LÍVIA REGINA BATISTA

Licenciamento compulsório de patentes para a mitigação das
mudanças climáticas: uma leitura crítica

Tese de Doutorado
Orientadora: Professora Associada Dra. Ana Maria de Oliveira Nusdeo

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE DIREITO

São Paulo
2020

LÍVIA REGINA BATISTA

Licenciamento compulsório de patentes para a mitigação das
mudanças climáticas: uma leitura crítica

Tese de Doutorado, apresentado à Banca Examinadora
do Programa de Pós-Graduação em Direito, da
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, na
área de concentração de Direito Ambiental, sob a
orientação da Professora Associada Dra. Ana Maria de
Oliveira Nusdeo.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE DIREITO

São Paulo
2020

Catalogação da Publicação

Serviço de Biblioteca e Documentação
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo

Batista, Lívia Regina
Licenciamento compulsório de patentes para a
mitigação das mudanças climáticas: uma leitura crítica
; Lívia Regina Batista ; orientadora Ana Maria de
Oliveira Nusdeo -- São Paulo, 2020.
198 f.
Tese (Doutorado - Programa de Pós-Graduação em
Direito Direito Econômico, Financeiro e Tributário) Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo,
2020.
1. Mudanças climáticas. 2. Licenciamento
compulsório. 3. Propriedade Intelectual. 4.
Movimentos contra hegemônicos. I. Nusdeo, Ana Maria
de Oliveira, orient. II. Título.

Aos meus, dedico este trabalho

AGRADECIMENTOS
Escrever uma tese relacionada à proteção do meio ambiente e contrariando muitos
interesses dominantes, enquanto assistia as últimas eleições, foi muito desafiador.
Precisei de entender o meu lugar no mundo e encontrar a minha voz, desde sempre
muito tímida, e precisei também de muito colo dos meus. Certo dia eu li num livro
que “[e]u sempre soube que o que havia de menos mau em mim, devia às pessoas
que me criaram e educaram e às que tive a sorte de conhecer depois” 1 e entendi.
São a essas pessoas que, enfim, agradeço.
Oswaldo Francisco Joaquim: vô, obrigada de ser uma memória tão boa e ainda
muito forte. Agora eu consigo não mais chorar a sua ausência – ao contrário, eu
escolhi sorrir a sua presença. E a felicidade de estar ao seu lado por 15 anos está
tatuada em meu corpo para sempre.
Dalva Regina Joaquim Batista e Mauro José Batista: mãe e pai, obrigada.
Obrigada e ponto. Se eu enumerar tudo que eu tenho a agradecer a vocês, por toda
a minha vida, daria uma segunda tese. Nos meus caminhares eu percebi que de
todas as lições que vocês me proporcionaram nessa vida, a mais marcante é que
eu posso estar onde eu quiser. E eu estarei... e pertencerei. Se eu estou terminando
esse doutorado, a “culpa” é de vocês – que me ensinaram a estar. Eu aproveito
essa oportunidade também para um pedido de desculpas: do choro que vinha sem
nenhuma explicação, numa tentativa de esconder o quão difícil esse ano foi. Eu
amo vocês, de todo o meu coração.
Flávio Roberto Batista e Lia Carolina Batista Cintra: meus irmãos e maiores
inspirações acadêmicas, obrigada. Que sorte a minha ter o apoio incondicional de
dois professores tão inteligentes e dedicados que, entre muitas risadas (da minha
cara, em diversas vezes), tornando a vida mais leve, sabem quando a ansiedade e
a psoríase batem e seguram mais forte a minha mão. Flávio assumiu nesse
trabalho, também, a função de revisor – obrigada pelas correções e comentários.
Flavinha, Betuxa e Malu: minhas meninas, luz da minha vida. Brincar com vocês
e até mesmo me reconhecer um pouco em cada uma, é o que me dá leveza e me
permite continuar. Obrigada de aceitarem essa tia/dinda um pouco doida, com as
muitas idas, mas que sempre volta para vocês.

1

LINDON, Mathieu. O que amar quer dizer. São Paulo: Cosac Naify, 2014, p. 20.

Ana Maria de Oliveira Nusdeo: minha querida orientadora, muito obrigada por
todas as oportunidades nos últimos oito anos. Minha permanência na Faculdade
de Direito valeu a pena ao encontrar em você uma inspiração acadêmica e de vida
– mostrando sempre que é possível ser zelosamente humana nesse trabalho de
pesquisa.
Juliana Krueger Pela e Luís Fernando Massonetto: professores participantes da
minha banca de qualificação, obrigada dos valiosos comentários sobre essa
pesquisa, os quais tentei incorporar no trabalho final – espero que a contento. Um
agradecimento especial a Juliana, que me auxiliou na obtenção de uma bolsa de
estudos em Munique, além de ser uma grande inspiração para mim desde o início
da faculdade.
Beatriz Conde Gallego: cara supervisora que me recebeu no Max Planck Institut
für Innovation und Wettbewerb em Munique, onde eu tive a incrível oportunidade
de desenvolver essa pesquisa durante cinco meses, obrigada da recepção e de
enriquecedoras conversas.
Paulo Canelas de Castro: organizador do III Writers’ Workshop for Early Career
Environmental Law Scholars, obrigada de me receber na Universidade de Macau,
além de ler e discutir uma parte dessa tese, ao lado de um quadro internacional de
professores e estudantes – o que, decerto, foi incorporado no trabalho final.
Aline Alves Papucci: irmã nascida em outra família, obrigada de caminhar ao meu
lado desde a infância e entender, na medida do possível, as minhas ausências
nesses doze anos de universidade.
Vitor Henrique Pinto Ido: amigo, revisor e debatedor principal do meu trabalho,
obrigada de compartilhar muito da vida acadêmica nos últimos quatro anos, das
viagens, dos materiais de leitura, das muitas horas de discussão e dos abraços.
Essa tese é o resultado de muito aprendizado com você e ao seu lado.
Larissa Alencar Barreto, Mariana de Siqueira Oliveira, Bruna Rachel de Paula
Diniz, Rafaella Mendonça Brito e Kelseny Medeiros Pinho: amigas que a São
Francisco e os carnavais me trouxeram, obrigada das constantes doses de amor e
empoderamento. No isolamento que é o último ano de um doutorado, eu não estive
sozinha em nenhum momento, porque vocês estavam lá. Esse foi, ainda, o melhor
time emergencial de revisão de um trabalho acadêmico.

