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RESUMO 

No contexto de se tentar compreender a proposta de patentes ao desenvolvimento de drogas 

para doenças negligenciadas, o presente trabalho visa, por meio da análise substancial da 

política de propriedade intelectual adotada pela entidade “Drugs for Neglected Diseases 

initiative”(DNDi), compreender e demonstrar como a DNDi se insere no contexto relacional 

entre amor e Direito no que se refere ao modo pragmático como aborda as questões 

concernentes às possíveis aquisições de patente e termos de licenciamento, por vias da 

particularização dos casos em que está envolvida, de acordo com o marco desenvolvido por 

Zenon Bankowski no livro “Vivendo Plenamente a Lei”. 

 

PALAVRAS-CHAVE: amor; direito; DNDi; doenças negligenciadas; propriedade 

intelectual. 

 

ABSTRACT  

This paper aims to analyze how "Drugs for Neglected Diseases initiative" (DNDi) behaves in 

a context of tension between love and law, considering pragmatic decisions involving 

acquisitions and licenses of patent rights. In order to understand the praxis of patent rights and 

the scarcity of drugs for neglected diseases, it is essential to implement substantial analysis of 

critical data which can be found on the website of DNDi so as to reveal how intellectual 
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property policy is elaborated by this institution, according to the framework developed by 

Zenon Bankowski in "Living Lawfully". 
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1 Introdução 

 

Emprega-se o termo doenças negligenciadas – apesar de não consensual
5
 - em 

referência às doenças causadas por agentes infecciosos e parasitários (vírus, bactérias, 

protozoários e helmintos) responsáveis por endemias em populações menos abastadas que 

vivem, sobretudo em países em desenvolvimento, como o Brasil e outros países das 

Américas, da Ásia e da África. Este termo, por sua vez, foi usado pela primeira vez no ano de 

1970, por um programa da Fundação Rockefeller como “the Great Neglected Diseases”, 

coordenado por Kenneth Warren
6
. Assim, a despeito de a aplicação do termo ser 

relativamente recente, ele se refere às doenças que atingem os países mais pobres do globo, 

como, por exemplo: a doença de Chagas, a doença do sono, a leishmaniose, a malária, a 

filariose, a esquistossomose, a hanseníase, a tuberculose, a dengue, a febre amarela, a AIDS, a 

ascaríase, a tricuríase, a necatoríase, a ancilostomíase, o tracoma, a dracunculíase e a úlcera de 

buruli. 

De acordo com a definição da Organização Mundial de Saúde (OMS), Saúde 

Pública “é a arte e a ciência de prevenir doenças, prolongar a vida, possibilitar a saúde e a 

eficiência física e mental através do esforço organizado da comunidade” 
7
. Portanto, partindo 

deste pressuposto, pode-se definir que as doenças negligenciadas são um problema global de 

saúde pública, ao passo que são atribuídas a essa classe de doenças a incapacitação e as 

mortes de milhões de pessoas em todo o planeta, chegando ao número de mais de 1 milhão de 

mortes por ano (PONTES, 2009, p. 69).  

Este elevado número de mortes dá-se principalmente pela falta de mecanismos 

qualificados disponíveis para o diagnóstico e para o tratamento dessas doenças, em função da 

pouca quantidade e da ineficiência das políticas públicas existentes para incentivar os 

investimentos na pesquisa e desenvolvimento (P&D) de medicamentos para doenças 
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negligenciadas e, principalmente, em razão do desinteresse da indústria farmacêutica, tendo 

em vista o baixo poder de compra dos principais afetados por essas moléstias, como é 

evidenciado em estudos desenvolvidos pelo Instituto George para a Saúde (PONTES, 2009, p. 

69). Na Austrália, a pedido da Fundação Bill e Melinda Gates, chegou-se a conclusão de que 

apenas 5% dos recursos globais investidos para a pesquisa e desenvolvimento (P&D) de 

medicamentos para doenças negligenciadas são oriundos da iniciativa privada. Sendo assim, 

este estudo ressalta que a quase totalidade dos investimentos nesse tipo de medicamento é 

oriunda de instituições filantrópicas, que correspondem a 54% do total e também de 

organizações públicas, que são responsáveis por 41% desses investimentos. 

Neste contexto, portanto, em 2003, surge a “Drugs for Neglected Diseases 

initiative”(DNDi), como iniciativa insurgente a este modelo consolidado de se tratar o caso 

das doenças negligenciadas. A DNDi, sediada em Genebra, conta com a união de esforços de 

sete organizações de diferentes países, sendo cinco dessas instituições do setor público - a 

Fundação Oswaldo Cruz do Brasil, o Conselho Indiano de Pesquisa Médica da Índia, 

o Instituto de Pesquisas Médicas do Quênia, o Ministério da Saúde da Malásia e o Instituto 

Pasteur da França -; uma organização humanitária internacional independente – os Médicos 

Sem Fronteiras – e, finalmente, uma organização internacional dedicada à pesquisa - 

o Programa Especial para Pesquisa e Treinamento em Doenças Tropicais (TDR) do Programa 

das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).  

