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RESUMO 
 

 

 

 

 

 

Este trabalho busca analisar a proliferação de normas internacionais sobre direitos de 

propriedade intelectual após o estabelecimento de patamares mínimos de proteção pelo 

Acordo TRIPs da Organização Mundial do Comércio (OMC). Parte-se da hipótese de que 

os acordos bilaterais com cláusulas sobre esses direitos (TRIPs Plus) criam um conjunto 

fragmentado de obrigações, prejudicial aos interesses dos países em desenvolvimento e ao 

sistema multilateral de comércio. Os bens intelectuais são analisados, da perspectiva 

jurídica e econômica, para explicar os interesses na criação de direitos de propriedade 

intelectual, nos planos nacional e internacional. A proteção internacional desses direitos é 

examinada, com atenção aos atores, instituições e regimes pertinentes, traçando-se o 

quadro atual de produção normativa na OMC e em outras organizações internacionais, 

acordos regionais e tratados bilaterais. São analisados e comparados tratados com cláusulas 

TRIPs Plus (com respeito aos países envolvidos, barganhas e obrigações de propriedade 

intelectual). Conclui-se apontando como resultado desses tratados a desarmonia das 

normas internacionais sobre direitos de propriedade intelectual, que gera incerteza 

econômica – contrária à liberalização comercial –, novas estratégias de negociação 

internacional e desafios para o sistema multilateral de comércio e para o direito 

internacional. 
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ABSTRACT 
 

 

 

 

 

 

This dissertation seeks to analyze the proliferation of international norms regarding 

intellectual property rights which took place after the World Trade Organization (WTO) 

TRIPs Agreement established minimum standards for intellectual property protection. Its 

hypothesis is that bilateral agreements with intellectual property provisions (TRIPs Plus) 

generate a fragmented set of obligations, detrimental to developing countries’ interests and 

to the multilateral trade system. Intellectual goods are analyzed, from the normative and 

economic perspectives, to explain the interests which foster the creation of intellectual 

property rights, both at the national and international levels. The international protection of 

such rights is examined in light of the relevant actors, institutions and regimes, and the 

present normative production in the WTO and in other international organizations, regional 

agreements and bilateral treaties is described. Treaties with TRIPs Plus provisions are 

analyzed and compared (with respect to the countries involved, the bargains and 

intellectual property obligations). The dissertation concludes by noting that these treaties 

result in disharmony in the international norms regarding intellectual property rights, 

which breed economic uncertainty – contrary to trade liberalization –, new international 

negotiations strategies, and challenges to the multilateral trade system and to international 

law. 

 

 

Keywords: World Trade Organization; TRIPs Agreement; bilateral treaties; intellectual 

property rights; multilateral trade system. 

 

 

 



RÉSUMÉ 
 

 

 

 

 

 

Cette étude vise à analyser la prolifération des normes internationales relatives aux droits 

de propriété intellectuelle qui a eu lieu après que l’Accord sur les ADPIC de l’Organisation 

Mondiale du Commerce (OMC) eût fixé des niveaux minimaux de protection de la 

propriété intellectuelle. L’hypothèse est que les accords bilatéraux contenant dispositions 

sur la propriété intellectuelle (ADPIC Plus) génèrent un ensemble fragmenté d’obligations, 

nuisible aux intérêts des pays en développement et au système commercial multilatéral. 

Les biens intellectuels sont analysés dans les cadres normatif et économique, pour 

expliquer les intérêts qui favorisent la création de droits de propriété intellectuelle, au 

niveaux national et international. La protection internationale de ces droits est examinée en 

face des acteurs, des institutions et des régimes concernés, et la production normative dans 

le sein de l’OMC et dans d’autres organisations internationales, des accords régionaux et 

bilatéraux est décrite. Traités avec dispositions ADPIC Plus sont analysés et comparés (à 

l’égard des pays concernés, des transactions et des obligations de propriété intellectuelle). 

L’étude conclut en notant que ces traités créent une mésentente dans les normes 

internationales concernant les droits de propriété intellectuelle, ce qui à son tour produit 

une incertitude au niveau économique – contraire à la libéralisation des échanges 

commerciaux –, engendre nouvelles stratégies dans les négociations internationales, et 

présente un défi au système commercial multilatéral et au droit international. 