Tasso Alexandre Richetti Pires Cipriano, Natália Jodas, Luís Gustavo Santos
Lazzarini, André de Castro dos Santos, José Roberto Strang Xavier Filho e
Caroline Medeiros Rocha: meus companheiros de pesquisa e amigos, obrigada.
A carreira acadêmica não é nada se não existir colegas tão dedicados e que se
apoiam mutuamente, sempre que necessário. É um prazer dividir essa jornada com
vocês.
Gustavo Weiss de Resende: a surpresa boa que Munique trouxe na minha vida
para nunca mais sair, obrigada de cuidar tão bem de mim e me fazer rir quando o
mundo parece desabar ao nosso redor. Se eu sou a sua “rainha do sol”, é porque
eu tenho um sol mineiro brilhando constantemente ao meu lado.
Por vocês, eu tento ser a minha melhor versão: obrigada e muito amor.
E para além dos meus, essa tese não existiria sem: muitos saguões de embarque
e desembarque, encontros e muitos desencontros, sessões semanais de terapia,
doses diárias de café e de chocolate, vinhos, água salgada (na sua forma de mar
e de lágrimas), dança e noites viradas em claro.
Não me arrependo nem um segundo.
Obrigada.

enquanto a Terra não for livre
eu também não sou
– principia | Emicida

weather
is the
earth’s
emotions
she is obviously
enraged
– sentient | Nayyirah Waheed

the necessity to protect you overcame me
i love you too much
to remain quiet as you weep
watch me rise to kiss the poison out of you
i will resist the temptation
of my tired feet
and keep marching
with tomorrow in one hand
and a fist in the other
i will carry you to freedom
– love letter to the world | Rupi Kaur

RESUMO
BATISTA, Lívia Regina. Licenciamento compulsório de patentes para a
mitigação das mudanças climáticas: uma leitura crítica. Tese de Doutorado. São
Paulo: Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2020. 198p.

As mudanças climáticas são o principal e mais globalizado problema ambiental.
Considerando a adoção do "princípio das responsabilidades comuns, porém
diferenciadas e das respectivas capacidades" desde a Convenção-Quadro das
Nações Unidas sobre Mudança do Clima (1992), o regime internacional de
mudança climática atribui grande importância à transferência internacional de
tecnologias ambientalmente saudáveis como mecanismo para o Sul-Global
também implementar esses compromissos de mitigação. No entanto, a maioria
dessas tecnologias inovadoras é protegida por propriedade intelectual – como
patentes e seu direito de exclusividade. A partir disso, o objetivo desta tese é
discutir a seguinte questão de pesquisa: o conceito de “licenciamento compulsório”,
de acordo com o artigo 31 do Acordo TRIPS (1994), se aplica a tecnologias
ambientalmente saudáveis – particularmente aquelas direcionadas à mitigação dos
efeitos das mudanças climáticas –, a fim de permitir sua transferência? Além disso:
que possibilidades o Acordo TRIPS e a sua atual estrutura abrem para questões
ambientais? Para isso, pretende-se mapear o espaço das negociações
internacionais (especialmente depois que o Equador levou a questão ao Conselho
do TRIPS, em 2013), com o objetivo de analisar as delegações nacionais
envolvidas e suas respectivas posições. Com os resultados, pode-se comparar a
dinâmica entre agência e estrutura nesse cenário com a das negociações sobre o
acesso universal a medicamentos essenciais – que culminaram na assinatura da
Declaração de Doha (2001). O principal argumento dessa tese sustenta que, se por
um lado, as delegações do Sul-Global estão usando um léxico já conhecido por
todos os Estados-Membros da OMC - uma vez que existe uma declaração
conhecida e uma experiência empírica do licenciamento compulsório para
medicamentos; por outro lado, o nome que está sendo formulado e outras
particularidades também podem ser um motivo para as negociações não terem
acompanhamento futuro.

Palavras-chave: mudanças climáticas, licenciamento compulsório, propriedade
intelectual, movimentos contra hegemônicos

ABSTRACT
BATISTA, Lívia Regina. Compulsory licensing on patents for climate change
mitigation: a critical reading. Doctoral Thesis. São Paulo: Faculty of Law at the
University of São Paulo, 2020. 198p.

Climate change is the main and most globalized environmental problem.
Considering the adoption of the "principle of common but differentiated
responsibilities and respective capacities" since the United Nations Framework
Convention on Climate Change (1992), the international regime of climate change
attaches great importance to the international transfer of environmentally sound
technologies as a mechanism for Global-South to also implement such
commitments of mitigation. However, most of these innovative technologies are
protected by intellectual property – such as patents and its right of exclusivity. From
that, the purpose of this paper is to discuss the following research question: does
the concept of “compulsory licensing” under Article 31 of the TRIPS Agreement
(1994) apply to environmentally sound technologies – particularly those aimed at
mitigation of climate change effects –, in order to enable their transfer? Furthermore:
what possibilities does the TRIPS Agreement as well as its current structure open
for environmental issues? For that, we intend to map the space of international
negotiations (especially after Ecuador brought the issue to the Council for TRIPS,
in 2013), aiming to analyze the national delegations involved and their respective
positions. With the results, we can compare dynamics between agencies and
structures in this scenario with that in negotiations on universal access to essential
medicines – which culminated in the signature of Declaration of Doha (2001). Our
main argument sustains that, if on one hand, delegations from the Global-South are
using a lexicon already known by all Members from WTO – since there is a known
declaration and empirical experience of compulsory licensing for medicine; on the
other hand, the name it is being framed as well as other particularities can also be
a reason for the negotiations to not have a follow-up.

Keywords: climate change, compulsory licensing, intellectual property, counterhegemonic movements

RIASSUNTO
BATISTA, Lívia Regina. Licenze obbligatorie sui brevetti per la mitigazione dei
cambiamenti climatici: una lettura critica. Tesi di Dottorato. São Paulo: Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di San Paolo, 2020. 198p.

Il cambiamento climatico è il problema ambientale principale e più globalizzato.
Considerando l'adozione del "principio delle responsabilità comuni ma differenziate
e delle rispettive capacità" dalla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui
Cambiamenti Climatici (1992), il regime internazionale per i cambiamenti climatici
attribuisce grande importanza al trasferimento internazionale di tecnologie
ecocompatibili come meccanismo per Sud-Globale per attuare anche questi
impegni di mitigazione. Tuttavia, la maggior parte di queste tecnologie innovative
sono protette dalla proprietà intellettuale, come i brevetti e i loro diritti esclusivi. Da
questo, lo scopo di questa tesi è discutere la seguente domanda di ricerca: il
concetto di "licenza obbligatoria" ai sensi dell'articolo 31 dell'Accordo TRIPS (1994)
si applica alle tecnologie ecocompatibili - in particolare quelle volte a mitigare effetti
del cambiamento climatico - al fine di consentirne il trasferimento? Inoltre: quali
possibilità apre l'accordo TRIPS e la sua attuale struttura per le questioni
ambientali? A tal fine, intendiamo mappare la portata dei negoziati internazionali
(soprattutto dopo che l'Ecuador ha portato la questione al Consiglio TRIPS nel
2013), con l'obiettivo di analizzare le delegazioni nazionali coinvolte e le loro
rispettive posizioni. Con i risultati, si possono confrontare le dinamiche tra agenzia
e struttura in questo scenario con quelle dei negoziati sull'accesso universale ai
farmaci essenziali - che culminano nella firma della Dichiarazione di Doha (2001).
L'argomento principale di questa tesi sostiene che, da un lato, le delegazioni di SudGlobale stanno usando un lessico già noto a tutti gli Stati membri dell'OMC, in
quanto esiste una dichiarazione nota ed esperienza empirica di licenze obbligatorie
di droga; d'altra parte, il nome in fase di formulazione e altre particolarità possono
anche essere una ragione per cui i negoziati non saranno seguiti in futuro.