Deste modo, a DNDi é uma parceria sem fins lucrativos, guiada pelas necessidades 

dos pacientes, dedicada à pesquisa e ao desenvolvimento (P&D) de medicamentos e que está 

desenvolvendo novos tratamentos para a malária, leishmaniose visceral (LV), doença do sono 

(tripanossomíase humana africana, THA) e doença de Chagas.
8
 

Assim, o presente trabalho buscará fazer uma análise da Política de Propriedade 

Intelectual (PI) da DNDi, sob a luz da obra “Vivendo Plenamente a Lei” de Zenon 

Bankowski, especialmente no que tange à tensão e à interconexão existente entre o Amor e o 

Direito, em face à aparente oposição entre a certeza normativa jurídica e a contingência 

amorosa. Neste sentido, serão postas as regras institucionais de conduta da DNDi, em relação 

a sua política de patentes, sob a doutrina bankowskiana, visando analisar sua colocação em 

conformidade com o Direito, em uma vivência plena desta tensão, presente em seu 

comportamento oficial diante do mercado patentário. Tendo em vista que a iniciativa 

abandona a normatividade legalista e passa adentrar a chamada zona intermediária da 

                                                 
8
 http://www.dndial.org/pt/sobre-a-dndi/panorama.html 

http://www.fiocruz.br/
http://www.icmr.nic.in/
http://www.kemri.org/
http://www.moh.gov.my/
http://www.pasteur.fr/
http://www.pasteur.fr/
http://www.who.int/tdr


legalidade, com todas as incertezas inerentes à contingência amorosa e também com respeito 

à finalidade das regras - sem o apego estéril às suas formas de manifestação no status quo. 

Diante do exposto, em um primeiro momento, será feita uma exposição sobre a 

concepção bankowskiana de legalismo e de legalidade, bem como uma análise detida das 

nuances oriundas da tensão entre Direito e Amor, de acordo com a obra “Vivendo Plenamente 

a Lei” (BANKOWSKI, 2007). Depois, far-se-á necessária uma contextualização histórico-

institucional da DNDi, com ênfase em seus ideais e objetivos precípuos, em relação aos 

demais atores da seara de P&D de medicamentos voltados ao combate de doenças 

negligenciadas, que, em contraste com o atual modelo patentário, funcionará como alternativa 

à política de propriedade industrial vigente. Ademais, somando-se a este ponto, através de 

uma análise critica, será feita a convergência de todo o referencial teórico exposto em uma 

interpretação construtiva das normas desenvolvidas, aprovadas e disponibilizadas pela própria 

DNDi, que regulam a aplicação de sua respectiva política de propriedade intelectual (PI). 

Enfim, surgirá, como resultado desta análise, o contraste da eficiência da política 

adotada pela DNDi, em relação à prática usual e excludente do mercado patentário, conforme 

a tensão bankowskiana entre o Amor e o Direito. Com efeito, apesar de esse novo modelo ser 

sugerido como uma boa alternativa de política para a P&D de medicamentos para doenças 

negligenciadas, será demonstrado também que esta iniciativa não se exime das dificuldades e 

das incertezas durante a empreitada de romper criativamente com a política vigente. Ao 

contrário, será exposto como esta opção política da entidade resultou no enfrentamento de 

novos desafios, que precisam ser suplantados diariamente pela sua equipe. No entanto, de 

acordo com o marco teórico escolhido, será evidenciado como estes desafios devem ser 

tratados com normalidade, pois são elementos essenciais de qualquer empreendimento social 

que pretenda assumir para si um comportamento de acordo com o Direito. 

 

 

2 Legalismo e Legalidade: A relação entre o Direito e o Amor 

 

Durante toda a obra de Zenon Bankowski (2007), “Vivendo Plenamente à Lei”, pode-

se constatar uma análise sobre o conceito de legalismo e de legalidade, sob a égide das 

nuances existentes na relação entre o Amor e o Direito, que se estende pelos diferentes 

capítulos do livro, sempre sendo inseridos e analisados criticamente em contextos distintos. 

Ainda, o autor gera questionamentos desafiadores a todos aqueles que se debruçam 

seriamente sobre suas reflexões, não se privando de quaisquer artifícios para se manifestar 



sobre os temas tratados, fazendo uso, por exemplo, de parábolas, de passagens religiosas, da 

mitologia grega e de casos concretos do cotidiano jurídico. No entanto, é em seu terceiro 

capítulo, denominado “Legalismo e Legalidade”, que o autor se propõe a analisar detidamente 

esses conceitos, asseverando, pois, a importância desta parte da obra para que se possa 

compreender o que virá adiante.  

Não obstante a visão tradicional da ciência jurídica traga consigo uma necessária e 

completa oposição entre Direito e Amor, simplificando essa complexa relação em uma lógica 

binária de exclusão mútua entre essas duas esferas, é necessário que se supere essa concepção 

para que este trabalho cumpra a sua função. Decerto, de acordo com a diretriz proposta por 

Bankowski, far-se-á necessário transcender essa visão para que se possa assumir uma nova 

perspectiva na relação entre o Direito e o Amor.  

O Direito não será compreendido meramente como um sistema heterônomo de regras 

e, além disso, a atitude de se “viver conforme o Direito” (living lawfully) não será 

necessariamente compreendida como uma ação legalista. O Direito será adotado em sua 

completude e complexidade, sem mutilações oportunas que visem facilitar sua compreensão e 

regramento. E o Amor, por sua vez, não será concebido como caos - como condição 

excludente da racionalidade, da certeza jurídica e da segurança normativa proporcionada por 

aqueles que decidem viver uma vida em conformidade com o Direito. Da superação dessa 

relação dicotômica, ver-se-á surgir uma relação de complementaridade, que culminará em 

uma “nova” forma de se viver plenamente o Direito, chamada de legalidade. 

