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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.

Palavras-chave: Organização Mundial do Comércio; Acordo TRIPs; tratados bilaterais;
direitos de propriedade intelectual; sistema multilateral de comércio.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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).
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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 complementálo, 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.
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.
8
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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
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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.
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1. BENS INTELECTUAIS: ASPECTOS
GOVERNANÇA INTERNACIONAL

ECONÔMICOS

E

1.1. Notas introdutórias

O presente capítulo busca elucidar os motivos para a formação de normas internacionais
sobre bens intelectuais, traduzidas por tratados e organizações internacionais gestados
pelos esforços cooperativos de Estados. Trabalha-se com a hipótese de que os chamados
direitos de propriedade intelectual, nas esferas nacional e internacional, não são resultados
naturais da demanda por eficiência econômica, tampouco evolução necessária das
instituições econômicas. Em contrapartida, tais direitos seriam decorrentes de mudanças
institucionais moldadas por intervenção estatal, competição ou cooperação entre firmas e
transformações sócio-culturais amplas.

Após discutir abordagens explicativas para instituições e mercados no plano nacional,
serão expostos os contornos político-culturais de tais bens e sua dinâmica econômica,
diferenciada em comparação a produtos e serviços tradicionais. A segunda parte deste
capítulo examinará diferentes perspectivas sobre o direito internacional, as instituições e os
mercados globais para que, finalmente, delineie-se uma abordagem para a elaboração de
normas sobre bens intelectuais no âmbito internacional.

1.2. Mercados e instituições

O mercado encontra no sistema de preços, conforme os postulados da economia clássica,
um mecanismo de comunicação de informações aos agentes privados capaz de instruir as
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atividades econômicas de maneira extremamente eficiente.10 Graças à conseqüente difusão
de sinais econômicos, prescinde-se de qualquer planejamento ou racionalização em nível
superior ao de cada agente pulverizado (Hayek, 1945). A economia pode, nessas bases, ser
tratada como esfera autônoma da vida social, pois a própria atomização dos agentes
econômicos neutralizaria sua importância individual, permitindo análises da interação no
mercado alheias a contingências político-culturais. Emancipada da política, a economia
seria infensa a valores, quer individuais, quer sociais.11

Essa escolha pelo individualismo metodológico e pela redução das ações à maximização de
interesses, porém, oculta a imersão necessária da economia na vida social.12 Ao examinar a
história dos mercados como sistemas para trocas de produtos e serviços, Polanyi (2001)
procurou demonstrar a importância da intervenção estatal e societal para sua construção:
longe de ser uma “solução de eficiência”, os mercados decorreriam de choques e barganhas
sociais constantes.13 A partir dessa provocação, rompimentos vários com os pressupostos
da economia neoclássica desembocaram em teorias e análises do papel desempenhado, no
nascimento e na vida dos mercados, (i) pela racionalidade limitada dos agentes
econômicos;14 (ii) por fatores históricos, jurídicos e culturais; (iii) por estruturas e redes
sociais; (iv) pela posição relativa / hierarquia entre os atores econômicos; e (v) pela
distribuição inicial de recursos entre esses atores.
10

Hayek (1945), após descrever a agilidade das trocas referenciadas pelo sistema de preços, nota a precisão
do conhecimento possuído pelos agentes econômicos: “The whole acts as one market, not because any of its
members survey the whole field, but because their limited individual fields of vision sufficiently overlap so
that through many intermediaries the relevant information is communicated to all.”
11
A sociologia moderna foi forjada com críticas ferozes a essa concepção – Marx, Weber e Durkheim “view
the modern market economy as an outcome of the deeper social processes that generated modernity”
(Fligstein, 2002:7-8). Polanyi (2001:60) anota que, segundo a visão econômica, a interação social é um
fenômeno mecânico, desprovido de valores, acrescentando que “a market economy can function only in a
market society”. Para Marx (1985:45-85), o capitalismo promove a despersonalização (reificação) das
relações sociais.
12
Granovetter (2005:35) define “‘social embeddedness’ of the economy” como “the extent to which economic
action is linked to or depends on action or institutions that are non-economic in content, goals or processes”.
“Embeddedness”, conceito fundamental para a literatura crítica à economia neoclássica, é objeto recorrente
da chamada nova sociologia econômica. Em texto seminal, Granovetter (1985:487) asseverou que as ações
dos agentes econômicos somente são compreendidas como “embedded in concrete, ongoing systems of social
relations”. Seria impossível, porque incompleta, a proposta “Happy ever after in the marketplace” (“Ob-LaDi, Ob-La-Da”, Lennon/McCartney, 1968, The Beatles, The Beatles [White Album]).
13
Granovetter (1985:483-7) propõe nível intermediário de proximidade da economia com outras esferas
sociais, rejeitando tanto sua subsocialização – própria dos “formalistas” econômicos, de Thomas Hobbes à
economia neoclássica atual – quanto sua supersocialização, típica nas análises sociológicas do mercado.
Exemplo recente desse segundo grupo, Irti (2001) hipervaloriza a dimensão jurídica da conformação dos
mercados, desdenhando o papel dos agentes e das dinâmicas econômicos.
14
A nova economia institucional abandona o axioma da racionalidade instrumental e apresenta conceitos
como “racionalidade limitada” (bounded rationality) e “oportunismo” (opportunism) para, ainda no domínio
da economia neoclássica, explicar a interação humana limitada por informação e capacidades cognitivas
insuficientes e imperfeitas (North 1995:17-20).
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Uma vez formados os mercados, sua conformação seria marcada por instituições – regras
formais e informais e seus mecanismos de enforcement – cambiáveis, surgidas da
experiência histórica.15 Nessas bases, a nova economia institucional propõe que os
aspectos sociais da vida econômica sejam desvelados, como parte das regras informais
constituintes das instituições, para incorporação a modelos econômicos tradicionais.16 Com
isso, muitos economistas passam a enxergar instituições e mercados como resultado
necessário dos ditames da eficiência econômica.17

Contudo, essa perspectiva funcionalista omite a existência prolongada de instituições que,
embora voltadas à resolução dos mesmos problemas, em contextos semelhantes, são muito
diversas. Não há instituições “ótimas”, construídas pela eficiência, mas a sobrevivência, ao
longo da história, de instituições variadas (Dobbin, 2004). Outra crítica, de ordem
metodológica, assinala que tornar fatores sociais e culturais endógenos à análise econômica
implica abdicar das vantagens explicativas de outras ciências sociais (Granovetter,
2005:47). Em outras palavras, relações de poder, estruturas sociais e redes sociais são
simplificadas e mal compreendidas se interpretadas como solução para problemas
econômicos.

Na ausência de comprovação empírica da determinação dos mercados pelo grau de
eficiência de suas instituições, a sociologia econômica focaliza estruturas e redes sociais,
nelas identificando a estabilidade dos mercados. Para Fligstein (2002:31-5), a produção de
resultados previsíveis depende não apenas do sistema de preços e da concorrência entre os
agentes econômicos, mas, de um lado, das relações entre produtores, fornecedores,
consumidores e governos, e de outro lado das regras, formais e informais, que organizam
as atividades econômicas. Ao se estudar um mercado determinado, portanto, seria preciso
perscrutar não apenas suas instituições, mas também sua estrutura jurídica e econômica, as

15

North (2001). Para o autor, “the institutional framework plays a major role in the performance of an
economy.” (North, 2001:69)
16
E.g. Greenwald e Stiglitz (1986), ao tratar de informação imperfeita; Williamson (1975), ao descrever por
que se formam firmas. North (1977:709) já externava crença em que “transaction cost analysis is a
promising analytical framework to explore non-market forms of economic organization”. Em nenhum desses
autores é abandonado o individualismo metodológico, que presume como “necessary to base all accounts of
economic interaction on individual behavior.” (Arrow, 1994:1)
17
Landes e Posner (2003) enveredam por essa direção ao abordar várias expressões de direitos de
propriedade intelectual.
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relações entre os atores que o compõem, hierarquias nele presentes e concepções culturais
sobre seu funcionamento.
Concebidas como produtos políticos, histórica e culturalmente situados,18 as regras
organizadoras das atividades econômicas abarcam direitos de propriedade, estruturas de
governança e regras de troca. Nesses três grupos, os bens intelectuais assumem papel
central: a restrição a seu livre fluxo é efetivada por direitos de propriedade; fazem parte das
previsões legais necessárias para a governança de mercados por eles implicados
mecanismos de enforcement; sua existência como direitos transacionáveis traduz-se por
regras de troca.

Nesse sentido, acentua-se o primado da política na construção histórica dos mercados nos
quais os bens intelectuais têm relevância, seja como “produtos” principais, seja como
fatores de produção aptos a diferenciar firmas. O vetor jurídico influente sobre
“habilidades” e “conhecimento”, puro ou aplicado, não é dissociável dos incentivos e
desincentivos emanados das instituições correspondentes (North, 1990:74-5). Da mesma
forma, a disposição dos atores econômicos, sua vocalização diante do Estado e as redes
sociais de que fazem parte condicionam a criação e o regramento de tais mercados.

A partir das abordagens complementares da nova economia institucional e da nova
sociologia econômica,19 contrapostas à teoria econômica clássica, será perseguida a seguir
uma compreensão renovada dos bens intelectuais, quer como ativos transacionados nos
mercados modernos – entendidos como construções sociais –, quer como bens produzidos,
distribuídos e fruídos por outros mecanismos.

18

Os mercados não são fruto da evolução espontânea da interação social, nem suas instituições evolução
natural de situações de mercado, sobreviventes por conta de sua eficiência (Fligstein, 2002:9). “Darwininan
arguments, invoked in this cavalier fashion, careen towards a Panglossian view of whatever institution is
analyzed.” (Granovetter, 1985:503)
19
“Overall, the new institutionalisms in economics and sociology are unified around the view that
neoclassical economics is limited by its unrealistic behavioral assumption of individual utility maximization,
its conception of homo economicus, and its unrealistic assumption of zero-transaction costs, as if
institutions, social relations and cultural beliefs were superfluous to understanding economic and
organizational life.” (Nee, 2003:44)
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1.2.1. Bens intelectuais – dinâmica econômica, especificidades
Os chamados direitos de propriedade intelectual abrangem uma série diversificada de
objetos jurídicos. Enquadram-se nessa moldura, principalmente, criações imateriais,
intangíveis, às quais se atribui exclusividade. O elemento da escassez, próprio do mundo
concreto, é transposto para as “criações do espírito”,20 invenções, desenhos industriais,
indicações geográficas e marcas, entre outros. Por conta dessa transposição, a denominação
tradicional para os direitos sobre bens intelectuais os aproxima do direito de propriedade
clássico (Ulmer, 1978:1).

O controle jurídico sobre bens intelectuais, que se espraia de softwares a meios de
reprodução de variedades vegetais, impede sua livre manipulação. A exclusividade
conferida a uma tecnologia, uma composição musical ou uma denominação de origem
simula a escassez de produtos sólidos. Conforme a explicação em microeconomia (Varian,
1994:597-603), essa resposta jurídica dirige-se a um problema econômico: os bens
intelectuais, não exclusivos e não concorrentes, poderiam ser livremente apropriados caso
um direito de propriedade não garantisse a exclusão de seu exercício por terceiros (Landes
e Posner, 2003). Constituiriam, assim, uma externalidade positiva.

Para que haja estímulo à atividade criativa, tais direitos procuram internalizar parte do
benefício social decorrente dos bens intelectuais (Lemley, 2005). A exclusividade, como
construção jurídica voltada a tornar funcionais esses direitos, pretende incentivar a
atividade de potenciais autores e inventores. A possibilidade de retribuição traria
benefícios sociais claros, dinâmicos, representados pelo desenvolvimento de novos bens
intelectuais.21 Para a nova economia institucional, esses direitos de propriedade devem ser
compreendidos à luz do desenvolvimento econômico dos mercados em que atuam, uma
vez que respondem parcialmente por seu desempenho e esquemas de incentivos.22

A preocupação central com a criação de direitos de propriedade intelectual seria, nesse
esteio, os custos ínsitos a tais direitos, que superam aqueles atrelados a direitos de
20

Rótulo que abarca as criações intelectuais protegidas por direitos autorais. V. Lei 9.610/98, artigo 7º.
Landes e Posner (2003:14) sustentam que benefícios estáticos poderiam também ser alcançados, com a
prevenção de “overuse or congestion in economically meaningful senses of these terms.”
22
“The incentives that are built into the institutional framework play the decisive role in shaping the kinds of
skills and knowledge that pay off” (North 1990:78). “the heart of development policy must be the creation of
policies that will create and enforce efficient property rights.” (North 1995:25)
21
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propriedade tradicionais. Em primeiro lugar, há maiores custos de transação e de
oportunidade envolvidos em identificar e transacionar esses direitos (parcial ou
totalmente).23 Em segundo, as despesas com a obtenção da exclusividade sobre
determinado bem intelectual podem ser excessivas – com custo social potencialmente
maior que o benefício aportado (rent seeking). Em terceiro lugar, tais direitos possuem
custos de proteção particularmente altos, tendo em vista que o uso não autorizado de um
bem intelectual não é automaticamente sinalizado a seu titular. Finalmente, por não
tratarem de bens exclusivos e concorrentes, os direitos de propriedade intelectual, ao
impedirem uso por terceiros (que teria custo marginal zero), geram perdas de peso morto
(deadweight loss).24 Agregados, esses fatores tornam o estabelecimento e a gestão de
direitos de propriedade intelectual mais caros do que os de outros direitos (Landes; Posner,
2003:16-24).25

O cálculo dos benefícios sociais advindos da atribuição de exclusividade sobre bens
intelectuais permitiria encontrar, para bens específicos, as medidas adequadas de proteção
e de internalização desses benefícios pelos agentes econômicos (Lemley, 2005). Permitiria
também prever limitações apropriadas para os direitos de propriedade intelectual,26 como
ocorre com a propriedade tradicional (Barbosa, 2003; Dixit, 2004:125-7).27 Seriam
pronunciados, nesse sentido, os ganhos sociais com o estímulo à criação de mais bens
intelectuais, que se reverteria em enriquecimento econômico e cultural e aceleração
tecnológica.28 Ademais, “In a proper institutional design, intellectual property rights may
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“The identification of each bit of complementary and useful knowledge as well as of the agents holding
specific bits of knowledge and the assessment of their complementarity becomes an important function. This
is expensive both in terms of search and opportunity costs: the costs of interacting with the wrong agents in
terms of low opportunities.”(Antonelli, 2002:41)
24
“Because welfare economics defines a market as producing a good efficiently only when it is pricing the
good at its marginal cost, a good like information (and culture and knowledge are, for purposes of
economics, forms of information), which can never be sold both at a positive (greater than zero) price and at
its marginal cost, is fundamentally a candidate for substantial nonmarket production.” (Benkler, 2006:36)
25
Landes e Posner (2003:413) notam, porém, que os custos sociais da propriedade intelectual diminuem e
seus benefícios aumentam com a sofisticação dos sistemas jurídicos, com o desenvolvimento tecnológico e
com a valorização das inovações, respectivamente porque a resolução de disputas é barateada, porque os
custos de reprodução baixam e a velocidade de difusão dos bens intelectuais aumenta, e porque os direitos de
propriedade intelectual tornam-se mais valiosos.
26
As limitações a esses direitos variam conforme sua fisiologia, como exemplificam a permissão de paródias
de obras intelectuais ou do uso de processos patenteados para a realização de pesquisas científicas.
27
Dixit (2004:23), ironicamente, convida à adesão a seus próprios fundamentos teóricos com o comentário:
“Very fittingly, no property rights to ideas are staked out or enforced in this field; anyone is free to take any
idea and to run with it.”
28
“technology develops cumulatively, rather than in isolated heroic acts” (Diamond, 1999:245).

26

also favour tradability and hence lead to higher levels of specialization and division of
labour” (Antonelli, 2002:32).

Conforme esse raciocínio, para que a engenharia jurídica dos direitos de propriedade
intelectual encoraje a inventividade humana, seria necessário evitar a simplificação
econômica de se buscar a internalização completa das externalidades positivas geradas por
bens intelectuais, uma vez que o excesso de proteção diminui o bem-estar de todos.29

No entanto, essa pretensa facilidade comparativa é insuficiente para um regramento mais
ambicioso dos bens intelectuais, porque a correspondência entre os direitos de propriedade
tradicionais e os direitos sobre bens intelectuais é extremamente imperfeita. Na atual
networked information economy, “centered on information (financial services, accounting,
software, science) and cultural (films, music) production, and the manipulation of
symbols” (Benkler, 2006:3), ao menos três especificidades marcantes, expostas a seguir,
dão contornos menos nítidos aos bens intelectuais.

Em primeiro lugar, esses bens escapam das previsões econômicas incidentes sobre bens
físicos, já que sua reprodução não apresenta custos e não ocorre apenas para venda, para
alienação no mercado.30 Por esse motivo, sua alocação não é automaticamente ajustada
pelo sistema de preços em mercados competitivos (Polanyi, 2001: 71-80). A ação de
instituições regulatórias fortes, premente para que não haja crises na produção, distribuição
e fruição dos bens físicos e intelectuais, é mais necessária no caso da exclusividade
atribuída pelos “direito de propriedade intelectual”, justamente porque sua produção
desvinculada dos mercados pode assumir proporções muito relevantes.31

29

Landes e Posner (2003:22) resumem esse impasse: “access versus incentive tradeoff: these rights reduce
the demand for intellectual property by inserting a wedge between price and marginal cost, creating
deadweight loss that must be balanced against disincentive effects of denying the creator of such property a
remedy against copiers”. Para revisão crítica da literatura sobre o tema, cf. Lemley (2005).
30
Alguns bens intelectuais são elaborados por força de ideais estéticos e ganhos de reputação, entre outros
motivos, além de muitas vezes se destinarem a trocas não pautadas pelo sistema de preço (dádiva e
reciprocidade). Outros se destinam ao consumo da própria firma que os desenvolveu: “In the governance of
knowledge not only the traditional ‘make or buy’ trade-off is relevant, but also a ‘make or sell’ choice has to
be considered. The company, in fact, needs to assess not only whether to rely upon external or internal
knowledge in the production of new knowledge, but also whether to try and value the knowledge available
internally as a good itself and sell it disembodied in the markets for technological knowledge, or to use it as
an input in the production of other goods.” (Antonelli, 2002:36)
31
Bens físicos não voltados ao mercado, como os cultivados em hortas domésticas, costumam ter impacto
social pouco expressivo. Os bens intelectuais produzidos sem pretensões econômicas, por sua vez, podem
adquirir importância surpreendente e revolucionária na economia.
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Uma segunda especificidade é a contundência com que tais bens afetam o controle sobre
outros recursos, as regras de troca e as relações entre os atores sociais que os manipulam.
As tecnologias incidentes sobre os meios de produção criam, modificam e destroem
mercados, permitem a exploração de nichos e impõem reorganizações produtivas (Benkler,
2006:311-5); algumas dessas tecnologias, associadas a comunicações e transportes, têm
como resultado a integração de mercados e de sociedades. É evidente, ainda, a influência
dos bens intelectuais sobre as percepções dos consumidores em geral e sobre a competição
de produtos em determinado mercado (mediadas, entre outros, por marcas, propagandas
protegidas por direitos autorais, desenhos industriais) (Ascarelli, 1957). Também é visível
que vários desses bens – como objeto de produção ou de consumo – compõem peças
fundamentais para mudanças na reputação, status e mobilidade de determinados atores
sociais (Benkler, 2006). Alguns bens intelectuais, por fim, constituem tecnologias de
transação, aperfeiçoando trocas e barganhas e diminuindo inúmeros custos.32 Diante desses
fatores, não é possível enquadrar os direitos de propriedade intelectual no conjunto dos
direitos de propriedade convencionais. Descolados de expressões materiais, aqueles
direitos podem agregar valor à propriedade física, mas também a tornar irrelevante.33

Information privately produced for private gain contributes as an unintended byproduct to the social pool of information. This in turn is an input into both the
production of goods and creation of new knowledge. (Arrow, 1994:8)

Produção e circulação não obedecem sempre a mecanismos de mercado, sendo
determinadas em alguns casos por “kinship, friendship, status or hierarchy; and [...]
political or religious affiliation” (North, 1977:707).34 A terceira especificidade dos bens
intelectuais, pois, é que sua qualidade de objeto de transações de mercado não é nem
universal – visto que nem todos os bens intelectuais se prestam a esse fim – nem necessária

32

“As transaction technology (information, enforcement, etc.) changes, the nature and governance mode of
property rights also evolves” (Dixit, 2004:126). Sobre o uso da informação como instrumento regulatório, cf.
Sunstein (1999).
33
A propriedade de bens físicos que contenham bens intelectuais, por exemplo, só será licitamente
exercitável se os direitos de propriedade intelectual forem respeitados. Sua influência sobre outros direitos é
analisada em detalhes por Barbosa (2003).
34
Polanyi (2001) foi pioneiro na descrição de sociedades em que reciprocidade (entrega obrigatória de
presentes entre familiares e amigos) e redistribuição (pagamentos obrigatórios a autoridades políticas ou
religiosas centrais, que administravam a alocação eqüitativa de bens na sociedade) predominavam ou
substituíam mercados. “Polanyi’s concept of reciprocity and redistribution, however imprecisely specified,
clearly have characterized and continue to characterize a great deal of resource allocation.” (North,
1977:706)
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para que ocorra a produção de bens intelectuais.35 Incentivos de mercado nunca foram
condição para que os mais diversos bens intelectuais fossem produzidos, em diferentes
sociedades.36 Mas isso é ainda mais verdadeiro após a revolução nas comunicações e o
moderno primado de ciência, informação e conhecimento (Giddens, 1993:527-8), cujo
ponto focal é a internet. A difusão de computadores com alta capacidade de processamento
e capazes de operar em rede leva a uma proliferação de atores envolvidos na produção
descentralizada de bens intelectuais (Benkler, 2006).37

1.2.2. Bens intelectuais – manipulação econômica e sócio-cultural
Os direitos de propriedade intelectual identificam objetos de proteção que não coincidem
com os bens intelectuais, inclusive para que as expectativas jurídicas sejam formadas com
clareza e para que as reivindicações subjetivas se dêem sobre objetos com contornos
nítidos. Protege-se, em regra, portanto, expressões determinadas das informações ou dos
conhecimentos que permearão produtos e serviços ofertados no mercado ou distribuídos de
outras maneiras.38

Apenas na medida em que se constituem por normas jurídicas os direitos de propriedade
intelectual se tornam reivindicáveis.39 A exclusividade é central para essa proteção, mas
difere da aplicável a bens físicos, por não encontrar limites materiais; neste sentido, o
tratamento jurídico reservado aos bens intelectuais escapa à summa rerum divisio entre
bens móveis e imóveis. Esses bens, que também não se cindem entre bens de produção e
bens de consumo, desafiam a teoria clássica da propriedade por sua titularidade e controle
serem potencialmente desvinculados. Em suma, sujeitos a um regime jurídico próprio
(Mendes; Coelho; Branco, 2008:422-432), em conexão com as transformações sociais, os
35

“Why do we rely almost exclusively on markets and commercial firms to produce cars, steel, and wheat,
but much less so for the most critical information our advanced societies depend on? Is this a historical
contingency, or is there something about information as an object of production that makes nonmarket
production attractive?” (Benkler, 2006:35)
36
“nonproprietary strategies have always been more important in information production than they were in
the production of steel or automobiles, even when the economics of communication weighed in favor of
industrial models.” (Benkler, 2006:4)
37
“the networked environment makes possible a new modality of organizing production: radically
decentralized, collaborative, and nonproprietary; based on sharing resources and outputs among widely
distributed, loosely connected individuals who cooperate with each other without relying on either market
signals or managerial commands – ‘commons-based peer production.’” (Benkler, 2006:60)
38
Abbott, Cottier e Gurry (1999:222-300) apresentam revisão histórica e bibliográfica sobre as justificativas
para o estabelecimento ou para a manutenção de direitos de propriedade intelectual.
39
Cf. Macpherson (1972). “a propriedade não é uma coisa que existe fora das regras que a constituem”
(Lopes, 2000:21).
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direitos de propriedade intelectual podem ser compreendidos como um feixe de faculdades
historicamente construído (Lopes, 2000:401-418).40

A facilitação da transmissão de bens intelectuais e a inexistência de custos envolvidos em
sua utilização simultânea por vários agentes econômicos, à luz das particularidades acima
descritas, tornam as determinações legais sobre os bens intelectuais uma matéria
extremamente delicada. A moldagem precipitada de direitos de propriedade pode fazer
desabar esquemas de cooperação dinâmicos e eficientes,41 principalmente em setores
dependentes da combinação e do acúmulo de conhecimentos.42 Pior, pode, com uma
repartição de ganhos assimétrica, também gerar ineficiências assombrosas, uma vez que
benefícios sociais de peso são tolhidos.

A participação do Estado, nesse sentido, é fundamental para que os bens intelectuais
recebam tratamento normativo condizente com sua importância – não restrita à esfera
econômica, e não limitada à produção por mecanismos de mercado.

New institutionalists in economics and sociology concur that regulatory rules
monitored and enforced by the state and state-like organizations frame the
underlying social structure of the institutional environment. (Nee, 2003:50)

O simples predomínio do Estado na análise dos direitos de propriedade, reforçado no caso
da propriedade sobre bens intelectuais,43 cede espaço, porém, à observação das ações
estatais inseridas no contexto político-cultural e econômico pertinente, com uma
40

Diverge-se da concepção de Barton (2001:498), para quem “intellectual property is nothing more than a
subsidy dependent on the size of the appropriable market available to the product involved.” Longe de
restringirem-se a sinais econômicos, os direitos de propriedade intelectual compõem e estão circundados pelo
sistema jurídico nacional no qual se inscrevem. Cf. discussão sobre âmbito de proteção estritamente
normativo em Mendes, Coelho e Branco (2008:298-299).
41
Antonelli (2002:33-4) assevera que “The issues of the distribution of knowledge become central in the
debate and the notion of an actual knowledge trade-off is articulated. Uncontrolled leakage and low
appropriability regimes reduce incentives and lead to underprovision. Excess appropriability, both ex-ante
and ex-post, however may slow down if not impede the working of knowledge complementarity, cumulability
and fungibility.”.
42
Diamond (1999:258-60) conceitua o desenvolvimento tecnológico como um processo que se auto catalisa,
porque seu avanço depende de domínio prévio de problemas simples, e porque novas tecnologias e materiais
permitem recombinações inovadoras. Benkler (2006:88) descreve “‘cooperation gain’ – the improved quality
of the system gained when the nodes cooperate”, tendo como referência a produção descentralizada por meio
da internet, como “the most promising source of capacity scaling for distributed wireless systems”.
43
Landes e Posner (2003:415) apontam que “equating intellectual property rights to physical property rights
overlooks the much greater governmental involvement in the former domain than in the latter, at least in a
mature society in which almost all physical property is privately owned, so that almost all transactions
involving such property are private”.
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compreensão abrangente das motivações e relações de e entre firmas e empreendedores
interessados na definição e no estabelecimento dos direitos de propriedade em questão:

“property rights and hence individual contracts are specified and enforced by
political decision-making, but the structure of economic interests will also
influence the political structure” (North, 1990:48).

A mera criação de direitos de propriedade intelectual gera expectativas sobre eles e insinua
a adoção, por agentes econômicos beneficiados ou prejudicados, de medidas não restritas a
seu(s) mercado(s) de atuação regular. Estratégias conscientes das instituições de mercado
que se apresentam podem almejar sua substituição ou sua cristalização.44 Por isso a força
dos agentes econômicos dominantes em determinados mercados pode espelhar-se em
pressões para que o Estado mantenha ou amplie regimes proprietários de definição,
utilização e negociação de bens intelectuais.45

Nesse sentido, a perpetuação de determinadas regras, formais e informais, não apenas
organiza as atividades econômicas, mas também condiciona suas possibilidades. Somente
com referência a essas regras pode ser planejada a ação dos atores vinculados,
concomitantemente, a firmas e organizações que lidam com bens intelectuais.46

47

Analogamente, as redes sociais de que fazem parte assimilam os temas que subjazem à
permanência de sua forma produtiva nos mercados nos quais atuam. O “combate à
pirataria” exemplifica essa preocupação: o embate entre concepções distintas sobre a
fruição de bens intelectuais força articulação nacional e internacional acentuada,
compreendendo vários setores econômicos, e mesclada a iniciativas de lobby, ações
44

“Strong exclusive rights increase the attractiveness of exclusive-rights-based strategies at the expense of
nonproprietary strategies, whether market-based or nonmarket based. They also increase the value and
attraction of consolidation of large inventories of existing information with new production.” (Benker,
2006:50).
45
“Most state interventions have been in the form of either captured legislation catering to incumbents, or, at
best, well-intentioned but wrongheaded efforts to optimize the institutional ecology for outdated modes of
information and cultural production.” (Benker, 2006:21).
46
“intellectual property serves not merely as a protective, exclusionary device; it is often employed as a
negotiating and organizing tool.” (Arup, 2000:219)
47
Para Trigilia (1998:393), a diferença nuclear entre a nova economia institucional e a nova sociologia
econômica estaria na teoria da ação “che è tipica della sociologia economica, essi vedono cioè l’azione come
socialmente orientata e criticano l’atomismo e l’utilitarismo che resta prevalente nell’economia istituzionale,
nonostante le qualificazioni introdotte con riferimento alla razionalità limitata e all’opportunismo”. Fligstein
(2001:15) defende que os atores não estão condenados a obedecer às estruturas sociais, ficando impotentes
diante do quadro institucional dado (com recursos e regras), mas interagem e potencializam sua ação por
meio de habilidades sociais (social skills), definidas como “the ability to induce cooperation amongst
others”.
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judiciais e empreendimentos tecnológicos de enforcement privado de direitos de
propriedade intelectual (Brasil, 2005).

Por serem deficiências institucionais, prerrogativas inadequadas sobre bens intelectuais –
super ou subprotegidos – podem ser percebidas como custos altos, o que alavanca esforços
para sua modificação. As mudanças no caso de direitos de propriedade intelectual já
existentes são facilitadas pelo fato de esses direitos serem constituídos como regras
formais, sujeitas a intervenções técnico-jurídicas mais rápidas. São inevitáveis,
evidentemente, atritos relativos aos bens intelectuais que se pretenda proteger ou a cujos
direitos de propriedade se vise extinguir, assim como a movimentação dos agentes
econômicos em direção a oportunidades advindas da mudança institucional. (North,
1990:8391).

Com transformações sociais e diferenças acirradas sobre a concepção e a implementação
dos direitos de propriedade intelectual, formam-se em cada Estado reivindicações que
confrontam desenhos normativos muito diversos. A pluralidade de soluções para o
tratamento econômico dos bens intelectuais obedece não à auto-regulação dos mercados
conforme ditames de eficiência, mas às condições históricas de formação dos direitos a
eles correspondentes, na qual interesses e forças sociais foram determinantes.48 Nos termos
de Arrow (1994:8), “knowledge and technical information have an irremovably social
component, of increasing importance over time”.

A esses conflitos iniciais soma-se um complicador: no plano internacional, normas sobre
bens intelectuais são constantemente propostas e criadas, sem relação formalizada com as
normas precedentes, com efeitos sobre mais de um país e múltiplos mercados.49 Atores,
incentivos e valores diferentes, nessa esfera, impõem discussões reformuladas sobre os
direitos de propriedade intelectual.50 Examinam-se a seguir, pois, esquemas analíticos do
48

Nota-se também enorme variedade entre os diferentes direitos de propriedade intelectual, com
especificidades marcantes, em especial, no que diz respeito àqueles voltados ao desenvolvimento
tecnológico. “The forms and the types of knowledge matter. Different governance mechanisms and
governance choices emerge according to the characteristics of technological knowledge.” (Antonelli,
2002:37). Cf. a esse respeito CIPR (2002:22-24).
49
“The world economy is nowhere near a single market. There are multiple currencies, limited courts, an
unintegrated system of property rights, and no policy on international competition.” (Fligstein, 2005:199)
50
“Intellectual property has become a controlling factor of wealth as the use of emerging key technologies is
essentially framed by intellectual property regulation.” (Abbott; Cottier; Gurry, 1999:xxvii). A
“essencialidade” dos direitos de propriedade intelectual para que surjam novas tecnologias é contestada por
Benkler (2006:39-40), para quem “market actors whose business models do not depend on the regulatory
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direito internacional, das instituições e dos mercados globais que permitam explicar (quiçá
de forma ordenada) a proliferação de normas sobre bens intelectuais.