Parola chiave: cambiamenti climatici, licenze obbligatorie, proprietà intellettuale,
movimenti anti-egemonici

LISTA DE SIGLAS E ABREVIAÇÕES
Acordo TRIPS

Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade

Intelectual Relacionados ao Comércio
CNDs

Contribuições Nacionalmente Determinadas

CO2

Dióxido de Carbono

COP

Conferência das Partes

GATT

Acordo Geral de Tarifas e Comércio

GEEs

Gases de Efeito Estufa

GtCO2-eq

Giga toneladas de Dióxido de Carbono Equivalente

IPCC

Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas

OCDE

Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento

Econômico
ODM

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio

ODS

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

OMC

Organização Mundial do Comércio

OMM

Organização Meteorológica Mundial

OMPI

Organização Mundial da Propriedade Intelectual

ONU

Organização das Nações Unidas

OPEP

Organização dos Países Exportadores de Petróleo

PNUMA

Programa das Nações Unidas sobre Meio Ambiente

RCP

Caminho Representativo de Concentração

SBSTA

Órgão Subsidiário de Assessoramento Científico e

Tecnológico

SUMÁRIO
Introdução............................................................................................................ 19

Capítulo 1. Pressupostos teóricos e metodológicos ....................................... 24
1.1 Contextualizando as mudanças climáticas ................................................. 24
1.2 Notas conceituais e metodológica .............................................................. 38
1.3 Terminologia: Sul- e Norte-Global .............................................................. 45

Capítulo 2. Uma leitura crítica de responsabilidades comuns, porém
diferenciadas e das respectivas capacidades .................................................. 49
2.1 A quem cabe a mitigação das mudanças climáticas: responsabilidade
comum e as responsabilidades diferenciadas....................................................... 50
2.2 Operacionalização do princípio das responsabilidades comuns, porém
diferenciadas e das respectivas capacidades no regime internacional de
mudanças climáticas.......................................................................................... 56

Capítulo 3. O desenvolvimento do Acordo TRIPS ........................................... 72
3.1 A dinâmica entre agência e estrutura: o sucesso do Norte-Global ............. 74
3.2 Os limites e as possibilidades do Acordo TRIPS ........................................ 91

Capítulo 4. As negociações sobre licenciamento compulsório.................... 105
4.1 O exemplo do licenciamento compulsório no caso da saúde pública ....... 107
4.2 Mapeamento da posição dos Estados no Conselho para o TRIPS .......... 125
4.3 A dinâmica entre agência e estrutura: o fracasso do Sul-Global .............. 137
4.3.1 Particularidade do discurso ............................................................ 143
4.3.2 Particularidade da agência estruturada.......................................... 153
4.3.3 Particularidade da(s) tecnologia(s) ambientalmente saudável(is) . 159

Conclusões ........................................................................................................ 169

Referências bibliográficas................................................................................ 181

INTRODUÇÃO
Apesar dos mais de trinta anos de atuação do Painel Intergovernamental
sobre Mudanças Climáticas na compilação do conhecimento científico a respeito
do fenômeno das mudanças climáticas, bem como na sua tradução, o problema
ainda se encontra consideravelmente longe de uma “solução” harmoniosa. Nesse
sentido, o Acordo de Paris, o mais recente documento legalmente vinculante do
regime internacional de mudanças climáticas, a despeito de ser visto como uma
conquista monumental, impulsiona uma arquitetura legal baseada na auto
diferenciação entre os Estados, com a apresentação de periódicas contribuições
nacionalmente determinadas (CNDs).
O resultado, ao menos nesse momento inicial, é uma lacuna entre a emissão
de gases de efeito estufa conforme estimada nos cenários conducentes a manter
o aquecimento da superfície terrestre em no máximo 1,5ºC acima dos níveis préindustriais e a estimativa média dessas CNDs. Manteve-se, contudo, o princípio
das