Inicialmente, segundo Bankowski, o legalismo é uma visão moral de mundo, que não 

está adstrita ao Direito. Portanto, o legalismo não está necessariamente ligado ao 

cumprimento indiscriminado de regras jurídicas. Antes, é concebido como uma ideologia que 

transcende a esfera do Direito e inunda a vivência política dos seres humanos, atravessando os 

relacionamentos interpessoais em todas as suas esferas, sejam elas morais ou sociais. Ainda, 

segundo o autor, pode-se observar o legalismo todas as vezes que a confiança nas regras é 

levada longe demais, fazendo com que elas se tornem baluartes imutáveis de certeza, que 

devem ser seguidas a quaisquer custos, simplesmente por funcionarem como um fim em si 

mesmo. 

Segundo Judith Shklar (1967), em sua obra “Direito, Moral e Política”, fonte da qual 

Bankowski embasa boa parte de suas proposições, o legalismo se manifesta como uma atitude 

ética; que coloca, pois, o modelo de retidão social e pessoal como sinônimo de cumprimento 

de regras. Ademais, segundo a autora, essa visão de mundo legalista alcança seu auge nos 



sistemas jurídicos do mundo moderno, quando são sustentáculos daqueles que exaltam, 

participam e de alguma maneira influenciam as instituições jurídicas.  

Essa atitude legalista, portanto, trata de um desejo de apartar o Direito da política, das 

preferências e de coisas semelhantes que compõe o contexto no qual ele está inserido. Aliás, 

como já explicitado supra, o legalismo não é exclusivamente uma forma de se encarar as 

regras jurídicas, podendo algumas concepções de moralidade também serem consideradas 

altamente legalistas. 

Além disso, em se tratando especialmente dessa característica da atitude legalista em 

seguir indiscriminadamente algum conjunto normativo simplesmente por concebê-lo como 

uma verdade absoluta, que deve ser naturalmente obedecido devido a sua própria natureza; 

cabe, neste acaso, analisar a própria compreensão de norma, bem como suas consequências. 

Neste sentido, Shklar (1967) evoca a tradição da filosofia ocidental para trabalhar o assunto, 

quando aponta Hobbes e Hume como representantes da ideia de que as normas são fundadas 

em paixões.  

Como ela própria alude em sua obra, esses autores consideram que a animalidade está 

fundamentalmente relacionada com o fato de se existirem regras específicas, isto é, segundo 

eles a sociedade está embasada em “virtudes artificiais”, que, apesar de não corresponderem 

diretamente com os impulsos animalescos dos seres humanos, são escadarias para os 

objetivos que estes próprios impulsos traçam para a existência de cada um. Assim, para David 

Hume, a razão é, e só poderia ser, escrava das paixões animalescas do homem, restringindo-se 

ao papel de servi-las e de obedecê-las.  

Diante do exposto, apreende-se que as regras são produtos do artifício humano, não se 

diferindo muito das normas que compunham rituais das sociedades primitivas. No entanto, é 

sabido que essas regras, apesar de artificiais, possuem um fim útil, que se manifesta quando as 

cumprimos sem qualquer atenção direta para o fim a que elas se prestam, tendo em vista sua 

natureza mediata de se alcançar os objetivos primitivos da sociedade que estão vigendo, não 

se configurando, pois, como um arcabouço que encontra em si o fim de sua própria existência, 

ao passo que depende de um objetivo a posteriori que lhe dê sentido.  

Sendo assim, cumpre destacar a relação desta conclusão com a definição de legalismo 

apresentada por Judith Shklar dada a sua inerente característica em seguir as regras como se 

não possuíssem mais desdobramentos e significações, como um bem em si mesmo, podendo 

chegar ao extremo de irracionalmente seguirem normas que não mais correspondem a um 

objetivo desejável pela comunidade, seja pela sua obsolescência no tempo seja pela sua 



ineficácia diante das tentativas frustradas de se alcançarem os objetivos responsáveis 

originariamente por cunhá-las.  

Aliás, como se poderá observar a seguir no caso das patentes de medicamentos para 

doenças negligenciadas, que, apesar de possuírem o objetivo precípuo de estimularem a P&D 

de medicamentos, não cumprem essa função, obstruindo e, até mesmo, inviabilizando a 

obtenção desses medicamentos à população menos abastada, que sofre sistemicamente com 

um determinado tipo de doença, devido ao desestímulo econômico promovido sobre a 

iniciativa privada, diante da atual política de propriedade intelectual existente no país. 

Para além destas questões específicas que deverão ser tratadas adequadamente mais 

adiante, Bankowski (2007), alicerçado pelo raciocínio de Judith Shklar (1967), demonstra 

como é sedutora essa imagem objetiva e imparcial que é emanada da concepção formalista 

inerente ao legalismo. É flagrante, pois, como as regras passam a ter uma nova função, 

possibilitando que os cidadãos se esquivem de suas próprias responsabilidades, sob a égide 

das regras sacramente consensuais das normas.  

Assim, o medo se torna um fortíssimo aliado do legalismo, impelindo os seres 

humanos a enxergarem nas normatizações uma forma de se evitarem os riscos imanentes ao 

convívio em sociedade, maximizando seus impulsos de defesa e concretizando-os em uma 

rotina cada vez mais ordenada e segura. 

Por outro lado, também são colocadas experiências diametralmente opostas, quando há 

negação completa da referida normatização. Neste caso, Bankowski traz consigo também a 

análise das situações em que a negação completa das regras leva os indivíduos a arroubos de 

irracionalidade. Muitas vezes esse comportamento vem trajado por justificações que se 

alicerçam no coração, nos sentimentos e na “vontade de poder”, mas acabam por degenerar-se 

e deságuam em uma irracionalidade completa.  