 

 

Mots-clefs : Organisation Mondiale du Commerce ; Accord sur les ADPIC ; accords 

bilatéraux ; droits de propriété intellectuelle ; système commercial multilatéral. 



INTRODUÇÃO 
 

 

 

 

 

 

O que significa propriedade intelectual? Por que esse tema é hoje discutido na Organização 

Mundial do Comércio, na Organização Mundial da Propriedade Intelectual e em outros 

foros internacionais? Qual foi e qual é a importância dos chamados direitos de propriedade 

intelectual para os países em desenvolvimento e desenvolvidos? 

 

Essas indagações, condutoras do presente trabalho, acarretaram uma observação particular 

dos processos normativos internacionais. Sob as vestes da instabilidade, do desequilíbrio 

procedimental, é possível identificar uma preocupação substantiva para o direito 

internacional.  

 

Antes de passar às indagações teóricas, convém acrescentar ao debate, com o auxílio de 

dados concretos, uma demonstração das dificuldades que esse campo particular apresenta, 

não apenas ao pesquisador e ao direito internacional, mas à própria regulação estatal. Para 

tanto, utiliza-se como exemplo um objeto extremamente específico – dentro do campo já 

delimitado da propriedade intelectual –, que permite antecipar as abordagens, muitas vezes 

contraditórias, com que se dialogará neste percurso. Ao esboçar os contornos da 

preocupação central apresentada, o exemplo da proteção de circuitos integrados introduz as 

variáveis imprescindíveis para a delimitação da hipótese desta dissertação. 

 

Circuitos integrados – um ponto de partida para a discussão 

 

A combinação de materiais semicondutores1 em circuitos integrados (microchips) presidiu 

o desenvolvimento tecnológico das últimas décadas. Ao cumprir funções de memória e 

                                                 
1 Semicondutores são elementos com condutividade elétrica intermediária entre condutores e isolantes, como 
o silício ou o gálio, capazes de transmitir de maneira controlada uma corrente elétrica. 



outras atividades lógicas, como processadores – substituindo os antigos transistores –, os 

circuitos integrados permitiram avanços revolucionários da eletrônica. 

 

Nos anos 1960, a indústria de semicondutores internacionalizou-se. A engenharia reversa 

marcou os progressos das novas firmas do setor, acirrando sua concorrência. Nos Estados 

Unidos, reivindicações por proteção ao desenho dos circuitos integrados desembocaram, 

em 1984, no Semiconductor Chip Protection Act. Dois anos depois, esse modelo foi 

seguido por uma diretiva das Comunidades Européias e por uma lei japonesa (Yu, 

2004:377-378).2 

 

A construção jurídica voltada às fôrmas, ao desenho do traçado (layout design) ou à 

topografia visava a impedir a cópia dos circuitos integrados. Não era possível a utilização 

de patentes, já que “novos” microchips não significam nova tecnologia. A opção pelo 

segredo industrial também não seria satisfatória, já que qualquer técnico da área, tendo 

contato com o microchip, é capaz de reproduzi-lo em pouco tempo e com baixos custos. 

 

Contudo, a proteção jurídica dos circuitos integrados mostrou-se desnecessária. A rápida 

evolução desses dispositivos e a proteção independente do software residente nos 

microchips fizeram com que os pedidos de registro diminuíssem muito ao longo dos anos, 

nos EUA, no Japão e nos demais países que o instituíram (Barbosa, 2008). 

 

No Brasil, a Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior lançada em março de 

2004 traçou como meta o incentivo a uma indústria nacional de semicondutores, aguardada 

desde o anúncio da escolha do padrão japonês para a TV Digital.3 Um de seus objetivos, 

absorvido pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do Governo Federal,4 foi a 

proteção dos circuitos integrados, ressuscitada após as pouco expressivas propostas 