responsabilidades

comuns,

porém

diferenciadas

e

das

respectivas

capacidades mesmo nessa arquitetura, seguindo a constante ênfase do regime na
transferência internacional de tecnologias ambientalmente saudáveis.
De uma forma geral, iniciado na década de 1960, o debate internacional a
respeito da transferência de tecnologias é de grande importância para os Estados
do Sul-Global, com o objetivo de garantir um acesso mais amplo a tecnologias
desenvolvidas em Estados do Norte-Global. Esse debate esteve inserido, desde o
início, em uma agenda política da Nova Ordem Econômica Internacional e, assim,
representa um movimento contra hegemônico em face da estrutura do capitalismo
– ao questionar-se sobre as estratégias para o desenvolvimento do Sul-Global e se
essa ordem econômica se estrutura intrinsicamente de uma forma a prejudicá-lo.
Esse debate também se relacionou, particularmente nas décadas de 19701980, a uma movimentação do Sul-Global no sentido da reforma dos documentos
internacionais a respeito da proteção da propriedade intelectual, no âmbito da
Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI). Nessa oportunidade,
contudo, houve uma resposta da agência estruturada no âmbito do Norte-Global e
da globalização de seus interesses, culminando em um sistema global de proteção
da propriedade intelectual, imposto a todos os Estados-Membros da Organização
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Mundial da Comércio (OMC), ignorando-se, em certa medida, as particularidades
da economia de cada Estado.
No âmbito do regime internacional das mudanças climáticas, também desde
o seu estabelecimento, há uma discussão sobre a transferência internacional de
tecnologias ambientalmente saudáveis, tomada como uma condição necessária ao
cumprimento de compromissos dos Estados em desenvolvimento. Isso se observa
ainda, como mencionado, na arquitetura legal de auto diferenciação implementada
no Acordo de Paris em 2015, ante a distinção nas CNDs desses Estados entre
contribuições incondicionais e condicionadas – estas dependentes, portanto, de
auxílio financeiro e tecnológico proveniente dos Estados desenvolvidos.
Contudo, apesar da constatação desse nítido ponto de intersecção entre o
regime internacional de mudanças climáticas e o sistema internacional de proteção
da propriedade intelectual, os documentos oficiais são omissos quanto a questão
ora proposta, até mesmo por conta do forte embate de interesses observado nas
relações internacionais entre Sul- e Norte-Global nesse ponto.
Com base nisso, essa pesquisa iniciou-se voltada a responder a seguinte
questão: o conceito de licenciamento compulsório, com o seu desenvolvimento a
partir do Artigo 31 do Acordo TRIPS, aplica-se a tecnologias ambientalmente
saudáveis – e, particularmente, às relacionadas à mitigação das mudanças
climáticas? No entanto, pouca (ou mesmo nenhuma) dúvida resta nessa resposta:
legalmente, sim. Mas então, como? Vale dizer: quais as possibilidades que o
Acordo TRIPS abre no tocante às questões ambientais (e, particularmente, de
mitigação das mudanças climáticas)?
Aprofundando-se no debate que se inicia com a interpretação do Acordo
TRIPS nesse contexto, e considerando as negociações realizadas no âmbito do
Conselho para o TRIPS, questiona-se: o que difere o debate a respeito do
licenciamento compulsório de patentes sobre tecnologias direcionadas à mitigação
das mudanças climáticas das negociações anteriores – tanto a respeito dos direitos
de propriedade intelectual como um todo (resultando no Acordo TRIPS, em 1994)
quanto do acesso universal a medicamentos essenciais (resultando na Declaração
de Doha sobre o Acordo TRIPS e Saúde Pública, em 2001)? E, nesse caso,
identificando-se as diferenças, por que os Estados do Sul-Global fracassaram em
encaminhar as negociações para uma declaração semelhante?
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Vale ressaltar que não se discute nessa tese a possibilidade de exclusão das
tecnologias ambientalmente saudáveis dos critérios de patentabilidade, tampouco
se propõe o fim do sistema de proteção da propriedade intelectual como um todo.
Como elucidar-se-á a seguir, trata-se de uma estrutura mais profunda, incorporada
no capitalismo global. Como opção (em certa medida, pragmática), será realizada
uma leitura crítica dessa estrutura, tomando-a, contudo, como dada – até mesmo
ante a absorção das tentativas de movimentos contra hegemônicos, característica
desse sistema.
Isso não impede, contudo, que se discuta a questão, inserindo-a em uma
perspectiva ecossocialista. Ao contrário, Löwy reconhece na proposta de medidas
urgentes e concretas, como as relacionadas à transição energética ao redor do
mundo para a geração de energia a partir de fontes sustentáveis, um primeiro passo
na construção dessa alternativa.
Para tanto, o trabalho está organizado da seguinte forma: a partir dessa
introdução, o Capítulo 1 contextualizará a questão dessa pesquisa, a partir do
conhecimento científico a respeito das mudanças climáticas – particularmente os
relatórios publicados em 2014 e 2018 pelo IPCC, os quais corroboram o
entendimento de que as mudanças climáticas são inequívocas e de que é
extremamente provável que a influência humana sobre o sistema climático tenha
sido a causa dominante das mudanças observadas desde meados do século XX.
Além disso, ao descrever os possíveis cenários de tomada de medidas de
mitigação e de adaptação, os relatórios indicam o processo de inovação tecnológica
como um fator essencial – até mesmo no “negócio como de costume”.
Na segunda parte do capítulo, necessária se faz uma nota a respeito dos
conceitos e da metodologia em que se insere a presente tese.
Nesse sentido, quanto ao seu paradigma teórico, a tese se aproxima do
ecossocialismo, como explicado por Michael Löwy, ou seja: uma análise que, sem
perder de vista o objetivo de uma nova sociedade, socialmente mais justa e
baseada na racionalidade ecológica, requer a luta por reformas concretas e
urgentes, ainda que trabalhadas na estrutura do capitalismo global.
A partir desse paradigma teórico, a pesquisa se insere em uma agenda de
pesquisa neogramsciana sobre a ordem mundial, com a expansão dos conceitos
de Antonio Gramsci (em particular, o conceito de hegemonia) para uma análise das
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relações internacionais, a fim de se expor os potenciais de movimentos contra
hegemônicos em relação à proteção da propriedade intelectual. Ainda, e também
relacionado a isso, necessário esclarecer o porquê de a terminologia Sul-Global e
Norte-Global em disputa ainda se demonstrar relevante nessa discussão.
A partir dessa contextualização, o Capítulo 2 inicia um quadro interpretativo
da questão, trazendo uma análise do princípio das responsabilidades comuns,
porém diferenciadas e das respectivas capacidades, amplamente inserida em uma
noção de justiça climática, em seu aspecto evolutivo no regime internacional de
mudanças climáticas no âmbito da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre
Mudanças Climáticas.
Seguindo, o Capítulo 3 apresenta o Acordo TRIPS e as suas flexibilidades.
Tomando como referência a tese sobre o sucesso do Norte-Global desenvolvida
por Susan K. Sell, bem como uma consolidada literatura a respeito das negociações
internacionais no âmbito da Rodada Uruguai da Organização Mundial do Comércio
(OMC), a primeira parte desse capítulo explicita a dinâmica entre agência e
estrutura e como disso se resultou a globalização da proteção da propriedade
intelectual, possibilitando enxergar uma forma de resistência ao sistema.
Aproximando-se, contudo, o presente trabalho de uma agenda de pesquisa
neogramsciana sobre a ordem mundial, a tese de Sell – inserida, por sua vez, em
uma metodologia morfogenética, como elucidado no mencionado capítulo – deve
ser lida, no que possível, de uma maneira crítica.
Em seguida, dado como uma nova estrutura condicionante, a segunda parte
desse capítulo se debruça sobre a interpretação do conteúdo do Acordo TRIPS,
introduzindo as suas flexibilidades, a fim de entender até que ponto o texto do
documento em si chega (ou pode chegar) em relação à transferência internacional
de tecnologias.
Nesse particular, a literatura foca nos Artigos 7 e 8 do Acordo TRIPS, além
de seu preâmbulo, como um contexto para a interpretação dos demais dispositivos
do acordo, nos termos do Artigo 31 da Convenção de Viena sobre o Direito dos
Tratados. Ademais, no sentido de legitimar o uso de licença compulsória em relação