Essa compreensão se faz de extrema importância para o objeto de estudo em questão, 

ao passo que a negação completa de qualquer paradigma legal, poderá ser ineficaz também 

para se alcançarem os objetivos pretendidos, quando da negação original da norma. Isso 

significa que, ao se negar a normatividade em nome da substância do caso concreto, em que 

se busca a melhor e a mais eficaz justiça em vez da artificial certeza e da pretensa segurança 

jurídica, pode-se incorrer em uma irracionalidade tamanha que o próprio objeto almejado se 

torne mais distante, inviabilizado pela nova “regra” desenvolvida em negativa da anterior.  

Esta situação pode ser observada, por exemplo, nos casos em que ao se perceber que o 

mercado patentário é completamente ineficaz e prejudicial ao incentivo de P&D de 

medicamentos para doenças negligenciadas, nega-se completamente a possibilidade de 



negociar nesses termos com a iniciativa privada, numa postura abolicionista, correndo-se o 

risco também de impossibilitar a obtenção desses medicamentos pelo público mais 

vulnerável, talvez, justamente, por falta de parcerias que pudessem viabilizar, em termos 

específicos, com máxima conformidade entre o interesse público e o privado, em um 

determinado caso concreto. 

Não obstante o conteúdo exposto até aqui, Zenon Bankowski deixa bem clara a sua 

intenção em desmistificar essa aura negativa da atitude legalista. O autor tenta demonstrar que 

não há nada de perverso no legalismo, aliás, a busca pela certeza e pela segurança tem seu 

lugar e são de fundamental importância para a legalidade; aliás, de acordo com o autor, são 

impossíveis de serem totalmente afastadas. Segundo as próprias palavras de Bankowski: 

Estado e outras organizações sociais duradouras devem ordenar-se de um modo 

inteligível para aqueles que são governados, mesmo quando, nas formas 

democráticas de organização, as pessoas governadas participam simultaneamente do 

governo. Nessa medida, o legalismo que insiste nas regras, bem como na sua 

obediência por quem detém o poder no governo, não representa nada além de uma 

insistência na legalidade, a qual, por sua vez, é uma verdadeira virtude em estruturas 

do governo. (BANKOWSKI, 2007, p. 60) 

Em se tratando especialmente do Direito, não são raros aqueles que não concebem a 

possibilidade de a normatividade jurídica conter dentro de si a potencialidade da interpretação 

criativa e, consequentemente, a incerteza inerente ao contexto social no qual está inserido. 

Para alguns, como alude Bankowski, talvez seja uma questão simplificada: ou o direito é certo 

e absoluto, capaz de nos trazer consenso e segurança jurídica através do respeito a suas regras, 

ou ele não é nada. No entanto, esta forma de enxergar e viver plenamente o Direito, trazida 

por Bankowski, é um convite para que todos admitam a incerteza contida nele. Mais do que 

isso, é um apelo para que esta flexibilidade do Direito seja celebrada, em detrimento de 

frágeis consensos rogados pelos impulsos defensivos de uma determinada comunidade. 

Obviamente, Zenon Bankowski (2007) ressalta que em caso de irracionalidade ou de 

apego exagerado à forma normativa, em que os princípios e ideais das regras são esquecidos e 

deixados de lado pelo seu intérprete, aplicador ou seguidor, o arcabouço normativo poderá ser 

usado em prol da tirania, comprometendo o precípuo objetivo das instituições e das regras em 

geral. 

Destarte, chega-se à legalidade, como pode indicar o próprio autor mais 

adequadamente no trecho que se segue:  

Vamos supor que não haja nenhum porto seguro e que tenhamos que nos dirigir a 

uma zona onde não podemos estar certos de que a resposta correta aparecerá, uma 

zona onde mantemos todas as razões e princípios em tensão, não utilizando um em 

detrimento dos outros, uma zona que inclui o próprio legalismo (BANKOWSKI, 

2007, p. 151). 



A zona a que se refere Bankowski acima é a zona que Gillian Rose (1992, apud 

BANKOWSKI, 2007, p. 151) denomina “intermediária” (middle), na qual a contingência do 

amor rompe as fronteiras seguras da regra, fazendo sentido apenas por conta da existência da 

própria norma. Isso significa que a contingência amorosa só encontra expressão e significado 

em oposição à certeza do Direito. Esta é, portanto, a zona intermediária da legalidade, em que 

reside uma ruptura criativa da norma, sem negá-la anarquicamente e nem mesmo segui-la 

cegamente. É como se o tédio do Direito sucumbisse à vivacidade do Amor, que não seria tão 

extraordinária se não fosse essa complementação jurídico-amorosa.  

Com este embasamento teórico, pois, será estabelecida uma análise crítica da política 

adotada pela DNDi sobre questões concernentes à propriedade intelectual (PI), 

disponibilizada em língua portuguesa, no site do seu Escritório Regional da América Latina - 

http://www.dndial.org -, através de adequada publicização em espaço próprio, alocada sob a 

aba “Política sobre propriedade intelectual”, que serve de espécie ao gênero “Políticas da 

DNDi”, por sua vez inscrito sob a aba “DNDi NO MUNDO”, presente na sexta coluna da 

página inicial do site. Neste contexto será analisado cada item do referido documento. Com 

efeito, em um primeiro momento, serão trazidos a lume os princípios gerais estabelecidos 

como norte de conduta pela entidade, servindo ambos de bússola para todas as atividades da 

DNDi em relação à política de propriedade industrial. E, em um segundo momento, serão 

analisados os princípios básicos decorrentes destes princípios gerais, que correspondem à 

atuação “caso a caso” da DNDi, passando a traduzir o modelo de atividade da organização. 