1.3. Governança internacional

A interdependência entre os Estados (Keohane; Nye, 2001), pontuada pelas relações entre
normas

internas

e

internacionais,

demanda

esforços

abstrusos

de

cooperação

internacional.51 Obrigações internacionais cuja efetividade depende de implementação no
plano doméstico tornaram-se onipresentes, o que reforça a porosidade dos ordenamentos
jurídicos nacionais em relação ao direito internacional. A regulamentação dos bens
intelectuais, nesse sentido, não pode ser adequadamente compreendida senão à luz da
influência dos foros e atores internacionais.

As abordagens convencionais sobre o direito internacional procuram descrever suas
normas e prescrever interpretações e aprimoramentos (Shaw, 1997:36-40). Porém, em vista
da complexidade dos fatores a serem analisados na dinâmica das normas internacionais
sobre direitos de propriedade intelectual, é necessário perseguir um modelo teórico que dê
conta de múltiplos atores, com racionalidades e reputações próprias, e do papel das
instituições. Para descartar variáveis e especificar níveis de análise precisos, procurar-se-á
a seguir determinar o instrumental analítico a ser aplicado aos problemas da esfera
internacional discutidos nesta dissertação.

1.3.1. Aspectos econômicos das normas internacionais sobre direitos de
propriedade intelectual
A globalização de mercados locais, com maior extensão territorial e relevância econômica,
demanda integração negativa – a derrubada de barreiras comerciais – e positiva, com a
implantação de mecanismos de governança que dêem estabilidade a tais mercados.52 Essa

framework of intellectual property” são responsáveis por inovação e informação em escala paulatinamente
maior.
51
“La densité du monde croît, à la mesure de la complexité des relations entremêlées entre ses différentes
composantes, désormais toutes, à des degrés divers, interdépendantes.” (Dupuy, 2000:487)
52
Fligstein (2005:195) esclarece: “As producers come to compete with each other on a global basis, they
encounter problems in protecting property rights, issues of competition and cooperation, and the need for
rules of exchange that facilitate trade. The demand for global market rules thus comes from global firms
trying to create and stabilize regional and worldwide markets”. Para Polanyi (2001), a longa distância trazia
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estabilidade corresponde a padrões regulatórios uniformes; à possibilidade de coesão, por
meio de uma cultura corporativa única, entre as diferentes unidades das empresas
transnacionais; e ao conhecimento prévio das regras do jogo que comandam as
modificações aos padrões regulatórios internacionais (Drezner, 2007:43-45). A
necessidade de normas que guiem o comércio transfronteiriço depara-se com uma
dificuldade crucial, obviamente não encontrada no plano nacional: a ausência de um
Estado superior a quem os Estados, as firmas, os trabalhadores e outros atores sociais
organizados possam apelar para regulamentar questões instáveis e solucionar conflitos.

Estados e empresas vêm buscando superar a governança imperfeita do plano
internacional,53 pautada pela inexistência de um Estado ou organização supranacional, por
meio de ajustes internos, com visíveis limitações estruturais, e de tratados internacionais
abrangentes. No caso específico dos direitos de propriedade intelectual, a promoção, por
determinado Estado, de sua proteção no plano internacional pode ser diretamente associada
à importância de suas empresas exportadoras de bens intelectuais (Scotchmer, 2004).54

Da perspectiva neoclássica, um Estado importador de bens intelectuais poderia rejeitar o
reconhecimento de direitos de propriedade sobre eles, argumentando que a eventual
diminuição de bem-estar não afetaria seus cidadãos. Soluções pretensamente direcionadas
pela eficiência econômica, porém, dificilmente levam em consideração o significado social
variegado desses bens, ou suas serventias fora do mercado. Para que as políticas públicas
relacionadas às criações intelectuais não desperdicem oportunidades sociais relevantes, e
inclusive como exigência de eficiência econômica,55 é fundamental que a formulação e a
administração de direitos de propriedade intelectual seja flexível:

It is adaptative rather than allocative efficiency which should be the guide to
policy. Allocative efficiency is a static concept with a given set of institutions;
the key to continuing good economic performance is a flexible institutional
matrix that will adjust in the context of evolving technological and demographic
changes as well as shocks to the system. (North, 1995:26)

diferenças fundamentais entre mercados internos e internacionais, o que foi mitigado pelo avanço,
incontrastável nas últimas décadas, das tecnologias de comunicações e transportes.
53
“It seems pretty obvious that there is a lack of governance in the world economy” (Fligstein, 2005:191).
54
Essa constatação é discutida no capítulo 2.2 infra.
55
“technology is a crucial accelerator to the global economy.” (Barton, 2001:475)
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A flexibilidade e o planejamento atento à eficiência adaptativa, contudo, não garantem a
melhor administração dos direitos de propriedade intelectual. Em primeiro lugar, se a exata
medida de proteção não é equivalente para todos os Estados, a simetria jurídica é a
premissa para que ocorram avanços tanto no que diz respeito ao tratamento nacional
quanto às obrigações de reciprocidade (Scotchmer, 2004:416). Em segundo lugar, as
transações envolvendo bens intelectuais não obedecem, no plano internacional como no
nacional, somente a mecanismos de mercado, pautando-se por comércio intra-firma,
transferências de tecnologia entre Estados, produção colaborativa de bens intelectuais por
agentes privados e públicos entre outros fatores. Por esses motivos, tais direitos são pouco
vulneráveis a processos de seleção de eficiência.56

Especialmente na arena normativa internacional, a maneira como forças e interesses sociais
organizam-se é determinante para a criação e modificação das normas internacionais sobre
direitos de propriedade intelectual. A identificação e a avaliação dessas forças e interesses,
contudo, dependem do exame das relações internacionais e de seus elementos políticojurídicos. O esclarecimento dessas variáveis, interativas com a estrutura econômica dos
bens intelectuais, permitirá uma abordagem nítida de seus aspectos estritamente jurídicos.
As normas de direito internacional, por sua vez, serão observadas não como diretoras das
condutas dos Estados, mas como fatores de influência nessas condutas, nas instituições
internacionais e nos próprios interesses dos Estados.

1.3.2. Realismo, institucionalismo e liberalismo (ou Estruturas, regimes e
política doméstica)
Até as transformações na ordem internacional após a queda do muro de Berlim, a leitura
positivista era de que o chamado direito internacional não era essencialmente jurídico,
porque estavam ausentes as regras secundárias de câmbio, ajudicação e reconhecimento
necessárias para que os Estados fossem verdadeiramente obrigados a cumprir as normas
internacionais (Hart, 1986:91). Após a Primeira Guerra Mundial (1914-1918), os abalos na
confiança no direito internacional foram intensificados pela ascensão das doutrinas

56

Em termos diferentes dos apresentados, Chon (2006:2831) afirma a inconveniência de se aplicarem
pressupostos da economia neoclássica ao exame das normas internacionais a respeito de direitos de
propriedade intelectual: “Intellectual property, when it encounters development either domestically or
globally, must incorporate a more comprehensive understanding of social welfare maximization.”
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realistas sobre as relações internacionais.57 Para os primeiros realistas, a política
internacional consistia em disputas de poder, não possuindo o direito internacional
relevância para as interações sensíveis entre Estados (Burley, 1993:207-9). Esses analistas
enxergavam o Estado como ator fundamental das relações internacionais, cujas ações
poderiam ser previstas porque sempre seriam racionalmente voltadas ao incremento de sua
própria segurança (Mearsheimer, 2001:17-22).

Algumas reações ao realismo procuraram identificar a importância do direito internacional
e sua influência sobre as ações estatais. Autores de tradição kantiana ou grociana, nos EUA
e na Europa, procuraram combater a visão de que as normas eram obedecidas apenas
quando coincidentes com o interesse estatal. Aproximando-se dos estudiosos das relações
internacionais, apontavam a imprescindibilidade de regras comuns para a subsistência da
“sociedade internacional”. Nos EUA, ademais, duas escolas valeram-se da teoria
estadunidense do realismo, pautada pelo exame da interação entre processos jurídicos e
sociais, para defender o primado da normatividade internacional. Um primeiro esforço
nessa direção decorreu da união entre cientistas políticos interessados em fenômenos
internacionais e juristas atentos à observância do direito internacional, ambos interessados
na análise do direito como moldura para as relações internacionais. A Escola de New
Haven, primeiro lócus dessa reflexão conjunta entre estudiosos das ciências sociais teóricas
e aplicadas, focalizou o direito internacional como afirmação de valores.58 Os analistas
agremiados em torno do International Legal Process, por sua vez, buscaram ilustrar o
papel do direito nas decisões da arena internacional, ressaltando as constrições dos
processos jurídicos sobre tais escolhas (Koh, 1997:2618-2623).

57

Os principais expoentes da primeira escola realista foram Hans Morgenthau, George Kennan, E.H. Carr e
Georg Schwarzenberger, críticos da tradição “legalista-moralista” dos pacifistas da época. Esses
observadores opunham-se à crença em que democracia e governança internacional, combinadas, poderiam
erradicar a guerra e as power politics, como sustentava o presidente dos EUA, Woodrow Wilson, autor da
célebre qualificação da Grande Guerra Mundial como “a guerra que poria fim a todas as guerras” (“the war
to end all wars”). E pur si muove. Os realistas, por sua vez, defendiam que “Regardless of their domestic
colors, states in the international realm were champions only of their own national interest.” (Burley,
1993:207)
58
McDougal (1953:181) afirmou: “international law, at highest level abstraction, is most relevantly
conceived as a combination of the two forms of power indicated above – as formal authority conjoined with
effective control, as a flow of decisions in which community prescriptions are formulated, invoked, and in
fact applied in the promotion of community policies.” Segundo Koh (1997:2620), “The New Haven School
consistently argued that international law is not a body of rules, but a process of authoritative
decisionmaking.” Reisman, Wiessner e Willard (2007) e Burley (1993:209-14) detalham a contribuição de
Harold Lasswell, Myres McDougal e seus discípulos.
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Em outro passo, estudiosos pragmáticos se detiveram sobre as funções efetivamente
cumpridas pelo direito internacional, que incluem desde reconhecer e definir os Estados,
seus territórios e suas formas de comunicação até estabelecer expectativas, padrões de
comportamento e condições para a cooperação (Henkin, 1979:12-27).59 Essa abordagem
instrumentalista do direito internacional reposicionou o debate sobre a obrigatoriedade das
normas internacionais, uma vez que esclareceu motivos palpáveis para sua obediência
pelos Estados.
A resposta neo-realista a tais oposições foi contundente.60 Estudar atores, motivos e ações
seria insuficiente para compreender a política internacional, cuja estrutura precisava ser
analisada. A partir da estrutura de poder, palco para a ação egoísta de cada Estado, seria
possível racionalizar as interações entre Estados e prever os resultados dessas interações.61
Nesse esquema interpretativo, as determinações estruturais resultantes da distribuição de
poder entre os Estados sufocam qualquer aspiração do direito internacional.62 A conduta
dos atores internacionais seria função da distribuição de poderes entre eles, presumindo-se
como inexorável a perseguição de interesses egoístas.

O papel das organizações internacionais, durante e após a Guerra Fria, todavia, foi
explicado de forma insuficiente pelos neo-realistas. A determinação da realidade
internacional pelo jogo de poder entre Estados com atuação racional, isto é, pelas
estruturas internacionais, foi questionada, em especial no que diz respeito ao direito
internacional econômico (Koh, 1996:192). Embora mantivessem essa interação como
objeto central de análise, os chamados institucionalistas perseguiram explicações para as
condutas estatais que tomavam os regimes como referência (Krasner, 1983A) (Keohane,
59

Símbolo da abordagem “jurídica” sobre as relações internacionais, que tomava a dinâmica e os contornos
da sociedade internacional como confirmação da importância do direito para sua organização, Louis Henkin
(1979:4) enunciou, sem rodeios: “law is a major force in international affairs; nations rely on it, invoke it,
observe and are influenced by it in every aspect of their foreign relations”.
60
Críticas de outras matizes ao estudo “politicamente engajado” do direito internacional, como formulado
pela Escola de New Haven, fundamentavam-se em os Estados manterem a opinião corrente de que o direito
internacional possui existência e validade próprias, ainda que inseridos nos processos políticos: “Once law or
agreement is made, the obligation to abide by it is independent of the wishes of any particular nation. A
government contemplating action usually asks what the law has been, independently of what it proposes to
do. It knows that ordinarily nations will judge and react to its action in the light of the law as it is deemed to
be now.” (Henkin, 1979:41).
61
Waltz (1986:106), teórico mais influente do neo-realismo, é categórico: “Structural constraints cannot be
wished away”.
62
Para o neo-realismo, “structural elements dictate channels of actor interaction and ultimately determine
the outcomes of that interaction”; lega-se, portanto, “no room whatsoever for international law.” (Burley,
1993:217)
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2005). Assim, a cooperação internacional foi examinada a partir de pontos focais
relacionados a alguns temas, formados por princípios, normas e procedimentos de tomada
de decisão, que galvanizavam a convergência estatal.63

A necessidade desses pontos focais, da perspectiva econômica, combate a hipótese de que
barganhas eficientes podem sempre ocorrer, mesmo na ausência de autoridades centrais.64
O teorema de Coase não é diretamente aplicável ao plano internacional porque, além de
custos de transação muito altos, a pluralidade de participantes desencadeia, como regra, a
impossibilidade de negociações que revelem vantagens comparáveis para cada Estado
delas participante. Mais do que acordos temporários, os regimes são vistos como
arcabouços para a cooperação internacional, da coordenação singela e do mútuo auxílio até
organizações multilaterais duradouras e influentes.65

Para os temas específicos nos quais têm relevância – em regra aqueles nos quais há
acentuada interdependência –, os regimes modificam a interação estatal, o que gera
resultados diferentes dos que seriam obtidos da mera soma dos interesses de curto-prazo
dos Estados (Haas, 1983:26-8). Regimes eficientes atuam, pois, como elemento facilitador,
núcleo de confluência interestatal,66 aptos a estruturar escolhas, prover incentivos,
distribuir poder e definir identidades e papéis.67

Justamente por causa dessas possibilidades, os regimes seriam eficientes para lidar com
três problemas da interação entre os Estados: a atribuição de responsabilidades claras por
suas ações,68 a existência de informações imperfeitas (logo custosas) e custos de transação
positivos. Os benefícios trazidos por normas e organizações internacionais, procedimentos
63

Keohane e Nye (2001:19) descrevem os regimes como “networks of rules, norms, and procedures that
regularize behavior and control its effects.”
64
Sykes (2004:44) propõe a indagação central: “why do nations go beyond bilateral agreements if
cooperation is generally harder to orchestrate as the size of an agreement increases?”
65
“Regimes are developed in part because actors in world politics believe that with such arrangements they
will be able to make mutually beneficial agreements that would otherwise be difficult or impossible to
attain.” (Keohane, 2005:88)
66
Ruggie (1983) compara os regimes internacionais a uma “linguagem comum” (sem se referir a uma
verdadeira base epistêmica), que aproxima determinados Estados e fortalece expectativas recíprocas.
Keohane (2005:111-116), ao partir da premissa da “racionalidade limitada” dos Estados, insiste na
importância dos regimes, que diminuem a necessidade de cálculos para a tomada de decisões, por meio de
“rules of thumb” e de restrições à ação de todos os participantes.
67
Stein (1983:132-5) aponta que, conforme os interesses em jogo, os Estados optam por não mais tomar
decisões independentes, submetendo-se à influência dos regimes.
68
A diferenciação entre lícito e ilícito é fundamental para os regimes, embora a maioria deles claramente não
seja capaz de garantir o cumprimento das obrigações impostas aos Estados (Keohane, 2005:89).
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regulares e expectativas estáveis seriam suficientes, em diversas situações, para que se
criassem incentivos à cooperação institucional entre os Estados (Keohane, 1983:153-4).

Teorias funcionalistas foram calcadas na assunção de que as ações dos Estados ocorreriam
com referência tanto aos regimes quanto às interações com os demais Estados. A ação
calculada, portanto, foi assumida como regra, fortalecida pelos regimes em decorrência da
redução de custos de transação e do aprimoramento da qualidade da informação disponível
(Keohane, 2005:85-96).69

Assim, o institucionalismo acrescentou a informação às variáveis sistêmicas do plano
internacional,70 reforçando o aspecto interativo das relações internacionais. Mesmo que se
parta da premissa instrumentalista de que as instituições dependem dos interesses dos
Estados, suas condutas e estratégias são condicionadas pela informação disponível. “Since
world politics involves strategic interaction, any good theory of world politics needs to
treat information as a variable” (Keohane, 1997:500).

Embora as instituições internacionais raramente detenham poderes coercitivos, a teoria dos
regimes procurou demonstrar que, em algumas circunstâncias, os Estados podem superar
barreiras estruturais à cooperação por meio de medidas modestas, como a produção e a
circulação de informações confiáveis, a redução dos custos de transação, a administração
de recursos comuns, o monitoramento dos comportamentos estatais e a facilitação da
resolução de conflitos (Abbott, 2008:6).

Contudo, os elementos formadores de um regime, explícitos ou implícitos, possuem caráter
dinâmico. A criação dos regimes não é adequadamente explicada sem apoio na análise de
outros fatores (Burley, 1993:225). E, embora mudanças internas em suas regras e
procedimentos decisórios ocorram naturalmente, sem que haja enfraquecimento do regime,
transformações em seus princípios e normas fundamentais repercutem no próprio regime,
69

Burley (1993:218-9) aponta que, se por um lado os institucionalistas valorizam que os regimes “create the
conditions for orderly multilateral negotiations, legitimate and delegitimate different types of state action,
and facilitate trade linkage among issues within regimes and between regimes”, por outro não enxergavam
obrigatoriedade alguma a eles vinculada. Os Estados cooperavam, segundo essa vertente, por auto-interesse,
não por constrangimento “jurídico”, no sentido tradicional.
70
“In a highly complex world, where goals are often ill-defined and many links are possible, consensual
knowledge can greatly facilitate agreements on the development of an international regime. Such knowledge
can light a clear path in a landscape that would otherwise be murky and undifferentiated.” (Krasner,
1983A:20)
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que pode ser enfraquecido se for tornado incoerente ou se os comportamentos do Estado
não mais o tomarem como referência (Krasner, 1983A:2-5).71 A transformação dos
regimes ainda demanda referências teóricas unificadas.

No contexto de interdependência econômica galopante e do surgimento de novas
instituições internacionais após a fragmentação da União Soviética, os olhares jurídicos
voltaram-se às explicações de outras ciências sociais para a ação de atores não estatais e
para as relações entre políticas domésticas e relações exteriores. Simultaneamente,
constatou-se que a teoria dos regimes, ao empregar “princípios, normas, regras e
procedimentos de tomada de decisão”, justapunha-se às explicações jurídicas tradicionais
para uma miríade de fenômenos normativos no plano internacional (Koh, 1997:26242626). Além disso, subestimava o relevo da adjudicação de conflitos, de textos normativos
internacionais precisos e de mecanismos de monitoramento e de transparência informados
por obrigações jurídicas.72 As virtudes do direito internacional, em suma, não recebiam
destaque suficiente diante dos benefícios funcionais da cooperação, ainda que seja
consensual a percepção de que os Estados dificilmente racionalizam suas pequenas e
reiteradas decisões de cumprimento do direito internacional.

A abordagem da teoria dos regimes, útil para explicações amplas, deve portanto
compartilhar espaço com outros instrumentais teóricos, de abordagem das unidades
pertencentes aos regimes, quando estudados fenômenos instáveis, imersos em contextos de
indefinição quanto a equilíbrios de poder.73 Nesses casos, fatores estruturais, políticos e
econômicos, assim como a formação das preferências dos Estados,74 importam tanto ou
mais do que as arenas decisórias e os mecanismos de estabilização e comunicação dos
regimes. As instituições internacionais têm relevância, embora possam ficar reféns do jogo
político e dos atores que o definem (com suas próprias idiossincrasias e variáveis no plano
71

“change within a regime involves alterations of rules, and decision-making procedures, but not of norms
and principles; change of a regime involves alteration of norms and principles; and weakening of a regime
involves incoherence among the components of the regime or inconsistency between the regime and related
behavior.” (Krasner, 1983A:5)
72
Cf. Higgins (1991:24-37).
73
“the more sophisticated instrumentalists are willing to disaggregate the state into its component parts, to
introduce international institutions and transnational actors, to incorporate notions of long-term selfinterest, and to consider the issue within the context of massively iterated multiparty games.” (Koh,
1997:2632)
74
O primado dos indivíduos e grupos sociais na definição das preferências estatais é a premissa para teorias
liberais das relações internacionais. A matriz teórica liberal é utilizada mormente para o estudo das escolhas
de Estados com representação de interesses domésticos, em situações de interdependência no sistema
internacional (Moravcsik, 1997). Cf. Barton et al. (2006:15-16).
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doméstico). Da perspectiva dinâmica, nota-se ainda que “a state's identity is neither
exogenously nor permanently given” (Koh, 1996:202).

Olhares sobre o âmbito interno de cada Estado marcam o liberalismo no estudo das
relações internacionais, que aponta para a insuficiência teórica da concepção do Estado
como unidade e piso para o reconhecimento das relações internacionais.75 Rejeita-se a
noção grociana (reiterada por Vattel) de que os princípios do direito civil podem ser
projetados sobre o direito dos Estados, equiparáveis a indivíduos (Lopes, 2004:170-171).
Conforme Milner (1997:11), “states are not unitary actors; that is, they are not strictly
hierarchical but are polyarchic, composed of actors with varying preferences who share
power over decision making.”.

O Estado, como organização social, forma-se para solucionar problemas de ação coletiva
Olson (1971:15). Uma relação principal-agente é engendrada: os principais, como os
acionistas de uma empresa ou os cidadãos em um Estado democrático, precisam de
empreendimentos comuns para capitalizar determinados ganhos, obteníveis apenas
coletivamente. Contudo, os diversos constrangimentos que afetam seu agente – o Estado,
no caso de políticas internacionais – dificultam a recepção desses ganhos. A atuação do
agente pode ser custosa, e seus interesses podem divergir dos de seus principais, o que gera
custos de agência (agency cost).76 Ignorar esses custos na análise das relações
internacionais implica tomar como ficção as alternativas disponíveis aos Estados, porque
elas são limitadas pelos jogos de poder no plano doméstico (Putnam, 1988).

Para o liberalismo no estudo das relações internacionais, portanto, os primeiros atores
relevantes são os indivíduos e os grupos de interesse das sociedades domésticas. Isso
porque as condutas estatais sempre espelham os interesses momentâneos de um ou mais
segmentos sociais, e as possibilidades de cooperação internacional dependem,
fundamentalmente, da natureza e da configuração das preferências dos Estados (Burley,

75

A perspectiva jurídica clássica toma os Estados como sujeitos de direito e objeto central das previsões
normativas internacionais. Para Henkin (1979:15-16), por exemplo, “The nation is the principal unit.”
76
Note-se que tratar o povo brasileiro como o principal, por exemplo na relação principal-agente com o
Estado, é sempre e necessariamente uma simplificação; é evidente que “o povo” oculta uma profusão de
interesses divergentes, mesmo no que diz respeito a sua ação coletiva. Outra simplificação, tomar o Estado
como um agente único, implica desconsiderar as diferenças entre seus órgãos.
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1993:227-8).77 Junge-se a essa perspectiva uma constatação clara do papel crescente que
atores não estatais vêm desempenhando em questões e arenas internacionais e na interação
destas com políticas domésticas (Abbott, 2008:7).78

O exame dos regimes internacionais pode ser complementado, nesse esteio, por análises
que focalizem os atores não estatais e o âmbito doméstico dos Estados chave (Higgins,
1991:265-281). Uma vez identificados os interesses em jogo, bem como os processos de
tomada de decisão que influem na direção da política externa de cada país,79 o “bloco” de
interesses será utilizado como vetor, isto é, como indicativo, da conduta na esfera
internacional do Estado, válido em momento determinado (Drezner, 2007:39-43).80 Desse
modo, procura-se não tratar nem as normas nem seus sujeitos de forma estanque, inclusive
porque o chamado direito internacional interage perenemente com as normas domésticas
dos Estados.81

1.4. Normas sobre propriedade intelectual no direito internacional

O exame da dinâmica das normas internacionais relativas à propriedade intelectual
conciliará, nos termos expostos acima, fatores econômicos, regimes e atores não estatais.
Serão priorizados, portanto, os elementos estruturais nos quais se engendram as relações
internacionais correspondentes ao tema,82 com atenção aos regimes pelos quais transita
essa interação e à realidade interna dos Estados centrais para tais regimes, em especial no
que diz respeito à formação e à identificação das preferências dos Estados com relação à

77

“In sum, Liberalism opens the “black box” of the state, exposing to analysis its internal social and
governmental structures and politics.” (Abbott, 2008:12). Exemplo de aplicação da abordagem liberal seria o
enfrentamento dos problemas institucionais verificados, no Brasil, entre INPI e Anvisa ao tratarem da
anuência prévia desta à concessão de patentes por aquele.
78
O capítulo 2.5.3 infra descreve, no que diz respeito às normas sobre propriedade intelectual, os esforços de
atores não estatais para influenciar decisões de Estados e de outros atores não estatais, para tomar assento em
organizações internacionais e para, nos termos de Abbott (2008:16), participar de “other venues where law,
norms, and policies are created.”
79
“From a Liberal standpoint, transnational law helps structure patterns of individual and group interaction
in transnational society, patterns that in turn generate interests that shape and constrain state action.”
(Burley, 1993:230)
80
“Domestic factors account for preference formation, but not the outcomes of international bargaining”
(Drezner, 2007:6)
81
“transnational law is both dynamic – mutating from public to private, domestic to international and back
again – and constitutive, in the sense of operating to reconstitute national interests.” (Koh, 1997:2627)
82
Para Maskus (2000:2224), “globalization of technology trade is itself the key factor in explaining systemic
change in intellectual property rights.”
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proteção dos bens intelectuais.83 Não se presumirá dicotomia entre o direito internacional e
o doméstico (Koh, 1996).

Como os regimes influenciam não somente os comportamentos dos Estados e outros atores
internacionais, mas potencialmente até mesmo estruturas de poder,84 serão tratados como
correlatos às instituições do plano doméstico cujo funcionamento é explicado pela nova
sociologia econômica e pela nova economia institucional. A importância de regimes para
as normas sobre bens intelectuais, tendo em conta que se enquadram na chamada low
politics (temas diversos de segurança e paz), é conclusão comum às perspectivas grociana
e estruturalista. Torna-se crucial para o exame das barganhas políticas realizadas pelos
atores internacionais descrever as instituições internacionais de modo dinâmico. Por isso as
instituições nas quais os direitos de propriedade intelectual se forjam e se modificam85
serão abordadas no marco das relações de poder entre os Estados (Young, 1983:101).
Conseqüentemente, a eficiência dos regimes não será analisada de maneira dissociada das
funções e resultados para os Estados nele envolvidos, que podem refletir as estruturas de
poder de maneira perversa, concentrando os benefícios em poucos atores e rejeitando
mecanismos distributivos (Chon, 2006:2833).

Em suma, proceder-se-á à análise das estruturas, da formação das preferências estatais no
plano doméstico (às vezes dúbias ou plurais)86 e da interação estratégica na esfera
internacional (Stein, 1983:140). Nessa trajetória, não se desviará das objeções ao bom
funcionamento dos regimes, que podem se perpetuar apenas em vista dos custos
irrecuperáveis (sunk costs) que representam para os Estados, tendo-se em mente que
comportamentos referenciados por regimes precisam levar em conta fatores exógenos
(poder político e econômico, ações auto-interessadas dos Estados), endógenos (regras e
83

Em prefácio à edição especial de After Hegemony, Keohane (2005:xv-xviii) reconhece deficiências
analíticas em sua formulação original da teoria dos regimes, indicando caber ao institucionalismo maior
atenção às características e transformações das organizações, aos atores não estatais e à influência da política
doméstica sobre o comportamento dos Estados.
84
Krasner (1983B) descreve os regimes não apenas como variáveis que interferem com as decisões dos
Estados, mas como também aptos a transformar a ordem internacional profundamente. A avaliação do
impacto dos regimes e de suas transformações será desenvolvida no Capítulo IV desta dissertação.
85
Tomar as organizações internacionais como instituições históricas as distancia de resultados de eficiência
econômica ou de cooperação plenamente racional. “What the research on social dilemmas demonstrates is a
world of possibility rather than of necessity. We are neither trapped in inexorable tragedies nor free of
moral responsibility for creating and sustaining incentives that facilitate our own achievement of mutually
productive outcomes.” (Ostrom, 1998:16)
86
“national interest is not a single or simple thing; and often various national interests are implicated, and
policy-makers must attempt to balance, compromise, or choose among them.” (Henkin, 1979:36)
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procedimentos claramente internos ao regime) e transversais, como princípios e crenças
gerais, costumes, conhecimento e informação (Krasner, 1983A:20). Será conferido
destaque à atuação dos Estados com maiores mercados, que se traduzem em poder e, por
conseguinte, em maior capacidade de influir nos regimes regulatórios globais (Drezner,
2007:33-35).

Para que sejam construídas pontes, e não aterros teóricos, essa dissertação procura apartar
os momentos de abordagem internacional “generalista” daqueles em que é focalizado o
plano doméstico dos Estados (Burley, 1993:238-9).87 Evidentemente, procura-se compor
de forma criteriosa o leque de perspectivas apresentado. Os insumos econômicos e das
relações internacionais serão complementados, e não superpostos, com o emprego do
enfoque liberal para se responder à indagação sobre as preferências estatais relacionadas a
direitos de propriedade intelectual (Slaughter, 2000:191-193).

Delineado esse quadro teórico, é preciso enfatizar que o direito internacional referente à
propriedade intelectual não será simplesmente descrito, apresentado como um rol de
instrumentos normativos à disposição dos tomadores de decisões internacionais. Seu
detalhamento, possibilitado pela perspectiva histórica e pelo fluxo de decisões
internacionais – seja de Estados, seja de organizações internacionais – levará em conta os
valores normativos que se pretende concretizar (McDougal, 1953:186), com o cuidado de
não refletirem simplesmente o discurso oficial desta ou daquela política externa (Koh,
1997:2623-2624).88 89

Nesse sentido, a criação de normas internacionais sobre propriedade intelectual será
relacionada às escolhas estatais, às estratégias dos grupos de interesse domésticos e à

87

Nesses casos, não se descuidará das instituições internacionais: “Domestic and international institutional
arrangements should be analyzed simultaneously. They may operate in a consistent and mutually supportive
manner, or they may operate at cross-purposes.” (Barton et al., 2006:15)
88
“In instrumentalist language, what is essential to an institution for it to function well is that it helps to
align these various types of incentives in ways that support the mission of the institution. In normative
language, well-functioning institutions are those that facilitate persuasion and cooperation on the basis of
widely held values. In practice, these two descriptions may amount to the same thing.” (Keohane, 1997:501)
89
Para emprestar as palavras de Arup (2000:38), “A more nuanced view may lack the elegant simplicity of
more linear projections. However it finds reason, in the ways economies, polities and cultures work, why
differences are still maintainable, indeed, why alternatives can be injected into the global circuits.”.
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capacidade de organizações internacionais e regimes para influenciar o respeito às
obrigações internacionais.90

A partir do instrumental analítico e das premissas ora expostas, o Capítulo II buscará
descrever a trajetória de criação de obrigações internacionais relativas à propriedade
intelectual, sua configuração atual e os processos de transformação observados tanto nos
foros multilaterais e regionais quanto em iniciativas de novos tratados bilaterais.

90

Será utilizada “a functional approach, using a mapping procedure that is designed to minimize the chances
of overlooking pertinent factors and relationships.” (Reisman, Wiessner, Willard, 2007:579).
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2. AS OBRIGAÇÕES INTERNACIONAIS
PROPRIEDADE INTELECTUAL

RELATIVAS

À

2.1. Notas introdutórias

O presente capítulo procura expor o papel de Estados, grupos de interesse domésticos e
organizações internacionais para a criação de direitos de propriedade intelectual na esfera
internacional. Com atenção aos fatores domésticos e internacionais relevantes, o percurso
normativo iniciado no século XIX será descrito criticamente. A hipótese de que a atual
tônica dessa produção normativa não é a unicidade, ou, ainda, de que não há um regime
internacional coeso para os direitos de propriedade intelectual, será avaliada diante das
iniciativas de novos tratados bilaterais e das negociações em foros multilaterais e regionais
após o desfecho da Rodada Uruguai da Organização Mundial do Comércio (OMC).