a patentes sobre tecnologias ambientalmente saudáveis (dentre as quais, em
especial, as direcionadas à mitigação das mudanças climáticas), o foco reside no
Artigo 31 do Acordo TRIPS.
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Superada essa questão (ou seja, a respeito do cabimento do licenciamento
compulsório de patentes concedidas sobre tecnologias direcionadas à mitigação
das mudanças climáticas), o Capítulo 4 toma a proteção da propriedade intelectual
estabelecida no Acordo TRIPS como estrutura condicionante e, a partir disso,
analisa o sucesso do Sul-Global, explicitando a dinâmica entre agência e estrutura
e como se resultou na assinatura da Declaração de Doha sobre o Acordo TRIPS e
Saúde Pública sobre uma questão contenciosa, como é o caso do acesso universal
a medicamentos essenciais, em tão pouco tempo.
Em seguida, o capítulo mapeia o espaço das negociações internacionais, a
partir de uma análise do discurso – particularmente o Conselho para o TRIPS desde
2013, quando a delegação do Equador apresentou para discussão o documento
intitulado: “Contribución de la Propiedad Intelectual a la Facilitación de la
Transferencia de Tecnologías Ecológicamente Racionales” (IP/C/W/585). Além de
uma pesquisa descritiva em relação aos posicionamentos levantados, o capítulo
pretende, ainda, estabelecer uma clivagem dos Estados ativamente participantes
no debate.
E, a partir disso, o capítulo se debruça sobre a dinâmica entre agência e as
estrutura, quando possível claramente identificá-las, também com a ajuda de uma
análise da economia política das mudanças climáticas, para entender o fracasso
do Sul-Global nas negociações internacionais no tocante ao licenciamento
compulsório de patentes concedidas a tecnologias direcionadas à mitigação das
mudanças climáticas. É interessante, ainda, compará-la à questão de acesso
universal a medicamentos essenciais anteriormente analisada, encaminhando,
assim, para uma resposta à pergunta de pesquisa.
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CONCLUSÃO
Como explicitado na introdução, a presente tese se propôs inicialmente a
responder se o conceito de licenciamento compulsório, constante do Artigo 31 do
Acordo TRIPS e desenvolvido na Declaração de Doha sobre o Acordo TRIPS e
Saúde Pública em relação a acesso universal a medicamentos essenciais, aplicase também a tecnologias ambientalmente saudáveis – e, particularmente, àquelas
direcionadas à mitigação das mudanças climáticas. No entanto, de proêmio, já se
entendeu que, legalmente, sim. Então, que possibilidades o Acordo TRIPS abre no
tocante a questões ambientais?
Com isso, essa tese visou – na temática da transferência internacional de
tecnologias direcionadas à mitigação das mudanças climáticas – tangenciar a
“relação mutuamente constitutiva entre agência e estrutura”520, a fim de explicitar o
que difere o debate a respeito do licenciamento compulsório dessas patentes das
negociações anteriores (quais sejam, a respeito da proteção da propriedade
intelectual no âmbito da OMC e, posteriormente, do acesso universal a
medicamentos essenciais em 2001). E, nesse caso, identificando-se as eventuais
diferenças, por que os Estados do Sul-Global fracassaram em encaminhar as
negociações para um resultado semelhante?
Inicialmente, adotou-se como premissa que as mudanças climáticas são
inequívocas e que é extremamente provável que a influência humana sobre o
sistema climático tenha sido a causa dominante das mudanças observadas desde
meados do século XX – o que é corroborado nos relatórios periodicamente
elaborados pelo IPCC, considerado a maior autoridade científica para tanto.
A partir disso, como mencionado, inseriu-se a tese no paradigma teórico do
ecossocialismo – remetendo-se, ainda, ao conceito de Capitaloceno, a fim de se
entender as mudanças climáticas não como um problema isolado, mas como um
sintoma da crise do sistema hegemônico do capitalismo, bem como ao conceito
gramsciano de hegemonia. No entanto, dada a urgência dessa questão, faz-se
necessária também uma discussão a respeito de tecnologias ambientalmente
520 BIELER, Andreas e MORTON, Adam David. The Gordian knot of agency-structure in
international relations: a neo-Gramscian perspective. European Journal of International Relations,
v. 07, n. 01, pp. 05-35, 2001, p. 05.
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saudáveis, bem como acesso universal a elas, de forma a “ganha[r] tempo para
construir o apoio a uma mudança mais fundamental”521.
O que em nada anula o seu inserir no ecossocialismo, como anteriormente
explicado.
Focou-se, no que necessário, em medidas de mitigação, com ênfase no
setor de geração de energia, bem como na sua intersecção com outros setores,
como é o caso da indústria e do transporte. Isso porque, nesse ponto, a cooperação
internacional – e, portanto, a transferência de tecnologias – é um fator essencial
para o cumprimento de metas internacionalmente acordadas. Assim, embora bem
compreendida, inclusive sob o regime internacional de mudanças climáticas, a
importância também de medidas de adaptação, como estratégias complementares
a reduzir e gerir os riscos das mudanças climáticas para as diferentes sociedades,
o embate é mais facilmente percebido ao considerar as medidas de mitigação.
Notório, ainda, que todos os cenários indicam, em maior ou menor medida,
a inovação tecnológica como um fator a ser considerado, particularmente no
tocante ao aumento da participação de energia sustentável na matriz energética.
Isso é observado com ainda mais ênfase no caminho de mitigação rigoroso
(RCP2.6) constante do relatório do IPCC publicado em 2014, o que é conducente
a manter o aquecimento da superfície terrestre em no máximo 2,0ºC acima dos
níveis pré-industriais.
Assim, no paradigma ecossocialista, um dos primeiros passos na transição
do capitalismo é a supressão do setor de extração dos combustíveis fósseis. E,
para tanto, é necessário reconhecer que um problema de proporções planetárias
requer soluções, igualmente, de proporções planetárias. Assim, a partir dessa
necessária cooperação internacional, e ainda reconhecendo que a desigualdade
(dentro e entre os Estados) é inerente ao sistema capitalista, pode-se “vislumbrar
um forte fluxo de assistência técnica e econômica do Norte para o Sul” 522 a
possibilitar, por exemplo, uma rápida introdução de fontes de energia sustentável
nos Estados mais vulneráveis. Nesse ponto se insere, também, a importância do
leapfrogging, podendo este ser definido como um processo de aprendizado de um
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Estado com a experiência de outros, de forma a possibilitar que o primeiro evite os
impactos decorrentes da fase intermediária de maturação de determinada
tecnologia, ou seja, possibilitando-o que salte uma ou mais etapas desse processo.
Ou seja: com o acesso de Estados em desenvolvimento a tecnologias
ambientalmente saudáveis, este pode “saltar etapas”, especialmente no tocante à
degradação ambiental – o que envolve, claro, emissões de gases de efeito estufa,
em seu processo de desenvolvimento. Essas oportunidades de leapfrogging nos
Estados em desenvolvimento, dependem, em grande medida, da transferência de
tecnologias elaboradas nos Estados desenvolvidos.
Observou-se ainda que a tomada de medidas de mitigação das mudanças
climáticas interage com a relação mais ampla de dominância entre os Estados, no
sentido de que “as transformações sociais a limitar o aquecimento global em 1,5ºC
e lutar pela equidade e bem-estar para todos não são neutras, em termos de
poder”523 – ou seja “[l]idar com a distribuição desigual do poder é fundamental a
assegurar que a transformação social em direção a um mundo 1,5ºC mais quente
não exacerbe a pobreza e a vulnerabilidade ou crie novas injustiças, mas incentive
uma mudança equitativa”524.
Necessário entender que desde o estabelecimento do regime internacional
de mudanças climáticas, com a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre
Mudanças Climáticas, assinada em 1992, há uma discussão sobre a transferência
internacional de tecnologias ambientalmente saudáveis, tomado como uma
condição necessária ao cumprimento dos compromissos dos Estados em
desenvolvimento. Isso se relaciona, ainda, ao princípio das responsabilidades
comuns, porém diferenciadas e das respectivas capacidades – “uma [outra] fonte
importante – talvez a mais importante – de contenção política no regime de
mudanças climáticas por muitos e muitos anos”525.