Desta maneira, estes e outros aspectos dispostos no documento em questão serão 

diagnosticados sob a perspectiva bankowskiana de legalidade, em contraste com a atual 

atitude legalista do mercado de patentes. Os itens do documento, portanto, serão analisados 

sob a tensão proposta entre o Amor e o Direito, ocasião em que se tratará o modo tradicional 

de se lidar com a propriedade industrial na P&D de medicamentos para doenças 

negligenciadas como sendo uma opção das organizações sociais por uma atividade legalista, 

com apego excessivo às regras dispostas no ordenamento jurídico pátrio vigente, em 

detrimento do contexto social no qual a mesma está inserida. Da mesma forma, também será 

classificada como legalista a atitude que venha a negar completa e absolutamente a forma 

como se estrutura o atual mercado de patentes, tanto em seu aspecto jurídico, quanto em seu 

aspecto econômico, ao passo que será entendida como outra maneira de as organizações se 

afastarem de seu contexto social, em desconformidade com os objetivos almejados 

inicialmente de se suprir as demandas reais da comunidade.  

http://www.dndial.org/


Neste ínterim, ainda sob a ótica de Zenon Bankowski, será entendida como 

legalidade a disposição normativa que corresponda às práticas que procurem se situar em uma 

zona intermediária entre a certeza jurídica e a contingência amorosa. No caso estudado, 

especificamente, seria uma conduta dentro da legalidade a postura adotada pela DNDi, por 

exemplo, por se guiar pelos seus objetivos, em análise criteriosa “caso a caso” dos 

procedimentos a serem adotados em determinada situação. Isso significa que a DNDi possui 

um escopo originário que lhe dá sentido; e, por isso, não se deixa dominar pelas regras 

impostas pelo mercado patentário, não se resume às disposições normativas do Direito e não 

se entrega ao caos da negação cega de mecanismos clássicos de se lidar com a propriedade 

industrial – ao passo que qualquer uma dessas práticas legalistas poderiam colocar em risco 

seu objetivo precípuo, de disponibilizar, de forma acessível, medicamentos para a população 

menos abastada do globo. 

 

 

3 DNDi e a zona intermediária de legalidade 

 

Apesar dos revolucionários avanços no que concerne à pesquisa e ao desenvolvimento 

de medicamentos nas últimas décadas, é evidente que os medicamentos essenciais para a cura 

e tratamento de diversas doenças que afetam a população carente no mundo ou têm um custo 

muito alto, ou são altamente tóxicos, já não são mais fabricados, ou são ineficazes. Diante 

dessas evidências constatadas a partir de sua experiência em campo, a organização Médicos 

Sem Fronteiras dedicou os recursos oriundos do Prêmio Nobel da Paz, em 1999, ao 

desenvolvimento de um modelo diferenciado de pesquisa e desenvolvimento de novos 

medicamentos para o combate das chamadas doenças negligenciadas, que culminou na DNDi. 

Doenças negligenciadas são aquelas que afetam de maneira desproporcional a 

população de países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. São elas a doença de Chagas, 

a doença do sono, a leishmaniose, a malária, a esquistossomose, a hanseníase, a tuberculose, a 

dengue, a febre amarela, a AIDS, entre outras. Essas doenças permanecem negligenciadas 

principalmente devido à inexistência de pesquisa em inovação de produtos farmacêuticos 

específicos à sua prevenção, cura ou tratamento. 

Fundada em 2003 e com sede em Genebra, a DNDi conta com uma equipe de 30 

pesquisadores científicos permanentes e diversos profissionais. A organização possui uma 

filial na América do Norte, quatro escritórios regionais no Quênia, Índia, Brasil e Malásia, e 



dois escritórios que apoiam projetos regionais na República Democrática do Congo e no 

Japão.
9
 

 O modelo de atuação da DNDi é um modelo alternativo à política legalista de 

propriedade intelectual, visto que as doenças negligenciadas, devido ao mercado pouco 

atrativo, ficam fora do âmbito de pesquisa e desenvolvimento promovidos pelos interesses de 

mercado. Apesar da existência de legislação específica que visa incentivar a P&D de 

medicamentos por meio da proteção patentária, essa proteção que teoricamente serviria de 

incentivo à produção de inovações não é capaz de atender à demanda das doenças ditas 

negligenciadas. 

 O sistema de patentes, que deveria funcionar como meio de estimular a inventividade, 

mostra-se extremamente falho. Isso porque segundo Denis Borges Barbosa (2003) em “Uma 

introdução à propriedade intelectual”, a patente seria uma espécie de contrato entre o inventor 

e a sociedade onde esta gozaria dos benefícios proporcionados pelo novo produto, enquanto o 

dono da invenção seria recompensado com o privilégio de fruição exclusiva do conhecimento 

que produziu. Ocorre que, ao invés de o resultado da política de propriedade intelectual ser 

um enriquecimento tecnológico e econômico de toda sociedade, o que se vê é um total 

abandono das pesquisas destinadas à produção de medicamentos para doenças que não 

possuem um mercado lucrativo, como se constata no caso das doenças negligenciadas. Neste 

sentido, pode-se observar como a regra jurídica desenvolvida para uma finalidade específica, 

acaba por contradizer, na prática, as próprias justificações que motivaram sua respectiva 

criação. E, portanto, na esteira trazida por Zenon Bankowski, será possível perceber como um 

eventual cumprimento de regras, sem ao menos existirem reflexões sobre as suas finalidades, 

pode significar um comportamento legalista bastante prejudicial aos objetivos precípuos da 

norma.  