Para essa avaliação, descrevem-se as posturas de agentes econômicos e de Estados com
relação aos direitos de propriedade intelectual. A partir da identificação de alguns dos
vetores de ação dos atores pertinentes, parte-se para a análise da internacionalização
daqueles direitos, iniciada pelas Convenções de Paris e de Berna, centralizada pela
Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) e, após, amplificada pela OMC.
Conclui-se com uma apreciação das mutações observadas nos modelos de elaboração
normativa, que convergiram para um marco de proteção quase-universal estabelecido pelo
Acordo TRIPs na década de 1990 e cujo estado presente se traduz na diversidade de foros
de negociação com ele concorrentes.
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2.2. Bens intelectuais, atores domésticos e Estados

A correspondência entre pressões empresariais no plano doméstico e esforços estatais para
o estabelecimento de regulamentação internacional é particularmente forte no que diz
respeito aos direitos de propriedade intelectual. As firmas que lidam essencialmente com
bens intelectuais para o desenvolvimento de seus produtos e serviços, em regra, enxergam
tais direitos como condição para a decisão de avançar sobre novos mercados.91 Como
ocorre com a OMC em geral, nas discussões sobre direitos de propriedade intelectual
também os “produtores” ocupam papel de destaque (Abbott, 2000:15).92

Se tal afirmação, porém, é verdadeira para as firmas cujos modelos de negócio já se
apóiam em normas sobre propriedade intelectual, por outro lado impende notar que a
produção de bens intelectuais voltados ao mercado é extremamente concentrada em alguns
países, avidamente interessados na sua exploração, em condições institucionais similares,
nos mercados globais.93 Exportações de tecnologia, por exemplo, provêm majoritariamente
dos EUA, da Europa Ocidental e do Japão;94 tornou-se lugar comum a constatação de que
“Rightholders are disproportionately located in a few industrialized countries” (WTO,
2007:300).

Os benefícios globais da proteção de direitos de propriedade intelectual não são
distribuídos de maneira equivalente entre os Estados envolvidos no comércio internacional
de bens e de serviços (Barton, 2001:489). A concentração das inovações tecnológicas e da
produção cultural em determinados Estados torna atrativo o fortalecimento dos direitos de
propriedade intelectual em seu plano interno, porque o acesso público a tecnologias e obras
intelectuais é menos valorizado quando contrastado com os benefícios econômicos da
proteção. Os países desenvolvidos tendem a valorizar ainda mais essa proteção se

91

Cf. capítulo 1.2.2 supra.
“The net result is an intellectual property balance that has become increasingly lopsided in favor of
producer interests, possibly to the detriment of overall global social welfare and clearly to the detriment of
the most vulnerable populations.” (Chon, 2006:2834)
93
OECD (2007B) associa indústrias intensivas em tecnologia e conhecimento ao comércio internacional,
comparando as balanças de pagamentos tecnológicas dos países desenvolvidos e identificando produtos e
serviços associados a altas tecnologias. OECD (2007A) aprofunda o exame da distribuição da propriedade
intelectual por indústrias e por setores tecnológicos. FAPESP (2005) examina a situação brasileira no
contexto do comércio internacional e da produção científico-tecnológica.
94
A atuação internacional concertada das multinacionais do setor de biotecnologia, por exemplo, é facilitada
por direitos padronizados. Dominam as exportações desse setor, novamente, EUA, Japão e países da União
Européia (especialmente Alemanha e Reino Unido) (Arup, 2000:220-221).
92
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possuírem economias abertas e “exportadoras de conhecimento”;95 nesse caso, preconizar a
internacionalização dos direitos de propriedade intelectual lhes é estratégico, tendo em
vista a exportação de produtos e serviços constituídos com bens intelectuais, porque
excluem de seus cálculos os benefícios, em termos de acesso e de menores custos, que
seriam absorvidos por consumidores estrangeiros caso fosse promovido o arrefecimento
daqueles direitos.96

Para os países “importadores” de propriedade intelectual, a situação é inversa. É natural
que haja resistência a direitos de propriedade intelectual se tais países importam mais do
que exportam bens intelectuais e produtos e serviços que deles se servem, ou se práticas
contrárias a esses direitos são culturalmente aceitas (Arup, 2000:64-65). Há, portanto, uma
acentuada propensão a preferirem proteção amena à propriedade intelectual (Guzman,
2004:316-317). Corroboram essa preferência duas peculiaridades da produção de bens
intelectuais: ela ser passível de ampliação a custos decrescentes e aproveitar-se de efeitos
de rede. Somadas, tais particularidades acarretam uma sólida vantagem para os países com
mercados maiores e inicialmente organizados com direitos de propriedade intelectual.97
Suas firmas têm incentivos para produzir e exportar mais, a custos ínfimos. E a competição
interna resulta em mais produtos e em produtos de melhor qualidade (mensurada pelo
investimento em seu desenvolvimento). A tendência, em suma, é que a força inicial dos
mercados de bens intelectuais – e não o custo marginal de sua produção – resulte em
vantagens comparativas para o comércio internacional (Barton, 2001:482-483). A extração
de rendimentos em outros países, porém, ainda dependerá de direitos de exclusividade
equivalentes aos do país exportador.

95

Maskus (2000:2228-2230) aponta que as transferências de renda resultantes de direitos de propriedade
intelectual beneficiam majoritariamente os EUA, seguidos de poucos países europeus. O autor acrescenta que
patentes fortes podem representar perdas de bem-estar equivalentes a uma fração relevante
(aproximadamente 20%) dos ganhos de eficiência com a liberalização comercial.
96
Landes e Posner (2003:410) notam que as firmas exportadoras tendem a receber atenção redobrada do
Estado, acrescentando: “Mercantilism to one side, a nation that has a comparative advantage in producing
intellectual property is more likely to favor intellectual property rights than one that does not”. Maskus
(2000:2222) assevera que “national policies do not attempt to maximize global consumer surplus, but rather
reflect the predominance of interests within each country”.
97
“The firm with the initially larger market is therefore able to invest more in product development or to
market its product at a lower price per unit than its competitors.” (Barton, 2001:482). Barton (2001:497-499)
nota ainda que o direito concorrencial pode atenuar a posição destacada que as firmas que se desenvolveram
em mercados maiores possuem, o que também pode ser obtido, legitimamente, por subsídios públicos à
produção de bens intelectuais, sejam culturais, sejam intensivos em tecnologia.
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Nesse esteio, podem ser formados quatro grupos de países com interesses divergentes no
que diz respeito à proteção global de direitos de propriedade intelectual. Nos termos da
tabela abaixo, o interesse máximo na proteção provém de países desenvolvidos nos quais
predomina a exportação de propriedade intelectual.98 Outros países desenvolvidos
marcados pela importação de propriedade intelectual possuem agentes econômicos com
capacidade de produção de bens ou prestação de serviços sofisticados, assim como
consumidores com alto poder aquisitivo e, conseqüentemente, preferência por produtos
diferenciados e de alta qualidade. Por esse motivo, tendem a favorecer a proteção com
mecanismos limitadores flexíveis. Um terceiro conjunto, formado por países em
desenvolvimento industrializados, depende de acesso a tecnologias modernas e prefere que
tal acesso se dissimule rapidamente entre suas empresas. Esses países desejam,
simultaneamente, proteção capaz de estimular investimentos, transferência de tecnologia e
flexibilidade para o aproveitamento dos bens intelectuais para imitações e aprendizado. Por
fim, Estados menos desenvolvidos, que apenas importam produtos e serviços impregnados
por direitos de propriedade intelectual, não têm qualquer interesse na proteção dos
correspondentes direitos (Maskus, 2000:2221-2).

Tabela 1: Interesse na proteção internacional de direitos de propriedade intelectual
Exportador
Importador
País desenvolvido

Máximo

Alto com limitações

País em desenvolvimento

Médio

Mínimo

Elaboração própria com base em Maskus (2000)

Propõe-se a divisão acima, extremamente simplificadora, apenas como introdução à
diversidade de posicionamentos observável nos foros internacionais que lidam com
propriedade intelectual.99 A clivagem também é útil para a verificação da vocalização
98

“Competitive advantage does not mean that the leading economy exports everything, but that it produces
and exports the most profitable products and those that will provide the basis for producing even more
advanced goods and services in the future. In general, this ability will be based on technological superiority
of the leading country, although it may also rest on its political control over valuable resources yielding
significant rents” (Keohane, 2005:33, grifos no original).
99
“As long as there are net importers and net exporters of intellectual property, this divergence will exist.
Note that the positions of the states result from their respective trade flows in intellectual property, and not a
lack of communication, differences of opinion with respect to the economics of intellectual property, or
idiosyncratic preferences.” (Guzman, 2004:316-317); “For countries which are importers of intellectual
property the temptation is not to recognise the intellectual property rights of foreigners, thereby allowing for
the possibility that their nationals will be able to freeride on the research and development activities of
foreigners. For exporters of intellectual property rights the aim is to extend the length and breadth of
intellectual property rights in order to gain the maximum return from the trade in intellectual property rights
and the goods and services to which they relate.” (Drahos, 2002:163)
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assimétrica dos grupos de interesse nos países em que os direitos de propriedade intelectual
se manifestam na pauta comercial.

Integrating IP standards through TRIPS is supposed to result in long term
economic growth through innovation across all member states, at the cost of
short term decreases in access to goods because of higher prices. For developing
countries, this innovation-driven growth (created primarily through foreign direct
investment and accompanying technology transfer) may be an abstract or
perhaps even non-existent benefit. (CIPR, 2002:25-26)

Assinale-se, porém, que o tamanho dos mercados domésticos é uma variável crucial para a
dinâmica econômica dos produtos e serviços intensivos em direitos de propriedade
intelectual (Scotchmer, 2004:420-421). Além disso, diferentes setores econômicos avaliam
de forma distinta a possibilidade de modificação dos direitos de propriedade intelectual.100
Em meio às particularidades, note-se que a proteção reforçada de muito poucos dentre
esses direitos interessa diretamente aos países em desenvolvimento; em seu conjunto, tais
direitos representam fluxos econômicos centrífugos nesses países, mesmo nos que
possuem economias mais diversificadas e exportações comparativamente intensivas em
tecnologia.101 Por fim, a perspectiva de ganhos dinâmicos pode modificar nos Estados a
identificação de seus próprios interesses, para os quais é relevante a receptividade a
investimentos e a transferências de tecnologia (Gervais, 2005:516-525).

Embora a expansão jurídica de direitos de propriedade intelectual seja muitas vezes
simétrica, ela ocorre apesar dos acentuados desníveis econômicos relativos à capacidade
de inovação, ao grau de internacionalização e ao tamanho dos mercados domésticos.
Nessas bases, as pressões que um determinado Estado exerce na esfera internacional não
decorrem automaticamente da composição de suas exportações ou da atividade mais ou

100

“It is misleading to claim that any country has clear interests in strong or weak IPRs, for its interests
likely vary by functional area” (Maskus, 2000:2223). Tomando-se o Brasil e a Argentina como exemplos, as
manifestações oficiais grosso modo contrárias à ampliação de direitos de propriedade intelectual respondem
às demandas internacionais relativas a patentes ou a direitos autorais, ao passo que os dois países são
naturalmente demandantes no que diz respeito à proteção de espécies vegetais (cultivares).
101
O Balanço de Pagamentos brasileiro é seguramente deficitário no que tange aos direitos de propriedade
intelectual. A partir dos dados do Banco Central, porém, não é possível desagregar os valores relativos a
licenças (por hipótese atrelados a transferência de tecnologia) dos pagamentos por serviços técnicos
prestados no Brasil por empresas estrangeiras, associados nas rubricas “Royalties e licenças” e “Computação
e informação”. De acordo com as séries anuais dessas rubricas (respectivamente, séries 2340 e 2337), no ano
de 2008 as despesas brasileiras superaram as receitas em mais de US$ 4,5 bilhões. Cf. “Sistema Gerenciador
de Séries Temporais”, disponível em <https://www3.bcb.gov.br/sgspub/> acesso em 20.05.2009.
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menos intensa de seus grupos de interesse organizados.102 A internacionalização saliente
dos direitos de propriedade intelectual (Abbott; Cottier; Gurry, 1999:5-16; Basso, 2000)
não é tampouco uma solução de eficiência, nem o resultado direto das decisões de
empresas transacionais.103 Em sentido oposto, a harmonização internacional desses direitos
é incapaz de oferecer resposta eficiente, uma vez que das assimetrias nacionais emanam
sinais contraditórios sobre a adequada fixação de padrões aplicáveis a Estados distintos
(Scotchmer, 2004:436).104

Visa-se, por meio do exame dessa internacionalização, expressa em normas e foros de
negociação e monitoramento, à reconstrução dos esforços que originaram o mosaico de
tratados e organizações implicados na atual configuração normativa internacional dos bens
intelectuais.

Dar-se-á atenção também às organizações não governamentais, que têm participado
progressivamente mais das discussões internacionais sobre direitos de propriedade
intelectual. As funções que assumem, informais ou formalizadas no seio de organizações
internacionais,105 por vezes alteram os procedimentos de negociação e de criação de
normas internacionais.

102

Essa constatação não significa, evidentemente, que a influência de tais grupos de interesse não seja
relevante ou passível de identificação. Exemplo de análise da influência das demandas empresariais sobre as
negociações da OMC encontra-se em Okediji (2004:139), que aponta “the complete co-opting of the public
international law process by private interests that typified the TRIPS negotiations.”
103
Diverge-se dos estudiosos que enxergam as normas internacionais como produto da eficiência econômica
e identificam uma relação de causalidade entre a proteção da propriedade intelectual e decisões empresariais
relacionadas a unidades de produção. Além das diferenças teóricas de fundo, note-se que fatores estruturais,
como mercado consumidor e infra-estrutura, são muitas vezes desconsiderados nessas análises. O trecho a
seguir demonstra como essa concepção está alastrada, deixando marcas sub-reptícias em autores que dela
discordam: “Os fatores que levam à globalização do mercado conduzem, quase que necessariamente, a uma
uniformidade da proteção jurídica. A racionalidade do sistema exige, pelo menos, que não haja um excesso
de condições de desigualdade, induzido pela legislação de direito intelectual, que conduza uma empresa a
instalar unidades fabris em um território onde naturalmente não viria a produzir, ou que afaste a empresa
de um território onde naturalmente tenderia a se instalar ou vender.” (Barbosa, 2005:7)
104
A única conseqüência “universal” da criação de direitos de propriedade intelectual é a imposição de
encargos aos titulares de interesses difusos, como consumidores: “Strengthening global intellectual property
standards imposes costs on consumers in developed countries as well as developing countries.” (Drahos,
2002:179)
105
No que tange à regulamentação da Internet, são fundamentais os trabalhos da Internet Corporation for
Assigned Names and Numbers (ICANN), entidade privada sediada nos EUA. As preocupações da ICANN
com governança e legitimidade internacional traduzem-se em um Conselho de Diretores formado por
especialistas de diversos países, por ampla abertura à participação do setor privado e pelo contato estreito
com as organizações internacionais que lidam com temas conexos (a OMC, por exemplo, dialoga
oficialmente com a ICANN para questões relativas a comércio eletrônico; cf. a esse respeito Declaration on
Global Electronic Commerce, adotada pela OMC em Conferência Ministerial de 20 de maio de 1998 –
WT/MIN/(98)/DEC/2).
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2.3. Das convenções do século XIX à Rodada Uruguai do GATT

2.3.1. A formação de um regime?
Desde o século XIX, a expressão internacional da propriedade intelectual, com direitos
fluidos e dependentes de regulação concertada entre os Estados, motivou a produção de
normas internacionais. Uma malha de tratados bilaterais governou a proteção de direitos de
propriedade intelectual nos Estados europeus no período, tendo como partes primeiro as
províncias que formariam a Alemanha (lideradas pela Prússia) e a Itália e, posteriormente,
também as potências dominantes da época, França e Inglaterra (Yu, 2003:250-251).

No final do século XIX, observou-se um processo associativo, traduzido pela Convenção
da União de Berna, sobre obras autorais, e pela Convenção da União de Paris, que tratou
de marcas e patentes. Tais instrumentos internacionais “provided the foundations of the
current international intellectual property regime” (Yu, 2004:354). A reunião, em 1893,
das Convenções de Berna e de Paris nos Bureaux Internationaus Réunis Pour la Protection
de la Proprieté Intellectuelle significou um adensamento diplomático em torno dos direitos
de propriedade intelectual.106

Essa atenção multilateral foi acompanhada por uma proliferação de leis nacionais, que
conferiram efetividade às Convenções à medida que passaram a abarcar, de forma
parcialmente uniforme, suas determinações. Almejava-se não uma identidade normativa,
mas o estabelecimento de pisos de proteção (Rosenberg, 2004:22),107 garantias mínimas
aos titulares de direitos de propriedade intelectual. Não se constrangiam, no entanto, as
políticas nacionais: os países resguardavam ampla liberdade para proteger e utilizar os bens
intelectuais da maneira que lhes fosse mais adequada, como instrumento de políticas
públicas com os mais variados escopos.

106

Okediji (2004:133-134) registra que essas iniciativas multilaterais foram erigidas em larga medida sobre
os tratados bilaterais já existentes entre seus participantes. Henkin (1979:201) assim esclarece: “The common
charter of bilateral relations was a treaty of friendship, commerce and navigation, and although there were
differences among such treaties, the network of these treaties effectively established a regime of common
principles, standards and practices.”
107
Basso (2000:108-110) salienta o papel pioneiro das Convenções de Paris e de Berna como tratados
internacionais com reflexos sobre direitos subjetivos.
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Em que pese o ingresso de outros países nas Convenções de Paris e de Berna,108 em muitos
casos por dominação imperial e colonial (Drahos, 2002:164-165), destacou-se a adesão dos
países industrializados, universalizada ainda no começo do século XX (Basso, 2000:115120).109 Sedimentaram-se então dois princípios básicos para as normas aplicáveis aos
países unionistas (Okediji, 2004:137-138). O princípio da prioridade garantia aos titulares
de determinados direitos dependentes de registro (como patentes) um período adicional,
após o pedido de registro original, durante o qual poderiam realizar depósitos de pedido de
registro em outros países, com prioridade sobre pedidos posteriores à data de depósito do
pedido original (Barbosa, 2003:377-378). Já o princípio do tratamento nacional assegurava
aos titulares de direito dos países membros das Uniões as vantagens conferidas pela lei dos
demais países aos seus nacionais. A garantia de relações sinalagmáticas resultante foi o
incentivo fundamental para a adesão de novos membros às Uniões (Scotchmer, 2004:419).

Além destes princípios, deferências à intervenção estatal no desenvolvimento de bens
intelectuais eram freqüentes. Eram permitidas, nesse esteio, a exigência da exploração
local das invenções, obrigando-a para as patentes concedidas a estrangeiros, e a repressão
severa ao abuso de direito (embora fosse norma dispositiva na Convenção de Paris). A
margem ampla para as políticas nacionais explica a longevidade desse quadro normativo,
que se modificou muito pouco até o período subseqüente à Segunda Guerra Mundial.

Com a criação da Organização das Nações Unidas e os movimentos de descolonização,
rediscutiram-se criticamente os direitos de propriedade intelectual e buscou-se coordenar
esforços por uma proteção capaz de reduzir a assimetria entre países industrializados e em
desenvolvimento.110 Em 1962, por exemplo, a Assembléia Geral da ONU adotou resolução
proposta pelo Brasil reconhecendo a importância das patentes para o desenvolvimento
econômico e social.111 Somaram-se a esse processo trabalhos decorrentes da Conferência
das Nações Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento (UNCTAD, na sigla em inglês),

108

O Brasil aderiu à Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial de 1883,
internalizando-a por meio do Decreto 9.233, de 28 de junho de 1884. A Convenção de Berna para a Proteção
das Obras Literárias e Artísticas foi internalizada pelo país apenas após sua primeira revisão, de 1908, por
meio do Decreto 15.530, de 21 de junho de 1922.
109
“By the late nineteenth century, a network of bilateral copyright conventions had been established among
major European powers.” (Yu, 2004:335)
110
“Developing countries began to push a reform agenda that would enable them to gain access to the
technology of multinationals on favourable terms.” (Drahos, 2002:165-166)
111
Resolução 375 (XIII) da Assembléia Geral da ONU. Cf. Basso (2000:129-130).
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inaugurada em 1964, e da Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento
Industrial (ONUDI), de 1966.

A revisão das Convenções de Paris e de Berna foi marcada por uma forte defesa do
primado estatal no exercício da soberania (traduzido em políticas reformadoras) e pela
aspiração à eliminação de desigualdades por meio de políticas relativas a novas tecnologias
(Barbosa, 2003:152-153). Esse processo político turbulento deu origem à OMPI,112 que
agregou as Uniões de Paris e Berna.113

A centralização dos debates sobre propriedade intelectual em um único e coeso foro
representou possibilidades mais promissoras de ação coletiva internacional. Sua alta
densidade temática (“issue density”)114 sugere que houve a criação de um regime, capaz de
conseguir escala com a redução de custos de transação e com o aprimoramento dos fluxos
de informações necessários para a cooperação internacional (Keohane, 1983:155-157). O
florescimento deste regime, espelhado no relacionamento da OMPI com os proponentes de
legislações nacionais e com a própria ONU, teve como repercussão impulsos para uma
unificação ulterior dos esforços cooperativos ao seu redor, de forma que a OMPI adquiriu,
em 1974, status de Organismo Especializado das Nações Unidas.115

Sob a tutela da OMPI, os direitos de propriedade intelectual receberam atenção
centralizada por inúmeros atores internacionais, o que gerou a promoção de tratados sobre
tópicos variados e a expansão da cooperação técnica entre seus membros (Basso,
2000:130-142).116 Nas décadas seguintes, as discussões sobre “propriedade intelectual”

112

Resultante da Convenção de Estocolmo de 1967, promulgada no Brasil pelo Decreto no 75.541 de 1975.
Cf. <http://www.wipo.int> Acesso em 28/06/2008. Abbott, Cottier e Gurry (1999:303-308) descrevem em
detalhes a estrutura da OMPI.
114
Keohane e Nye (2001:55-85) primeiro empreenderam mensuração da densidade temática em foros
internacionais (partindo do exame do sistema monetário internacional e do direito dos mares).
115
No mesmo ano, a agenda dos países em desenvolvimento por uma Nova Ordem Econômica foi
formalizada, traduzida por uma declaração, um programa e uma carta (Declaration on the Establishment of a
New International Economic Order, Programme of Action on the Establishment of a New International
Economic Order e Charter of Economic Rights and Duties of States, decorrentes, respectivamente, das
Resoluções da Assembléia Geral da ONU 3201 (5-VI), p. 2 (5-VI), ambas de 1º de maio de 1974, e 3281, de
12 de dezembro de 1974.
116
Barbosa (2003:6-7) lembra que a cooperação técnica internacional, por meio do programa de assistência
da OMPI, aportou sofisticação técnica ímpar ao Código da Propriedade Industrial de 1971, primeiro no Brasil
a ser votado pelo Congresso.
113
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couberam, inequivocamente, à organização, ocorrendo alhures apenas em segundo
plano,117 e sempre tendo a OMPI como referência primordial.

2.3.2. O GATT como alternativa
A OMPI foi, contudo, preterida nas negociações internacionais de maior relevo nas últimas
décadas por motivos de três ordens: primeiro, pois os países em desenvolvimento, maioria
na organização, passaram a defender de maneira concertada seus interesses como
importadores de bens e serviços intensivos em direitos de propriedade intelectual (Drahos,
2003:3). Em segundo lugar, porque a organização não dispunha de mecanismos eficazes de
solução de controvérsias, nem detinha meios para verificar o cumprimento de normas sob
sua guarda (Abbott, 2000:17-18; CIPR, 2002:157; Yu, 2004:354-355).118 Finalmente, as
negociações em outro plano ganhavam maior força. Foros especializados para a discussão
de temas internacionais, como a OMPI, não são apropriados para a realização de
concessões cruzadas, ou seja, barganhas em que determinados países aceitam regras que
lhes são desfavoráveis em uma determinada área para obterem ganhos em outra (Helfer,
2004:21-23).119

As regras de liberalização comercial negociadas sob a égide do Acordo Geral sobre Tarifas
e Comércio (GATT, na sigla em inglês) responderam de maneira contundente às limitações
da OMPI. Em primeiro lugar, nele as negociações não estavam indelevelmente marcadas
pela oposição em bloco dos países em desenvolvimento às propostas dos países
desenvolvidos (especialmente os EUA), como ocorria na OMPI e em outros loci, como
UNCTAD e UNESCO (Drahos, 2002:166).120 Em segundo lugar, o GATT fora capaz de
construir mecanismos mais eficientes de enforcement. Por fim, os tratados decorrentes de
suas rodadas de negociação, grosso modo, recebiam a adesão incondicional dos países que
dele faziam parte. Dessa maneira, passou-se a discutir uma proteção de alcance global para
os direitos de propriedade intelectual no GATT, imbricada no sistema multilateral de
117

Essa dispersão é exemplificada pelos tratados bilaterais de investimento promovidos pelos EUA:
“Provisions protecting intellectual property as an investment activity were automatically included in the
Bilateral Investment Treaty program which the US was engaged in with developing countries in the 1980s.”
(Drahos, 2003:4)
118
Maskus (2000:2225) assinala que, por conta da falta de eficácia das normas inscritas em tratados da
OMPI, “membership reflects a ‘best-efforts’ commitment without much meaning”.
119
Cf. capítulo 2.4.2 infra.
120
Ao descrever as oposições entre membros da OMPI no último quarto do século XX, Adede (2003:25)
assinala tensão entre países em desenvolvimento e desenvolvidos em termos idênticos aos da esperada
oposição entre importadores e exportadores de tecnologia.
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comércio. Alcançou-se esse objetivo no cenário internacional após a Rodada Uruguai, com
a cristalização da OMC.

Essa construção jurídica, evidentemente, foi o resultado de um amadurecimento longo.
Com a recusa dos Estados Unidos, na década de 1950, de encaminhar para ratificação ao
Congresso o projeto da Organização Internacional do Comércio,121 o GATT manteve seu
papel como regulador das relações comerciais entre os países aderentes, em especial das
questões tarifárias. Fortemente apoiado pela liderança hegemônica dos EUA, o GATT
desenvolveu-se sobre os fundamentos típicos de um regime internacional: a redução de
incertezas e a coordenação descentralizada (Keohane, 2005:147-148).

A liberalização comercial, meta principal do GATT, foi perseguida por meio de dois
princípios centrais: primeiro, a cláusula da nação mais favorecida (artigos I e II), a evitar a
discriminação no comércio – o tratamento mais benéfico concedido a alguma parte deve
ser estendido às demais. Em segundo lugar, o tratamento nacional (artigo III) em matéria
de tributação e regulação internas, que significa que os bens importados devem receber,
após adentrar as fronteiras, tratamento equivalente ao concedido a produtos de origem
nacional.

Mas a solidez do GATT como regime internacional decorreu da obrigação de transparência
na proteção a setores econômicos. Não se visou a eliminar o protecionismo, mas a assentar
o comércio entre as nações sobre uma base estável, de sorte que fossem do conhecimento
de todos os países envolvidos as tarifas máximas aplicáveis sobre bens e as regras para a
fixação destas tarifas. A publicidade das políticas comerciais foi essencial para que a
cooperação ocorresse, ocupando espaços típicos do unilateralismo e das “razões de Estado”
que costumam pautar a esfera internacional. Desse modo, no GATT – e atualmente na
OMC – espera-se dos membros, de boa fé, o atendimento de um dever de transparência.122

121

O GATT 1947 foi assinado como acordo temporário, minuta de um Commercial Policy Chapter para a
Organização Internacional do Comércio, não pensado como uma organização internacional. Hudec (1975:5354) afirma que a Organização Internacional do Comércio recebeu um “enterro de segunda-classe” pelo
Senado estadunidense, que nem mesmo iniciou sua votação.
122
Lafer (1998, 27-28) refere-se a uma “obrigação de comportamento transparente”. Para o autor, o império
da publicidade dos atos internacionais está atrelado a uma crença na possibilidade de cooperação e de
solidariedade entre as nações.

56

Durante as primeiras rodadas do GATT, “o foco principal das negociações foi a redução
das barreiras tarifárias, uma vez que estas representavam o maior óbice à circulação de
mercadorias” (Rosenberg, 2004:39).123 Com metas próprias e convergência na busca pelo
aprimoramento do sistema jurídico a lhes dar sustentação, as rodadas subseqüentes de
negociação avançaram progressivamente até o estabelecimento das atuais regras do
comércio internacional. Reconheceu-se, por exemplo, os acordos regionais, prevendo, com
algumas reservas, a isenção da cláusula da nação mais favorecida para os integrantes de
uma zona de livre comércio ou união aduaneira. Ademais, a necessidade de
regulamentação de medidas antidumping, barreiras técnicas ao comércio e subsídios
daninhos à concorrência esteve presente desde o início das negociações, ainda que esforços
concretos neste sentido tenham surgido tardiamente.

Com o oitavo ciclo de negociações do GATT um novo marco jurídico foi alcançado. A
Rodada Uruguai, iniciada em 1986, aspirava a solucionar certos entraves ao alastramento
das regras comerciais. Seus resultados intensificaram as regras do GATT, com a
incorporação de agricultura e têxteis aos bens regulados; redução de tarifas industriais;
maior monitoramento de políticas nacionais; aproximação entre o tratamento concedido a
países desenvolvidos e aos demais; e recepção pela agenda multilateral de novos temas –
investimentos, serviços, compras governamentais, propriedade intelectual, entre outros.
Com a criação da OMC, passou-se de uma instituição de fato a uma inovadora organização
internacional.

Perhaps the most important contribution of the GATT/WTO integration process
is reflected in the fact that international trade relations since 1947 are integral
parts of the overall cooperation scheme among sovereign nations, and, arguably,
this overall cooperation is the raison d’être of the WTO. (Matsushita;
Schoenbaum; Mavroidis, 2006:915)

Contudo, a OMC avançou muito além da ampliação de normas do GATT. Significou uma
aposta em um sistema jurídico capaz de garantir, na sociedade internacional moderna, o
primado de seus tratados e de seu sistema de resolução de controvérsias sobre decisões
unilaterais, sem enfraquecimento das oportunidades diplomáticas de composição de

123

Cf., no mesmo sentido, Amaral Jr. (2002:128).
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conflitos.124 As relações como partes contratantes do GATT foram substituídas por
vínculos institucionais entre os países, reconhecendo-se um “ordenamento jurídico”
unificado, obrigatório a todos os membros da OMC (single undertaking).125

O princípio da transparência, reiterado na estruturação da OMC, manteve sua relevância
para a construção de uma atmosfera de confiança na regulamentação do comércio
internacional, traduzindo-se na obrigação de notificar os demais membros das decisões de
políticas comerciais, no exercício periódico de revisões destas políticas e na avaliação
perene do desempenho da própria OMC. A segurança dos países membros da OMC com
relação às opções disponíveis aos demais decorre menos de seus instrumentos de controle e
mais da capacidade de monitoramento e difusão de informações de que a organização dota
cada um de seus membros.126 Nas palavras de Keohane (2005:214):

Contemporary trade regimes do not create harmony, but they do facilitate
cooperation by reducing transactions costs, limiting the legitimate strategies
available to actors, and providing information in a relatively symmetrical
fashion. They reduce uncertainty and risk.