legislativas da década de 1990.5 

                                                 
2 Ainda na década de 1980, essas leis foram acompanhadas pelo Tratado de Washington, promovido 
inicialmente pelos EUA. Cf. Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits (disponível em 
<http://www.wipo.int/treaties/en/ip/washington/trtdocs_wo011.html#P19_143> acesso em 30.03.2009). 
3 Cf. Diretrizes de Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior (disponível em 
<http://www.abdi.com.br/?q=system/files/diretriz_politica_industrial.pdf> acesso em 30.03.2009). 
4 Cf. meta institucional relativa à TV Digital (disponível em <http://www.brasil.gov.br/pac/institucionais/> 
acesso em 30.03.2009) e os benefícios tributários correspondentes (disponíveis em 
<http://www.fazenda.gov.br/portugues/releases/2007/r220107-PAC.pdf> acesso em 30.03.2009). 
5 O Grupo de Trabalho criado pela Portaria MCT 365/90 elaborou anteprojeto de lei não levado ao 
Congresso. Em 1996, o Poder Executivo apresentou o Projeto de Lei 1.787, que tramitou com extrema 
lentidão até o advento da Medida Provisória 352/2007. 



 

Essa proteção, que há tempos não é acionada no resto do mundo, assumiu “urgência e 

relevância” com a edição da Medida Provisória 352, de janeiro de 2007, que tratava de 

incentivos econômicos aos equipamentos eletrônicos da TV Digital, dispondo também 

sobre as topografias de circuitos integrados. A Medida Provisória, convertida na Lei 

11.484/2007, criou no Brasil um novo direito, sui generis, ancorado na “tradição de aliar a 

propriedade intelectual aos pacotes desenvolvimentistas” (Barbosa, 2008). 

 

Seria possível interpretar a proteção aos circuitos integrados no Brasil como fruto da 

adoção, pelo Estado, de princípios de racionalidade econômica ou ela decorreria, 

simplesmente, da formulação imprecisa de políticas públicas? Normas jurídicas apartadas 

do desenvolvimento mundial da indústria de semicondutores responderiam a diretrizes de 

ordem política, econômica, cultural? Embora presente na retórica legislativa,6 a 

racionalidade econômica seria capaz de explicar o estabelecimento de um direito de 

propriedade industrial com 20 anos de atraso? As normas brasileiras sobre circuitos 

integrados, por outro lado, acenariam somente a agentes econômicos estrangeiros – e, em 

caso positivo, como se desdobraria essa comunicação? 

 

Direito internacional e direitos de propriedade intelectual 

 

A internacionalização das obrigações relativas aos bens intelectuais não é recente. Em vista 

do fluxo desses bens desconsiderar fronteiras nacionais, desde o final do século XIX 

assiste-se à promoção de normas internacionais, de forma concertada por vários Estados, 

em complemento às regulamentações domésticas sobre os direitos de propriedade 

intelectual. 

 

Dos primeiros tratados internacionais e esforços de cooperação técnica surgiram 

organizações internacionais especializadas. Outras organizações, tanto regionais quanto 

globais, ocuparam-se também do assunto, fenômeno acentuado, nos anos 1990, pela 

inserção definitiva dos direitos de propriedade intelectual na agenda do comércio 

                                                 
6 Na Exposição de Motivos Interministerial nº 00008/2007 - MF/MCT/MDIC, de 09/01/2007, afirma-se que 
“as medidas ora adotadas, ao ampliar a eficiência econômica e estimular o investimento produtivo, criam 
condições para um crescimento mais acelerado da economia ao longo dos próximos anos” (grifos nossos). 
Mais adiante, imperativos de ordem tecnológica contrapõem-se àquela justificativa: “proteção das 
topografias de circuitos integrados visa incentivar pesquisas relacionadas a esses circuitos, de forma a 
impulsionar o desenvolvimento tecnológico do País nesse setor industrial” (grifos nossos). 



internacional. A configuração atual dos direitos de propriedade intelectual é pautada por 

um paradoxo: de um lado, a unidade do marco de proteção quase-universal estabelecido 

pelo Acordo TRIPs da Organização Mundial do Comércio; de outro a diversidade trazida 

por outros foros de negociação e de produção normativa que, ao pretender complementá-

lo, podem com ele se confrontar. 

 

No que diz respeito à OMC, a universalidade ainda não foi formalmente atingida, embora, 

em termos comerciais, o primado da organização seja inegável. Os 153 membros7 e 29 

Estados em processo de negociação para aceder à OMC totalizam 182 Estados, ou 95% 

dos membros da ONU. O peso desproporcional da OMC deve-se também à inexistência de 

alternativas no sistema multilateral de comércio: dos 50 principais países exportadores ou 

importadores do mundo, 47 são membros da organização e os outros três estão em 

processo de acessão (Rússia, Irã e Argélia).8 Os acordos regionais e bilaterais, nesse 

contexto, são a única via a impedir que um não membro da OMC, em suas relações 

comerciais, fique sujeito à generosidade dos outros Estados. Para os membros da OMC, 

por outro lado, essas opções permitem desvios da liberalização comercial multilateral 

(Bhagwati, 2008). 