 Seguindo essa lógica, mesmo que possam parecer abstratos os impactos das atitudes 

legalistas no âmbito da P&D de medicamentos para doenças negligenciadas, dados revelam 

que embora as doenças tropicais e a tuberculose, por exemplo, sejam responsáveis por 11,4% 

da carga global de doença, apenas 21 (1,3%) dos 1.556 novos medicamentos registrados entre 

1975 e 2004, foram desenvolvidos especificamente para essas doenças. Durante o mesmo 

período, 1.535 medicamentos foram registrados para outras doenças. 
10

A maioria maciça da 
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verba de pesquisa em saúde é destinada a doenças que atingem uma minoria do globo, que 

certamente não representa os pacientes das ditas doenças negligenciadas. 

 A ressalva que se faz ao modelo de propriedade intelectual, principalmente no que 

tange às patentes de medicamentos para doenças negligenciadas, é que a proteção do direito 

do inventor não deve ser um fim em si mesmo, pois a concessão de patentes deve servir ao 

desenvolvimento e à inovação, seu objetivo primordial. Assim, buscam-se alternativas para 

devolver à pesquisa e ao desenvolvimento sua função social, em conformidade com o Direito, 

em uma zona intermediária da legalidade. Esta zona, por sua vez, abriga, concomitantemente, 

tanto a busca pela previsibilidade jurídica, por meio das regras previamente constituídas pelas 

instituições jurídicas, políticas e econômicas; quanto a contingência amorosa, que confere ao 

intérprete normativo o poder de fazê-lo sob as particularidades do contexto social no qual está 

inserido. 

 Ademais, as doenças negligenciadas são um problema global de saúde pública, mas a 

P&D das indústrias farmacêuticas é orientada quase sempre pelo lucro, estando o setor 

privado focado nas doenças globais para as quais medicamentos podem ser produzidos e 

comercializados com geração de lucros. Com baixo poder aquisitivo e sem influência política, 

o mercado dos acometidos por doenças classificadas como negligenciadas não consegue gerar 

o retorno financeiro exigido pela maior parte das empresas farmacêuticas, e muito menos tem 

o poder de exigir delas atenção para o problema. 
11

 

 Frente à ineficácia do instituto das patentes farmacêuticas, a DNDi surgiu como uma 

alternativa ao tradicional modelo legalista da política de propriedade industrial. A organização 

trabalha para conscientizar a população sobre as doenças extremamente negligenciadas e lutar 

por um maior envolvimento do setor público. A iniciativa elege como fundamental a liderança 

política para definir as prioridades de saúde global, estimular P&D, criar mecanismos de 

financiamento sustentável, e garantir acesso equitativo aos medicamentos essenciais.
12

 

 Diversos atores contribuem com este modelo sem fins lucrativos dirigido pelo setor 

público com o objetivo de ampliar a consciência acerca da necessidade de P&D de 

medicamentos para aquelas doenças que ficam fora do âmbito de pesquisa e desenvolvimento 

promovidos pelos interesses de mercado. Tais atores são: a Fundação Oswaldo Cruz - Brasil, 

o Conselho Indiano de Pesquisa Médica, o Instituto de Pesquisas Médicas do Quênia, 

o Ministério da Saúde da Malásia, o Instituto Pasteur – França, a organização Médicos sem 

Fronteiras (MSF) e finalmente o Programa Especial para Pesquisa e Treinamento em Doenças 
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Tropicais (TDR) do PNUD – Banco Mundial – OMS. A DNDi busca diversificar seu 

financiamento incluindo doações em dinheiro, premiações, contribuições não financeiras, 

bolsas de estudo, legados de indivíduos, governos, institutos públicos, empresas, fundações, 

ONGs e mecanismos alternativos de financiamento. 
13

 

 A DNDi busca preencher as lacunas existentes em relação à P&D de medicamentos 

essenciais para essas doenças por meio da coordenação de projetos de pesquisa e 

desenvolvimento de fármacos em colaboração com a comunidade internacional de pesquisas, 

o setor público, a indústria farmacêutica e outros parceiros importantes. Trata-se, portanto, de 

uma grande parceria entre diversos institutos, sejam eles públicos ou privados, com o intuito 

de completar as brechas que a política de patentes farmacêuticas deixou, utilizando do seu 

contexto social para conseguir alcançar seus objetivos precípuos, sem se apegar 

imediatamente a nenhum tipo de regramento, enquanto fim em si. Afinal, na zona 

intermediária de legalidade, entende-se que não há de se falar em cumprimento de regras 

exclusivamente por conta de suas respectivas naturezas, devendo-se sempre levar em 

consideração a finalidade da norma, seja ela uma regra moral ou jurídica.  

Sendo assim, como uma organização independente e sem fins lucrativos, a 

organização tentará garantir que os produtos, resultados das pesquisas, sejam disponibilizados 

como mercadorias públicas, sempre que possível. Portanto, diferentemente do que ocorre no 

modelo de patentes, há um peso muito menor para a proteção do inventor contraposto ao foco 

na distribuição de medicamentos para a população carente com custo reduzido ou, até mesmo, 

com custo zero. A meta é retirar do medicamento a carga de mercadoria lucrativa que ele tem 

quando alvo de uma política de propriedade intelectual tradicional. 