É preciso acentuar que, mais do que paralelas, a nova configuração da economia mundial,
as transformações político-ideológicas dos anos 1990 e 2000 e as regras comerciais
internacionais são entrelaçadas. As mudanças por que o GATT passou ecoaram essas
transformações, resultando na “legalização” de suas normas, na convivência com níveis
acentuados de regionalismo, na incorporação de novos temas e de novos membros e na
modificações de sua estrutura de poder (partilhado pelos EUA com a Comunidade
Européia – CE) (Barton et al., 2006:2-5). No campo axiológico, é evidente que o avanço
normativo-institucional da OMC só foi possível com a renovada percepção pelos Estados,
após a queda do Muro de Berlim, de sua atuação como mediadores de interesses em
conflito, reféns, porém, de uma interdependência econômica cada vez mais acentuada.127

124

“The WTO agreements have been characterised as mixing the familiar commanding and disciplining role
of law with the more seductive role of mediation.” (Arup, 2000:304)
125
O “single undertaking”, considerado uma imposição dos países desenvolvidos sobre o desenvolvimento, é
o emblema da unidade da Rodada Uruguai, fruto de “power-based bargaining” (Barton et al., 2006:65-66).
126
“Less a club, the WTO is a forum for countries experiencing increasing levels of competition and a
declining arsenal of policy tools to assuage the fears and resolve the economic problems of their
constituents.” (Barton et al., 2006:56)
127
Amaral Jr. (2002:5).
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Marcas inegáveis da nova interdependência econômica vão da presença crescente de
normas nacionais ancoradas em soft law internacional à expansão dos acordos regionais e
bilaterais, que tanto passaram a abarcar conteúdos mais amplos quanto se alastraram
mundialmente, quer por meio de cooperação e integração regional, quer por meio de
parcerias nos eixos Norte-Norte, Sul-Sul e, especialmente a partir da década de 1990,
Norte-Sul.128 A oferta padronizada de produtos e serviços em escala mundial, o
progressivo e constante esmaecimento de barreiras comerciais, a intensificação das
comunicações e tecnologias de rede (Barbosa, 2003:159-160) e a incessante expansão das
empresas globais, que significaram, em suma, o aprofundamento da integração comercial,
propulsionaram, cada fator a seu modo, o fortalecimento do sistema multilateral de
comércio.129

2.4. O Acordo TRIPs da Organização Mundial do Comércio

Desde 1947, durante as primeiras negociações do GATT, os direitos de propriedade
intelectual foram objeto de discussão e negociação, ainda que não estivesse assente sua
importância para o comércio internacional. O texto original do GATT menciona esses
direitos em apenas três pontos: no artigo XII, que permite restrições comerciais voltadas à
proteção da balança de pagamentos;130 no artigo XVIII, que autoriza assistência
governamental para o desenvolvimento econômico;131 e no artigo XX, que trata das
exceções gerais ao GATT.132
128

Jank e Arashiro (2005:33). Notam os autores que o universo dos acordos na América Latina ampliou-se
muito além do “velho regionalismo” Sul-Sul.
129
“Since the chain of cause and effect so often originates in technology and markets, passing through
national policy decisions to emerge as negotiating postures in multilateral discussions, it follows that
attention to the end result – an international arrangement of some sort – is apt to overlook most of the
determining factors on which agreements may, in brief, rest.” (Strange, 1983:348)
130
O artigo XII(1) prescreve que “any contracting party, in order to safeguard its external financial position
and its balance of payments, may restrict the quantity or value of merchandise permitted to be imported”.
Contudo, o dispositivo (3)(c)(iii) deste artigo impõe que as restrições, entre outras condições, não “prevent
compliance with patent, trade mark, copyright, or similar procedures”.
131
O artigo XVIII(10) estipula que as partes podem dirigir suas restrições comerciais autorizadas de forma a
priorizar a importação de produtos “which are more essential in the light of its policy of economic
development”, determinando, porém, que as restrições, entre outras condições, não sejam aplicadas “to
prevent compliance with patent, trade mark, copyright or similar procedures.”
132
O artigo XX, alínea (d) do GATT autoriza medidas contrárias às normas gerais do Acordo, desde que
voltadas a garantir o cumprimento de normas e regulamentos com ele compatíveis. No rol exemplificativo de
medidas se incluem “the protection of patents, trade marks and copyrights, and the prevention of deceptive
practices”. Em duas controvérsias decididas por painéis do GATT houve contestação de medidas dos EUA
que visavam, justamente, a dar enforcement a direitos de propriedade intelectual (casos US – Spring
assemblies e US – Section 337).
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Nas décadas de 1970 e 1980, ganhou maior clareza o impacto da proteção aos bens
imateriais sobre o mercado internacional, sobre a atividade e o planejamento industriais e,
no plano nacional, sobre os investimentos diretos do exterior e as estratégias de
desenvolvimento tecnológico (Basso, 2001:148-150). Na Rodada Tóquio, sem a
participação dos países em desenvolvimento, formou-se inclusive um Código de AntiContrafação. Mesmo assim, “When the Uruguay Round negotiations began in 1986, the
subject of intellectual property rights ("IPRs") was completely unfamiliar to international
trade economists” (Maskus, 2000:2220).

Com efeito, a inserção desse tema na pauta da Rodada Uruguai não foi simples. Em 1982,
os EUA já haviam proposto o combate à contrafação no GATT, o que motivou a
instalação, em outubro daquele ano, de grupo de trabalho para exame das relações entre
contrafação e comércio internacional; porém, somente “em novembro de 1984, na 40a
reunião do GATT, foi determinado que as informações até então coletadas fossem
analisadas por um grupo de especialistas” (Barbosa, 2005:1-2).133 Alguns países
desenvolvidos impulsionaram o vínculo entre comércio e direitos de propriedade
intelectual nos anos 1980 e 1990 por meio de leis domésticas, enquanto essa associação era
reivindicada no plano internacional por atores privados (Sell, 2003:76-95).

Os EUA conquistaram o apoio da CE após a inclusão de indicações geográficas na pauta
de negociações sobre direitos de propriedade intelectual (Watal, 2001:23). Com isso, e
auxiliados também por outros países da OCDE, conseguiram incluir no mandato de
negociações da Rodada Uruguai (Declaração de Punta Del Este) normas sobre “direitos de
propriedade intelectual relacionados ao comércio”.134

Dúvidas sobre a viabilidade dessas negociações multiplicaram-se com as resistências
iniciais dos países em desenvolvimento;135 países como Índia e Brasil lideravam o bloco de
133

Cf. “Communication From Brazil”, MTN.GNG/NG11/W/57 (11.12.1989), enviada ao Negotiating Group
on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, including Trade in Counterfeit Goods do GATT.
134
Cf. “Ministerial Declaration of 20 September 1986”, MIN(86)/W/19 (20.09.1986). O mandato desta
declaração ministerial cunhou o termo TRIPs (composto a partir de “Trade-related aspects of intellectual
property rights, including trade in counterfeit goods”). Bhagwati (2008:71-72), por outro lado, ressalta ser o
acordo “trade-unrelated”.
135
Cf. “Statement by United States at the Meeting of 25 March 1987”, MTN.GNG/NG11/W/2 (03.04.1987);
“Suggestion by the United States for Achieving the Negotiating Objective”, MTN.GNG/NG11/W/14
(20.10.1987); “Submission from Brazil”, MTN.GNG/NG11/W/30 (31.10.1988); enviados ao Negotiating
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oposição a um acordo sobre propriedade intelectual na estrutura do que se tornou a OMC
(Preeg, 1995:63-67; Barton et al., 2006:140), acompanhados de outros opositores, como
Argentina, Cuba, Egito, Nicarágua, Nigéria, Peru, Tanzânia e Iugoslávia (Gervais,
2003:73).136

Em abril de 1989, finalmente, os países em desenvolvimento aceitaram que fosse iniciada a
negociação de normas substantivas nessa seara, consignando esse compromisso no
mandato de Montreal. Em 1991, para resolver o andamento das negociações, estacadas em
muitas áreas previstas para a OMC, foi apresentado o texto conhecido como “Dunkel
Draft”, imaginado como uma oferta do tipo “pegar ou largar” (Gervais, 2003:23-25; Watal,
2001:36-40). Não é muito preciso, no entanto, afirmar que as negociações começaram em
1989 (Abbott; Cottier; Gurry, 1999), ou somente em 1991 (Gervais, 2003), pois a ação
concertada de EUA, Japão e CE, orientada pelo consenso quanto ao núcleo do tratado
sobre direitos de propriedade intelectual que se pretendia gerar, já havia praticamente
definido os rumos do Acordo TRIPs antes das discussões registradas na Rodada Uruguai
(Drahos, 2002:171-172).137

Nesse esteio, embora o mandato de negociações em propriedade intelectual fosse bastante
reduzido, os textos básicos para as negociações, apresentados por países desenvolvidos
(EUA, CE, Japão, Suíça e Austrália), eram extremamente ambiciosos (Gervais, 2003:1617). A reação dos países em desenvolvimento foi a apresentação de proposta conhecida,
posteriormente, como “texto B”. Muito menos ampla, essa alternativa foi pouco debatida,
tendo em vista a dominação das negociações pelos países desenvolvidos (Adede, 2003:2930; Drahos, 2002:166-169)138 e a fragilidade da resistência dos países em

Group on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, including Trade in Counterfeit Goods do
GATT.
136
Sobre a participação dos países africanos nesse processo, cf. Adede (2003:30-34).
137
A participação do setor privado nesse processo foi crucial. Segundo Drahos (2002:172), “From 1990
onwards the main issue to be decided was how far an agreement on intellectual property would deviate from
the blueprint that had been provided by Pfizer, IBM, Du Pont and other members of the international
business community in the form of a draft proposal entitled Basic Frameworks of GATT Provisions on
Intellectual Property: Statement of Views of the European, Japanese and United States Business
Communities (Intellectual Property Committee (USA), Keidanren (Japan) and UNICE, Union of Industrial
and Employers’ Confederations of Europe (Europe)).”
138
Para Drahos (2002:169), a ubiqüidade dos negociadores europeus e estadunidenses e o método de
negociações (centralizadas no green room) praticamente dividia as reuniões por ordem de importância,
inversamente proporcional ao número de participantes: “The claim that the TRIPS negotiations were a model
of transparency is difficult to defend. In truth it was the transparency of a one-way mirror.” Cf., a respeito
das negociações das rodadas do GATT até a OMC, Barton et al. (2006:62-67).
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desenvolvimento, que era arrefecida pela deserção de muitos países ao longo das
negociações.139

Aos países desenvolvidos, sede dos maiores detentores dos direitos de propriedade
intelectual, interessava a proteção internacional desses direitos e o conseqüente pagamento
de royalties aos agentes econômicos que os detivessem (Bhagwati, 2008:71-75). A busca
por harmonizar esses interesses com os dos importadores e usuários de direitos de
propriedade intelectual forjou um tratado – o Acordo TRIPs – com alcance muito superior
ao dos tratados da OMPI, capaz de elevar a proteção desses direitos ao nível próximo do
observado nos países desenvolvidos antes de 1994 (Watal, 2001:2).

2.4.1. EUA: diplomacia e unilateralismo
Inegavelmente, os Estados Unidos foram o principal artífice do Acordo TRIPs.140 Muito
além de promover infatigavelmente a negociação sobre direitos de propriedade intelectual
nas rodadas do GATT, o país abordou, bilateralmente, os países considerados obstáculo a
esta normatização, e atuou unilateralmente, com vigor, visando a retaliar os países que não
protegiam ou não resguardavam aqueles direitos “adequadamente”.141

No plano multilateral, por pressão dos EUA, às antigas considerações com contrabando e
pirataria somou-se uma preocupação mais ampla com as distorções comerciais decorrentes
de proteção insuficiente aos direitos de propriedade intelectual em determinados sistemas
jurídicos (Arup, 2000:180; Correa, 1998:15-6). Alegava-se que o desequilíbrio dos direitos
de propriedade intelectual ao redor do mundo – assimetrias em sua concessão, duração,
amplitude e enforcement – prejudicava consumidores, sujeitos a preços derivados de
situações de reduzida concorrência, e produtores, submetidos à competição injusta com
free riders. O alinhamento de Japão e CE aos EUA, após um aparente desinteresse inicial,
foi decisivo para o avanço dessa pauta na agenda da Rodada Uruguai (Gervais, 2003).

139

“despite leadership from hardliner opposition countries like Brazil and India, less developed countries did
not unite in their opposition to the demands of developed countries.” (Yu, 2004:363)
140
Cf. Correa (1998:13-20) e Sell (2003:75-95). Cf. também relatos de Preeg (1995), Gervais (2003) e Watal
(2001), integrantes das delegações oficiais de seus países nas negociações da Rodada Uruguai.
141
“Dominant actors may explicitly use a combination of sanctions and incentives to compel other actors to
act in conformity with a particular set of principles, norms, rules, and decision-making procedures.”
(Krasner, 1983A:15-16).
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A negociação direta com países resistentes à proteção da propriedade intelectual foi
empregada pelos EUA antes e durante a Rodada Uruguai. Cooperação técnica e benefícios
comerciais, como os do Sistema Geral de Preferências (SGP) estadunidense, eram
oferecidos como um aceno de boa vontade nos momentos iniciais de discussão (Mercurio,
2006:218).142 Mas foram tímidos os resultados desses instrumentos, interpretados pelos
países em desenvolvimento como o lado dócil da mesma política dos EUA que se valia,
sem freios, de medidas unilaterais como pressão sobre suas economias.143

A atuação unilateral dos EUA, fundamentada na Seção 301 de seu Trade Act, respondia à
ausência ou insuficiência de proteção a direitos de propriedade intelectual nos países
penalizados (Watal, 2001:23-5; Basso, 2001:151-2; Okediji, 2004:134). O Omnibus Trade
and Competitiveness Act of 1988 aumentou o poder da United States Trade Representative
(USTR) para identificar e investigar esses países. Em 1989 foi criado o “Special 301”,
primeira classificação de países que seriam monitorados e, possivelmente, deixariam de
receber benefícios do SGP dos EUA.144 Os impactos das decisões estadunidenses atingiram
países recém industrializados, como Brasil, China, Tailândia, Índia, Coréia do Sul, Taiwan
e Filipinas,145 mas também países desenvolvidos e com direitos de propriedade intelectual
abrangentes, como Austrália e países da CE (Arup, 2000:179-180), acusados de não
oferecer proteção suficiente a programas de computador, produtos farmacêuticos,
fonogramas e gravações cinematográficas (Barton et al., 2006:165). Durante e mesmo após
a Rodada Uruguai, essa abordagem unilateral persistiu: novas listas do USTR continuaram
a ser anualmente editadas e a projetar efeitos sobre o SGP.146

Às decisões unilaterais fundamentadas na Seção 301 somavam-se os atos internacionais
decorrentes da “composição” entre os EUA e os alvos de suas sanções ou ameaças
unilaterais. Entre 1986 e 1994, os EUA assinaram tratados sobre propriedade intelectual
142

Sobre a fruição de benefícios do SGP dos EUA pela Tailândia durante a Rodada Uruguai, cf. Kuanpoth
(2003:50-55).
143
“Where national governments weigh in to support their exporters and investors, we have seen not only the
power of persuasion but the threat of economic sanctions being deployed to bring about favourable changes
in law.” (Arup, 2000:33).
144
No mesmo ano, os EUA haviam aderido à Convenção de Berna. Segundo Scotchmer (2004:420), a adesão
tardia, tendo em vista que aspectos substantivos e processuais das leis estadunidenses não eram compatíveis
com a Convenção, ocorreu porque os EUA “had become a major exporter of copyrighted works and wanted
both protection abroad and a voice in international policy making.”
145
Sobre a aplicação das sanções da Seção 301 sobre Índia e Brasil, fundamental para os avanços da Rodada
Uruguai, cf. Drahos (2002:170-171).
146
“Cette stratégie, ‘de la carotte et du bâton’ s’est révelée un précieux outil de négociation dans le cadre de
l’Accord sur les ADPIC.” (Morin, 2003:542)

63

com Bulgária, China, Cingapura, Coréia do Sul, Equador, Estônia, Filipinas, Hungria,
Índia, Jamaica, Letônia, Lituânia, Sri Lanka, Tailândia, Taiwan e Trinidad e Tobago.147
Esses acordos, empregados nos períodos de negociação mais intensa na Rodada Uruguai,
foram instrumentos de cooptação para o avanço da pauta dos direitos de propriedade
intelectual até a finalização do Acordo TRIPs, além de serem resultado concreto da
aplicação da Seção 301 pelos EUA, conforme a tabela abaixo:

Tabela 2: Seção 301 e acordos dos EUA sobre propriedade intelectual
País
Procedimento da Seção 301 / ano de instauração
Brasil
China

Coréia
Sul
Índia
Tailândia
Taiwan

Ano do acordo com
os EUA
Brazil Intellectual Property Rights (301-91) / 1993
1994
People's Republic of China Intellectual Property Protection 1992
(301-86) / 1991
China Intellectual Property Rights (301-92) / 1994
1995
do Korea Intellectual Property Rights (301-52) / 1985
1986
India Intellectual Property Protection (301-85) / 1991
Thailand Copyright Enforcement (301-82) / 1990
Taiwan Intellectual Property (301-89) / 1992

1993
1991
1992

Elaboração própria com base em USA (2007B) e “Section 301 Table of Cases”, disponível em
<http://www.ustr.gov/Trade_Agreements/Monitoring_Enforcement/Section_Index.html>
acesso
em
24.02.2009.

Nesse esteio, observou-se na Rodada Uruguai uma forte tensão no que toca à propriedade
intelectual, que opôs discursos de proteção destes direitos a pleitos pela difusão de
conhecimento e tecnologia. Além dos conflitos Norte-Sul, houve acirradas divergências
Norte-Norte, isto é, entre países desenvolvidos – quer mais gerais, como as relativas à
negociação de direitos autorais e de indicações geográficas, quer específicas, como as
diferenças quanto ao modo de reconhecimento da proteção patentária (Correa, 1998:18-9).
Os interesses subjacentes a tais discursos, presididos em cada país, em larga medida, por
fatores econômicos estruturais, geraram atritos marcantes. Análises pragmáticas, porém,
não foram abandonadas: no curso das negociações, vários atores passaram a enxergar
vantagens na inclusão de direitos de propriedade intelectual no sistema multilateral de
comércio, tendo em vista, entre outros dados, a preferência por regras multilaterais,
especialmente se capazes de coibir as vigorosas pressões unilaterais dos EUA.

147

Tais avenças, em maior parte não formalizadas como tratados, recebiam geralmente o título de “acordo
sobre direitos de propriedade intelectual” ou de “memorando de entendimentos” com este objeto. Cf. USA
(2007B:Appendix X: U.S. Trade-Related Agreements and Declarations).
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A limitação na margem de escolha dos Estados, resultante de estruturas existentes antes e
após o ingresso em determinado regime internacional (Keohane, 2005:70-72),148 pode ser a
fagulha que inicia alterações decisivas na condução de determinados assuntos da vida
internacional. As negociações sobre direitos de propriedade intelectual da Rodada Uruguai
são um nítido exemplo dessa possibilidade. A influência dos EUA, combinada com a das
demais potências industrializadas, induziu os países em desenvolvimento a aceitarem a
inclusão desses direitos na agenda de transformação das regras do GATT.
Simultaneamente, esta mudança institucional impôs, no campo comercial, uma diluição da
influência das potências industriais, que passou a ser filtrada e moderada pela nova
dinâmica da Organização Mundial do Comércio.149

2.4.2. Avanço multilateral: issue linkage
É preciso ressaltar, todavia, que a oposição de muitos países em desenvolvimento
soçobrou, também, em virtude da obtenção de relevantes vantagens comerciais em outros
setores –principalmente produtos agrícolas e alguns produtos industriais, como têxteis
(Smith, 2008:11-13). Para alguns autores, como Matsushita, Schoenbaum e Mavroidis
(2006:696-7), a contenda entre países desenvolvidos e em desenvolvimento a respeito do
vínculo entre comércio e direitos de propriedade intelectual foi resolvida, em favor dos
primeiros, principalmente porque outros temas foram colocados na mesa de barganhas.

Developing nations, which are primarily consumers rather than producers of
intellectual property, were induced to agree to strengthen their intellectual
property laws in ways that would confer considerable rents on foreign rights
holders in exchange for concessions on other trade issues such as textiles and
agriculture. (Sykes, 2004:14).150

148

Krasner (1983A:16) antecipara a persistência das assimetrias de poder no interior dos regimes
internacionais: “in the international system choices will be constrained in ways that give greater weight to
the preferences of more powerful actors”. “Relationships of power and dependence in world politics will
therefore be important determinants of the characteristics of international regimes. Actors’ choices will be
constrained in such a way that the preferences of the most powerful actors will be accorded the greatest
weight.” (Keohane, 2005:71).
149
Para Young (1983:104-6), a análise das normas de um regime (sobre propriedade intelectual ou sobre
outra matéria) não é aprimorada pela perseguição insistente da qualificação desse regime como “imposto” ou
“negociado” – muito pelo contrário, perquirir seus resultados concretos deve ser a atividade central do
interessado em sua compreensão.
150
“Many prior attempts to negotiate an agreement through WIPO failed, but once the WTO took up the
issue, an agreement was struck in which developing countries were offered compensation in the form of
concessions relating to agricultural subsidies, market access for agricultural goods, and protection against
unilateral sanctions by developed countries, especially the United States. These concessions simply could not
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A possibilidade de concessões cruzadas em diferentes áreas, aliás, foi uma das causas da
transposição das discussões sobre propriedade intelectual da OMPI para a OMC.151 Fora
do sistema multilateral de comércio, dificilmente as normas sobre propriedade intelectual
consagradas no Acordo TRIPs teriam obtido aceitação pelos Estados que as internalizaram
por força da participação ou acessão à OMC.

Para Keohane (1983:155-7), os regimes favorecem a vinculação temática porque a
confluência de temas conexos tende a acentuar a interdependência entre os atores e, quanto
maior a interdependência, maior a demanda por tratados e regimes internacionais.152 Essa
perspectiva é endossada pela abordagem funcionalista das normas internacionais, segundo
a qual o crescimento econômico atrelado à liberalização comercial teve papel fundamental
para o aperfeiçoamento da governança internacional do comércio.153 No plano doméstico,
ainda, amarrar um feixe de temas para a negociação internacional permite o envolvimento
cooperativo de grupos de interesse que não se uniriam em torno de uma única área
temática (Barton et al., 2006:32-33).

Nessas bases, a aglutinação de temas é relevante também pelos benefícios relativos a
informações divididas pelos membros da OMC. Além da redução “jurídica” de custos de
transação, representada pela sinalização clara de quais são as ações legítimas e quais as
ilegítimas,154 a agremiação de temas em uma pauta única por um regime internacional
promove a redução “clássica” de custos de transação, por força de reuniões e ações de
secretariado, que centralizam e tornam públicas as demandas dos participantes nas
negociações e nas atividades da organização, e de economias de escala, pois princípios
have been negotiated through WIPO.” (Guzman, 2004:316-317). Cf. também Correa (1998:238) e Abbott
(1996:472 e 1996B:388).
151
“Had IP negotiations remained within WIPO, negotiators would have been unable to exchange IP
concessions by developing countries for trade concessions by developed countries.” (Guzman, 2003:950951)
152
O autor acrescenta à afirmação da importância da vinculação temática para a interdependência uma
reflexão sobre o campo fértil aberto pela concentração de entreveros políticos em torno de determinadas
questões. “The incentives to form international regimes will be greater in dense policy spaces than in areas
with lower issue density, owing to the fact that ad hoc agreements in a dense policy space will tend to
interfere with one another, unless they are based on a common set of principles and rules.” (Keohane,
2005:79)
153
“The emergence of global markets depends on cooperation between firms and states to produce rules of
exchange, property rights (i.e., guarantees that firms can expropriate profits), and governance structures
(i.e., ways to compete). One hypothesis is that increases in world trade produce demand for more of these
agreements that produce more extensive cooperation between governments.” (Fligstein, 2002:95)
154
“International regimes reduce transaction costs of legitimate bargains and increase them for illegitimate
ones.” (Keohane, 2005:90)
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gerais podem ser acordados uma única vez e atuar como moldura para a discussão de
regras em muitos campos.

Servir temas distintos na mesma mesa de negociações, portanto, adicionou possibilidades e
interesses à elaboração de normas internacionais de propriedade intelectual. A OMC
potencializou os complexos trade-offs inerentes ao controle jurídico de bens intelectuais
(Maskus, 2000:2238), mas garantiu, também, seu contraste com benefícios em outros
setores.

2.4.3. Efeitos do Acordo TRIPs
Com a conclusão da Rodada Uruguai, os textos normativos da OMC foram assimilados por
seus membros e tornaram-se os principais parâmetros jurídicos para o comércio
internacional. O Acordo TRIPs, como parte integrante desses textos, é obrigatório para os
países e territórios componentes do sistema multilateral de comércio, sendo inegociável
também para os interessados em aceder à OMC.155

O Acordo TRIPs caracteriza-se por regras-padrão mínimas endereçadas aos membros da
OMC e por contar com os eficientes mecanismos do sistema multilateral de comércio – de
solução de controvérsias e de monitoramento sistemático das condutas dos membros – para
compelir esses Estados a aplicarem suas normas. Sem sombra de dúvida, a latitude das
políticas domésticas dos membros da OMC foi reduzida pelo Acordo TRIPs,156 que lhes
impõe obrigações válidas e exigíveis pelos demais membros.

Segundo Keohane (2005:77-78), o sucesso do GATT é explicado pela vazão que o plano
multilateral propicia à ação egoísta dos Estados, ao permitir vigilância recíproca e ao
atribuir benefícios apenas a seus membros, por força da cláusula da nação mais
favorecida.157 Após a Rodada Uruguai, o Conselho do TRIPs e os relatórios

155

O Acordo TRIPs compõe o Anexo 1 C da Ata Final da Rodada Uruguai da Organização Mundial do
Comércio, assinada em Marraqueche, Marrocos, em 15/04/1994, promulgado no Brasil pelo Decreto 1.255
de 30/12/1994.
156
“the control of national governments over the adoption and implementation of domestic intellectual
property laws has been greatly reduced.” (Yu, 2003:251)
157
“In making standards of protection multilateral rather than bilateral obligations, the MFN [Most Favored
Nation] obligation has the most significance” (Arup, 2000:177).
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individualizados sobre cada membro da OMC municiaram essa vigília mútua no que tange
à implementação das normas sobre propriedade intelectual (Raustiala, 2000:434-438).158

A implementação das normas, note-se, é essencial para os direitos de propriedade
intelectual, cujo equilíbrio depende de não se tornarem barreiras comerciais
discriminatórias contra interesses externos, nem permitirem a extração excessiva de
rendimentos por agentes econômicos ineficientes (Maskus, 2000:2222). Esses aspectos,
que assemelham os direitos de propriedade intelectual a barreiras comerciais típicas, como
tarifas, são mitigados por três particularidades: primeiro, como os efeitos econômicos
desses direitos não são mensuráveis com clareza, é impossível estabelecer um padrão
uniforme, ótimo, aplicável a todos os países. Segundo, sob o título “direitos de propriedade
intelectual” há normas com efeitos muito distintos, incidentes sobre bens intelectuais
objeto de diferentes modelos de negócio, o que impede afirmações categóricas sobre a
preferência de um país com relação a todo o conjunto de direitos.159 Por fim, em oposição
às tarifas, dirigidas abertamente à proteção da indústria nacional ou à obtenção de metas
não econômicas (como, por exemplo, o controle do alcoolismo), os direitos de propriedade
intelectual são invocados como resposta a uma falha de mercado nos campos da cultura, da
informação e da inovação. Nesse sentido, seu sucesso ou insucesso pode ser avaliado
diretamente pela dinâmica dos bens intelectuais correspondentes. Por estes motivos, o
Acordo TRIPs contextualiza os direitos de propriedade intelectual, afirmando como
princípios expressos (Lamy, 2004:925-926):

ARTIGO 7, Objetivos
A proteção e a aplicação de normas de proteção dos direitos de propriedade
intelectual devem contribuir para a promoção da inovação tecnológica e para a
transferência e difusão de tecnologia, em benefício mútuo de produtores e

158

Anote-se, todavia, que a conclusão da Rodada Uruguai não induziu os EUA a desmantelarem a Seção 301,
seu principal mecanismo de pressão unilateral relativo a direitos de propriedade intelectual (Correa,
2004A:79). Em sentido oposto, a Seção 301 continua sendo acionada corriqueiramente (USA, 2008:207210). “The 301 process in fact grew bigger, better and stronger after TRIPS was concluded.” (Drahos,
2002:172). O governo Clinton inovou os planos de ação da Seção 301 com revisões de políticas nacionais
extra-cíclicas, tornando mais flexível o controle dos EUA sobre as normas nacionais que desagradam o país.
O apoio do setor privado para isso é fundamental: sem a participação das empresas americanas, o sistema de
monitoramento seria custoso demais para ser mantido.
159
O rótulo “direitos de propriedade intelectual” alberga patentes, direitos autorais, marcas, indicações
geográficas, segredos industriais, topografia de circuitos integrados, espécies vegetais, entre outros. Tendo
em conta a diversidade de objetivos, amplitudes e transações, seria capcioso afirmar que qualquer país possui
interesses uniformes sobre todos esses direitos.
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usuários de conhecimento tecnológico e de uma forma conducente ao bem-estar
social e econômico e a um equilíbrio entre direitos e obrigações.

ARTIGO 8, Princípios
1 - Os Membros, ao formular ou emendar suas leis e regulamentos, podem adotar
medidas necessárias para proteger a saúde e nutrição públicas e para promover o
interesse público em setores de importância vital para seu desenvolvimento
sócio-econômico e tecnológico, desde que estas medidas sejam compatíveis com
o disposto neste Acordo.
2 - Desde que compatíveis com o disposto neste Acordo, poderão ser necessárias
medidas apropriadas para evitar o abuso dos direitos de propriedade intelectual
por seus titulares ou para evitar o recurso a práticas que limitem de maneira
injustificável o comércio ou que afetem adversamente a transferência
internacional de tecnologia.

As liberdades a que aludem esses artigos ecoam em sistemas jurídicos muito diferentes,
imbricados em sociedades de matizes culturais e valorativos também extremamente
díspares.160 A despeito de as transações relacionadas aos bens intelectuais espraiarem-se ao
redor do mundo, e apesar dos esforços de harmonização, as normas sobre propriedade
intelectual ainda são conformadas, em grande parte, pelos sistemas jurídicos nacionais
(Arup, 2000:29-31).161

Once nations begin to interact, a complex process occurs, whereby international
legal norms seep into, are internalized, and become embedded in domestic legal
and political processes. (Koh, 1996:205)162

As disposições do Acordo TRIPs não se manifestam diretamente no direito interno dos
membros da OMC,163 nem constituem direitos subjetivos em favor de indivíduos ou
empresas, mas orientam a elaboração de leis nacionais (Correa, 1998:10). A artigo 1o do
Acordo assim esclarece:
160

“intellectual property laws differ across the world due to the diverging levels of wealth, economic
structures, technological capabilities, political systems, and cultural traditions.” (Yu, 2003:226)
161
“implementing the terms of international regimes will frequently involve a two-step procedure” (Young,
1983:93)
162
“Argüindo prioridade, fazendo depósito internacional, suscitando aplicação extraterritorial de
notoriedade de marca, o titular de direitos de propriedade industrial estará, a cada momento, interfaciando
as normas internas e as internacionais, num atrito constante e complexo.” (Barbosa 2005:13)
163
Barbosa (2003:218-229) ilustra a questão com decisões do Tribunal de Justiça da Comunidade Européia e
do Órgão de Solução de Controvérsias da OMC. Note-se que o Acordo TRIPs não prevê regras sobre
conflitos de leis no espaço. A respeito das divergências de leis nacionais sobre propriedade intelectual, cf.
estudo preparado para as Comunidades Européias por Ulmer (1978).
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Os Membros colocarão em vigor o disposto neste Acordo. Os Membros poderão,
mas não estarão obrigados a prover, em sua legislação, proteção mais ampla que
a exigida neste Acordo, desde que tal proteção não contrarie as disposições deste
Acordo. Os Membros determinarão livremente a forma apropriada de
implementar as disposições deste Acordo no âmbito de seus respectivos sistema
e prática jurídicos.

O impacto das normas internacionais no plano doméstico depende, pois, de sua
implementação, em proporção maior do que do poder simbólico dos tratados internacionais
sobre os aplicadores no plano doméstico. Contrariar expressamente dispositivos do Acordo
TRIPs configura uma violação de direito internacional, mas o Acordo não define uma
forma “preferida” de implementação das obrigações previstas.164

O peso da OMC, no entanto, não é desprezível. Seu etos comercial se faz sentir na
regulamentação de inúmeros direitos de propriedade intelectual e na ênfase dada às
transações

que

os

envolvem.165

Subramanian

e

Watal

(2000:406)

afirmam,

categoricamente:
TRIPS confers enormous benefits to the large, research-based pharmaceutical
and life science companies, to software and other IT companies, to the famous
film and music producers, to performers and distributors, and to owners of
famous marks and other IP owners based in developed countries. Indeed, these
were the very companies that strongly and effectively lobbied for the successful
conclusion of the TRIPS Agreement.

