente a prestações 
equivalentes, configurável como abuso de dependência econômica ou abuso de posição dominante. 

52  Em que o titular conserva, em qualquer caso, o direito de impedir a importação dos produtos 
objeto da patente (ou dos produtos obtidos a partir do processo patenteado). Porém, corre-se o risco de, 
por exemplo, o titular da patente adotar condutas anticompetitivas, fazer rarear o fornecimento e a 
disponibilidade das substâncias ativas ou distribuir os medicamentos não sujeitos a receita médica, a 
preços excessivamente elevados. 

53 Cf. Nuno Pires de CARVALHO, The TRIPS Regime of Patent Rights. 3.ª ed. ... op. cit. p. 188 
e 189. 

54 Todavia, também não se pode esquecer de que os Estados contratantes do TRIPS (e, logo, 
contratantes do acordo que criou a OMC) não estão obrigados a respeitar o princípio da independência 
dos direitos de propriedade intelectual, para fins de esgotamento desses direitos, nos termos do art. 6.° 
deste Acordo TRIPS. Os Estados contratantes do TRIPS acham-se apenas adstritos à observância dos 
princípios do tratamento nacional e da nação mais favorecida. 
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por exemplo, no Japão55 não significa que o mesmo titular dessa patente não possa 

impedir a importação paralela dos lotes desse medicamento (colocados, pela primeira 

vez, no Japão) para o Reino Unido.  

Registre-se, porém, que o art. 4.°-bis da Convenção da União de Paris 

foi introduzido na Conferência de Bruxelas em 1901, tendo sido clarificado na 

Conferência de Washington, em 1911. Ora, o n.° 2 do citado artigo esclarece que essa 

independência dever ser interpretada no sentido de que a “carta de alforria” espacial 

do direito de patente se projeta apenas com relação aos motivos de invalidação e da 

duração da patente. Ele não impede que vicissitudes ocorridas no estrangeiro possam, 

de alguma maneira, influenciar a patente concedida nesse Estado.  

Nesse sentido, veja-se o tradicional (e hoje excepcional) caso das 

patentes de revalidação. Sua reminiscência no Brasil é dada pelas denominadas 

patentes pipeline, concedidas para proteger ingredientes ativos (especialmente, de 

medicamentos retrovirais para combater o HIV/SIDA). Tais medicamentos já haviam 

sido divulgados no exterior, no dia 1.º de janeiro de 1995 (data da entrada em vigor do 

Acordo TRIPS, no Brasil), mas que ainda não tinham sido objeto de autorização de 

comercialização. Como foi visto, a novidade absoluta (ou planetária) é um requisito 

substancial de patenteabilidade, devendo ser considerado o estado da técnica em todo 

o planeta na data da prioridade ou na data do pedido de patente.  

Ora, nada impede que o direito interno de um Estado contratante do 

TRIPS (ou da Convenção da União de Paris) preveja a produção de efeitos, no seu 

território, de atos praticados no estrangeiro relativamente ao objeto da mesma 

invenção. O artigo 4.°-bis da referida Convenção refere-se à existência (e duração) dos 

direitos de patente nacionais. A doutrina do esgotamento é relativa aos atos e condutas 

que limitam ou condicionam a ulterior exploração econômica do direito industrial, no 

que respeita aos concretos produtos comercializados sob a patente.  

A referida Convenção é, na verdade, totalmente omissa quanto à 

questão do esgotamento e aos limites de exploração econômica dos direitos de patente, 

ao contrário do Acordo TRIPS. Todavia, o seu art. 6.° somente serve para impedir que a 

conduta de um Estado contratante, relativa ao acolhimento de um dos regimes 

(internacional, regional ou nacional) do âmbito do esgotamento dos direitos de 

55  Em razão da introdução, no comércio desse país, de um determinado medicamento pelo titular 
da patente farmacêutica (ou por um seu licenciado). 
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propriedade intelectual, possa ser alvo de queixa e de submissão ao mecanismo de 

resolução de litígio instituído por meio desse Acordo. Assim, os Estados signatários do 

Acordo que cria a OMC não podem ser punidos, com base nesses mecanismos de 

resolução, pelo simples fato de introduzirem no seu direito interno um determinado 

regime jurídico atinente ao esgotamento dos direitos de propriedade intelectual. 

Ainda com relação ao esgotamento internacional e seus eventuais 

benefícios cabe uma observação. Se é verdade que a faculdade jurídica de proibir a 

importação do objeto da patente previne a entrada de produtos contrafeitos no Estado 

onde uma patente (nacional) foi concedida, também é verdade que essa faculdade 

jurídica não deve seguir um regime diferente das restantes faculdades jurídicas 

principais outorgadas ao titular da patente, concernente à fabricação e à 

comercialização dos produtos.  