523 PAINEL INTERGOVERNAMENTAL SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS. Global
warming of 1.5ºC: an IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5ºC above preindustrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of
strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development and
efforts to eradicate poverty. Genebra: IPCC, 2018, p. 475.
524 Idem.
525 IVANOVA, Maria. Politics, economics and society. In: KLEIN, Daniel et al (ed.). The Paris
Agreement on climate change: analysis and commentary. Oxford: Oxford University Press, 2017,
p. 31.
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Também é de se atentar às perspectivas nas quais as mudanças climáticas
são enquadradas, particularmente no âmbito das negociações internacionais. Ou
seja: a depender se as mudanças climáticas são vistas como uma questão de
(in)justiça climática, de eficiência econômica ou ainda de preservação ambiental, a
resposta dada a essa crise é diferente. Nesse sentido, observa-se que, mais uma
vez inserido na estrutura hegemônica do capitalismo, o Norte-Global e, em
especial, os Estados Unidos, tendem a “enxergar as mudanças climáticas através
de uma lente econômica”526, de forma que o seu objetivo principal é, assim, reduzir
as emissões de gases de efeito estufa somente até o ponto em que o custo para
tanto não ultrapasse os seus benefícios. É nítido, contudo, que esses benefícios
são considerados somente em relação a uma classe específica da humanidade:
justamente, o Anthropos, como implícito conceito de Antropoceno, isto é, a classe
capitalista, que se beneficia dessa economia baseada na queima de combustíveis
fósseis.
A partir da diferenciação de enquadramento decorrem, também, diferentes
leituras do princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas e das
respectivas capacidades – que, por sua vez, também é considerada na presente
tese como uma estrutura condicionante no embate a respeito do licenciamento
compulsório. E isso porque, mesmo se tratando de um regime complexo, a
diferenciação entre os Estados é vista como um de seus princípios orientadores
desde a assinatura da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças
Climáticas (a despeito de uma breve omissão na Plataforma de Durban, em 2011,
quando do início das negociações para o Acordo de Paris).
Com isso, a despeito de estar “profundamente enraizado [nesse] regime”,
logrando “um apoio universal” entre os Estados, “há muito pouco acordo sobre a
sua fundamentação [e] o seu conteúdo principal”527. De um lado, o Sul-Global
concentra-se no elemento das “responsabilidades”. De outro, no entanto, o NorteGlobal concentra-se no elemento das “respectivas capacidades”.
Assim é que, inicialmente baseada nas evidencias científicas de que a maior
parte das emissões históricas de gases de efeito estufa se originaram no processo