 

As implicações normativas dessa diversidade são plurais. Às disputas políticas por pautas, 

agendas e textos normativos sobrepõem-se conflitos entre organizações internacionais e 

choques entre tratados e mecanismos de solução de controvérsias. 

 

O fenômeno TRIPs Plus 

 

Muitas das novas normas internacionais relacionadas com direitos de propriedade 

intelectual vêm sendo construídas por tratados bilaterais com obrigações chamadas TRIPs 

Plus.9 Isso significa que acordos comerciais negociados bilateralmente, desatrelados do 

plano multilateral, prevêem regras diversas daquelas consolidadas pela Organização 

Mundial do Comércio. 

 

                                                 
7 O número oficial de membros não se altera desde 23 de julho de 2008, data de acessão do Cabo Verde. 
8 Líbia e Síria, que também possuem participação relevante no comércio internacional, também se encontram 
em processo de acessão à OMC. Cf. dados disponíveis em <http://www.wto.org/> acesso em 22.05.2009. 
9 O termo refere-se às normas que ampliam a proteção a bens intelectuais hoje obrigatória pelo Acordo 
TRIPs da Organização Mundial do Comércio, ou que dizem respeito a direitos de propriedade intelectual não 
contemplados pelo Acordo TRIPs. Cf. Capítulos II e III infra. 



Os tratados bilaterais com disposições TRIPs Plus, promovidos principalmente pelos 

Estados Unidos da América, avolumam-se rapidamente. Em paralelo, normas sobre 

propriedade intelectual despontam também em acordos regionais. Sob um alegado ímpeto 

de harmonização e dispondo de fundamentos concedidos pelo próprio Acordo TRIPs, os 

tratados TRIPs Plus prescrevem patamares mais elevados de proteção aos direitos de 

propriedade intelectual do que aqueles exigidos pela Organização Mundial do Comércio e 

pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual. 

 

Entretanto, o acréscimo de direitos autorizado pelo Acordo TRIPs não deveria contrariar 

direitos negociados no plano multilateral e assegurados pelo próprio acordo. Da 

perspectiva dos países em desenvolvimento, as flexibilidades conquistadas no plano 

multilateral são reduzidas pelos tratados TRIPs Plus. Simultaneamente, os ganhos desses 

países derivados da aproximação comercial com países desenvolvidos, apresentados como 

a contraparte da aceitação de regras mais rígidas, concentram-se em setores econômicos 

pouco sofisticados. 

 

Hipótese de trabalho 

 

Trabalha-se com a hipótese de que os acordos TRIPs Plus fissuram a harmonização dos 

direitos de propriedade intelectual pretendida pela Organização Mundial do Comércio. A 

marcada pulverização espacial das normas desses tratados, bem como as várias 

negociações ora em curso, apontariam para uma disjunção das obrigações internacionais 

sobre propriedade intelectual. Em outros termos, a substituição dos patamares mínimos de 

proteção presentes no Acordo TRIPs por um emaranhado de obrigações TRIPs Plus, 

desvinculadas de acordos regionais ou multilaterais mais amplos, estaria corroendo o 

marco normativo obtido na Organização Mundial do Comércio com respeito aos direitos 

de propriedade intelectual. 

 

Uma primeira e implícita inquietação subjaz a essa hipótese: os acordos TRIPs Plus seriam 

prejudiciais aos interesses dos países em desenvolvimento. Desancoradas dos padrões de 

proteção acordados e aperfeiçoados na moldura institucional da Organização Mundial do 

Comércio, as novas negociações envolvendo propriedade intelectual reforçariam a 

assimetria entre os principais detentores e produtores de bens intelectuais, localizados 

primordialmente nos países desenvolvidos, e seus consumidores nos países em 



desenvolvimento. Os tratados TRIPs Plus suprimiriam ainda as possibilidades abertas por 

normas estratégicas para os países em desenvolvimento, como a Convenção sobre 

Diversidade Biológica e a Agenda de Desenvolvimento da Organização Mundial da 

Propriedade Intelectual. 