O Acordo TRIPs, ao modificar as normas e ao deslocar os foros relativos a direitos de
propriedade intelectual, modificou o debate internacional, antes polarizado entre
defensores e críticos do estabelecimento desses direitos em países em desenvolvimento
(Matsushita, Schoenbaum, Mavroidis, 2006:710). O teor das obrigações internacionais

164

O Órgão de Apelação da OMC decidiu nesse sentido no caso India – Patent Protection for
Pharmaceutical and Agricultural Chemical Products (WT/DS50/AB/R, p. 18).
165
O etos da OMC recai também sobre a resolução de conflitos envolvendo o Acordo TRIPs. Neles,
considerações sobre a eficiência econômica são grosso modo legadas a segundo plano (embora tais
considerações não sejam inéditas em decisões de tribunais internacionais; cf. decisão da Corte Internacional
de Justiça para o caso North Sea Continental Shelf (Federal Republic of Germany/Denmark), 20.02.1969, pp.
51-53).
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relacionadas com propriedade intelectual ganhou os holofotes da agenda multilateral,166 em
que pesem as oposições ao tratamento substantivo, pela OMC, de temas tradicionalmente à
cargo da OMPI.167

A inserção dos direitos de propriedade intelectual na pauta de negociações do GATT, além
de atender os anseios de empresas mormente sediadas nos países desenvolvidos,168 teve
importantes implicações sobre os países em desenvolvimento.169 As burocracias estatais
das mais variadas áreas, não apenas do corpo diplomático, foram impelidas a compreender
as nuances da regulamentação internacional daqueles direitos. Parâmetros para a
negociação sedimentaram-se ao longo da Rodada Uruguai, ainda que a aversão dos países
em desenvolvimento não tenha evitado a criação de normas enrijecidas em matéria
substantiva e processual.

O Acordo TRIPs aprofundou-se nesta direção. Suas normas foram inspiradas em diversos
padrões internos dos EUA: prazos amplos de proteção foram aliados a salvaguardas de
interesse público, como a proteção à concorrência e à segurança nacional. Mas mesmo esse
país precisou modificar suas leis para se adaptar ao Acordo TRIPs: entre outras mudanças,
alterou a conformação de direitos autorais, os prazos de patentes e as publicações a elas
relacionadas, as condições para o registro de marcas e as garantias relativas à contrafação
(Yu, 2003:226-228).

166

“Despite its name, the TRIPS is really not a trade agreement at all; it does not contain commitments
regarding trade in intellectual property. The only obligation is to protect such property, and that does not
necessarily entail trade.” (Leebron, 1995:29). “TRIPs is meant to protect against acts of misappropriation,
such as unauthorized copying of the works. It is not the role of TRIPs to guarantee the success of any
intellectual property in the sense of market access and the level of sales and other custom which it attracts.”
(Arup, 2000:74)
167
“[WIPO] was presented with a novel situation in which some countries were seeking to shift the focus of
initiatives in international protection to a trade body. Other countries responded by arguing that WIPO
should remain the forum for determining any matters of substance regarding intellectual property
protection.” (Arup, 2000:182)
168
“the international demand for IPRs is growing dramatically. In today's global economy, the creation of
knowledge and its adaptation to product designs and production techniques are essential for commercial
success. Firms wish to exploit their technical advantages on an international scale and to limit
misappropriation from potential rivals. These tasks are made easier by the adoption of stronger and more
uniform IPRs in different countries.” (Maskus, 2000:2224); “In effect, the result is to oblige countries to
institute policies that ‘lock in’ innovation rents and first-mover advantages that accrue to foreign nationals
and companies.” (Barton et al., 2006:142)
169
“The more vital role of the trade context for intellectual property was the consolidation of a domestic
reconditioning of the basis of a comparative advantage in order to exploit both factor endowments and to
adjust to the new division of labour evident in the global economy.” (Okediji, 2004:135)
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Para todos os membros da OMC, as patentes passaram a ter prazo de vigência uniforme, de
20 anos, e a se aplicarem a todas as invenções, independentemente do setor. As diretrizes
da Convenção de Berna foram receitadas para a proteção de software, direitos autorais e
conexos e bases de dados. Marcas, indicações geográficas, topografias de circuitos
integrados, variedades de plantas e desenhos industriais foram acolhidas pelo Acordo
TRIPs com regras semelhantes às dos tratados internacionais que já as disciplinavam.

Modificações na maneira nacional de proteger os direitos de propriedade intelectual, tanto
no mercado interno quanto em alfândegas (por exemplo com a inversão do ônus da prova
para patentes de processos), foram também objeto do Acordo TRIPs. Tornou-se obrigatória
a proteção de direitos antes não respaldados por tratado internacional eficaz (circuitos
integrados, por exemplo) e o controle de práticas contrárias à concorrência foi incorporado
na regulamentação dos direitos de propriedade intelectual (Watal, 2001).

Por outro lado, o tratamento especial e diferenciado (Cláusula de Habilitação), a afastar os
princípios do tratamento nacional e da nação mais favorecida entre os distintos membros
da OMC, garantido pelo GATT desde a finalização da Rodada Tóquio em 1979,
manifestou-se na redação final do Acordo TRIPs. Aos países em desenvolvimento foram
facultadas extensões da data de aplicação inicial das normas multilaterais, ressalvada a
prevalência desde logo dos princípios da nação mais favorecida e tratamento nacional,170
bem como o reconhecimento de todo o arcabouço jurídico “suspenso”, em especial o
princípio da transparência171 e a imediata sujeição ao Órgão de Solução de Controvérsias
da OMC,172 competente para discutir as medidas de efetivação do Acordo TRIPs durante
esses períodos de adaptação.

Embora tenha elaborado a Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279 de 1996) já em
consonância ao Acordo TRIPs e com patentes químicas, alimentares e farmacêuticas – que
passaram a ser concedidas passado o período de vacatio legis, em 15 de maio de 1997 –, o
170

Com isso, foi definitivamente coletivizada a proteção aos direitos de propriedade intelectual preconizada
pelo Acordo TRIPs, o que lhe garantiu uma eficácia inédita. “if a treaty follows a bilateral pattern in its
actual application, community interest in the form of legally ‘multilateralizing’ the treaty structure might
well remain on paper.” (Simma, 1994:339)
171
A aplicação desse princípio demanda a tradução de leis, regulamentos, sentenças judiciais e disposições
administrativas para língua oficial da OMC, nos termos do Acordo TRIPs (art. 63). Ver a esse respeito
decisão do Conselho do TRIPs de 21 de novembro de 1995, WT/IP/C/2.
172
O Acordo TRIPs previu a competência imediata do Órgão de Solução de Controvérsias da OMC para
tratar de controvérsias sobre sua aplicação (art. 64).
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Brasil não renunciou ao status de país em desenvolvimento, mantendo a prerrogativa de só
fazer prevalecerem integralmente os dispositivos do Acordo em 2000. Evidentemente as
prescrições internacionais já abarcadas, em 1996, pela Lei da Propriedade Industrial foram
atendidas desde então, conforme as disposições transitórias do Acordo TRIPs.173

O texto normativo do Acordo TRIPs, formado por sentenças consensuais vagas, acarreta
interpretações iniciais dissonantes, orientadas pelos interesses de cada intérprete nacional
Watal (2001:7). A interpretação oficial do TRIPs, pois, ainda vem sendo construída, quer
pelo Conselho de TRIPs, quer por declarações das reuniões interministeriais da OMC, quer
por decisões de seu Órgão de Solução de Controvérsias. Acentua-se nos rumos dessas
interpretações a presença crescente dos países em desenvolvimento, progressivamente mais
atuantes na OMC.

Para tais países, o Acordo possui normas inadequadas. Suas exigências uniformes seriam
descabidas para Estados de menor desenvolvimento relativo, a representar perda de
oportunidades para desenvolvimento tecnológico por mimetização (catch-up) e
desconsideração de culturas de proteção diferentes da desenvolvida nos EUA.174 As
flexibilidades e dispositivos sobre cooperação técnica, ademais, seriam insuficientes para a
realidade destes países (os períodos de transição, por exemplo, são considerados muito
curtos). Ainda, os direitos de propriedade intelectual de interesse dos países em
desenvolvimento não teriam sido contemplados, como os conhecimentos tradicionais, ou
não teriam recebido proteção efetiva – como as indicações geográficas próprias desses
países, tais como as relativas a têxteis, chás, arrozes, entre outras (Yu, 2004:385-388). Por
fim, critica-se o resultado das normas do TRIPs, que no lugar de mitigar o desequilíbrio
entre os membros da OMC o estaria intensificando.175

173

A jurisprudência pátria confirmou esse entendimento: STJ, 4ª Turma, Recurso Especial n.º 423240,
Relator Ministro Fernando Gonçalves, v.u., DJ de 02.03.2004; STJ, 3ª Turma, Recurso Especial n.º 291499,
Relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, v.u., DJ de 15.05.2001.
174
Não foram previstos no Acordo TRIPs direitos autorais morais, por exemplo, nem autorizada a imposição
de quotas para a proteção de indústrias nacionais de cinema (Drahos, 2003:15).
175
Cf. Correa (2004B), Watal (2001), Abbott (2002), Okediji (2004), Yu (2004:324-325), entre outros, para
críticas aos impactos do Acordo TRIPs nos países em desenvolvimento. Barton (2001:501),
provocativamente, propôs que a OMC preparasse estudos e estatísticas para medir se (i) a proteção
internacional da propriedade intelectual está “funcionando”, ou seja, se os investimentos líquidos em
pesquisa ou na criação de obras intelectuais são comparáveis aos rendimentos líquidos decorrentes da
internacionalização dos direitos de propriedade intelectual patrocinada pelo Acordo TRIPs; e (ii) se os custos
desses direitos estão sendo alocados entre os diferentes países de forma razoável.
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O Acordo TRIPs, em suma, é um marco singular na vida internacional.176 Ainda que não
haja equilíbrio perfeito entre os patamares de proteção e as flexibilidades do acordo, graças
a sua envergadura

today we can describe the different forms of intellectual property for most
nations (and regions) of the world in a fairly consistent manner. (Abbott; Cottier;
Gurry, 1999:24)

Sob o prisma dos países em desenvolvimento, o Acordo TRIPs tornou-se o máximo a que
podem chegar as barganhas sobre propriedade intelectual, especialmente por ser o
resultado de amplas e custosas concessões.177 Não obstante, a dinâmica dos movimentos
normativos internacionais compromete a utilização pacífica e prolongada do Acordo como
uma referência para os direitos e obrigações relativos a bens intelectuais. As pressões
heterogêneas dos atores internacionais nas negociações sobre direitos de propriedade
intelectual o tomam ora como teto, ora como piso normativo.178 Defensivamente, o Acordo
TRIPs presta-se à função de bastião contra investidas bilaterais (Gervais, 2005:528). Em
contrapartida, propostas ofensivas, destinadas a mais de um lócus, almejam inverter,
agigantar ou solapar esta arquitetura.

2.5. Pós-TRIPs: da suposta governança global à instabilidade normativa

Especialmente após a Rodada Uruguai, “propriedade intelectual” tornou-se uma “issuearea”, ou seja, um agrupamento de assuntos tratados, em regra, por negociações comuns e
pelas mesmas burocracias dos Estados envolvidos. Dada a sua persistência como tema de
interesse internacional, seria natural que um regime único se ocupasse dela (Keohane,
2005:61), especialmente diante do fortalecimento do sistema multilateral de comércio.

176

“TRIPS has effected a tectonic shift in the landscape of intellectual property law.” (Chon, 2006:28232824)
177
A maioria das análises econômicas dos efeitos da Rodada Uruguai “suggests that the short-run impacts of
TRIPS will be essentially redistributive between countries, with the bulk of gains accruing to the United
States and other technology developers. Over the longer term, however, there are mechanisms that could
enhance technical change and growth in the technology importing countries.” (Maskus, 2000:2239)
178
Os países interessados na maximização dos direitos de propriedade intelectual têm apoio no próprio
Acordo TRIPs, que dispõe, em seu artigo 71, que as emendas que aumentem os níveis de proteção para
aqueles já consagrados em acordos internacionais aceitos pelos Membros da OMC podem ser adotadas de
forma expedita, em Conferência Ministerial, desde que proposta consensualmente pelo Conselho do TRIPs.
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Contudo, essas promessas de sintonia institucional convivem, desde a instauração do
Acordo TRIPs, com sinais de fragmentação.

O ambiente institucional da OMC, com reuniões ministeriais, um Conselho permanente
para tratar do Acordo TRIPs e um Órgão de Solução de Controvérsias apto a dirimir
conflitos associados a suas normas, aparenta ser um terreno fértil para o tratamento
integrado das normas sobre propriedade intelectual, gestadas em tratados da OMC ou a
eles incorporadas.179 A busca pelo consenso, a pautar as decisões da organização, e a
interpretação evolutiva dos dispositivos de seus acordos, em princípio, são também
instrumentos promissores para essa tarefa.

Apesar desses aspectos positivos da OMC, desencontros normativos seriam naturalmente
esperados no plano internacional, em que os custos de informação e coordenação de
políticas se sobressaem.180 O fato de inexistir um único mercado global, ademais,
fragmenta os direitos de propriedade intelectual. Sua conformação em diversos Estados
atende a requisitos e condições locais, sem que um parâmetro rígido tenha sido imposto,
quer pelas Convenções de Paris e de Berna, quer pelo Acordo TRIPs. Por isso mesmo,
patamares mínimos de proteção e o princípio do tratamento nacional marcam esses
acordos.

Dois fatores adicionais para o descompasso entre normas internacionais nesta área são a
escalada de novos ingressantes na OMC181 e a distribuição não equitativa de agentes
econômicos, direitos de propriedade e regras de troca padronizados entre os Estados
participantes do sistema multilateral do comércio. Relações de poder e barganhas políticas
desaguaram nos padrões mínimos de proteção atuais, com enforcement no plano jurídico,
em última análise, pelo mecanismo de solução de controvérsias da OMC. Formalmente,
conta-se com obrigações de direito internacional estáveis, capazes de conferir

179

Um exemplo desse potencial para a integração encontra-se na Declaração Ministerial de Doha, que
encarrega o Conselho do TRIPs de analisar a relação entre este Acordo e a CDB, a proteção de
conhecimentos tradicionais e outras questões semelhantes (“World Trade Organization, Ministerial
Declaration of 14 November 2001”, WT/MIN(01)/DEC/1 (20.11.2001), par. 19).
180
“international institutions do not need to be integrated into one coherent network. Cooperation is almost
always fragmentary in world politics: not all the pieces of the puzzle will fit together.” (Keohane, 2005:246)
181
“As the number of powerful players grows, cooperation becomes more difficult, particularly if their
interests diverge. In the long term, the WTO's success in facilitating development, which has led to a
diffusion of global economic power, may present the organization with its greatest challenges.” (Barton et
al., 2006:xiii).
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previsibilidade ao comércio de bens intelectuais. Não obstante, as fragilidades dessa
regulamentação são expostas tanto pelos atores sociais que contestam as normas em
questão, chegando inclusive a propugnar pelo desrespeito a elas, quanto pela proliferação
de acordos regionais e de tratados bilaterais que não alcançam todos os participantes do
sistema multilateral do comércio (desenvolvidos pelos próprios Estados membros da
OMC, como “complemento” circunstancial às regras da organização).182

Além dessas limitações, harmonização normativa e novas regras sobre bens intelectuais
vêm sendo associadas, cada vez mais, com o interesse de agentes econômicos muito
específicos, situados em países desenvolvidos e maiores beneficiados dos rendimentos
decorrentes de direitos de exclusividade sobre bens intelectuais (Benkler, 2006). Esses
mesmos agentes, ao clamar por normas internacionais mais sólidas e ao promover a
governança privada internacional nesse domínio,183 contribuem para a polarização das
manifestações públicas sobre as regras, instituições e estruturas sociais pertinentes para a
criação e o fluxo de bens intelectuais.

A denúncia de hierarquias e o intenso embate sobre concepções culturais relativas aos
direitos de propriedade intelectual prenunciam ainda mais obstáculos ao tratamento coeso e
unificado desse tópico internacional, que já extrapola o marco estabelecido pelo Acordo
TRIPs. As tensões e contradições exacerbadas durante as tratativas sobre a moldura da
Rodada Doha (Gervais, 2003:43-51) vêm sendo confirmadas pelos sucessivos colapsos de
negociação para a conclusão desta rodada.

2.5.1. O Acordo TRIPs como regime aberto
A conjugação de sistemas normativos diferentes é inevitável em algumas áreas.184 Esse é o
padrão, por exemplo, em setores nos quais direitos de propriedade intelectual e regras
sobre serviços convergem, pois às regras do GATS e do Acordo TRIPs, refletidas em leis
182

Cf. Baldwin (2006), que analisa a interação entre os esforços multilaterais de liberalização e as iniciativas
regionais, examinando cortes tarifários promovidos desde os anos 1940.
183
Medidas de controle privadas, como barreiras tecnológicas à reprodução de determinados bens
intelectuais, vêm sendo aprimoradas. Por outro lado, defensores da produção intelectual colaborativa, não
orientada por mecanismos de mercado, valem-se de referências normativas potencialmente rotuladas também
como “governança privada internacional”, de que são exemplo os contratos-modelo Creative Commons e as
licenças de “software livre”, que permitem a distribuição e a modificação de software, desde que sejam
seguidas cláusulas contratuais estanques.
184
No campo do comércio internacional, Arup (2000:253-303) examina atentamente o exemplo dos meios de
comunicação, regulados simultaneamente por diversas perspectivas.
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nacionais, adicionam-se, inexoravelmente, regulação específica a determinadas indústrias e
sistema(s) de defesa da concorrência (Arup, 2000). Serviços de entretenimento à distância,
transferência de tecnologia sem contato direto entre os técnicos envolvidos e provedores de
conteúdo pela internet submetem-se, nesse sentido, a normas oriundas de foros distintos.
Isso ocorre, igualmente, com produtos intensivos em tecnologia, cuja regulamentação pode
ser complexa e indicar rotas incompatíveis para que os agentes econômicos se conformem
às determinações de todos os tratados em questão.

Diante dessa possibilidade, é imperioso reconhecer que o Acordo TRIPs possui
maleabilidade suficiente para que sua aplicação a determinados casos não sature os
destinatários de suas normas com referências distantes e desencontradas. No Acordo há
previsões gerais sobre determinadas matérias, como meio ambiente, defesa da concorrência
e procedimentos alfandegários. Há, também, normas de conexão com outros tratados
internacionais. Importa notar, nesse sentido, o vínculo expresso do Acordo TRIPs com a
Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, a Convenção de Berna
relativa à Proteção das Obras Literárias e Artísticas, a Convenção de Roma (Convenção
Internacional para a Proteção dos Artistas-Intérpretes, Produtores de Fonogramas e
Organizações de radiodifusão) e o Tratado sobre a Propriedade Intelectual em Matéria de
Circuitos Integrados.185

Como fontes que se somam ao Acordo TRIPs, esses tratados o complementam no que
tange às espécies de direitos de propriedade intelectual de que tratam (Basso, 2000:185187). Ademais, os trabalhos de cooperação técnica186 e as reuniões do Conselho do TRIPs
envolvem corriqueiramente outras organizações internacionais, além de a própria OMC
enviar comumente representantes para reuniões de outras organizações internacionais que
lidam com direitos de propriedade intelectual. Está incorporada ao Acordo TRIPs,
portanto, uma abertura para diálogos normativos mais profundos do que o simples
aperfeiçoamento dos direitos de propriedade intelectual em sua expressão relacionada ao

185

“The incorporated rules in the TRIPS Agreement are legally binding as such in the WTO.” (Pauwelyn,
2001:555)
186
O Acordo TRIPs (art. 67) dispõe sobre cooperação técnica, prevendo auxílio especial aos países em
desenvolvimento.
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comércio internacional.187 É nesse sentido que se pode qualificar como “aberto” o regime
inaugurado após a conclusão da Rodada Uruguai.

Tendo em vista as possibilidades de coordenação, coerência e complementaridade do
Acordo TRIPs com outras normas internacionais,188 procede-se a seguir à explanação sobre
as “interlocuções” pertinentes.

2.5.2. Normas paralelas ao Acordo TRIPs – convergência e distensão
O esgotamento do protagonismo da OMPI no que diz respeito às normas internacionais
sobre propriedade intelectual, durante a Rodada Uruguai,189 não representou uma unicidade
no tratamento dessas normas. Coexistem com o Acordo TRIPs tratados anteriores a ele,
com as quais a própria OMPI já interagia, assim como novos tratados independentes do
marco normativo da OMC.190

Além das motivações próprias de cada um desses novos impulsos normativos, importa
assinalar que a elaboração de normas sobre direitos de propriedade intelectual na OMC,
desde o início da Rodada Doha, não produz resultados satisfatórios. O limitado mandato de
negociação e o enfraquecimento relativo das pressões do bloco de países desenvolvidos
responsável pelo Acordo TRIPs facilitam sucessivos bloqueios, pelos países em
desenvolvimento, à obtenção de consenso a respeito de matérias que não lhes convêm
(Abbott, 2000:20).191 Nos últimos anos, e particularmente no Conselho de TRIPs, tais
países contam com contribuição técnica sofisticada de organizações da sociedade civil
(Drahos, 2003:9).

187

Segundo Arup (2000:212), o tratado “leaves openings for other international fora, such as WIPO, UPOV
and the Biodiversity Convention, to re-enter the Field.”
188
Cf., a respeito do conceito de “diálogo” das fontes internacionais, Amaral Jr. (2008:238-276).
189
Cf. capítulo 2.4 supra.
190
“The architecture of the global IPR regime has become increasingly complex, and includes a diversity of
multilateral agreements, international organizations, regional conventions and bilateral arrangements.”
(CIPR, 2002:156); “The international intellectual property system has become a network of numerous
institutions with many new actors, establishing and operating under new structures, and generating a welter
of new norms. This is a much less convenient, much messier picture than the narrative of TRIPs as the
central framework.” (Dinwoodie, 2006:206)
191
O autor acrescenta que os procedimentos para tomada de decisão na OMC dificultam melhorias
incrementais, tendo em conta que novos tratados ou modificações relevantes tendem a depender da conclusão
de uma rodada de negociações. Na OMPI, em contraste, a tendência histórica de aprovação de tratados de
adesão voluntária fertiliza o terreno para alterações normativas pontuais (Abbott, 2000:20-1).
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As normas diversas do Acordo TRIPs, que o tomam como referência, manifesta ou
tacitamente, são negociadas em três planos: multilateral, regional e bilateral.192 O âmbito
multilateral, constituído principalmente por órgãos e agências especializadas da ONU, mas
também por organizações de cunho não universal, como a OCDE, oferece benefícios para
a negociação, expressos na concentração e na distribuição de informações, na diminuição
dos custos de transação alcançada por interações continuadas entre os atores internacionais
e na possibilidade de barganhas cruzadas.193 Por outro lado, negociações regionais
continuam progredindo em todo o mundo e, mesmo se motivadas inicialmente por
questões de segurança, abarcam invariavelmente questões comerciais, muitas vezes
tangendo aos direitos de propriedade intelectual. Finalmente, o plano bilateral é
caracterizado pela agilidade das tratativas, pelo foco em acesso a mercados e em
diminuição de tarifas, de modo a alavancar o comércio já existente entre as partes dos
tratados bilaterais, e, em muitos casos, pela imposição de normas sobre direitos de
propriedade intelectual por uma das partes à outra (Warwick Comission, 2007:45-53).

Essas três possibilidades, que deslocam os foros de negociação, produção de normas e
atividades de cooperação (Helfer, 2004:14), são detalhadas abaixo.

2.5.2.1. Organizações internacionais e tratados multilaterais

Uma série de organizações internacionais de vocação universal lida atualmente com temas
conexos aos bens intelectuais e, por conseguinte, a direitos de propriedade intelectual.
Nesse grupo enquadram-se, sem margem a dúvidas, as organizações que o próprio
Conselho do TRIPs hospeda como observadores em suas reuniões – OMPI, UNCTAD,
FAO, FMI, União para a Proteção das Obtenções Vegetais (UPOV), OCDE, Organização
Mundial das Aduanas (OMA) e Banco Mundial –, bem como a Organização Mundial de
Saúde (OMS), que tem status de observador ad hoc no Conselho.

192

Uma série de organizações internacionais privadas, assim como coalizões de Estados, também influencia a
dinâmica global dos direitos de propriedade intelectual, por meio de estudos, pareceres e normas internas. Cf.
como exemplos, respectivamente, ICC (2008) e G8 (2008).
193
“There are arrangements that, while nominally equal and mutual, operate primarily for the benefit of the
disadvantaged, as in the World Health Organization and the Food and Agriculture Organization. Others are
explicitly designed to channel assistance from some nations to others, as in the International Atomic Energy
Agency or the International Development Bank.” (Henkin, 1979:59).
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Essas organizações não exaurem possíveis mediações do Acordo TRIPs com outras,
encarregadas de tópicos para os quais os direitos de propriedade intelectual possam ser,
eventualmente, relevantes.194 Os trabalhos da União Internacional das Telecomunicações
(UIT), por exemplo, tendem a se aproximar paulatinamente da esfera normativa em que o
Acordo TRIPs se plasma. A UNCITRAL, ainda, vem discutindo as garantias dependentes
de direitos de propriedade intelectual com afinco, no contexto da crise financeira, inclusive
com vistas a elaborar um anexo sobre tais direitos ao UNCITRAL Legislative Guide on
Secured Transactions.195 As organizações internacionais que lidam permanentemente com
direitos de propriedade intelectual, entretanto, modificam o tabuleiro de negociações e,
conseqüentemente, o alcance e a forma dessas normas.

A OMC tem na OMPI, por certo, o principal foco de aproximação no que tange a
organizações internacionais que tratam de direitos de propriedade intelectual (Carvalho,
2002:43-46; Helfer, 2004:25-26). Parcerias pontuais e cooperação institucional
oficializada196 marcam o relacionamento ininterrupto entre a OMPI (cujo ponto de contato
é o WIPO Coordination Committee) e a OMC, que o faz especialmente por meio do
Conselho do TRIPs.197 Segundo Abbott (2000:16), as responsabilidades pela governança
dos direitos de propriedade intelectual são distribuídas entre OMC e OMPI conforme as
aptidões de cada organização internacional, mas o processo decisório e a estrutura de
acompanhamento de tais decisões são sempre compartilhados. A repartição de recursos e
os estímulos recíprocos haviam sido previstos antes mesmo do início das atividades da
OMC.198 Os secretariados das organizações, interessados na sinergia institucional,
oferecem as suas contrapartes expertise, infra-estrutura e informações.
194

“The WTO works closely with other international organizations to ensure “coherence” in global
economic policy-making, recognizing that it is important to integrate trade into the policies and activities of
other organizations.” (WTO, 2008:4)
195
A proposta insere-se nos trabalhos do Working Group VI (Security Interests) da UNCITRAL.
196
Em dezembro de 1995, os Diretores Gerais da OMC e da OMPI assinaram tratado de cooperação
intitulado “Agreement between the World Intellectual Property Organization (WIPO) and the World Trade
Organization (WTO)” (disponível em <http://www.wto.org/english/tratop_e/TRIPs_e/wtowip_e.htm> acesso
em 20.02.2009), que entrou em vigor em janeiro de 1996. Entre outras questões, OMPI e OMC seguem hoje
um sistema uniforme de notificações a seus Membros sobre mudanças em leis de propriedade intelectual.
197
“WTO and WIPO have entered into a symbiotic relationship that takes advantage of the strengths of each
of them.”(Abbott, 2000:22); “a dynamic, almost dialectical relationship has developed between the WTO
TRIPs Agreement and WIPO’s own conventions and treaties.” (Arup, 2000:182).
198
O Acordo TRIPs dispõe:
“Artigo 5 - Acordos Multilaterais sobre Obtenção ou Manutenção da Proteção: As obrigações contidas nos
Artigos 3 e 4 não se aplicam aos procedimentos previstos em acordos multilaterais concluídos sob os
auspícios da OMPI relativos à obtenção e manutenção dos direitos de propriedade intelectual.”
“Artigo 68 - Conselho dos Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio: O
Conselho para TRIPS supervisionará a aplicação deste Acordo e, em particular, o cumprimento, por parte dos
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O Acordo TRIPs primou pela deferência aos tratados administrados pela OMPI. Além de
referir-se expressamente a normas das Convenções de Paris199 e de Berna,200 outros
tratados multilaterais sob a guarda da OMPI devem ser obedecidos pelos membros da
OMC.201 A referência a conhecimentos tradicionais no mandato de Doha para discussões
sobre propriedade intelectual desemboca também na OMPI, onde o tema está em
negociação.

No âmbito da OMC, ademais, exerce-se pressão política para a adesão a tratados da
OMPI,202 ainda que os mandatos de negociação daquela organização não autorizem
avanços normativos correspondentes ao que propõem determinados membros.

[OMPI] has retained its relevance by being able to extend copyright to the online media, but in the process it has been able to retain its own style. Just as there
were elements of Berne in TRIPs, there are elements of TRIPs in the Copyright
Treaty such as the protection for computer software and the rental right. (Arup,
2000:279)203

Membros, das obrigações por ele estabelecidas, e lhes oferecerá a oportunidade de efetuar consultas sobre
questões relativas aos aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio. O Conselho
se desincumbirá de outras atribuições que lhe forem confiadas pelos Membros e, em particular, lhes prestará
qualquer assistência solicitada no contexto de procedimentos de solução de controvérsias. No desempenho de
suas funções, o Conselho para TRIPS poderá consultar e buscar informações de qualquer fonte que
considerar adequada. Em consulta com a OMPI, o Conselho deverá buscar estabelecer, no prazo de um ano a
partir de sua primeira reunião, os arranjos apropriados para a cooperação com os órgãos daquela
Organização.” (nota: há um erro na tradução oficial do Acordo TRIPs: a expressão “shall carry out” foi
substituída pela palavra “desincumbirá”, o que confere sentido oposto ao contido na redação oficial).
199
O Acordo TRIPs requer respeito aos padrões da Convenção de Paris mesmo se o membro da OMC não for
parte daquela Convenção (art. 2.1). Cf. Carvalho (2002:64-74).
200
O Acordo TRIPs impõe a proteção de software como obra literária (art. 10) e de direitos conexos aos
autorais (art. 14), referenciando seus dispositivos em normas da Convenção de Berna. A linguagem das
exceções permitidas aos membros da OMC com relação aos direitos autorais também segue aquela
consolidada na Convenção de Berna (Arup, 2000:272-4).
201
Os art. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 9º, 10, 14, 15, 16, 22, 35 e 39 do Acordo TRIPs remetem a normas de tratados
negociados na OMPI ou por ela administrados.
202
Exemplos desse fenômeno são o WIPO Copyright Treaty (WCT) e o WIPO Performances and
Phonograms Treaty (WPPT), ambos de 1996. Alguns analistas das normas internacionais sobre propriedade
intelectual enxergam as previsões relacionadas com os meios digitais desses tratados da OMPI como
“evolução natural” das normas gravadas no Acordo TRIPs. Abbott, Cottier e Gurry (1999:991), por exemplo,
afirmam que “The copyright norms of the TRIPS Agreement are already somewhat dated in light of the WCT
and WPPT.”. A respeito dos embates políticos entre e sobre essas organizações internacionais, cf. capítulo
2.5.3 infra.
203
Cf.
Work
Programme
on
Electronic
Commerce
da
OMC,
disponível
em
<http://www.wto.org/english/tratop_e/ecom_e/wkprog_e.htm> acesso em 15.03.2009.
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Além dessas pressões, os tratados que lidam com o registro de direitos de propriedade
industrial, promovidos pela OMPI, muitas vezes são objeto de referência na OMC, tendo
em vista os ganhos com a expansão territorial desses tratados e seu papel de facilitação de
registros e de uniformização de procedimentos.204

Finalmente, cumpre notar que a interação entre OMC e OMPI é muito relevante para
empresas e organizações não governamentais, que conseguem vocalizar seus interesses de
maneira direta apenas nesta organização.205 Na condição de observadores com direito a
voz, esses agentes dirigem seus comentários não apenas à própria OMPI, mas também à
OMC, em especial quando há nítida intersecção das atividades das organizações. O
domínio da agenda da OMPI, contudo, pende para os agentes privados, principais
financiadores da OMPI (por meio das taxas pagas pelos requerentes de patentes sob o
PCT) e beneficiados diretos da promoção dos direitos de propriedade intelectual
(mandamento presente no tratado constitutivo da OMPI, que não inclui o desenvolvimento
entre seus objetivos) (CIPR, 2002:157).

Ao lado da OMPI, os demais órgãos do sistema ONU destacam-se como referência
internacional para assuntos relativos a direitos de propriedade intelectual. No que tange à
cooperação internacional planejada de forma ampla, o United Nations Chief Executives
Board cumpre papel proeminente – o órgão, presidido pelo Secretário Geral da ONU, é
composto pelos diretores de suas agências, fundos e programas, além das instituições de
Bretton Woods e da própria OMC.