526 BODANSKY, Daniel et al. International climate change law. Oxford: Oxford University
Press, 2017, p. 05.
527 Ibidem, p. 26.
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de desenvolvimento dos Estados do Norte-Global e que, portanto, cabe a estes a
maior responsabilidade em relação ao combate do problema, com o que a
transferência internacional de tecnologias ambientalmente saudáveis é vista como
necessidade para lidar com as mudanças climáticas, ao longo da evolução do
regime internacional, diluiu-se o consenso inicial a respeito da assimetria nos
compromissos assumidos entre os Estados. Esse processo evolutivo, em contato
com as perspectivas nas quais as mudanças climáticas são enquadradas e com as
relações internacionais, culminou no Acordo de Paris, com a adoção de uma nova
operacionalização

do

princípio

das

responsabilidades

comuns,

porém

diferenciadas e das respectivas capacidades: uma forma matizada, baseada em
um privilégio conferido à soberania nacional, com a autodiferenciação por meio da
submissão periódica de CNDs.
Nas palavras de Agarwal e Narain, esse embate é também uma forma de
colonialismo, chamando de “colonialismo ambiental”528 a interpretação contestada
de que todos os Estados devem ser responsabilizados e, assim, responder pelos
custos da mitigação da crise das mudanças climáticas, independentemente de suas
particularidades sociais e econômicas – o que, decerto, afronta o princípio da
equidade, também constante do regime internacional de mudanças climáticas.
Nesse ponto é que se revela a interface entre o mencionado regime e o
sistema internacional de proteção da propriedade intelectual. Isso porque sobre
essas tecnologias ambientalmente saudáveis recaem, eventualmente, patentes –
entendidas como um método eficiente de internalização dos benefícios do processo
inventivo e, assim, para a promoção do desenvolvimento tecnológico.
Como se vê, os documentos vinculantes nesse regime são omissos sobre
esse ponto do comércio internacional, a despeito de, ao longo das negociações, o
Sul-Global insistir na inclusão de provisões a respeito da propriedade intelectual,
culminando em “um dos proeminentes tópicos em discussão nas negociações de
Paris”529. Com a assinatura do Chamado de Lima para a Ação Climática na COP
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529 RIMMER, Matthew. Introduction: the Road to Paris (intellectual property, human rights
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n.º 20 em 2014, a questão foi novamente inserida na agenda para discussão, com
diferentes posicionamentos a respeito do papel da propriedade intelectual na
mitigação das mudanças climáticas. Contudo, quando da adoção do Acordo de
Paris, os Estados optaram em não mencionar, positiva ou negativamente, essa
questão, mas falar genericamente em um ambiente favorável a transferência de
tecnologias social e ambientalmente saudáveis, lidando com eventuais barreiras
para tanto. Fala-se, igualmente, em fortalecer ações de cooperação internacional,
sem especificar os meios de implementação. Além disso, o Artigo 10 remete ao
mecanismo de auxílio financeiro da Convenção-Quadro como uma forma de facilitar
o acesso do Sul-Global a essas tecnologias.
Por outro lado, o sistema internacional de proteção da propriedade
intelectual estruturado com o Acordo TRIPS também não menciona a crise das
mudanças climáticas (ou mesmo a questão ambiental como um todo) como um
aspecto social relevante a ser considerado – ainda que a Convenção-Quadro tenha
sido assinada em momento anterior. O que se observa é que, ainda que os
processos de negociação do Acordo de Paris e da Convenção-Quadro tenham
ocorrido paralelamente, culminando em suas assinaturas, respectivamente, em
1994 e 1992, “eles funcionavam como duas solitudes”530. Vale dizer, que “cada um
parecia fingir ativamente que o outro não existia, ignorando as questões mais
óbvias sobre como um impactaria o outro”531.
Não obstante, ainda que a linguagem do Acordo TRIPS reflita o sucesso do
Norte-Global nas negociações internacionais, a partir da agenda do setor privado,
“o acordo inclui várias flexibilidades para facilitar o desenvolvimento e proteger o
interesse público” – como é o caso do licenciamento compulsório – sendo que,
“para salvaguardar essas flexibilidades, os Artigos 7 e 8 fornecem objetivos e
princípios explícitos e importantes que desempenham papéis importantes na
interpretação e na implementação do acordo”532. Mencionados dispositivos foram
incluídos no texto final do acordo a partir da linguagem proposta pelo Sul-Global,
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demonstrando um compromisso político bastante relevante533, no tocante à
dinâmica entre agência e estrutura. Assim é que Carlos M. Correa defende que,
legalmente, “dada a latitude do Acordo TRIPS, qualquer [Estado-]Membro da OMC
poderia estabelecer licenças compulsórias para atender às necessidades
ambientais ou, mais especificamente, as das mudanças climáticas” 534. Essa
possibilidade decorre da interpretação das flexibilidades constantes do Acordo
TRIPS, com base no contexto fornecido pelos dispositivos preambulares, além de,
como mencionado, objetivos e princípios explícitos no corpo do documento, com
base no Artigo 31 da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados.
Ainda que traga propositalmente em sua linguagem diversas ambiguidades
os mencionados dispositivos constituem a justificativa formal para a adoção do
Acordo TRIPS, legitimando-o, particularmente em relação ao Sul-Global – que o
considera uma barganha entre os Estados.
Para reconhecer o licenciamento compulsório como uma válvula de escape
do sistema, isto é, um instrumento a fim de facilitar a mitigação das mudanças
climáticas, optou-se (pragmaticamente) por não se questionar a legitimidade da
instituição da propriedade intelectual – particularmente a estruturada desde a
assinatura do Acordo TRIPS em 1994. Ao contrário, parte-se dessa estrutura,
integrada na estrutura mais consolidada do capitalismo, para estabelecer uma
leitura crítica, apresentando o licenciamento compulsório como uma alternativa, em
um momento inicial de transição da sociedade, no sentido de uma governança mais
aberta do conhecimento, possibilitando o maior acesso de Estados mais
vulneráveis a tecnologias consideradas relevantes para as particularidades de suas
sociedades, como é o caso de tecnologias direcionadas à mitigação das mudanças
climáticas.
E justamente por não se tratar da única alternativa de governança do
conhecimento, mesmo se considerado em nível global, é que se possibilita a essa
discussão partir de sua legitimidade para melhor discutir o seu funcionamento em
contato com outras questões sociais, como é o caso das mudanças climáticas. Isso
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está em consonância com a perspectiva do ecossocialismo, em sua mencionada
agenda hit et nunc, ou seja, um primeiro momento no caminhar para uma sociedade
mais justa (também em termos de justiça climática) e racional ecologicamente.
Também nesse ponto, observa-se que o Acordo TRIPS é marcado por uma
forte disputa, desde o seu início, em relações assimétricas de poderes, entre o Sule o Norte-Global: ou seja, as negociações refletiram um choque entre ideias
concorrentes sobre a ordem econômica internacional, questionando-se as
estratégias para o desenvolvimento do Sul-Global e se essa ordem econômica se
estrutura intrinsicamente de uma forma a prejudicá-lo. A própria inclusão da
proteção da propriedade intelectual na Rodada Uruguai deu-se a partir da iniciativa
Norte-Global, com uma considerável resistência (ao menos, inicialmente) do SulGlobal.
Esse choque entre ideias concorrentes do Sul- e do Norte-Global remete ao
movimento da Nova Ordem Econômica Internacional, defendido por aquele em face
do sistema hegemônico a partir da década de 1960, para o que a questão da
inovação tecnológica, bem como do acesso universal a essa tecnologia,
desempenhava um papel muito relevante. De acordo com Susan K. Sell, essas
novas ideias econômicas “expuseram as desigualdades subjacentes à estrutura
[hegemônica] da economia global, que atrapalham o desenvolvimento econômico,
e ajudaram a explicar a lacuna entre os Estados ricos e os pobres”535.
Diante desse cenário, é que se considerou necessário inserir a presente tese
em uma agenda de pesquisa neogramsciana sobre a ordem mundial, com a
expansão dos conceitos de Antonio Gramsci (em particular, o conceito de
hegemonia) para uma análise das relações internacionais, a fim de se expor os
potenciais de movimentos contra hegemônicos em relação à proteção da
propriedade intelectual. Além disso, a relevância dessa agenda para o presente
trabalho consiste no desenvolvimento de conceitos mediadores para a análise da
dinâmica entre agência e estrutura, particularmente nas relações internacionais.
Assim, como mencionado na introdução, essa pesquisa visou envolver
quatro dimensões de análise, como mencionadas por Stephen Gill. Retomando,