 

Uma segunda decorrência da hipótese de trabalho apresentada é que o equilíbrio alcançado 

pelo Acordo TRIPs, bem como suas regras convergentes com as de outros tratados 

internacionais multilaterais, cederiam espaço ao tratamento casuísta de direitos de 

propriedade intelectual. As organizações multilaterais seriam debilitadas pelos tratados 

TRIPs Plus, desvencilhados de princípios claros e alheios aos esforços de cooperação 

técnica, transferência de tecnologia e investimentos em infra-estrutura. A falta de interação 

institucionalizada com organizações multilaterais, ademais, fragilizaria a qualidade 

normativa desses tratados e submeteria seu monitoramento a dinâmicas de poder, no lugar 

da rule of law pretendida pelo sistema multilateral de comércio. 

 

Esta dissertação principia com uma discussão, no Capítulo I, sobre bens intelectuais, seus 

aspectos econômicos, as normas neles incidentes e o caráter internacional de sua 

regulamentação presente. À luz dessas dinâmicas e com atenção aos atores domésticos e 

internacionais pertinentes, o Capítulo II trata do surgimento das obrigações internacionais 

relativas à propriedade intelectual, de sua configuração atual e, por conseguinte, da atração 

dessa normativa pelos foros multilaterais, regionais e bilaterais. Os tratados TRIPs Plus são 

analisados em conjunto no Capítulo III, em especial no que tange a suas normas, a seus 

proponentes e receptores e às relações que conformam entre si e com outros tratados. 

Examinam-se os impactos do fenômeno TRIPs Plus no Capítulo IV, quer no que concerne 

às divergências normativas e às incertezas e estratégias daí decorrentes, quer no que se 

refere aos significados dessas divergências para o sistema multilateral de comércio e para o 

direito internacional. 



CONCLUSÃO 
 

 

 

 

 

 

Comemorada ou criticada, a centralidade da regulamentação internacional dos direitos de 

propriedade intelectual no Acordo TRIPs foi efêmera. As normas TRIPs Plus, em acordos 

bilaterais, regionais e multilaterais, constituem uma disjunção das obrigações 

internacionais sobre propriedade intelectual, conforme a hipótese inicial desta dissertação. 

Apesar disso, o tratamento pulverizado do tema, objeto de negociações recorrentes e 

sempre revisáveis, das quais participam individualmente os mais diversos Estados e 

organizações internacionais, convive com múltiplos enlaces entre as obrigações criadas. 

Proliferam as referências entre foros e entre tratados, nem sempre orientadas para uma 

direção clara. 

 

A presente dissertação buscou analisar os motivos econômicos para a formação de direitos 

de propriedade intelectual no plano internacional. No Capítulo I, negou-se a tais direitos a 

qualidade de resultado da eficiência econômica ou de suposta evolução institucional. Por 

serem os bens intelectuais não rivais, de alto impacto político-cultural, tecnológico e sobre 

custos de transação, o estabelecimento de direitos de propriedade sobre eles decorreria, ao 

revés, principalmente de intervenção do Estado, de competição ou cooperação entre firmas 

e de transformações sócio-culturais amplas. Constatou-se, ainda, que o elemento político 

na criação de direitos de propriedade intelectual ganha força no plano internacional, com 

governança econômica crescente e afeta a múltiplos mercados. Nesse esteio, a interação 

entre os Estados é pautada por instituições e interesses dinâmicos e cambiantes.10 

 

A descrição dos interesses dos Estados na proteção de bens intelectuais propiciou o exame, 

no Capítulo II, da atual configuração de fontes normativas relacionadas com direitos de 

                                                 
10 “It is the infusion of behavior with principles and norms that distinguishes regime-governed activities in 
the international system from more conventional activity, guided exclusively by narrow calculations of 
interest.” (Krasner, 1983:3) 



propriedade intelectual. O exame das tentativas de centralização desses direitos na OMPI e, 

subseqüentemente, na OMC, contraposto ao inventário das iniciativas bilaterais ou 

regionais que coexistiram com ou sucederam a essas tentativas, permite uma compreensão 

dos movimentos contrapostos de criação ou estagnação normativa. Nessa análise, 

dispensou-se atenção tanto às negociações, às barganhas e às pressões aparentes quanto aos 

interesses que subjazem às diferentes posturas estatais relativas aos direitos de propriedade 

intelectual. No plano doméstico, como no internacional, os conflitos daí advindos 

encontram causas estruturais, sujeitas, evidentemente, a transformações ao longo do 

tempo.11 

 

O fenômeno dos acordos bilaterais TRIPs Plus foi examinado em minúcia no Capítulo III. 