Embora o Secretariado da ONU interaja diretamente com a direção da OMC, suas agências
especializadas são especialmente relevantes, em termos normativos e de cooperação
técnica, no que diz respeito aos direitos de propriedade intelectual. Além de FAO,206

204

Exemplificam tratados com esse perfil o PCT, sistema de facilitação do pedido de patentes em múltiplos
países e o Acordo de Madrid (complementado pelo Protocolo de Madrid), que desempenha função análoga
para marcas, bem como os tratados de harmonização de classificação de direitos de propriedade industrial
(como o Acordo de Nice para marcas).
205
Na OMPI há hoje uma Industry Advisory Commission, criada em 1999. A esse respeito, cf. Abbott,
Cottier e Gurry (1999:483-484). O OMPI Arbitration and Mediation Center lida atualmente com
controvérsias entre Estados, mas também entre particulares.
206
A FAO organizou um tratado internacional voltado à proteção das melhorias genéticas obtidas por
agricultores, além de manter uma comissão sobre material genético de plantas e um código de conduta para
agricultores que desenvolvem espécies vegetais.
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UNCTAD,207 UNESCO208 e OMS,209 programas específicos da ONU, como o Programa
das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), o Programa das Nações Unidas para
o Meio Ambiente (PNUMA) e o Comitê das Nações Unidas para os Direitos Econômicos,
Sociais e Culturais,210 além do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos
(Helfer, 2007:986), têm-se debruçado sobre as normas internacionais de propriedade
intelectual de maneira cada vez mais acentuada. As iniciativas de UNIDO e UNESCO para
envolvimento nos debates relacionados com direitos de propriedade intelectual ainda são
incipientes (Arup, 2000:247-8), assim como a intervenção do Alto Comissariado para
Direitos Humanos da ONU em conflitos nos quais estejam implicados esses direitos. A
União Postal Universal (UPU), por seu turno, já chegou a discutir padrões de segurança
postal que efetivassem direitos de propriedade intelectual.

Outro ponto de contato obrigatório entre o Acordo TRIPs e outros tratados internacionais é
a proteção de variedades vegetais. Acompanhando as diretrizes da UPOV, o Acordo TRIPs
faculta para essa finalidade o uso de um sistema de proteção patentária ou a adoção de
proteção sui generis, como a presente na Lei de Cultivares brasileira (Lei 9.456/97).211 Não
há menção expressa no Acordo TRIPs, porém, às normas da UPOV: “It seems that the
concurrent strengthening of property rights within a related convention, the UPOV
Convention, discouraged cross-referencing.” (Arup, 2000:248).
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A UNCTAD responde pela elaboração de dossiês, pesquisas e position papers, mas também pela
articulação de atores estatais e não estatais em torno de assuntos vinculados a direitos de propriedade
intelectual considerados estratégicos para o desenvolvimento. A UNCTAD é apontada como exemplo dos
esforços dos países em desenvolvimento para a promoção de foros internacionais especiais nos quais possam
exercer influência – inclusive normativa (Henkin, 1979:197).
208
Cf. Relatório final do Comitê Intergovernamental de Direitos Autorais, disponível em
<http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001405/140585E.pdf> acesso em 18.03.2009. Note-se que a
constituição de grupo de estudos de medidas de combate à pirataria (na Division of Cultural Expressions and
Creative Industries da UNESCO) entra em conflito com a divisão de atribuições do sistema ONU.
209
A OMS atua de forma perene com questões relativas a direitos de propriedade intelectual, quer por meio
de seu Working Group on Public Health, Innovation and Intellectual Property, quer pelas manifestações de
suas assembléias gerais, quer pelo desenvolvimento de tratados multilaterais (um tratado sobre pesquisa e
desenvolvimento de medicamentos voltados a doenças pandêmicas, que afligem mormente os países em
desenvolvimento, por exemplo, vem sendo discutido pelos membros da OMS). Cf. capítulo 2.5.3.1 infra.
210
Cf. “Protection of Intellectual Property Under the Trips Agreement (29/11/2000)” E/C.12/2000/18,
disponível em <http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/E.C.12.2000.18.En?Opendocument> acesso em
20.03.2009.
211
Originalmente, a UPOV impunha a escolha de apenas um método de proteção às variedades vegetais. “In
terms of mediating inter-legalities, UPOV is also extremely interesting because it has prohibited members
from extending both PBR [plant breeder’s right] and patent protection to a plant variety.” (Arup, 2000:237).
Essa orientação, vigente até a revisão de 1978 do tratado, porém, mudou em 1991, quando se passou a
proteger todas as espécies vegetais, ampliar os direitos conferidos aos obtentores de novas espécies, limitar as
exceções a tais direitos e expandir os períodos de proteção.
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No que toca ao meio ambiente, o Acordo TRIPs também convive com reivindicações de
flexibilidades dirigidas ao enfrentamento dos males ambientais e à difusão de tecnologias
limpas.212 Ainda, diversos países em desenvolvimento reivindicam maior proteção a sua
biodiversidade, reclamando a compatibilização do TRIPs com a Convenção das Nações
Unidas sobre Diversidade Biológica (CDB).213

A OCDE, por sua vez, preparou inúmeros documentos de apoio que propulsionaram a
negociação do Acordo TRIPs ao longo da Rodada Uruguai do GATT (Abbott; Cottier;
Gurry, 1999:374-376). Atualmente, porém, a organização tem tido papel semelhante ao da
UNCTAD, ao desenvolver estudos e pesquisas sobre sistemas de patentes ou sobre
impactos econômicos da proteção dos direitos de propriedade intelectual, em estreito
contato com a OMC (WTO, 2008:83). Com reduzido número de membros, a organização
não propõe tratados multilaterais, produzindo corriqueiramente diretivas de adesão
voluntária.214

Finalmente, a importância da OMA para as normas internacionais sobre propriedade
intelectual vem se ampliando, principalmente, por causa da eficácia da atuação no plano
alfandegário para o controle da licitude de importações e exportações. A análise das
mercadorias “suspeitas” é objeto de dispositivos do Acordo TRIPs215 e já fora autorizada
pela Convenção de Paris (art. 9º).216

212

Países em desenvolvimento como Índia e Brasil já propuseram modificar o Acordo TRIPs para reduzir os
custos de acesso a tecnologias ambientalmente apropriadas. EUA, Japão e outros países desenvolvidos
resistiram duramente à proposta. Cf. “Environment and TRIPS (Note by the Secretariat)”, WT/CTE/W/8
(08.06.1995); “Report of the Meeting Held on 21-22 June 1995 (Note by the Secretariat)”, WT/CTE/M/3
(18.07.1995), ambos documentos do Committee on Trade and Environment.
213
A CDB foi assinada no Rio de Janeiro em 05 de junho de 1992 e promulgada no Brasil pelo Decreto 2.519
de 16/03/1998. Resultado da ECO-1992, a CDB foi vista como primeiro passo para o uso sustentável dos
recursos biológicos mundiais, além de reconhecer a soberania dos Estados sobre seus recursos genéticos e a
dos povos tradicionais sobre seus conhecimentos.
214
Morin (2003:545-546) aponta que não seria palatável aos países em desenvolvimento receber imposições
normativas originadas da OCDE.
215
O Acordo TRIPs estabelece:
“Art. 69 Cooperação Internacional - Os Membros concordam em cooperar entre si com o objetivo de
eliminar o comércio internacional de bens que violem direitos de propriedade intelectual. Para esse
fim,estabelecerão pontos de contato em suas respectivas administrações nacionais, deles darão notificação e
estarão prontos a intercambiar informações sobre o comércio de bens infratores. Promoverão, em particular,
o intercâmbio de informações e a cooperação entre as autoridades alfandegárias no que tange ao comércio
de bens com marca contrafeita e bens pirateados.” (grifos nossos).
216
Antes órgão de perfil estritamente técnico, a OMA tornou-se produtora de soft law sobre propriedade
intelectual com a WCO Model IP Legislation, legislação-modelo espelhada no Acordo TRIPs (cf.
<http://www.wcoipr.org/wcoipr/Menu_ModelLegislation.htm> acesso em 20.03.2009), em parte por
influência dos participantes do setor privado.
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A participação de atores privados não é homogênea nessas diferentes organizações
internacionais. Seu poder de influência, mesmo que mediado, o mais das vezes, por
representantes dos Estados, é sentido em todas elas, assim como a interferência recíproca,
principalmente nos temas sensíveis.217 Determinadas instâncias de deliberação, porém, são
menos suscetíveis à influência direta e ao monitoramento por esses agentes.

A título ilustrativo das intersecções nas pautas das organizações internacionais provocadas
por sua relação com direitos de propriedade intelectual, convém mencionar duas recentes
discussões no âmbito da OMA. A primeira, ocorrida no Quarto encontro do Provisional
Standards Employed by Customs for Uniform Rights Enforcement (SECURE) Working
Group, em outubro de 2008, debateu um documento de adesão voluntária, que alberga
padrões a serem adotados pelos Estados membros da OMA para a proteção de direitos de
propriedade intelectual. No curso dos debates, alguns países desenvolvidos aludiram a
normas alfandegárias da OCDE como referência de boas práticas, ao passo que países em
desenvolvimento requereram menção à Agenda do Desenvolvimento da OMPI.218

A segunda discussão, mais contundente, centrou-se sobre as restrições alfandegárias
efetivadas pelos Países Baixos, em dezembro de 2008, sobre medicamentos em trânsito por
tais países. As vistorias aduaneiras relativas à licitude dos bens foram condenadas por um
amplo plexo de países, tendo em vista a necessidade premente de tais medicamentos pelos
países em desenvolvimento destinatários da exportação em curso e a alegada ilegitimidade
da realização de controles sobre direitos de propriedade intelectual pelos países de
trânsito.219

A tabela abaixo, com as mais relevantes organizações internacionais tratadas neste
capítulo, procura sintetizar a extensão de seu contato com os direitos de propriedade
intelectual.

217

Sell (2008) destaca o papel dos agentes privados no Advisory Committee on Enforcement da OMPI; no
International Medicinal Products Anti-Counterfeiting Taskforce – IMPACT da OMS; na Interpol; bem como
em inúmeras associações empresariais.
218
O Brasil suscitou discussão sobre a extensão da proteção aduaneira a direitos de propriedade industrial,
como marcas, para que tal proteção abarcasse também questões tratadas pela CDB, como origem de
patrimônio genético e conhecimentos tradicionais. O país, ademais, enfatizou que a hierarquização dos
procedimentos aduaneiros deve levar em conta questões de ressaltado interesse público, como a segurança de
medicamentos, conforme diretrizes da OMS.
219
Cf. Abbott (2009) e manifestação do Brasil no Conselho do TRIPs, disponível em
<http://www.keionline.org/blogs/2009/03/04/brazilian-intervention-at-trips-council/> acesso em 20.04.2009.
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Tabela 3: Organizações internacionais – atividades a respeito de direitos de propriedade intelectual
Negociação de atos
Organização

internacionais

Solução de
controvérsias

Monitoramento

Prestação

Assistência

de políticas

de

técnica e

nacionais

serviços

capacitação

Declarações

OMC

X

X

UPOV

X

X

X

X

X

X

X

OMA

X

X

X

UNESCO
OMPI
OMS
ONU

estatais

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

FAO

X

X

X

X

X

X

UNCITRAL
X

e análise

X

X

UNCTAD

de atores não

X

PNUMA

UIT

X

X
X

Pesquisa

Voz

Tratados

OCDE

Participação

X
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X

X

X

Voto

X

2.5.2.2. Acordos regionais

Os acordos regionais desempenham papéis muito diversos quanto à harmonização de
normas sobre direitos de propriedade intelectual. Negociações das Comunidades Européias
(CE), do NAFTA, do Pacto Andino, do Central American Common Market, do Caricom
ou do Mercosul tomam como referência o Acordo TRIPs e tratados da OMPI, mas muitas
vezes estabelecem regramento específico de assuntos tratados de maneira genérica por
aqueles tratados; regulamentam questões novas; prevêem procedimentos comuns para
registros, negócios jurídicos e adjudicação de controvérsias relacionadas com direitos de
propriedade intelectual.
Acordos regionais com alguma atuação referente a tais direitos incluem Pacto Andino,220
APEC,221 CE (que criou escritórios comunitários para determinados direitos de
propriedade intelectual, como o European Patent Office ou o Office for Harmonization in
the Internal Market), Mercosul,222 NAFTA,223 ASEAN224 e Acordo Centro-Americano

220

As primeiras resoluções do Pacto Andino referentes a propriedade intelectual privilegiavam a assimilação
tecnológica pelos países participantes do bloco, conferindo-lhes prerrogativas especiais com o fim de associar
os direitos de propriedade intelectual atribuídos a particulares ao desenvolvimento nacional. Após o Acordo
TRIPs, modificações nas normas andinas garantiram os patamares mínimos de proteção estabelecidos
multilateralmente, embora tenham sido mantidos dispositivos especiais referentes a transferência de
tecnologia, muito criticados pelos EUA (Abbott; Cottier; Gurry, 1999:818-837).
221
A Osaka Action Agenda, adotada em 1995 e atualizada em 2002, prescreve a proteção dos direitos de
propriedade intelectual na linha do que dispõe o Acordo TRIPs, com destaque para o equilíbrio entre a
proteção e a alocação de benefícios econômicos e o direito à informação (Correa, 1998:28-30). A Agenda
prevê ainda cooperação entre os países da APEC para proteger os direitos de propriedade intelectual em
conexão com procedimentos aduaneiros e com telecomunicações e para capacitação relacionada com tais
direitos.
Cf.
<http://203.127.220.112/content/apec/about_apec/how_apec_operates/action_plans_.downloadlinks.0002.Lin
kURL.Download.ver5.1.9> acesso em 01.11.2008.
222
O Mercosul possui um Comitê sobre Propriedade Industrial e tem buscado, ainda com timidez, a
harmonização de normas e procedimentos (Barbosa, 2003:165). Em 2007 e 2008, por exemplo, foram
discutidos os trabalhos preparatórios de um Código Aduaneiro do Mercosul (cf. Decisões do Conselho do
Mercado Comum 25/2006, 15/2007 e 55/2007) e a elaboração de um “Protocolo sobre Princípios Básicos e
Regras Gerais em Matéria de Propriedade Intelectual”, atualmente sob análise do Conselho do Mercado
Comum
(cf.
<http://www.mercosur.int/msweb/SM/Noticias/Actas%20Estructura/DEPENDIENTES%20DEL%20GMC/S
ubgrupos%20de%20Trabajo/SGT%207/2008_ACTA02_PT/SGT7_2008_ACTA02_PT.doc> acesso em
20.03.2009.
223
O capítulo sobre propriedade intelectual do NAFTA, anterior ao Acordo TRIPs, possui normas muito
semelhante às multilaterais (Abbott; Cottier; Gurry, 1999:439).
224
A ASEAN congrega Tailândia, Filipinas, Malásia, Cingapura, Indonésia, Brunei Darussalam, Vietnã,
Mianmar, Laos e Camboja. Criada nos anos 1960 para fortalecer os países da região em oposição a seus
vizinhos, a ASEAN vem sediando acordos bilaterais entre seus membros e, nos últimos anos, promovendo a
negociação mais ampla, no plano comercial, de uma união aduaneira.
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para a Proteção da Propriedade Industrial.225 Os acordos regionais lidam com direitos de
propriedade intelectual diretamente ou por meio de organizações de que participam alguns
de seus membros (CIPR, 2002:144). Órgãos regionais voltados a essa temática incluem a
African Regional Intellectual Property Organization e a African Intellectual Property
Organization. Em alguns desses órgãos há representação oficial do setor privado, ao passo
que outros processos integrativos são conduzidos apenas por oficiais públicos.

Despontam, nessas instituições de caráter regional, demandas dos países desenvolvidos
tanto quanto as daqueles com menor grau de desenvolvimento. Ofertas cruzadas em
propriedade intelectual, investimentos, compras governamentais e serviços marcaram, por
exemplo, as últimas negociações da ALCA e os diálogos comerciais entre CE e Mercosul
(antes em boa dose concentrados sobre a desgravação tarifária de bens materiais) (VivasEugui, 2003).

Em certos casos, a defesa da legislação comunitária fortalece os interesses dos países em
desenvolvimento, resguardando aspectos dos regimes da propriedade intelectual que lhes
convêm, como evidenciado pelas disposições do Grupo Andino que tratam de licenças
compulsórias ou exaustão internacional de direitos (Decisão 344 de 1993).226 A robustez
das posições regionais dá azo, ainda, à formulação de propostas mais ousadas, como a
vedação de patenteamento de medicamentos essenciais (definidos a partir de lista da
Organização Mundial de Saúde) (Basso, 2000:308-310).

Contudo, se é plausível que avanços normativos regionais possam contribuir para a
cooperação internacional na área da propriedade intelectual,227 esses mesmos princípios e
regras regionais podem competir com os esforços multilaterais:228

225

O Acordo estabelece legislação uniforme para algumas modalidades de direitos de propriedade intelectual,
embora não crie um escritório de registros único (Abbott; Cottier; Gurry, 1999:461).
226
O Acordo TRIPs faculta aos membros a opção pela exaustão internacional ou nacional de direitos (art. 6),
possibilidade reiterada na Declaração de Doha sobre TRIPs e Saúde Pública (par. 5.d). Cf. capítulo 4.2.2
infra.
227
Embora a cooperação regional seja, por excelência, conduzida por Estados, vêm surgindo nos últimos
anos propostas de integração privada, descarriladas da ação de empresas multinacionais, a exemplo de
associações coletivas de gestão de direitos autorais (Gervais, 2005:532).
228
Cf. Capítulo IV infra.
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regionalization may increase the risk that the international system will break
down among competing groups which no longer see major advantages to broad
multilateral cooperation. (Abbott; Cottier; Gurry, 1999:458)

2.5.2.3. Tratados bilaterais

Embora tenha avançado a normatização positiva no plano multilateral, as regras formais
sobre bens intelectuais consolidadas na OMC são de difícil modificação. O quadro
econômico, social e cultural no qual se desenrolam as transações, usos e manipulações de
tais bens é extremamente complexo, além de atingir transversalmente vários mercados.
Prever a criação de novos direitos de propriedade intelectual ou alterações na sua
regulamentação internacional requer, portanto, uma composição de fatores políticos
variável conforme o tipo de foro em que se atue e a espécie de norma que se persiga.

Os tratados multilaterais permitem barganhas cruzadas (issue linkage), o que facilita e
potencializa muito a negociação de normas sob sua égide. Porém, os custos dessa
negociação, marcada pela complexidade, são altos – por serem muitos os temas
envolvidos, porque as normas discutidas devem ser passíveis de internalização e efetivação
em jurisdições muito variadas e em razão da diversidade de partes e, conseqüentemente,
dos interesses envolvidos (Sykes, 2004:14-16).

A proliferação de tratados bilaterais e regionais, acelerada após as Conferências
Ministeriais de Seattle (1999) e de Cancún (2003),229 deve ser observada cuidadosamente,
porque sua relação com a OMC é extremamente ambígua (Matsushita, Schoenbaum,
Mavroidis, 2006:913-914).230 Preterir tabuleiros multilaterais de negociação pode ter
significados dúbios em propriedade intelectual: a criação de novas normas pode ser
facilitada ou desencorajada.231

229

Okediji (2004:129) nota a persistência das experiências bilaterais, ainda que arrefecidas em momentos de
sucesso na gestação normativa multilateral: “Contrary to some perceptions, bilateralism has been an
entrenched tool of foreign relations, specially with regard to advancing developed countries interests in
developing countries.”
230
Se, de um lado, tais tratados contrariam a unidade do sistema multilateral de comércio, promovendo
subordens com preferências distintas daquelas aplicáveis a todos os membros da OMC, por outro a
liberalização comercial, ao menos no que diz respeito ao comércio de bens, pode ser por eles alcançada, quer
em sede regional, quer bilateral ou plurilateral, o que se coadunaria com o objetivo central da OMC.
231
“bilateral agreements reinforce the multilateral process as well, as the FTAs oblige partners to adhere to
IPRs international conventions” (Correa, 2004A:81). Para Okediji (2004:135), a própria ordem multilateral
possibilita que se “capture the static gains of the multiple bilateral agreements already in place”. No que diz
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De qualquer modo, cumpre apontar que um regime internacional unificado para a
propriedade intelectual, que se anunciava ao fim da Rodada Uruguai, não sobreviveu à
necessidade de transformações normativas levadas pelos Estados à esfera internacional.
Ora, tenha sido a OMPI o cerne de um eventual regime, ou mesmo o Acordo TRIPs no
final dos anos 1990, assinala-se que não há ordem estática nessa seara.232

A dinâmica normativa dos tratados bilaterais ultrapassa a atividade dos acordos regionais.
Ainda que os processos de integração dêem base para negociações de maior fôlego, as
relações bilaterais têm crescido em importância como fonte de novas normas
internacionais relacionadas com propriedade intelectual. Formadores de obrigações
denominadas TRIPs Plus, ou seja, que extravasam o previsto no Acordo TRIPs, esses
tratados contam na maioria esmagadora dos casos com a participação de membros da
OMC, que optam por negociá-los fora do plano multilateral. Essa preferência, em
determinados casos, amolda-se à pressão de agentes econômicos interessados na expansão
comercial propiciada por arranjos bilaterais.

O “emaranhado normativo” derivado dessas iniciativas existe há tempos. A maioria dos
tratados bilaterais de investimento, por exemplo, traz dispositivos de proteção à
propriedade intelectual (Guzman, 1998:655-656; Okediji, 2004:141-142). A explosão de
tratados bilaterais após a Rodada Uruguai, porém, representa normas sobre propriedade
intelectual diversas daquelas negociadas e consolidadas no âmbito da OMC. Tais normas,
gestadas em meio a barganhas cruzadas, escapam dos princípios próprios do sistema
multilateral de comércio.233 Como resultado, legislações com previsões assimétricas são
solidificadas por obrigações internacionais, muitas vezes aplicáveis apenas a uma das
partes do tratado bilateral.234

respeito a cortes tarifários, Baldwin (2006:1470-1471) assinala um intenso fortalecimento recíproco entre a
liberalização regional e a multilateral.
232
Strange (1983:344-346) atenta para o caráter conservador das análises dos regimes internacionais que se
ocupam eminentemente do destaque da ordem, da estabilidade.
233
“it is remarkable to see how developing nations are willing to accept disciplines in FTAs on intellectual
property rights, investment measures, government procurement and agriculture that they reject at the WTO
level” (Baldwin, 2006:1511); “both investment and trade agreements constitute potential mediums for new
intellectual property obligations to be imposed on developing countries.” (Okediji, 2004:142)
234
Cf. Capítulo III infra.
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As críticas ao expediente do bilateralismo, originárias principalmente de países em
desenvolvimento e de organizações não governamentais, são ferrenhas. Flexibilidade
reduzida para políticas públicas e a frustração de padrões e conquistas do plano multilateral
convivem com reclamações de ordem comercial e com a percepção de que os ganhos mais
expressivos dos países em desenvolvimento com os tratados bilaterais concentram-se em
setores econômicos pouco sofisticados.235 Da parte dos países desenvolvidos, a
fragmentariedade assumida por esses tratados é recriminada em conjunto com a
constatação de que suas disposições sobre direitos de propriedade intelectual muitas vezes
limitam-se a tornar operacionais direitos já reconhecidos pelos signatários (os tratados
constituem, nesse sentido, apenas mais um esforço de constrangimento para que se dê
efetividade àqueles direitos).

O fenômeno dos tratados bilaterais, porém, demanda atenção. Os desentendimentos da
Rodada Doha e a multiplicação de países proponentes desses tratados dificultam uma
caracterização precisa dos loci que lidam com direitos de propriedade intelectual. A
compreensão do direito internacional neles nascente requer, sobretudo, a identificação dos
atores cujas propostas concorrem com os foros multilaterais, de suas reivindicações e de
sua preocupação com a integridade de normas internacionais que se apóiam
mutuamente.236

Um exemplo da fragmentação normativa que pode ser causada por tratados bilaterais surge
da análise dos acordos de livre comércio celebrados pelo Chile com EUA, EFTA e Japão.
Além de membro da OMC, o Chile é signatário de inúmeros tratados multilaterais sobre
direitos de propriedade intelectual. Contudo, no plano bilateral o país não apenas reiterou
compromissos que já havia firmado, como também assumiu obrigações extremamente
onerosas para um país em desenvolvimento, como a exclusividade dos dados de testes para
aprovação de produtos farmacêuticos e a restrição da utilização desses dados para a
repetição dos mesmos testes por empresas distintas da que originalmente os realizou. Tais
obrigações, que constam dos três tratados bilaterais mencionados, opõem-se às
235

No tratado entre EUA e países centro-americanos (US – CAFTA), por exemplo, as regras sobre direitos de
propriedade intelectual, entre outras benéficas aos EUA, teriam sido incorporadas em troca de uma concessão
de quotas para a exportação de açúcar ínfima para o país (que, sobretudo, não compromete as tarifas
aplicadas nem os patamares de proteção regularmente utilizados pelos EUA contra a importação de bens
agrícolas).
236
“Both bilateralism and multilateralism are integral parts of the international intellectual property
system.” (Okediji, 2004:146)
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flexibilidades permitidas pelo Acordo TRIPs. Além disso, prejudicam sensivelmente as
opções do país no que tange a válvulas de escape ao sistema de patentes voltadas à defesa
da saúde pública, à transferência de tecnologia farmacêutica e à abertura do mercado
chileno para fabricantes de medicamentos genéricos.237

2.5.3. Diálogos transversais
Seja em tratados, seja em organizações internacionais, a recepção do tema “direitos de
propriedade intelectual” modifica a pauta de negociações e a dinâmica institucional:

Where actors move lawmaking initiatives from one discrete regime to another,
they often introduce new issues into venues that previously operated within tight
subject-specific parameters. This “issue-area incorporation” spawns new
relationships among different actors and institutions, redefines issue area
boundaries, and wears away at the distinctions among regimes. (Helfer, 2004:17)

A pulverização das discussões sobre direitos de propriedade intelectual em múltiplos foros,
todavia, não beneficia apenas os países desenvolvidos, que dispõem de mais recursos para
a atuação nas várias frentes disponíveis, incluindo o plano bilateral. Pleitos recentes dos
países em desenvolvimento vêm sendo semeados seqüencialmente em diversas
organizações internacionais, de forma a promover, de maneira escalonada, o
reconhecimento da legitimidade de tais manifestações. Os três exemplos sucintamente
apresentados abaixo ilustram esse quadro.

2.5.3.1. Declaração de Doha sobre TRIPs e Saúde Pública
A Declaração de Doha sobre o Acordo TRIPs e a Saúde Pública238 resultou da disputa
política mais significativa da Conferência Ministerial de Doha (Barton et al., 2006:168169).

237

Cf. Capítulo III infra, em que tais previsões são detalhadas, além de serem arroladas as obrigações TRIPs
Plus assumidas pelo Chile em tratados com CE, Japão, México e Austrália.
238
“Declaração sobre TRIPs e Saúde Pública”, WT/MTN(01)/DEC/W/2 (20.11.2001), documento anexo à
“World Trade Organization, Ministerial Declaration of 14 November 2001”, WT/MIN(01)/DEC/1
(20.11.2001), incorporada no Brasil pelo Decreto 4.830, de 04 de setembro de 2003.
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Os primeiros anos após o término da Rodada Uruguai foram marcados por vigorosos
embates dos EUA pela implementação do Acordo TRIPs, especialmente no campo das
patentes farmacêuticas. As ofensivas mais vistosas do país tiveram como alvos Índia,
África do Sul e Brasil. A Índia foi demandada em dois contenciosos da OMC, iniciados
por EUA e CE, acerca do início da proteção a patentes químicas e farmacêuticas.239 Uma
inovação legislativa da África do Sul voltada a facilitar a importação paralela de
medicamentos foi respondida com a abertura de procedimentos da Seção 301, em 1998, e
com a proposição de ação judicial, nos tribunais sul-africanos, por 41 representantes da
indústria farmacêutica (Drahos, 2003:16).240 O Brasil, que adotara nova lei de patentes
para se conformar ao Acordo TRIPs, foi consultado na OMC, em 2000, a respeito da
previsão de o licenciamento compulsório de patentes, em casos de emergência nacional,
dispensar consulta prévia ao titular.241

Nesse contexto turbulento, os países em desenvolvimento relutavam em aprofundar a
proteção aos direitos de propriedade intelectual, ao passo que pleiteavam maior clareza
sobre a interpretação do Acordo TRIPs no que diz respeito às garantias de satisfação de
necessidades fundamentais relativas à saúde pública. A defesa do uso da licença
compulsória de patentes, em que pese “a regra e prática do consenso no processo
decisório” da OMC (Lafer, 1998:15), opôs-se a severas críticas da parte dos países
desenvolvidos.

O argumento central contra a utilização ampla da licença compulsória sustentava que ela
teria como resultado o desincentivo à pesquisa e ao desenvolvimento. Por outro lado, os
defensores da ampliação das hipóteses de recurso à licença compulsória enxergavam as
interpretações restritivas do Acordo TRIPs como limitação injustificada do instituto, que

239

Cf. “India — Patent Protection for Pharmaceutical and Agricultural Chemical Products” (DS50, iniciado
por consultas dos EUA em 02.07.1996) e “India — Patent Protection for Pharmaceutical and Agricultural
Chemical Products” (DS79, iniciado por consultas da CE em 28.04.1997) disponíveis, respectivamente, em
<http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds50_e.htm>
e
<http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds79_e.htm> acesso em 20.03.2009.
240
A respeito do South African Medicines Act 1997 e da pressão dos ativistas internacionais contra a “cobiça
das empresas farmacêuticas”, cf. Sell (2003:151-153).
241
Cf. “Brazil – Measures Affecting Patent Protection” (DS199, consultas em 30.05.2000), disponível em
<http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds199_e.htm> acesso em 20.03.2009. A discussão
referia-se a uma prerrogativa típica do instituto das patentes; como se verá no capítulo 4.4.1 infra, diverge-se
de que “the Brazilian conflict was a conflict between the WTO and WHO: an institutional conflict between
the policies of two international organizations.” (Fischer-Lescano; Teubner, 2004:1027)
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constrangeria as políticas nacionais voltadas a emergências de saúde pública (CIPR,
2002:42).
Muitos países em desenvolvimento, como os mencionados Brasil, Índia e África do Sul,242
bem como ONGs (como Oxfam e Médicos sem Fronteiras), posicionaram-se a favor do
licenciamento compulsório e da exigência do uso local das patentes para garantir acesso a
medicamentos mais baratos (Watal, 2000:375-376). Na OMC e em diversos órgãos da
ONU, o debate em torno dos conflitos entre interesses privados e saúde pública no Acordo
TRIPs ganhou força. A Comissão de Direitos Humanos da ONU adotou uma resolução
emblemática a respeito,243 que reconheceu o acesso a medicamentos essenciais como
direito humano fundamental, prescrevendo abstenção pelos Estados de medidas que
neguem ou limitem as condições de acesso a tecnologias bio-farmacêuticas empregadas na
prevenção ou no tratamento de doenças pandêmicas. Resoluções subseqüentes da OMS
(em Conferências da Assembléia Mundial de Saúde) e da Comissão de Direitos Humanos
da ONU selaram a dispersão da pauta por foros não imediatamente vinculados ao sistema
multilateral de comércio (Abbott, 2002).

Como resultado, a necessidade de se interpretar o Acordo TRIPs à luz dos princípios do
direito humanitário, de sorte a prevalecer a proteção à saúde pública, dominou as
manifestações a respeito das patentes farmacêuticas nos anos 2000. O Conselho do TRIPs
foi palco para discussões acirradas sobre como implementar esta nova interpretação, em
que Estados Unidos e Suíça antagonizaram com grupos de países em desenvolvimento
(liderados pelo chamado African Group) (Gathii, 2002:296-297). Propôs-se então seis itens
a serem incluídos numa futura declaração ministerial,244 que compuseram uma agenda
robusta, negociada no Conselho do TRIPs de setembro a novembro de 2001.