 A DNDi, na contramão desse modelo que negligencia doenças as quais não geram 

lucro, estabelece sua própria política de propriedade intelectual, que se constitui numa opção 

alternativa com vistas a sanar as falhas mercadológicas. O trabalho da organização segue 

parâmetros diferenciados, a começar pelo estabelecimento da missão de desenvolver novos 

tratamentos que sejam seguros, efetivos e acessíveis financeiramente, e garantir o acesso 

igualitário a estes tratamentos.
14

  

 A DNDi, na tentativa de buscar novos horizontes interpretativos para as patentes 

farmacêuticas é orientada por dois princípios gerais: o acesso a medicamentos de forma 

equitativa e o desenvolvimento de conhecimento acessível, que se torne bem público sempre 

que possível. Pode-se dizer, então, que a abordagem da organização sobre a propriedade 
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intelectual (PI) será pragmática, atentando-se inteiramente para a finalidade de suas ações. As 

decisões relacionadas a possíveis aquisições de patente, propriedade e termos de 

licenciamento serão feitas caso a caso, como Bankowski define ser uma maneira bastante 

eficaz de se lidar com os riscos decorrentes de uma vida em conformidade com o Direito, de 

acordo com todos os desafios apresentados dentro da zona intermediária de legalidade 

proposta anteriormente. A DNDi pretende, assim, colocar as necessidades dos pacientes 

negligenciados em primeiro lugar e negociará com seus parceiros para obter as melhores 

condições para eles.
15

 

 A partir dos princípios gerais e da atuação ‘caso a caso’, foram desenvolvidos 

princípios básicos que traduzem o modelo de atuação da organização, através dos quais 

podemos exemplificar o exposto até aqui. São eles:  

 A DNDi vai assegurar que os resultados do trabalho realizado sob sua 

responsabilidade sejam difundidos da forma mais ampla possível e seus produtos 

rapidamente disponibilizados a preços acessíveis nos países em desenvolvimento. 

Quando a aquisição de PI não for necessária para promover sua missão e objetivos, a 

DNDi se empenhará para garantir que o resultado do seu trabalho seja colocado e 

mantido em domínio público. No entanto, é possível que a promoção dos objetivos e 

da missão da DNDi, às vezes requeira a proteção patentária dos produtos 

desenvolvidos. Diante dos custos envolvidos, o patenteamento será provavelmente a 

exceção e não a regra. Outros tipos de proteção não patentária, tal como informações 

confidenciais (segredos comerciais) e direitos autorais, também deverão ser 

considerados.  

 Para tornar útil o resultado do seu trabalho e encorajar a comunidade científica a se 

engajar em pesquisas adicionais ou a dar seguimento à pesquisa no campo das 

doenças negligenciadas, a DNDi buscará - quando possível e sem minar seus 

princípios de aquisição de PI - difundir suas pesquisas por meio de publicações, 

apresentações, internet e outros canais apropriados.  

 A DNDi não pretende financiar suas pesquisas e operações por meio de renda 

proveniente de PI. Apesar de constituir uma exceção e não regra, patentes poderão 

ser solicitadas para reforçar a capacidade da DNDi de manter o controle do processo 

de desenvolvimento e de negociar com os parceiros.  

 Quando a PI for gerada através de projetos de pesquisa financiados pela DNDi, ela 

deveria ser usada para auxiliar a Iniciativa a cumprir sua missão. Para isto, a DNDi 

vai buscar estratégias criativas e inovadoras para que os frutos dos projetos de 

pesquisa sejam prontamente disponibilizados para pacientes afetados pelas doenças 

negligenciadas. Isso significa evitar abordagens demasiado caras, estratégias de PI 

restritivas, ou outras questões que possam inibir ou atrasar a adoção rápida da 

invenção em benefício dos países em desenvolvimento.
16

 

  

 Tais princípios gerais devem ser analisados à luz da proposta de Bankowski, a saber, a 

zona intermediária da legalidade. Nesse contexto, a DNDi se organiza, tendo por objetivo a 

celeridade da disponibilização do produto para aqueles que dele necessitem como forma de 

sobrevivência, ou mesmo, de vida digna. A partir disso, percebe-se um comprometimento 

com os vulneráveis destinatários de sua política de intervenção no domínio econômico. 
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Aproxima-se a DNDi da lógica jurídico-amorosa, ao tentar utilizar instrumentos tradicionais 

da legislação e a reinterpretá-los de forma a atender o objetivo final de todo arcabouço legal, a 

saber, a proteção do ser humano, como maior valor fundante das legislações mundiais.  

 No segundo tópico, a DNDi tenta estabelecer o equilíbrio, a partir da lógica da zona 

intermediária, quando se dispõe a difundir os resultados e os avanços em pesquisas sem 

comprometer os direitos de propriedade intelectual. O objetivo é o de, a partir de um processo 

de diálogo e de convencimento, demonstrar as várias possibilidades de ganho e de retorno em 

termos de propriedade intelectual e, assim, romper com a visão monológica de mercado e de 

lucros incorporadas pela estrutura legalista hoje amplamente difundida.  

 Por fim, nos dois últimos itens, a DNDi se estrutura num processo de ruptura com os 

mecanismos tradicionais de poder e de estrito legalismo. Revela sua capacidade de 

criatividade e de inovação no processo de captação de recurso e de alocação dos recursos para 

seu fim último, a saber, a promoção de novas drogas mais eficientes no combate e na 

prevenção de doenças negligenciadas. Nesse sentido, a DNDi se distancia da lógica estrutural 

de propriedade intelectual convencionalmente adotada e se transforma numa estrutura contra-

hegemônica no processo de construção de novas políticas de propriedade intelectual e de 

novas políticas de atenção às carências de saúde nos países desenvolvidos. Nesse contexto, as 

ideias de contingência amorosa e previsibilidade de expectativas se equilibram numa perfeita 

zona intermediária na qual a produção de drogas para doenças negligenciadas se torna não um 

incentivo dado ao mercado de indústrias farmacêuticas a partir de sua lógica mercantilista 

excludente, mas, pelo contrário, uma nova forma de atuar no mercado e de atrair novos 

parceiros na construção de uma dinâmica social mais igualitária e mais humana.  