Os 73 tratados analisados, dos quais participam 48 países, possuem semelhanças 

marcantes. Identificou-se no poder de barganha dos proponentes – especialmente dos 

principais: EUA, CE, EFTA, Suíça e Japão – a razão para uma proximidade na 

configuração geral das cláusulas desses tratados, em grande parte divergentes dos 

interesses imediatos dos países em desenvolvimento. Procurou-se demonstrar, à luz de 

cláusulas sobre marcas, indicações geográficas, direitos autorais e conexos, patentes, dados 

de testes, medidas de enforcement e adesão a tratados internacionais, como os padrões do 

Acordo TRIPs tornam-se pisos de proteção ou são afastados pelas normas bilaterais. A 

ampliação das prerrogativas atreladas aos direitos de propriedade intelectual, acusada de 

gerar distorções nas políticas públicas nacionais, tornou-se regra nesses acordos – inclusive 

no que tange a áreas não prioritárias, como os circuitos integrados aludidos na introdução 

deste trabalho.12 

 

Nesta quadra, a asserção de que as obrigações TRIPs Plus são necessariamente prejudiciais 

aos países em desenvolvimento revelou-se incorreta, porque simplificadora. Quer no plano 

                                                 
11 “Because underlying economic interests cause states to have inconsistent policy preferences, any 
agreement changing the existing level of international intellectual property protection will benefit some 
states and hurt others.” (Guzman, 2004:317) 
12 Muitos tratados TRIPs Plus selecionados para a análise do Capítulo III carregam, ao menos, menção à 
proteção de circuitos integrados, quando não abrigam obrigações detalhadas a respeito. V. US – Vietnam (art. 
8), US – Nicaragua (art. 8), US – Laos (art. 19), US – Cambodia (art. XV); EC – Chile (art. 169), EC – South 
Africa (art. 46.7); EFTA – Chile (anexo XII.1), EFTA – Singapore (anexo XII.1), EFTA – Korea (art. 7.2), 
EFTA – Croatia (anexo VII.1), EFTA – Egypt (anexo V.1), EFTA – Jordan (anexo VI.1), EFTA – Lebanon 
(anexo V.1), EFTA – Macedonia (anexo V.1), EFTA – Morocco (anexo V.1), EFTA – Mexico (anexo 
XXXI.1), EFTA – Tunisia (anexo V.1); CH – Bosnia (anexo, art. 1), CH – Croatia (anexo, art. 1), CH – 
Georgia (art. 10), CH – Japan (art. 125.1.6), CH – Yugoslavia (anexo, art. 1), CH – Ukraine (anexo, art. 1), 
CH – Vietnam (art. 1.3); Japan – Philippines (art. 129.3), Japan – Indonesia (art. 121), Japan – Thailand (art. 
140.1); Australia – Singapore (art. 1.2.a). 



multilateral, em que se destacam a Convenção sobre Diversidade Biológica e a Agenda de 

Desenvolvimento da OMPI, quer no plano bilateral, há mostras de que demandas 

específicas de alguns desses países avançaram à margem do Acordo TRIPs. Por outro lado, 

cumpre notar que a maior parte das iniciativas que excederam o previsto no sistema 

multilateral de comércio sobre direitos de propriedade intelectual confrontam, diretamente, 

os interesses dos países não desenvolvidos, ansiosos por transferência de tecnologia e 

acesso a produtos e serviços intensivos em bens intelectuais. O consentimento com a 

elevação da proteção àqueles direitos aparece claramente não como a realização de uma 

pauta de interesse comum, mas como a contrapartida de concessões substantivas feitas 

pelos países desenvolvidos proponentes em pautas de interesse dos países em 

desenvolvimento.13 

 

No Capítulo IV, por fim, tratou-se das conseqüências das mudanças na criação de normas 

internacionais sobre direitos de propriedade intelectual. A fragilidade dos patamares 

multilaterais de proteção a esses direitos produz incerteza econômica e jurídica. Essa 

instabilidade, valorada positivamente por determinados atores internacionais, dá ensejo a 

assimetrias normativas, a restrições à liberalização comercial e a estratégias de negociação 

internacional extremamente inovadoras, no que tange tanto aos foros quanto às coalizões. 