242

A respeito das demandas dos países africanos no campo da saúde pública, cf. Pretorius (2002).
Resolução 2001/33: “Access to medication in the context of pandemics such as HIV/AIDS”, disponível
em
<http://www.aids.gov.br/data/documents/storedDocuments/%7BB8EF5DAF-23AE-4891-AD361903553A3174%7D/%7B08E37795-3840-440C-B0B7-CFF6E61B88D4%7D/resolucao_comissao_dh.pdf>
acesso em 20.11.2008.
244
Os seis tópicos eram (i) o uso dos artigos 7o e 8o nas interpretações de todas as provisões do Acordo
TRIPs; (ii) o direito de cada país determinar as bases para o licenciamento compulsório de patentes; (iii) a
outorga destas licenças a fabricantes estrangeiros; (iv) o direito à importação paralela dos medicamentos
assim produzidos; (v) uma moratória nas disputas discutindo prevenção ou limitação de acesso a
medicamentos ou proteção à saúde pública; e (vi) a extensão dos períodos de transição para adequação dos
países em desenvolvimento ao Acordo TRIPs.
243
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A Declaração de Doha sobre TRIPs e Saúde Pública, adotada durante a 4a Conferência
Ministerial da OMC, em Doha, Catar,245 reconheceu expressamente que a aplicação das
normas de proteção da propriedade intelectual não deve impedir os países membros de
adotarem medidas efetivas para proteger a saúde pública (Abbott, 2002),246 consagrada
como um dos motivos da existência do Acordo TRIPs.247

These events reveal that developing states and public health NGOs have used the
WHO not as a forum for rolling back intellectual property protection standards,
but rather as a venue for advocating the use of flexibilities already embedded
within TRIPs. (Helfer, 2004:45)

A ação orquestrada de ONGs, a intervenção em múltiplos foros e a exploração dos apelos
midiáticos do problema do acesso a medicamentos essenciais são parte da explicação para
o sucesso dos países em desenvolvimento em consolidar uma interpretação do Acordo
TRIPs sensível a suas demandas (Sell, 2003:146-150).248 Note-se, contudo, que também
foram bem aproveitados os altos custos para a mudança de foro na discussão sobre direitos
de propriedade intelectual e acesso a medicamentos e o momento delicado por que passava
a OMC, no qual a legitimidade das regras favoráveis aos Estados dominantes estava em
jogo (Drezner, 2007:178-194).249

Em movimentos subseqüentes, como a decisão sobre a forma de efetivação da Declaração
de Doha no que diz respeito ao fornecimento de medicamentos aos membros da OMC sem
capacidade de fabricação (CIPR, 2002:44-49),250 os países em desenvolvimento não
245

A Conferência Ministerial é autoridade máxima de decisão da OMC (art. IV, 1 da Ata Constitutiva da
Organização Mundial do Comércio). Formada por todos os países membros da Organização, tal conferência
reúne-se ao menos uma vez a cada dois anos.
246
“by relying on key terms in TRIPS Article 8 that were intended to function as a type of ‘development
check’ to a purely economic analysis, developing countries challenged high protectionist patent standards set
by the U.S. and other developed countries, and ultimately forced the WTO to change inappropriate
compulsory licensing provisions.” (Chon, 2006:2843)
247
A Declaração, portanto, deve orientar as interpretações sobre o Acordo TRIPs, conforme a Convenção de
Viena sobre o Direito dos Tratados (art. 31, 3 a ) (Gathii, 2002:292-293). Shanker (2002), porém, lamenta
que o potencial uso interpretativo da Declaração tenha sido atacado por acadêmicos de países desenvolvidos.
248
O uso bem sucedido do Conselho do TRIPs, segundo Abbott (2003:39-40), é de difícil replicação, porque
a pauta era compartilhada por todos os países em desenvolvimento e extremamente atraente aos olhos da
opinião pública.
249
“Global civil society did play a role in shifting policy on intellectual property rights – but the role has
been exaggerated both before and after the Doha Declaration.” (Drezner, 2007:201)
250
A Decisão do Conselho Geral da OMC de 30.08.2003, sobre parágrafo 6º da Declaração de Doha, é
criticada por ser complexa e demandar autorizações burocráticas tanto do país em que o medicamento é
produzido quanto daquele para onde será exportado (Drahos, 2003:17-18). Cf. Baker (2004). Decisão
adicional, de 06.12.2005, recebeu críticas semelhantes.
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lograram obter o mesmo êxito.251 Por outro lado, a intersecção entre direitos de
propriedade intelectual e medicamentos foi gravada nas pautas de outras organizações
internacionais, em particular da OMS, que criou grupo de estudos especial com esse fim e
está desenvolvendo tratado específico sobre o tema.252

2.5.3.2. Convenção sobre Diversidade Biológica

A CDB modifica o ponto de partida das discussões comerciais sobre a biodiversidade. Ao
reconhecer a soberania dos Estados sobre os recursos genéticos de seus territórios,
determina que lhes compete regulamentar o acesso a tais recursos e a eventual imposição
de transferência de tecnologia. Simultaneamente, prescreve a conservação da diversidade
biológica mediante sua utilização sustentável e a repartição justa e eqüitativa dos
benefícios derivados da utilização tanto dos recursos genéticos quanto dos conhecimentos
tradicionais a eles associados.253

Há vários potenciais pontos de contato entre o Acordo TRIPS e a CDB. As principais
previsões desta Convenção incidentes sobre direitos de propriedade intelectual relacionamse com o acesso ao material genético, o reconhecimento dos conhecimentos de
comunidades tradicionais sobre esse material genético, a repartição equitativa de
benefícios e a obrigação de que as tecnologias sejam transferidas ao país de origem do
material genético e dos conhecimentos tradicionais utilizados em seu desenvolvimento.254

251

Há, porém, notícias alvissareiras a respeito de uma efetivação concreta da importação paralela de
medicamentos após o licenciamento compulsório: a CE adotou, em 17.05.2006, a “Regulation (EC) No.
816/2006 of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on compulsory licensing of patents
relating to the manufacture of pharmaceutical products for export to countries with public health problems”
(disponível em <http://ec.europa.eu/trade/issues/global/medecine/index_en.htm> acesso em 25.02.2009), que
permite exportações para atender à demanda de países em desenvolvimento.
252
Cf. trabalhos do Intergovernmental Working Group on Public Health, Innovation and Intellectual
Property, disponível em <http://www.who.int/phi/en/> acesso em 20.03.2009. O Medical Research and
Development Treaty, ainda em negociação na OMS, conterá previsões sobre alternativas ao sistema de
patentes. Sobre a questão, cf. Pogge (2008), Love e Hubbard (2007), KEI (2008) e Sanjuan (2007).
253
A CDB, porém, não estabelece com clareza como o respeito aos conhecimentos, inovações e práticas das
comunidades indígenas devem ser implementadas e compatibilizadas com as previsões sobre direitos de
propriedade intelectual (Arup, 2000:245-247). “The international community has yet to reach a consensus on
how to protect indigenous materials, partly due to limited understanding of the issue and partly due to the
complexities involved in defining and classifying the materials.” (Yu, 2004:388-389)
254
Cf. art. 15 da CDB (que impõe que o acesso à biodiversidade seja autorizado, com consentimento prévio e
informado), art. 8j (que prescreve a proteção dos conhecimentos tradicionais), art. 16 (que trata de
transferência de tecnologia) e art. 19.2 (que impõe a repartição equitativa de benefícios derivados da
exploração comercial dos recursos genéticos).
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Essas disposições acarretam três demandas sobre os titulares e requerentes de patentes: a
revelação da fonte dos recursos genéticos impregnados nas tecnologias que se pretende
patentear, a proteção aos conhecimentos tradicionais e o atendimento de diretrizes severas
de transferência de tecnologia (Dhar, 2003:85-87). Nas discussões do Conselho do TRIPs,
várias posições foram defendidas a respeito da compatibilidade do Acordo TRIPs com a
CDB, abrangendo desde o entendimento de que há conflito total até a ausência de oposição
ou mesmo a irrelevância deste debate.255

Para que os pleitos dos países em desenvolvimento sejam atendidos, porém, há um
aparente consenso de que o Acordo TRIPs precisa ser reformado,256 ainda que não
contradiga o que dispõe a CDB.257 Embora seja crescente o número de consumidores
dispostos a pagar preço-prêmio por produtos reconhecidamente forjados a partir de
conhecimentos tradicionais, o número de empresas dispostas a levar a cabo este
reconhecimento e a decorrente repartição equitativa dos benefícios deste comércio é
extremamente reduzido (Pretorius, 2002:186).

Nesse sentido, os países mais interessados no tema da exploração da diversidade biológica
foram responsáveis por intervenções no âmbito da CDB, do Conselho do TRIPs e até da
FAO, com vistas a esclarecer a relação das normas da OMC com as disposições da CDB.
No campo da proteção às melhorias genéticas obtidas por agricultores, a FAO tem sido
responsiva às demandas dos países em desenvolvimento, chegando a propor novos tratados
(Lettington, 2003:65-71), o que manteve acesos os debates no Conselho de TRIPs sobre os
conflitos entre a proteção preconizada para a agricultura tradicional e as patentes sobre
processos e produtos biológicos (CIPR, 2002:69). Em 2001, a discussão adentrou
oficialmente a pauta do Conselho do TRIPs, sendo conduzida e reiterada em múltiplos
foros.

255

Cf. “The Relationship between the TRIPS Agreement and the Convention on Biological Diversity:
Summary of issues raised and points made – Note by the Secretariat”, WT/IP/C/W/368/Rev.1 (08.02.2006).
256
Para incorporar a obrigação de consentimento prévio e informado, seria preciso alterar o art. 29 do Acordo
TRIPs sobre patentes; o regime sui generis de proteção a conhecimentos tradicionais depende de modificação
do art. 27.3.b do TRIPs; a harmonização do Acordo TRIPs com as previsões sobre transferência de
tecnologia da CDB requer mudanças em seu art. 31.
257
Cf. “Consultative Opinion on the Compatibility Between Certain Provisions of the Convention on
Biological Diversity and the Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights as to the
Protection of Traditional Knowledge, International Court of Environmental Arbitration and Conciliation
(Reporter:
Michael
Bothe)”
(EAS
OC
08/2003),
disponível
em
<http://iceac.sarenet.es/Castellano/casos/TRIPs%20ingles.htm> acesso em 20.03.2009.
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Esse diálogo é acentuado, ainda por solicitações do Secretariado da CDB à OMC,258 assim
como por pressões sobre os países desenvolvidos para que reconheçam a fragilidade da
proteção a recursos genéticos e conhecimentos tradicionais decorrente das atuais normas
do Acordo TRIPs.259 As denúncias contra a chamada biopirataria e a apropriação ilícita de
conhecimentos tradicionais têm aumentado.

Na OMC, a Declaração Ministerial de Hong Kong, em 2005, reforçou a necessidade de se
resolver a questão do relacionamento entre o Acordo TRIPs e a CDB. Os trabalhos do
Comitê sobre Comércio e Meio Ambiente apontam nessa direção, principalmente após a
proposta de vinculação entre os três temas de reforma do Acordo TRIPs (relação com a
CDB, registro e proteção de indicações geográficas) e de introdução de requisito
obrigatório de revelação da origem em pedidos de patente.260

Com o paralelismo entre as demandas relativas a indicações geográficas e as pautas da
CDB, a CE alinhou suas posições às dos países em desenvolvimento,261 o que enfraqueceu
sobremaneira a resistência dos demais países desenvolvidos.262 As pressões vindas da
FAO, da OMPI263 e de outros órgãos da ONU, ademais, dão ares auspiciosos às
reivindicações pela associação do Acordo TRIPs à CDB (Helfer, 2004:32-34).

2.5.3.3. A Agenda do Desenvolvimento

Em 2004, Brasil e Argentina propuseram na OMPI a adoção de uma “Agenda para o
Desenvolvimento”, promovida também por Bolívia, Cuba, Equador, Peru, República
258

Já se propôs que o Secretariado da CDB fosse convidado a participar das reuniões do Conselho de TRIPS
como observador ad hoc. O consenso em favor da admissão foi diversas vezes quebrado pelos Estados
Unidos.
259
“Industrialized country governments denied the existence of any inconsistencies, and sought to raise
TRIPs standards and narrow exemptions, whereas developing country governments argued for an expansion
of their discretion to achieve the objectives of other regimes.” (Helfer, 2004:65)
260
Cf. documento da OMC TN/C/W/52 (19.07.2008).
261
Cf.
informações
gerais
disponíveis
em
<http://ec.europa.eu/trade/issues/sectoral/intell_property/trips_bio_en.htm>, e informações sobre o apoio da
CE
à
pauta
no
âmbito
da
OMPI
e
da
OMC,
respectivamente,
<http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2005/august/tradoc_124405.pdf>
e
<http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2005/august/tradoc_124404.pdf> acesso em 25.02.2009.
262
“The proposal that patent applicants be required to disclose the source of material from which genetic
research (or related traditional medicine-based research) is conducted seems reasonable, and the arguments
offered so far in opposition are weak.” (Abbott, 2003:37)
263
Cf. a respeito os trabalhos do Comitê Intergovernamental sobre Propriedade Intelectual, Recursos
Genéticos, Conhecimentos Tradicionais e Folclore da OMPI, disponíveis em <http://www.wipo.int/tk/en>
acesso em 20.02.2009.
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Dominicana, Venezuela, Irã, África do Sul, Quênia, Serra Leoa e Tanzânia, e apoiada por
diversos outros países.264 O conjunto de propostas partiu das premissas de que os direitos
de propriedade intelectual não constituem um fim em si mesmos e de que os níveis de
proteção a esses direitos não devem se desvincular dos patamares de desenvolvimento de
cada país (Musungu, 2005:11-23).

A conciliação dos direitos de propriedade intelectual com políticas de desenvolvimento
enfrenta oposições apenas veladas, tendo em vista não apenas constituir uma reivindicação
legítima, mas também refletir os anseios de consumidores dispersos tanto nos países em
desenvolvimento quanto desenvolvidos. Nos anos 1990 e 2000, as pautas especiais na
OMPI haviam se concentrado em temas de proteção aos direitos de propriedade intelectual,
como a reformulação do sistema de patentes e a nova configuração dos direitos autorais
diante das tecnologias da informação.265 A inversão proposta com a Agenda do
Desenvolvimento, nesse sentido, foi completa: a preocupação com o acesso a bens
intelectuais passou a primeiro plano, ao menos nas reuniões do Comitê Provisório para
analisar as propostas relativas à Agenda do Desenvolvimento (Chon, 2006:2845-2849).

Os pontos de discussão sugeridos pelos proponentes da Agenda do Desenvolvimento
foram ambiciosos, abrangendo inúmeros direitos de propriedade intelectual e medidas de
fortalecimento do acesso ao conhecimento em domínio público.266 Avanços pontuais
relacionados com essa multiplicidade de temas auxiliam a rediscussão do propósito da
OMPI – necessária para a transformação na retórica tradicional e nos princípios da
organização.267

Os diálogos permitidos pela inserção da gramática do desenvolvimento na OMPI, nesse
sentido, ganham vida própria. Com a participação direta de ONGs e de organizações
governamentais como UNCTAD, OMS e OMC, a Agenda do Desenvolvimento
reposiciona os direitos de propriedade intelectual entre as discussões de envergadura ampla
na ONU.
264

“Proposal by Argentina and Brazil for the Establishment of a Development Agenda for WIPO”,
WO/GA/31/11 (27.08.04) (apresentada durante a 15ª sessão extraordinária da Assembléia Geral da OMPI).
265
“As might be expected from WIPO’s interpretation of its mission, the organisation is a firm advocate of
stronger IP protection in developing countries.” (CIPR, 2002:157)
266
Cf. “Communication from Brazil, China, Cuba, India, Pakistan, Peru, Thailand, and Tanzania”,
WT/GC/W/564/Rev.1, TN/C/W/41/Rev.1 (06.06.2006).
267
Cf. “Report of the Provisional Committee on Proposals Related to a WIPO Development Agenda
(PCDA)”, A/43/13Rev. (17.09.07)
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2.6. Conclusão

A dispersão das negociações sobre direitos de propriedade intelectual projeta fragilidades,
centralmente, na própria OMC:

If the principles, norms, rules, and decision-making procedures of a regime
become less coherent, or if actual practice is increasingly inconsistent with
principles, norms, rules, and procedures, then a regime has weakened. (Krasner,
1983A:5)

As pressões para a mudança de um hipotético regime fundado no Acordo TRIPs provêm de
contradições internas ao tratado; de fatores exógenos; e de mudanças nas estruturas de
poder subjacentes ao regime (Young, 1983:107-111). Os nós mais visíveis do Acordo
TRIPs, que inclusive constam de seus mandatos de revisão,268 dizem respeito quer à
petrificação de determinadas escolhas, ausentes do texto resultante da Rodada Uruguai,
quer à interação do Acordo com outros tratados e organizações internacionais. Essas
contradições internas, por óbvio, modificam-se com o tempo, o que conduz ao segundo
grupo de pressões que o sistema multilateral de comércio recebe na temática dos direitos
de propriedade intelectual.

No caso das normas internacionais sobre propriedade intelectual, é evidente a
transformação por fatores exógenos no período subseqüente à entrada em vigor do Acordo
TRIPs. A ascensão da Internet e o desenvolvimento da biotecnologia e da nanotecnologia
tiveram implicações profundas sobre a proteção de direitos autorais e softwares, de um
lado, e sobre as necessidades e bens intelectuais relevantes para as indústrias química e
268

A “Ministerial Declaration of 20 September 1986”, MIN(86)/W/19 (20.09.1986) estipula:
“18. With a view to completing the work started in the Council for Trade-Related Aspects of Intellectual
Property Rights (Council for TRIPS) on the implementation of Article 23.4, we agree to negotiate the
establishment of a multilateral system of notification and registration of geographical indications for wines
and spirits by the Fifth Session of the Ministerial Conference. We note that issues related to the extension of
the protection of geographical indications provided for in Article 23 to products other than wines and spirits
will be addressed in the Council for TRIPS pursuant to paragraph 12 of this declaration.
19. We instruct the Council for TRIPS, in pursuing its work programme including under the review of
Article 27.3(b), the review of the implementation of the TRIPS Agreement under Article 71.1 and the work
foreseen pursuant to paragraph 12 of this declaration, to examine, inter alia, the relationship between the
TRIPS Agreement and the Convention on Biological Diversity, the protection of traditional knowledge and
folklore, and other relevant new developments raised by members pursuant to Article 71.1. In undertaking
this work, the TRIPS Council shall be guided by the objectives and principles set out in Articles 7 and 8 of
the TRIPS Agreement and shall take fully into account the development dimension.”
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farmacêutica, entre outras, de outro. A transformação dos bens intelectuais e dos modelos
de negócio a eles vinculados impactou profundamente os dispositivos do Acordo TRIPs.

Finalmente, repercussões nas estruturas de poder foram sentidas tanto pelos atores estatais
do sistema multilateral de comércio quanto pelos agentes econômicos a organizações não
governamentais envolvidos com direitos de propriedade intelectual. Nesse esteio, a virtual
colocação dos mecanismos multilaterais em segundo plano é sintomática. A resistência de
um suposto regime diante da profusão de foros utilizados simultaneamente para a produção
normativa relativa a direitos de propriedade intelectual estaria sob extrema pressão.269

Por outro lado, a busca por mudanças bruscas de rumo, incidentes sobre o Acordo TRIPs,
pode ser contraproducente para resguardar o primado da OMC e da OMPI no que tange
aos direitos de propriedade intelectual:270

deliberate efforts to modify or reform international regimes can easily produce
disruptive consequences neither foreseen nor intended by those promoting
specific changes, so that there is always some risk that ventures in social
engineering will ultimately do more harm than good. (Young, 1983:97)

À luz dessa preocupação, sobressai a necessidade de exame dos relacionamentos entre
Estados,

agentes

econômicos,

organizações

internacionais

e

organizações

não

governamentais. As decisões sobre a estrutura dos direitos de propriedade intelectual ainda
cabem, eminentemente, aos Estados, auto-submetidos a normas internacionais e agentes da
internalização dessas normas.271 A interação entre os planos doméstico e externo, porém,
ainda que insuficiente para indicar tendências ou estratégias nacionais, compõe o quadro
explicativo desses movimentos.

269

“There is a fundamental difference between viewing changes in rules as indications of change within the
regime and viewing these changes as indications of change between regimes.” (Krasner, 1983A:4). Cf., no
mesmo sentido, Barton et al. (2006). Yu (2004) e Chon (2006), por outro lado, tratam as normas
internacionais sobre direitos de propriedade intelectual, inequivocamente, como formadoras de um regime.
270
Abbott, Cottier e Gurry (1999:1990-1991) referem-se a um “sistema internacional de direitos de
propriedade intelectual”. Discorda-se da conceituação, principalmente porque não se procurou delimitar o
alcance do “sistema” aventado.
271
“Through a complex process of rational self-interest and norm internalization – at times spurred by
transnational litigation – international legal norms seep into, are internalized, and become entrenched in
domestic legal and political processes.” (Koh, 1996:199); “international IPRs system incorporates
institutions and rules at the multilateral level, the regional level, the national level and the subnational level.
These institutions and rules interact with each other to create a highly complex system.” (Abbott; Cottier;
Gurry, 1999:483)
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O caso brasileiro ilustra particularmente bem as ambigüidades institucionais com que se
chocam os países demandados por uma produção normativa internacional fracionada. O
país reage, defensiva e ofensivamente, a esforços dirigidos a foros multilaterais, regionais e
bilaterais. As queixas de agentes privados e de países desenvolvidos, por exemplo, com
respeito ao comércio de medicamentos falsificados, reverberam na OMA e na OMS. Em
ambas o Brasil tem se manifestado com vistas a conter novas normas sobre fiscalização de
direitos de propriedade intelectual nas alfândegas que imponham encargos desmesurados
aos países em desenvolvimento.

Convivem com esse trabalho de contenção as reivindicações brasileiras pelo avanço das
pautas dos países em desenvolvimento nesses mesmos foros, como a efetivação do
licenciamento compulsório de patentes por interesse público para a promoção do acesso a
medicamentos essenciais e o trânsito facilitado desses medicamentos nas alfândegas dos
Estados de passagem. Simultaneamente, os mesmos confrontos repercutem no âmbito do
Mercosul,272 no aconselhamento dado a países em desenvolvimento que negociam tratados
bilaterais com países desenvolvidos e na oposição a novos tratados multilaterais.273

Com amplitude no olhar dirigido aos tabuleiros regionais, bilaterais e multilaterais
relevantes, no Capítulo III serão analisadas as normas sobre direitos de propriedade
intelectual incrustadas nos tratados bilaterais que se seguiram à Rodada Uruguai.

272

Nos planos bilateral – com Paraguai e Estados Unidos – e do Mercosul, o Brasil tem envidado esforços de
cooperação com vistas a combater a pirataria, especialmente por meio de diálogos diretos entre congressistas
e polícias dos países envolvidos (Brasil, 2005).
273
Um tratado específico para o combate à pirataria (Anti-Counterfeiting Trade Agreement), por exemplo,
vem sendo discutido, de maneira sigilosa, por uma série de países em desenvolvimento. Cf.
<http://www.ustr.gov/Document_Library/Press_Releases/2009/April/The_Office_of_US_Trade_Representat
ive_Releases_Summary_of_Anti-Counterfeiting_Trade_Agreement_(ACTA)_Negotiations.html>
<http://ec.europa.eu/trade/issues/sectoral/intell_property/acta_en.htm>
e
<http://www.mofa.go.jp/policy/economy/i_property/index.html> acesso em 06.04.2009.
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3. TRATADOS E OBRIGAÇÕES TRIPS PLUS

3.1. Notas introdutórias

A caracterização das obrigações TRIPs Plus, de seus proponentes e receptores, é premissa
para um estudo de seus impactos – tanto diretos, compreendendo transformações pontuais
nas normas internacionais relacionadas aos direitos de propriedade intelectual, quanto
indiretos, sobre a ordem multilateral de comércio e sobre a eficiência na alocação e nas
transações que envolvem os bens intelectuais.

Para tal caracterização, é imprescindível um esforço analítico e de mensuração do
fenômeno TRIPs Plus, com comparações elaboradas entre os tratados bilaterais que contêm
normas sobre direitos de propriedade intelectual, entre os Estados que figuram como partes
desses tratados e entre as relações já estabelecidas por essas partes com outros tratados –
multilaterais, regionais e bilaterais – e com as organizações internacionais que tratam de
bens intelectuais. Nesse passo, nota-se que disposições relevantes sobre direitos de
propriedade intelectual encontram-se espraiadas por diversos instrumentos bilaterais. Para
dissecá-las e compará-las é preciso delimitar o universo de tratados bilaterais a ser
perscrutado, tendo em vista a multiplicidade de instrumentos, sob os mais variados títulos,
que tratam daqueles direitos.

Antes de essa delimitação ser feita, foi necessário compreender, de maneira ampla, as
manifestações de normas sobre direitos de propriedade intelectual em tratados bilaterais,
bússola imprescindível para que o levantamento dos tratados tivesse um norte estável.
Optou-se, em seguida, por pesquisar as bases de dado públicas dos principais proponentes
desses tratados, como identificados pela literatura especializada, assim como as de outros
países que têm desenvolvido relações comerciais bilaterais expressivas nas últimas
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décadas.274 Nesse esteio, verificou-se o acervo de tratados bilaterais promovidos por
EUA,275 CE,276 EFTA,277 Suíça,278 Japão,279 México,280 Austrália,281 Cingapura,282
Chile,283 Canadá284 e Nova Zelândia.285

Sucessivos cortes foram feitos para que a esfera de análise desta dissertação fosse
precisada. Após o já implícito desvio dos tratados regionais,286 aos quais são feitas as
alusões necessárias para a compreensão dos contextos de negociação, a seleção dos
tratados para o exame ora proposto obedeceu a um critério temporal marcante: foram
excluídos os tratados assinados antes da entrada em vigor do Acordo TRIPs.287 Ainda que
contenham obrigações a respeito de direitos de propriedade intelectual diferentes – e
274

À ressalva de que não foram perscrutadas as bases de dados de países com reduzida participação no
comércio internacional soma-se a indisponibilidade de fontes confiáveis de informações públicas de diversos
países. Cf., por exemplo, páginas governamentais na Internet de Egito (disponível em
<http://www.mfa.gov.eg/MFA_Portal/fr-FR/Foreign_Policy/Accords/> acesso em 25.02.2009) e Coréia do
Sul (disponível em <http://www.korea.net/korea/kor_loca.asp?code=Q04> acesso em 25.02.2009).
275
Os tratados bilaterais dos EUA foram examinados a partir de “Bilateral Trade Agreements”, disponível
em <http://www.ustr.gov/Trade_Agreements/Bilateral/Section_Index.html> acesso em 24.02.2009.
276
Os tratados bilaterais da CE foram examinados a partir de “List of Bilateral” e de “Existing Agreements”,
disponíveis, respectivamente, em <http://ec.europa.eu/world/agreements/searchByType.do?id=1>, e em
<http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/december/tradoc_111588.pdf> acesso em 25.02.2009.
277
Os tratados bilaterais da EFTA foram examinados a partir de “EFTA Free Trade Agreements”, disponível
em <http://www.efta.int/content/free-trade/fta-countries> acesso em 25.02.2009.
278
Os tratados bilaterais da Suíça foram examinados a partir de “Traités internationaux par matière”,
disponível em <http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/intla/intrea/dbstv/data_t/t_94.html> acesso em
25.02.2009.
279
Os tratados bilaterais do Japão foram examinados a partir de “Free Trade Agreement (FTA) and
Economic
Partnership
Agreement
(EPA)”,
disponível
em
<http://www.mofa.go.jp/policy/economy/fta/index.html> acesso em 25.02.2009.
280
Os tratados bilaterais do México foram examinados a partir de “Tratados Internacionales Celebrados por
México”, disponível em <http://www.sre.gob.mx/tratados/Default.htm> acesso em 25.02.2009.
281
Os tratados bilaterais da Austrália foram examinados a partir de “The Australian Treaties Database”,
disponível em <http://www.info.dfat.gov.au/TREATIES> acesso em 24.02.2009.
282
Os tratados bilaterais de Cingapura foram examinados a partir de “FTAs”, disponível em
<http://www.fta.gov.sg/sg_fta.asp> acesso em 24.02.2009.
283
Os tratados bilaterais do Chile foram examinados a partir de “Tratados de Libre Comercio”, disponível em
<http://www.direcon.cl/> acesso em 24.2.2009.
284
Os tratados bilaterais do Canadá foram examinados a partir de “Negotiations and Agreements”, disponível
em <http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/index.aspx> acesso em
24.02.2009.
285
Os tratados bilaterais da Nova Zelândia foram examinados a partir de “Trade Agreements”, disponível em
<http://www.mfat.govt.nz/Trade-and-Economic-Relations/Trade-Agreements/index.php>
acesso
em
24.02.2009.
286
Foram excluídos da análise, portanto, tratados entre membros de ASEAN, Mercosul, NAFTA, TransPacific Strategic Economic Partnership Agreement, EFTA, entre outros, bem como normas comunitárias.
Tratados “bilaterais” que têm essas organizações como parte foram incluídos na amostra relevante para os
fins desta dissertação (como os celebrados por determinado país com CA4 ou SACU), embora tratados entre
um Estado e uma organização regional, em verdade, constituam tratados multilaterais (Crawford, 2006:335339).
287
Foram desconsiderados, portanto, tratados que, embora imponham obrigações “além do Acordo TRIPs”,
haviam sido aperfeiçoados antes de sua entrada em vigor (a despeito de alguns desses tratados haverem
tomado como referência explícita o texto então sob discussão na Rodada Uruguai).
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muitas vezes mais elevadas – do que as obrigatórias segundo as normas da OMC, a
abordagem dos demais tratados tornaria inviável o presente estudo, dadas as suas variações
diacrônicas e a conseqüente dificuldade para contextualizar idiossincrasias de cláusulas e
redações pontuais.

Nesse tocante, porém, é fundamental destacar os impactos da poderosa rede de tratados
bilaterais tecida pelos EUA, ao longo da Rodada Uruguai, com foco em direitos de
propriedade intelectual. Atravessando continentes e institutos jurídicos os mais diversos,
esse cipoal foi desenvolvido, de forma centralizada, simultaneamente às negociações sobre
a inclusão de um tratado sobre direitos de propriedade intelectual no plano multilateral.288
Muitas das disposições dos instrumentos bilaterais com a enorme diversidade de países
abarcada formaram a matriz para os novos acordos que se seguiram à criação da OMC
(como o WCT e o WPPT, no plano multilateral, além de inúmeros novos tratados
bilaterais), que ecoaram as pressões para a intensificação dos direitos de propriedade
intelectual realizadas, principalmente, por agentes econômicos sediados nos países
desenvolvidos (Sell, 2008).

Com o corte de assinatura dos tratados orientado pelo ano inicial 1995, foram
desconsiderados os muitos tratados anteriores que se voltavam diretamente à fixação de
normas sobre direitos de propriedade intelectual,289 bem como tratados de livre comércio
com envergadura ampla, incluindo capítulos ou disposições a respeito desses direitos,
negociados

incessantemente

pelos

EUA,290

mas

também

por

outros

atores

internacionais.291

Uma segunda redução no universo examinado também decorre de um corte temporal, mas
diz respeito aos status jurídico dos tratados. Compõem o grupo de tratados sob estudo

288

Cf. capítulo 2.4.1 supra.
A título exemplificativo, não serão analisados os acordos entre Suíça e China (assinado em 08/07/1992,
disponível em <http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/intla/intrea/dbstv/data20/e_99990220.html>
acesso em 25.02.2009); nem entre Austrália e Indonésia (assinado em 17/11/1992, disponível em
<http://www.austlii.edu.au/au/other/dfat/treaties/1993/25.html> acesso em 24.02.2009), respectivamente a
respeito de “direitos de propriedade intelectual” e da “proteção aos direitos autorais”.
290
Os EUA promoveram, antes do final da Rodada Uruguai, uma miríade de acordos bilaterais de
“complementação econômica”, “comércio” ou “relações comerciais”: com Bulgária e Mongólia (1991);
Albânia, Armênia, Letônia, Moldova, Quirguiz, Romênia e Ucrânia (1992); Azerbaijão, Belarus, Geórgia,
Cazaquistão, Suriname, Tajiquistão e Turcomenistão (1993); Panamá, Polônia e Uzbequistão (1994).
291
Antes do final da Rodada Uruguai, por exemplo, a CE assinou tratados comerciais, entre outros países,
com Moldova, Sri Lanka, Rússia e Ucrânia (1994); e a EFTA com Turquia (1991) e Israel (1992).
289
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somente instrumentos bilaterais já assinados pelas partes. Anote-se que a entrada ou não
em vigor não foi tomada como critério para os tratados escolhidos – a título ilustrativo,
ainda não foram ratificados pelo congresso estadunidense os tratados celebrados pelo país
com Colômbia, Coréia do Sul e Panamá, mas seus dispositivos TRIPs Plus interessam
sobremaneira à presente dissertação. Essa opção pela análise do conteúdo das obrigações
foi tomada a despeito de tais tratados, formalmente, não serem considerados concluídos,
porque ainda não produzem efeitos jurídicos sobre os Estados signatários (Kelsen,
1953:140-145).