 Em alguns casos, para cumprir sua missão, é necessário adquirir ou administrar e fazer 

valer a patente. Para isso a DNDi terá que negociar para estabelecer contratos e desenvolver 

pesquisas com seus parceiros de pesquisa, contratantes, colaboradores e fundadores; obter os 

direitos para trabalhar sobre moléculas e desenvolvê-las, incluindo facilitar o acesso da DNDi, 

ou de seus parceiros, a itens de pesquisa de propriedade dos seus detentores; bem como 

garantir acesso equitativo e a preços compatíveis com o poder de compra dos usuários dos 

produtos obtidos por meio de suas pesquisas. Destarte, ainda que seja feita a opção pelo 

patenteamento da substância ou do produto, a DNDi negociará com seus parceiros essas 

ressalvas a fim de tentar contornar a negligência de algumas doenças, congruentemente aos 

seus princípios gerais que norteiam suas atividades, mesmo inseridas em um determinado 



contexto jurídico, político, econômico e social.
17

 Assim sendo, constata-se aqui o processo de 

ruptura com o legalismo e a reconciliação com a contingência amorosa, o que, em última 

análise, reforça a lógica da interpretação criativa e a força da zona intermediária na aplicação 

do melhor direito no cotidiano da instituição. 

A negociação das cláusulas contratuais com os parceiros da DNDi será no sentido de 

assegurar que estes não utilizem a patente adquirida de forma a impedir o acesso equitativo 

dos que necessitarem aos produtos da pesquisa, ou que impeça dar seguimento a pesquisas, 

especialmente as relacionadas às doenças negligenciadas. Quando a propriedade intelectual 

significar uma barreira instransponível para a concretização da missão da DNDi, o projeto não 

será aceito. O respeito aos direitos formalmente garantidos deve ocorrer concomitantemente 

com a garantia de acesso ao produto, o que demonstra a efetividade da aplicação teórica da 

relação jurídico-amorosa acima exposta.  

Ainda segundo as diretrizes da DNDi, quando houver patente de invenção resultante 

do trabalho com comunidades sobre medicina tradicional ou sobre o patrimônio genético de 

alguma comunidade, a referida comunidade terá garantia do recebimento de todos os 

eventuais benefícios oriundos deste trabalho. 

  

 

4 Conclusão 

 

O debate acerca da propriedade intelectual, das falhas de mercado e da saúde, é, antes 

de tudo, um debate sobre o papel do direito. Essa discussão trata diretamente da vida de 

milhões de seres humanos que se veem assolados por esse tipo de enfermidade, especialmente 

os que vivem nas áreas mais pobres do globo e que são, portanto, hipossuficientes. 

Sob a perspectiva da compreensão da tensão e da complementariedade do Amor e do 

Direito de Bankowski, excluir da lógica estrutural da propriedade intelectual sua função social 

é inadmissível. O fim último de enriquecer tecnológica e economicamente a sociedade não 

deve ser afastado pela lógica de mercado que impera hoje. Com o propósito de restaurar a 

finalidade primordial das patentes diante de uma legislação rígida e falha é preciso agir com 

criatividade dentro da chamada zona intermediária da legalidade de Bankowski. Assim, 

mesmo que o instituto jurídico seja insuficiente para dirimir um conflito, é possível trabalhar 

pelo objetivo normativo indo além da letra da lei. Nesse sentido o amor se caracteriza como a 
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“ruptura criativa da Lei” (BANKOWSKI, 2007, p. 152), se contrapondo a “um tipo de 

anarquismo niilista e destrutivo” (BANKOWSKI, 2007, p. 152). 

O que se revela hoje é um paradoxo entre a base teórica e a utilização prática do 

instituto das patentes, e a tentativa é no sentido de buscar novos horizontes interpretativos que 

aproximem a prática do objetivo instituidor desse modelo. A forma de atuação da DNDi é um 

exemplo dessa busca, a organização atua paralelamente à política de propriedade intelectual, 

às vezes junto dela e por vezes fora, com o objetivo de minimizar o descaso do poder público, 

bem como do setor privado (indústrias farmacêuticas), com a pesquisa e desenvolvimento de 

fármacos para prevenir, combater e controlar as doenças negligenciadas.  

Certamente o modelo de atuação da DNDi é um exemplo de prática a ser implantada e 

replicada para diferentes partes do globo, em favor de milhões de vidas negligenciadas por 

uma lógica de mercado, mas existem entraves à atuação de organizações como a DNDi. 

Como a DNDi atua na zona intermediária da legalidade, o trabalho dos militantes reside na 

tentativa de estabelecer contratos com diversos parceiros em prol de um objetivo comum: 

fornecer medicamentos de forma equitativa para as populações carentes a preços acessíveis. 

Ocorre que os parceiros de que a organização precisa para realizar sua missão estão nem 

sempre abertos a colaborar com o projeto, já que o retorno financeiro é mínimo. O mérito da 

DNDi está justamente em convencer esses atores a participar dos projetos, seja apelando para 

o lado social da atuação das empresas, seja oferecendo inúmeras vantagens e facilidades.  

Esta análise crítica da Política de Propriedade Intelectual da DNDi resulta também na 

flagrante necessidade de uma alteração legislativa que contemple as reais necessidades da 

comunidade, por meio da criação de normas que estejam congruentes com suas finalidades de 

promoção do bem comum. A legislação vigente claramente não cumpre mais o propósito para 

o qual foi instituída, pois o que se vê é um incentivo viciado para a pesquisa e 

desenvolvimento de fármacos, que não serve às necessidades mais prementes da coletividade. 
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