Nesses loci de negociação, tramitam pautas sinuosas e móveis, modeladas por demandas 

constantes por acesso a mercados, transferência de tecnologia e efetivação desimpedida de 

direitos fundamentais (à saúde, à educação e à cultura, por exemplo), paralelas a propostas 

de fortalecimento dos direitos de propriedade intelectual. 

 

Nesse contexto, uma discussão central para esta dissertação veio à tona. A fragmentação 

normativa ocasionada pela proliferação de normas sobre propriedade intelectual seria 

prejudicial ao próprio sistema multilateral de comércio? Abordagens casuístas desses 

direitos teriam o condão de romper os laços cingidos pela comunidade internacional em 

torno dos valores que orientam o Acordo TRIPs? Procurou-se explorar as possibilidades 

derivadas de possíveis princípios comuns, dentro da idéia de comunidade internacional, 

                                                 
13 “smaller countries may be more 'impatient' to reach agreement on trade liberalization than larger 
countries. Similarly, in trade-liberalizing negotiations, the internal trade possibilities of larger, developed 
countries give them a better ‘best alternative to a negotiated agreement’ than is available to the smaller 
ones” (Barton et al., 2006:11). “In fact, consensus-seeking (like appeals to love) may often hide a subtle 
authoritarianism. It does not have the same meaning to the one who can live without consensus as it has to 
the one who must purchase it by giving up everything else. Describing this as a romance instead of struggle 
only adds insult to injury.” (Koskenniemi, 2005:598) 



vinculados a normas multilaterais da OMC e da ONU.14 Não enxergar os tratados bilaterais 

como meros acordos inter se de terceiros Estados, sujeitos ao princípio res inter alios acta, 

mas sim como acordos ancorados a normas multilaterais, permitiria a contestação de regras 

nesses tratados que fossem incompatíveis com as diretrizes multilaterais. Em outra 

vertente, poderiam ser perseguidas interpretações próprias a uma comunidade de 

princípios,15 na qual a integridade e a rule of law superassem as dinâmicas de poder do 

plano internacional. 

 

Ainda que mapeadas as possibilidades dadas pelo direito internacional presente, a 

resolução dos impasses apresentados nesta dissertação depende de compromissos políticos 

sólidos.16 Para que os cenários futuros de negociação e interpretação relativos aos direitos 

de propriedade intelectual sejam menos conflitivos, ainda que espelhem interesses 

internacionais muito divergentes, Estados e outros atores internacionais precisam exercitar 

a serenidade – inclusive no que tange à escolha de foros e de textos normativos.17 Esta 

postura, ao possibilitar diálogos, pode facilitar a busca por princípios comuns e suavizar os 

atritos intrínsecos às escolhas sobre o destino do sistema multilateral do comércio.18 

 

 

                                                 
14 “Comme l’univers, notion universaliste par nature, la notion de communauté est en voie permanente 
d’expansion; et elle entraîne à sa suite celle de l’ordre juridique qui l’organise.” (Dupuy, 2000:268) 
15 A comunidade de princípios “can claim the authority of a genuine associative community and can 
therefore claim moral legitimacy – that its collective decisions are matter of obligation and not bare power – 
in the name of fraternity. These claims may be defeated, for even genuine associative obligations may conflict 
with, and must sometimes yield to, demands of justice. But any other form of community, whose officials 
rejected that commitment, would from the outset forfeit any claim to legitimacy under a fraternal ideal.” 
(Dworkin, 1986:214) 
16 “Law and politics cannot be divorced” (Shaw, 1997:53); “Public international law does not contain rules 
in which a global society’s problems are, as it were, already resolved. Developing these is a political task.” 
(ILC, 2006:247) 
17 “The survival and authority of international law depends on its capacity for necessary change.” (Henkin, 
1979:100) 
18 “On peut attendre d'autant plus du droit international que l'on n'en attend pas trop.” (Weil, 1992:66) 
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