Se, de acordo com a doutrina do exaurimento do direito de patente, a 

primeira comercialização do objeto da patente exaure os direitos de exploração 

econômica da patente relativamente a esses mesmos produtos, e admitindo que tal 

esgotamento ocorre quando os produtos são fabricados no estrangeiro, daí decorre que 

o direito de proibir a importação desses produtos também é abrangido por esse 

exaurimento. Tal se dá em razão de que essa faculdade jurídica não tem vida própria 

separada dos demais direitos do titular da patente. Dito de outra maneira, o direito de 

importar não se esgota apenas com a primeira importação, mas com a primeira 

comercialização (autorizada pelo titular da patente) no Estado onde a patente tenha 

sido outorgada. 

A clarividência desse argumento parece, aliás, notória nos casos de 

reimportação. Imagine-se, por exemplo, a hipótese de os medicamentos fabricados no 

Brasil serem comercializados, pela primeira vez, neste país pelo titular da patente e, em 

seguida, serem exportados para Moçambique, sendo, posteriormente, reimportados, 

por uma outra sociedade para o Brasil56. Nessa hipótese, o titular da patente não pode 

impedir a reimportação desses mesmos medicamentos para o Brasil, para, nele, serem 

utilizados em populações carentes. 

Convém lembrar que os Acordos do GATT e do Tratado que cria a 

OMC têm como objetivo a remoção de barreiras ao comércio internacional, mesmo o 

comércio de produtos protegidos por direitos de propriedade intelectual. Observe-se 

56  Porque, por exemplo, os mecanismos de aquisição e distribuição dos medicamentos pelo 
Ministério da Saúde de Moçambique não funcionaram. 
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também que o próprio art. 7.° do Acordo TRIPS sugere uma ponderação de interesse e 

valores (por exemplo, inovação tecnológica, transferência de tecnologia, saúde 

pública). Mas isso, de  forma alguma, permite interpretar tais normas como proibitivas 

de importações paralelas de produtos colocados no mercado pelo titular da patente (ou 

por outrem com o seu consentimento) num país onde este goza de proteção patentária.  

 

7. Conclusões 

 

Pelo exposto, pode-se concluir que seria preferível harmonizar o 

regime do exaurimento do direito de patente e, em geral, dos direitos de propriedade 

industrial. No entanto, a adoção de uma escala planetária de um irrestrito esgotamento 

internacional é, a nosso ver, impraticável. É que o titular dos direitos não poderia 

impedir a importação (paralela) dos bens, mesmo que estes tivessem sido colocados, 

por ele (ou por outrem com o seu consentimento), no mercado, pela primeira vez, num 

país onde não pudessem ser ou não estivessem protegidos pelo respetivo direito 

industrial.  

Um regime como esse modelo obrigaria o titular a obter proteção em 

todos os Estados providos de estruturas de fabrico e comercialização de produtos 

dessa natureza. Outrossim, também é injusta e impraticável a solução, segundo a qual 

o titular, a fim de evitar o exaurimento, teria que reservar contratualmente essa 

faculdade de os ulteriores adquirentes dos produtos.  

É claro que a proibição das importações paralelas é do maior interesse 

para os titulares de direitos de propriedade industrial. Todavia, esse interesse esbarra 

nos objetivos (do tendencial livre comércio) expressamente assumidos no Acordo do 

GATT e no Tratado que cria a OMC. A diferenciação dos mesmos produtos pelo preço 

poderá sempre ser alcançada pelo titular, bastando, para essa finalidade, selecionar os 

locais onde, pela primeira vez, os produtos sejam comercializados. Além disso, tal 

diferenciação nos preços, desejada por qualquer titular de patente ou marca, não 

significa mais do que um subsídio dos consumidores dos países mais desenvolvidos 

aos consumidores dos países em desenvolvimento ou menos desenvolvidos.  

No âmbito do interesse coletivo, a (desejável) democracia dos 

mercados é combatida pela (indesejável) ditadura empresarial. Esquecemo-nos, porém, 

de que as empresas societárias respondem, acima de tudo, aos interesses dos seus 
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sócios ou acionistas, e não aos interesses gerais da coletividade. Um quadro de 

equilíbrio e de ponderação dos diversos interesses divergentes pode passar por 

impedir a importação paralela de produtos colocados, pela primeira vez, tanto em 

mercados de países em que o titular (no país da importação) não desfruta de qualquer 

proteção por direito de patente, quanto em Estados onde essa colocação seja realizada 

sob licença compulsória. De igual sorte, a importação paralela, no âmbito do 

esgotamento internacional de direitos de patente, também deverá ser condicionada em 

países cuja legislação preveja esquemas rígidos de controle de preços dos produtos. 
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