tem-se uma primeira dimensão de “tentativas contínuas de reconsiderar aspectos
535 SELL, Susan K. Power and ideas: North-South politics of intellectual property and
antitrust. Nova York: State University of New York Press, 1998, p. 27.
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epistemológicos e ontológicos da ordem mundial, no contexto do passado, presente
e futuro”536. Nesse mesmo sentido, a segunda dimensão refere-se a “um esforço
contínuo em promover inovações metodológicas, teóricas e conceituais”537,
particularmente de modo a construir uma ponte em análises da dinâmica entre
agência e estrutura. A terceira dimensão, mais prática, diz respeito “[a]o estudo
histórico concreto da ordem mundial emergente, em termos de suas dimensões
econômicas, políticas e culturais, com vistas a suas contradições emergentes e os
limites e possibilidades que estas implicam para diferentes coletividades”538. E, por
fim, a quarta dimensão é concernente a “diretamente lidar e desenvolver
abordagens práticas relacionadas a problemas globais”539: que é justamente o que
se propôs nesse trabalho em relação às mudanças climáticas.
Ou seja: trazer a discussão para uma abordagem neogramsciana implica em
reconhecer, a partir dessas quatro dimensões mencionadas, a necessidade de ir
além do que se tem feito, oferecendo elementos para uma análise da possibilidade
de movimentos contra hegemônicos.
Com base nisso, partiu-se da análise das negociações a respeito da
proteção da propriedade intelectual como um todo – o que resultou no Acordo
TRIPS, em 1994. Tomando-se como referência a tese sobre o sucesso do NorteGlobal desenvolvida por Susan K. Sell e, particularmente, o conceito de agência
estruturada. Assim, ainda que pareça óbvio que, no contexto do capitalismo, as
empresas transnacionais economicamente mais poderosas atuem em concerto aos
Estados econômica- e politicamente mais poderosos, essa perspectiva meramente
estrutural não explica os resultados de negociações internacionais em outras
questões. Sell reconhece, então, que, examinando como o Acordo TRIPS se
desenvolveu, permite-se entender como “resistir” a ele – ou seja, explica os
eventuais movimentos contra hegemônicos a partir de então.
Nesse ponto, concluiu-se que mudanças observadas em fatores estruturais
econômico e ideacional na década de 1970 culminaram em um contexto favorável
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para a criação de novas agências – e, particularmente, uma classe capitalista
transnacional – com o aumento de seus poderes, permitindo a integração de seus
interesses junto ao Estado e, com isso, colocando-a à frente da regulamentação de
suas atividades econômicas em nível global. Contudo, para essa agência
estruturada, a mesma estrutura que a constituiu lhe é problemática, em vista de
seus limitados escopo e força de proteção da propriedade intelectual, que ora é
vista como uma vantagem comparativa no mercado. Evidenciada a chamada
incompatibilidade contingente entre os objetivos da agência e o funcionamento do
sistema, o poder discursivo da agência se mostrou fundamental para essa nova
elaboração estrutural.
Assim, por meio da retórica de direitos e do livre comércio no âmbito
internacional, o setor privado interessado na proteção mais rígida da propriedade
intelectual logrou êxito em traduzir seus interesses particulares em uma questão de
interesse público, culminando na assinatura do Acordo TRIPS em 1994.
Dado como uma nova estrutura condicionante, o contexto do sistema de
proteção da propriedade intelectual pós-1994 favoreceu também a criação de
novas agências – como, por exemplo, as relacionadas ao acesso universal a
medicamentos essenciais, particularmente na África subsaariana, a partir do
questionamento do preço proibitivo desses medicamentos, praticado amplamente
pelo setor farmacêutico (resultado, frise-se, de uma forte proteção da propriedade
intelectual). Por sua vez, diferentes fatores estruturais, bem como a atuação da
agência, por meio da retórica de direitos humanos, culminaram na assinatura da
Declaração de Doha sobre o Acordo TRIPS e Saúde Pública em 2001. Nessa
oportunidade, reafirmaram-se as flexibilidades existentes no sistema de proteção
da propriedade intelectual e, destacadamente, o licenciamento compulsório de
patentes sobre medicamentos essenciais.
Isso porque somente nesse momento posterior é que o Sul-Global se deu
conta dos impactos decorrentes do compromisso a uma proteção mais forte da
propriedade intelectual, de forma que, ao invés de estabelecer a posição
hegemônica do Norte-Global na governança da propriedade intelectual a um nível
global, “o Acordo TRIPS paradoxalmente revelou os inúmeros problemas políticos
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com seu reconhecimento e implementação”540. Com isso, antes mesmo da entrada
plena em vigor do Acordo TRIPS, prevista inicialmente para 2005, teve início o
movimento de resistência de maior sucesso: a campanha de acesso universal a
medicamentos essenciais, particularmente no Sul-Global. Em seu cerne, está uma
discussão a respeito de prioridades e, portanto, de uma noção de justiça – para o
que as flexibilidades incorporadas no texto final do documento, entre as quais o
licenciamento compulsório de patentes, foram vistas como pontos de entrada para
lidar com esses erros sociais.
Inspirada então no que se considerou um sucesso do Sul-Global, a questão
do licenciamento compulsório de patentes sobre tecnologias direcionadas à
mitigação das mudanças climáticas foi levada à discussão, também pelo SulGlobal, no âmbito do Conselho para o TRIPS em 2013.
Na presente tese, a partir de um mapeamento do espaço das negociações
internacionais no âmbito do Conselho para o TRIPS desde 2013, quando a
delegação do Equador apresentou para discussão a “Contribución de la propiedad
intelectual a la facilitación de la transferencia de tecnologías ecológicamente
racionales”, bem como de uma clivagem dos Estados interessados, estabeleceuse algumas diferenças entre os dois movimentos ora comparados. Os pontos a
seguir enumerados são os mais marcantes nessa comparação: (i) ausência de um
claro imediatismo na questão de mudanças climáticas, o que reflete no fracasso de
uma retórica salvacionista, ante as muitas incertezas e abstrações científicas em
torno do problema, (ii) uma falha na tradução das evidências científicas à opinião
pública, (iii) o foco na transferência internacional de tecnologias, ao contrário do
acesso a uma tecnologia especificamente considerada, (iv) o foco no princípio das
responsabilidades comuns, porém diferenciadas e das respectivas capacidades
como fundamento do licenciamento compulsório, sendo que não há um consenso
em relação ao seu conteúdo, diferentemente da retórica de direitos humanos, (v) o
questionamento do poder especialista, com a consequente impossibilidade de
controlar o significado da questão, ante o crescimento de um movimento político de
negacionismo climático, (vi) ausência de uma consolidada interface discursiva do
Sul-Global, com a abertura de diferentes posicionamentos mesmo dentro desse
540 SELL, Susan K. e MAY, Christopher. Intellectual property rights: a critical history.
Boulder: Lynne Rienner Publishers, Inc., 2006, p. 176.
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bloco geopolítico, (vii) o silêncio dos Estados mais vulneráveis e mais diretamente
atingidos por essa questão, (viii) a ausência de uma leitura transdisciplinar pela
nova agência, marcada por uma atuação da juventude europeia, deixando de lado
de sua análise o impacto da proteção da propriedade intelectual, e (ix) a ausência
de consenso em relação ao próprio conceito de tecnologias ambientalmente
saudáveis e, consequentemente, ausência de especificação das tecnologias mais
relevantes nessa discussão.
Dessa leitura, extrai-se a hegemonia do sistema de proteção da propriedade
intelectual. Isso porque, mesmo na questão bem-sucedida do acesso universal a
medicamentos essenciais, houve uma preocupação em, ao traduzir os interesses
da agência estruturada, não se defender (ao menos não direta e institucionalmente)
a ruptura desse sistema. Ao contrário, frisaram tratar-se de uma oportunidade da
OMC se posicionar como uma parte da solução, e não do problema – o que se
relaciona a uma característica inerente ao capitalismo, visando absorver quaisquer
movimentos críticos, erradicando as diferentes.
Daí que se torna relevante entender, em um momento inicial, o licenciamento
compulsório de patentes como uma válvula de escape do sistema, ainda que tenha
sido utilizado como forma de legitimar a continuidade desse mesmo sistema. No
entanto, sob a lógica do ecossocialismo, uma declaração inspirada na Declaração
de Doha sobre o Acordo TRIPS e Saúde Pública pode ser vista como a emergência
de uma proposta concreta e imediata correlativa e coerente a essa agenda. Para
tanto, é necessário levar em consideração as mencionadas particularidades, a fim
de direcionar a dinâmica entre agência e estrutura nesse sentido.
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