Desse modo, abordam-se os tratados com assinatura das partes, mesmo que sua entrada em
vigor dependa de medidas ulteriores por uma ou pelas duas partes signatárias. Afasta-se,
portanto, a análise de tratados bilaterais ainda em negociação, como os de acordos de livre
comércio capitaneados pelos EUA,292 pela CE,293 pela EFTA,294 pela Suíça,295 pelo
Japão,296 por Cingapura,297 pelo Chile,298 pelo Canadá299 e pela Nova Zelândia,300 os quais
possivelmente conterão capítulo ou dispositivos a respeito de direitos de propriedade
intelectual.

292

Os EUA estão em negociações com Emirados Árabes Unidos, Tailândia, Malásia e SACU. Cf. “Bilateral
Trade Agreements”, disponível em <http://www.ustr.gov/Trade_Agreements/Bilateral/Section_Index.html>
acesso em 24.02.2009.
293
A CE está em negociação com ACP, ASEAN, China, Conselho de Cooperação do Golfo, Coréia do Sul,
Índia, Iraque, Líbia, Mercosul, Rússia, Síria e Ucrânia. Cf. “Ongoing bilateral and regional negotiations”,
disponível em <http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/december/tradoc_118238.pdf> acesso em
25.02.2009. Cf., sobre as negociações da CE, Santa-Cruz (2007:18-30).
294
A EFTA está em negociação com Argélia, Conselho de Cooperação do Golfo, Índia, Peru e Tailândia, e
iniciou diálogos para a instauração de negociações formais com Albânia, Indonésia, Iugoslávia, Malásia,
Mercosul, Mongólia, Rússia, Sérvia e Ucrânia. Cf. “Ongoing Negotiations or Talks”, disponível em
<http://www.efta.int/content/free-trade/ongoing-negotiations-or-talks> acesso em 25.02.2009.
295
A Suíça está em negociação bilateral com a China, em separado da EFTA. Cf. “Accords de libre
échange”, disponível em <http://www.seco.admin.ch/themen/00513/00515/01330/index.html?lang=fr>
acesso em 25.02.2009.
296
O Japão está em negociação com Austrália, Conselho de Cooperação do Golfo, Coréia do Sul e Índia. Cf.
“Free Trade Agreement (FTA) and Economic Partnership Agreement (EPA)”, disponível em
<http://www.mofa.go.jp/policy/economy/fta/index.html> acesso em 25.02.2009.
297
Cingapura está em negociação com China, Conselho do Golfo, Jordânia, Panamá e Peru para ampliar os
tratados de livre comércio que já possui, neles incluindo normas sobre direitos de propriedade intelectual. Cf.
“FTAs”, disponível em <http://www.fta.gov.sg/sg_fta.asp> acesso em 24.2.2009.
298
O Chile está em negociação com Equador, Malásia, Tailândia, Turquia e Vietnã. Cf. “Negociaciones
Actuales” e “Cuadro Resumen”, disponíveis, respectivamente, em <http://www.direcon.cl/> e
<http://www.direcon.cl/cuadro_resumen.html> acesso em 24.2.2009.
299
O Canadá está em negociação com CA4, CARICOM, Coréia do Sul, Cingapura, Jordânia, Panamá e
República
Dominicana.
Cf.
“Negotiations
and
Agreements”,
disponível
em
<http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/index.aspx> acesso em
24.2.2009.
300
A Nova Zelândia está em negociação com Conselho de Cooperação do Golfo, ASEAN, Malásia e Hong
Kong. Cf. “Agreements under negotiation”, disponível em <http://www.mfat.govt.nz/Trade-and-EconomicRelations/Trade-Agreements/index.php#negotiation> acesso em 24.02.2009.
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Também não foram analisados os atos internacionais que não recebem tratamento formal
como tratado por suas partes.301 Tais atos, que se perfazem por trocas de cartas ou por
memorandos de entendimento, via de regra reiteram compromissos internacionais já
assumidos por uma ou pelas duas partes.302 Em muitos casos, sua influência normativa é
intensa, como ocorre, por exemplo, com programas de cooperação técnica, capazes de
orientar decisivamente a aplicação das normas já existentes nos países receptores. O
“aconselhamento” é muito persuasivo em certos casos, a ponto de ensejar alterações em
políticas domésticas incidentes sobre direitos de propriedade intelectual, como, por
exemplo, no que diz respeito a regras de controle alfandegário para a averiguação de
mercadorias suspeitas de violarem esses direitos.303

Note-se, ainda, que tais atos internacionais nem sempre estão disponíveis para consulta
pública. Essa indisponibilidade é observada mesmo em países democráticos e de tradição
liberal no que tange à transparência das atividades estatais. Por vezes ela se estende,
internamente, para outras autoridades públicas dos Estados signatários que não aquelas
diretamente responsáveis pela condução de sua política externa.304

301

Nesse esteio, memorandos de entendimento e trocas de cartas sobre direitos de propriedade intelectual,
não formalizados como tratados, não serão objeto de análise detida, como os firmados pelos EUA com China
(1995), Coréia do Sul (2002), Paraguai (2004) e Rússia (2006), respectivamente disponíveis em
<http://tcc.export.gov/Trade_Agreements/All_Trade_Agreements/exp_005363.asp>;
<http://tcc.export.gov/Trade_Agreements/All_Trade_Agreements/exp_005678.asp>;
<http://tcc.export.gov/wcm/groups/tradedataanalysis/@tcc/documents/web_content/paraguay_mou.pdf>
e
<http://www.state.gov/documents/organization/96620.pdf> acesso em 24.02.2009.
302
Não é preciso abordar, por exemplo, declarações conjuntas de trabalho, como as firmadas entre EFTA e
aliados comerciais (Albânia, Argélia, Conselho de Cooperação do Golfo, Mercosul, Peru, Sérvia e Ucrânia),
que somente impõem que as partes “cooperem na área da propriedade intelectual”. Cf. “Joint Declarations on
Co-operation”, disponível em <http://www.efta.int/content/free-trade/jdc-countries> acesso em 25.02.2009.
303
Cf. programas de apoio técnico da CE listados em “EU Support in the Field of IPR” e “Main IPR related
technical
assistance
programmes”,
disponível
em
<http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/august/tradoc_129556.pdf>
e
<http://ec.europa.eu/trade/issues/sectoral/intell_property/pr030806b_en.htm> acesso em 25.02.2009; e
programas de apoio técnico em propriedade intelectual desenvolvidos pela Suíça, listados em
<http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/intla/intrea/dbstv/data_t/t_23.html> acesso em 25.02.2009.
304
Atos internacionais sobre direitos de propriedade intelectual promovidos entre EUA e Croácia (1998 e
2002) e entre Suíça e Gana (1998) não estão disponíveis para consulta, cf. informações disponíveis em
<http://www.ustr.gov/assets/Document_Library/Reports_Publications/2006/2006_Trade_Policy_Agenda/ass
et_upload_file478_9069.pdf>
e
em
<http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/intla/intrea/dbstv/data21/e_99993521.html>
acesso
em
25.02.2009.
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Não foram analisados, ademais, os protocolos de acessão à OMC, nem instrumentos
análogos de outras organizações internacionais.305 Acordos voltados à solução pacífica de
controvérsias também não se qualificam como tratados bilaterais para os fins deste
trabalho, o que repele os entendimentos formais originados de disputas submetidas a
órgãos de solução de controvérsias ou da ameaça de a eles recorrer por uma das partes.306

Por fim, tratados que somente tangenciam o tema dos direitos de propriedade intelectual ou
que estabelecem diretrizes genéricas sobre o respeito a tais direitos não foram
selecionados. Com isso, afastam-se os tratados de investimento, embora o caso especial
das normas que qualificam direitos de propriedade intelectual como investimento,
presentes tanto nesses acordos quanto em alguns tratados de livre comércio (assim como
em alguns acordos para o início de negociações para a elaboração de tratados de livre
comércio) seja analisado mais adiante.307 Além dos tratados que se resumem a albergar
essas previsões abrangentes sobre investimentos, excluem-se da presente análise inúmeros
tratados bilaterais –

de livre comércio,

de cooperação técnico-científica, de

complementação econômica, entre outros – que tratam somente en passant das questões
centrais para esta dissertação, promovidos pelos EUA,308 pela CE,309 pela EFTA,310 pelo
Japão,311 pelo México,312 pela Austrália,313 por Cingapura,314 pelo Chile,315 pelo Canadá316
e pela Nova Zelândia,317 entre outros países.
305

Sobre as cláusulas Trips Plus constantes de protocolos e outros documentos representando o compromisso
de países ou territórios interessados em aceder à OMC, cf. Abbott e Correa (2007), cuja análise alcança não
somente as obrigações negociadas, mas também discussão sobre sua validade como norma reivindicável no
sistema multilateral de comércio. Salienta-se aqui, apenas, que a acessão à OMC vem dando azo a
negociações muito similares às dos tratados bilaterais analisados – inclusive por conta da participação dos
mesmos países proponentes: “As a matter of course, the United States takes a leadership role in all aspects of
the accessions, including bilateral, plurilateral and multilateral negotiations.” (USA, 2007C:102).
306
Exclui-se da presente análise, por exemplo, acordo entre os EUA e o Peru sobre a conformidade das
normas deste país com o Acordo TRIPs. Cf. Memorandum of Understanding on Intellectual Property Rights
(1997), disponível em <http://tcc.export.gov/Trade_Agreements/All_Trade_Agreements/exp_005365.asp>
acesso em 24.02.2009.
307
Cf. capítulo 3.3.1 infra.
308
Não será analisado, entre outros, o tratado de livre comércio entre EUA e Israel, disponível em
<http://tcc.export.gov/Trade_Agreements/All_Trade_Agreements/exp_005439.asp> acesso em 24.02.2009.
309
Não serão analisados, entre outros, os tratados comerciais da CE com Rússia e México, disponíveis em
<http://ec.europa.eu/world/agreements/prepareCreateTreatiesWorkspace/treatiesGeneralData.do?step=0&red
irect=true&treatyId=200>
e
em
<http://ec.europa.eu/world/agreements/prepareCreateTreatiesWorkspace/treatiesGeneralData.do?step=0&red
irect=true&treatyId=431> acesso em 25.02.2009.
310
Não será analisado, entre outros, o tratado comercial entre EFTA e SACU, disponível em
<http://www.efta.int/content/free-trade/fta-countries/southern-african-customs-union-sacu>
acesso
em
25.02.2009.
311
Não serão analisados, entre outros, os tratados de cooperação econômica entre Japão e México e entre
Japão e ASEAN, nem os tratados negociados pelo Japão com Brunei Darussalam e Cingapura (componentes
da ASEAN), que contêm apenas cláusulas de melhores esforços a respeito de propriedade intelectual (cf.
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Cumpre apontar, como nota derradeira a respeito da seleção de tratados bilaterais deste
capítulo, que os acordos que se restringem ao estabelecimento de cooperação técnica entre
escritórios de propriedade intelectual318 não foram analisados, em que pese serem
extremamente importantes para a aplicação e o cumprimento de muitas das normas
internacionais ora examinadas, e serem tão ou mais influentes sobre os contornos das
normas domésticas sobre direitos de propriedade intelectual do que os programas de
cooperação técnica mencionados acima.

3.2. Países envolvidos

Realizadas as delimitações discutidas acima, constata-se que, além dos EUA e da CE,
possuem tratados bilaterais que se enquadram nos moldes expostos EFTA, Suíça, Japão,
México, Austrália, Cingapura e Chile. O conjunto de tratados correspondentes a cada um
desses países varia no que se refere ao objeto central; ao alcance territorial – mensurado
em termos da dispersão global das outras partes signatárias –; e à relevância comercial
“Free Trade Agreement (FTA) and Economic Partnership Agreement (EPA)”, disponível em
<http://www.mofa.go.jp/policy/economy/fta/index.html> acesso em 25.02.2009).
312
Não serão analisados, entre outros, os tratados de cooperação econômica ou livre comércio celebrados
pelo México com Alemanha, Israel, Japão, Turquia e Ucrânia (cf. “Tratados Internacionales Celebrados por
México”, disponível em <http://www.sre.gob.mx/tratados/Default.htm> acesso em 25.02.2009).
313
Não serão analisados, entre outros, os tratados comerciais da Austrália com Romênia, Líbano e Estônia,
respectivamente
disponíveis
em
<http://www.austlii.edu.au/au/other/dfat/treaties/1997/10.html>;
<http://www.austlii.edu.au/au/other/dfat/treaties/2000/12.html>;
e
em
<http://www.austlii.edu.au/au/other/dfat/treaties/1994/22.html> acesso em 24.02.2009.
314
Não serão analisados, entre outros, os tratados de livre comércio de Cingapura com Coréia do Sul e Índia,
respectivamente
disponíveis
em
<http://www.fta.gov.sg/fta_ksfta.asp?hl=22>
e
<http://www.fta.gov.sg/fta_ceca.asp?hl=6> acesso em 24.02.2009.
315
Não serão analisados, entre outros, os acordos de complementação econômica do Chile com Equador e
Cuba, respectivamente disponíveis em <http://www.direcon.cl/index.php?accion=acuerdos_ecuador> e
<http://www.direcon.cl/index.php?accion=acuerdos_cuba> acesso em 24.02.2009.
316
Não será analisado, entre outros, o tratado de livre comércio entre Canadá e Israel, disponível em
<http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/israel/part6chap9.aspx?lang=en> acesso em 24.02.2009.
317
Não serão analisados, entre outros, o tratado de livre comércio entre Nova Zelândia e China, nem os
tratados de parceria econômica da Nova Zelândia com Tailândia e Cingapura, respectivamente disponíveis
em
<http://chinafta.govt.nz/1-The-agreement/2-Text-of-the-agreement/13-Chapt-12-Intellectualproperty/index.php>; <http://www.mfat.govt.nz/Trade-and-Economic-Relations/0--Trade-archive/0--Tradeagreements/Thailand/0-cep-chapter12.php>
e
em
<http://www.mfat.govt.nz/Trade-and-EconomicRelations/0--Trade-archive/0--Trade-agreements/Singapore/0-cep-part9.php> acesso em 24.02.2009.
318
Exemplificam esse tipo de acordo o Memorandum of Understanding on Bilateral Co-operation celebrado
entre o Escritório de Patentes da Índia e o Escritório de Marcas e Patentes dos EUA em 06.12.2006, e o
Mutual Understanding on Intellectual Property Rigths celebrado entre o Escritório de Patentes do Japão e o
Escritório de Marcas e Patentes dos EUA, em 20.01.1994. Lamy (2004:933-934) apresenta exemplos de
cooperação da CE com escritórios africanos.
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(tanto agregada quanto fracionada, considerando-se cada tratado isoladamente).
Examinam-se abaixo, pois, as particularidades de cada um desses países ou organizações
regionais, para averiguar, entre outras questões, se sua condição de supostos proponentes
dos tratados bilaterais selecionados pode ser confirmada.

Antes de se avançar nessa direção, cabe mencionar que Canadá e Nova Zelândia, em que
pese negociarem tratados bilaterais constantemente, não incluem normas substantivas
sobre propriedade intelectual nesses acordos.319 Cingapura e Chile, por sua vez, têm seus
tratados bilaterais analisados na medida em que figuram como parte em conjunto com um
dos proponentes principais identificados acima, assim como os demais países envolvidos
nos tratados bilaterais selecionados.

3.2.1. EUA
Os EUA despontam como primeiro pólo dos tratados bilaterais com cláusulas sobre
direitos de propriedade intelectual que vão além dos patamares estabelecidos pelo Acordo
TRIPs.320 A preponderância deste país é visível tanto na diversidade de regiões onde se
situam os países com os quais firmou acordos bilaterais quanto na pluralidade de
instrumentos nos quais foram insculpidas normas sobre propriedade intelectual.

Os 17 tratados assinados pelos EUA desde 1995 com cláusulas TRIPs Plus tomaram a
forma de tratados de livre comércio e de cooperação econômica, além de tratados
específicos voltados à proteção de direitos de propriedade intelectual (como o celebrado
com o Vietnã sobre direitos autorais). Tais acordos bilaterais abarcam países da América
do Sul, América Central, África, Oriente Médio, Ásia e Oceania, envolvendo inclusive um
país desenvolvido, conforme expõe a tabela abaixo:

319

Exemplo disso é o tratado de livre comércio entre Canadá e EFTA. Cf. <http://www.efta.int/content/freetrade/fta-countries/canada> acesso em 25.02.2009. Outros países também afastam direitos de propriedade
intelectual dos compromissos internacionais assumidos no âmbito bilateral, a exemplo da Índia; cf. “Trade
Agreements”, disponível em <http://commerce.nic.in/trade/international_ta.asp?id=2&trade=i> acesso em
25.02.2009.
320
Nos 17 tratados selecionados, normas sobre direitos de propriedade intelectual ocupam 410 páginas, mais
do que a soma de páginas de todos os demais tratados selecionados para o presente estudo.
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Tabela 4: Tratados com cláusulas TRIPs Plus celebrados pelos EUA
Data
de
País
Tratado
Referência
assinatura
US
–
Austrália
United States – Australia Free Trade Agreement
18.05.2004
Australia
Agreement between the Government of the United
States of America and the Government of the
US
–
Bareine
14.09.2004
Kingdom of Bahrain on the Establishment of a Free
Bahrain
Trade Area
Agreement between the United States of America
US
–
Camboja
and the Kingdom of Cambodia on Trade Relations 08.10.1996
Cambodia
and Intellectual Property Rights Protection
(IPRs)
Chile
United States – Chile Free Trade Agreement
06.06.2003
US – Chile
US
–
Cingapura United States – Singapore Free Trade Agreement
06.05.2003
Singapore
United States – Colombia Trade Promotion
US
–
Colômbia
22.11.2006
Agreement
Colombia
Coréia do Free Trade Agreement between the United States of
30.06.2007
US – Korea
Sul
America and the Republic of Korea
Agreement between the United States of America
Jordânia
US – Jordan
and the Hashemite Kingdom of Jordan on the 24.10.2000
Establishment of a Free Trade Area
Agreement between the United States of America
Laos
and the Lao People’s Democratic Republic on Trade 18.09.2003
US – Laos
Relations
US
–
Marrocos
United States – Morocco Free Trade Agreement
15.06.2004
Morocco
Agreement between the Government of the United
US
–
States of America and the Government of the
Nicarágua
07.01.1998
Nicaragua
Republic of Nicaragua concerning Protection of
(IPRs)
Intellectual Property Rights
Agreement between the Government of the United
States of America and the Government of the
Omã
19.01.2006
US – Oman
Sultanate of Oman on the Establishment of a Free
Trade Area
United States – Panama Trade Promotion
US
–
Panamá
28.06.2007
Agreement
Panama
Peru
United States – Peru Trade Promotion Agreement
12.04.2006
US – Peru
República
US
–
Dominica Dominican Republic-Central America-United States
05.08.2004
na, CA4 e Free Trade Agreement
CAFTA
Costa Rica
Agreement between the United States and the
US
–
10.12.2001
Socialist Republic of Vietnam on Trade Relations
Vietnam
Agreement between the Government of the United
Vietnã
US
–
States of America and the Government of the
27.06.1997
Vietnam
Socialist Republic of Vietnam on the Establishment
(Copyright)
of Copyright Relations

Percebe-se que os EUA intensificaram suas negociações nos anos 2000, após dificuldades
internas para que o Executivo obtivesse autorização do Congresso para celebrar tais
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tratados (USA, 2008:1). Nos últimos anos, contudo, os EUA vêm negociando seus tratados
rápida e estrategicamente, com países que representam, em regra, economias médias dentre
os países em desenvolvimento.321 No sudeste asiático, uma particularidade das partes
desses tratados bilaterais é serem candidatos a se tornarem membros da OMC: Camboja e
Vietnã acederam à OMC apenas em 2004 e 2007, respectivamente;322 Laos está em
negociações com esse fito desde 1998. A adoção de várias das normas do Acordo TRIPs
nesses países ocorreu por meio dos acordos bilaterais (Drahos, 2002:172).

A auto-declarada vocação global dos EUA para tratados bilaterais (USA, 2007C:3-7)
acompanha pari passu sua importância no plano comercial e sua hegemonia política e
militar. Somada à atuação perene no sistema multilateral de comércio, os EUA assumem
liderança indisputável na promoção de tratados bilaterais.323 A seleção de tratados deste
capítulo revela apenas pontualmente a capacidade do país para definir e harmonizar as
normas internacionais comerciais a seu favor.324 Nesse diapasão, a busca, pela primeira
economia mundial, por um padrão normativo internacional passa, necessariamente, pelos
direitos de propriedade intelectual:

More important than the number of free trade agreements is the fact that U.S.
FTAs represent the gold standard for how to spur free trade, investment and
economic reform. U.S. FTAs are comprehensive and go beyond elimination of
tariffs on goods and the free flow of services and address other aspects of 21st
century economic relationships, such as investment, intellectual property rights,
government procurement, transparency, and non-tariffs barriers resulting from
the tax and regulatory systems of our trading partners. (USA, 2007C:11)

321

“La grande majorité des pays avec lesquels les États-Unis ont signé un accord bilatéral sur la propriété
intellectuelle représente une force économique à la fois insuffisante pour tenir tête à la puissance américaine
et assez significative pour affecter les exportations américaines de licences et de produits brevetés.” (Morin,
2003:553-554)
322
“In May, after nearly a decade of work, the United States and Vietnam concluded a bilateral market
access agreement that opened Vietnam’s market to U.S. products and was essential to Vietnam’s accession to
the WTO. Later in the year, Congress approved the granting of Permanent Normal Trade Relations and
Vietnam formally joined the WTO on January 11, 2007.” (USA, 2007C:3)
323
“The US now seems ready to offer an FTA to almost any nation, provided, of course, that the partner is
willing to accept the US template FTA which involves a great deal of market opening in sensitive areas
including agricultural markets, intellectual property rights and services.” (Baldwin, 2006:1469)
324
“A single state eager to universalize its preferred interest may sponsor and assume the burden of
maintaining a regime; if and when its hegemonical position erodes it will wish to alter or abandon the
regime that once served its interests.” (Haas, 1983:29)
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Sob este destino manifesto, e colhendo frutos de sua atuação em múltiplas frentes,325
inclusive unilaterais,326 os EUA expandem pela via bilateral normas sobre direitos de
propriedade intelectual que não obtiveram consenso na ALCA (Vivas-Eugui, 2003), na
OMC ou na OMPI.327 Difundindo-as em diferentes regiões econômicas, o país finca
padrões mais elevados do que os do Acordo TRIPs em múltiplas áreas geográficas e em
contato com distintos blocos comerciais (Morin, 2003:550-555). À medida que seus
tratados bilaterais se acumulam, solidificam-se as disposições TRIPs Plus neles presentes.

Impressiona a diversidade de normas com esse perfil nos tratados bilaterais dos EUA, que
vão de patentes a direitos conexos aos autorais, tangendo ainda procedimentos aduaneiros,
proteção a dados de testes e prazos de proteção a marcas. O mandato conferido ao Poder
Executivo dos EUA para negociar tais tratados impõe que sejam perseguidas normas
similares às do país; preocupa-se centralmente, porém, com a aplicação e a fiscalização
destes direitos.328 Esta demanda por padronização e transparência impele a negociação
reiterada de cláusulas comuns aos diversos tratados celebrados pelos EUA e consideradas
modelo no que diz respeito a direitos de propriedade intelectual.329

A articulação no nível doméstico dos EUA para o monitoramento das práticas sobre
propriedade intelectual ao redor do mundo movimenta o setor privado há décadas (Smith,
2008:5). A coalizão empresarial que atualmente assessora o USTR (Advisory Committee
for Trade Policy and Negotiations), prevista nas normas estadunidenses, possui

325

“The Administration has used a diverse array of other trade policy tools to protect U.S. intellectual
property overseas. Among them are WTO accession negotiations with Russia and other trading partners,
TIFA negotiations, bilateral discussions of IP issues, the “Special 301” process, U.S. preference programs,
and dispute settlement.” (USA, 2008:20). “Our trade agenda is also focused on concluding and
implementing state-of-the-art free trade agreements (FTA) that open new markets for U.S. agriculture,
goods, and services and extend strong U.S. investment, transparency, and intellectual property protections
abroad.” (USA, 2007A:27-28)
326
Para uma descrição das medidas do SGP estadunidense e das iniciativas “aid for trade” do país, cf. WTO,
Trade Policy Review – Report by the Secretariat: United States (WT/TPR/S/200, 5 May 2008), pp. 19-22,
disponível em <http://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s200-02_e.doc> acesso em 25.03.2009.
327
“The United States seems to have strategically opted for bilateralism as the main route to support U.S.
industry in its relentless campaign to increase the levels of IP protection worldwide.” (Correa, 2004A:93)
328
Cf. Bipartisan Trade Promotion Authority Act of 2002 (H.R. 3005 [107th]), que estabelece entre os
objetivos principais nas negociações sobre propriedade intelectual (art. 4º) “Ensuring that trade agreements
reflect a standard of protection of intellectual property rights similar to that found in United States law” e
“Providing strong enforcement of intellectual property rights, including through accessible, expeditious, and
effective civil, administrative and criminal enforcement mechanisms”.
329
Cf. capítulo 3.4 infra.
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competência técnica e recursos humanos e materiais abundantes,330 bem como um grupo
especializado para discutir direitos de propriedade intelectual (USA, 2008:235). A
organização dos grupos de interesse para os quais tais direitos são candentes manifesta-se
na negociação dos tratados dos EUA – quer bilaterais, quer regionais – e também nas
medidas unilaterais de enforcement empregadas pelo país.331 Segundo Sell (2003:124), o
USTR tem sido “remarkably responsive to the expressed wishes of these key private sector
actors.”

As alianças entre setor empresarial e representação comercial dos EUA resultam, como se
verá abaixo, em criticadas normas sobre propriedade intelectual, consideradas excessivas,
mais rígidas do que as daquele país e mais ambiciosas e complexas do que as consagradas
no plano multilateral.332

3.2.2. CE
Ao lado do EUA, a CE sobressai-se como promotora de tratados bilaterais com cláusulas
TRIPs Plus.333 Os 23 tratados selecionados são todos acordos comerciais,334 negociados
sempre com países em desenvolvimento. Contudo, embora também se espalhem sobre
regiões distantes do globo, organizam-se grosso modo pela expansão da integração
regional européia. Essa tônica, afastadas as exceções do México, do Chile e da África do
Sul, está presente nos acordos bilaterais com países do leste europeu, da Ásia central, do
Oriente Médio e do norte da África. A tabela abaixo enseja a visualização de que a malha
de tratados da CE tem laços próximos, urdidos junto a seus limites físicos:

330

Cf. Sell (2003). O Advisory Committee for Trade Policy and Negotiations é caracterizado por Drahos
(2003:11-12) como um “strategic agenda-setting committee that looks at the broad goals that the US should
pursue in trade negotiations.”
331
A International Intellectual Property Alliance (IIPA) mantém um acompanhamento país a país da
aplicação
das
normas
sobre
direitos
de
propriedade
intelectual
(disponível
em
<http://www.iipa.com/countryreports.html> acesso em 25.02.2009), que fomenta o acionamento das
investigações regulares da Seção 301 e das revisões não cíclicas dos países inseridos na “watch list”.
332
“Powerful and well articulated business interests actively push for standards that erode the flexibilities
left by the TRIPS Agreement, and carefully monitor how much the US government achieves in imposing
TRIPS-plus standards on weaker countries.” (Correa, 2004B:4)
333
Cf. Seuba (2009). “The US was the principal architect of the global regulatory ratchet for intellectual
property, with the EU to a lesser extent also making use of it.” (Drahos, 2003:7)
334
Somados esses 23 tratados, 54 páginas são dedicadas a normas sobre direitos de propriedade intelectual.
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Tabela 5: Tratados com cláusulas TRIPs Plus celebrados pela CE
Data
de
País / território Tratado
Referência
assinatura
Agreement on Trade, Development and CoEC – South
África do Sul
11.10.1999
operation
Africa
Argélia
Euro-Mediterranean Agreement
22.04.2002
EC – Algeria
Armênia
Partnership and Cooperation Agreement
22.04.1996
EC – Armenia
Interim Agreement on Trade and TradeAlbânia
12.06.2006
EC – Albania
related Matters
Autoridade
Euro-Mediterranean Interim Association
24.02.1997
EC – PLO
Palestina
Agreement
EC
–
Azerbaijão
Partnership and Cooperation Agreement
22.04.1996
Azerbaijan
BósniaInterim Agreement on Trade and Trade16.06.2008
EC – Bosnia
Herzegóvina
related Matters
EC
–
Cazaquistão
Partnership and Cooperation Agreement
23.01.1995
Kazakhstan
Chile
Association Agreement
18.11.2002
EC – Chile
Croácia
Stabilisation and Association Agreement
29.10.2001
EC – Croatia
Egito
Euro-Mediterranean Agreement
25.06.2001
EC – Egypt
Geórgia
Partnership and Cooperation Agreement
22.04.1996
EC – Georgia
Israel
Euro-Mediterranean Agreement
20.11.1995
EC - Israel
Jordânia
Euro-Mediterranean Agreement
24.11.1997
EC – Jordan
Interim Agreement on Trade and TradeLíbano
17.06.2002
EC – Lebanon
related matters
EC
–
Macedônia
Stabilisation and Association Agreement
09.04.2001
Macedonia
Marrocos
Euro-Mediterranean Agreement
26.02.1996
EC – Morocco
Economic
Partnership,
Political
México
08.12.1997
EC – Mexico
Coordination and Cooperation Agreement
Interim Agreement on Trade and TradeEC
–
Montenegro
15.10.2007
related matters
Montenegro
Quirguiz
Partnership and Cooperation Agreement
09.02.1995
EC – Kyrgyz
Interim Agreement on Trade and TradeEC
–
Tajiquistão
11.10.2004
related matters
Tajikistan
Tunísia
Euro-Mediterranean Agreement
17.05.1995
EC – Tunisia
EC
–
Uzbequistão
Partnership and Cooperation Agreement
21.06.1996
Uzbekistan

Como se percebe, a CE privilegiou também alianças com países não pertencentes à OMC,
mas interessados em ingressar na organização internacional. Tornaram-se membros
Armênia e Macedônia (em 2003), Quirguiz (em 1998), Jordânia e Geórgia (em 2000).
Argélia, Azerbaijão, Bósnia-Herzegóvina, Cazaquistão, Líbano, Montenegro, Tajiquistão e
Uzbequistão ainda mantêm negociações para a acessão à OMC. Muitos desses países
compunham a União Soviética ou eram galvanizados por sua influência, como as frações
da antiga Iugoslávia ou os países centro-asiáticos.
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Além disso, foram priorizados os acordos com os países do Mediterrâneo: a partir dos
acordos com a Turquia, que resultaram em 1995 na formação de uma união aduaneira,
foram celebrados instrumentos com Israel, Marrocos, Autoridade Palestina, Jordânia,
Egito, Argélia e Líbano.335 O rápido entrelaçamento econômico com esta área de influência
da CE advém de um processo de aproximação política e comercial recente, iniciado nos
anos 1990.336

Comparados aos tratados promovidos pelos EUA, os acordos europeus são mais simples e
diretos (Santa-Cruz, 2007:31-33): “US agreements impose obligations concerning many
more aspects of IP than EC agreements do” (Horn; Mavroidis; Sapir, 2009:56). Suas
cláusulas TRIPs Plus normalmente cingem-se à obrigação de aderir a tratados
internacionais sobre direitos de propriedade intelectual e à previsão de que sejam seguidos
os mais altos padrões internacionais de proteção a esses direitos. Alguns poucos contêm
regras especiais,337 correspondentes, por exemplo, à proteção de indicações geográficas ou
de circuitos integrados. Outros prevêem também normas sobre enforcement de direitos de
propriedade intelectual, em especial no âmbito aduaneiro.338 Essa estratégia foi
desenvolvida, em primeiro lugar, para a harmonização da proteção aos direitos de
propriedade intelectual entre os membros da CE,339 e depois aproveitada em suas
iniciativas bilaterais (Seuba, 2009:7-8), principalmente com vistas a conter a violação dos
direitos de propriedade intelectual das empresas européias (Lamy, 2004:930-931).

Cumpre notar que a CE também se vale, embora em proporção menor, de medidas
unilaterais semelhantes às regulamentadas pelos EUA com a Seção 301. Em suas listas de
países com problemas a serem resolvidos encontram-se China (no nível mais alarmante);
335

Note-se que tais países possuem também acordos entre si e com terceiros países, como a União Árabe do
Maghreb (composta de Marrocos, Argélia, Tunísia, Mauritânia e Líbia) e o Acordo de Agadir (entre
Marrocos, Tunísia, Egito e Jordânia).
336
Cf. descrição do Barcelona Process e da meta de formação de uma Área de Livre Comércio Euro Mediterrânea
até
2010
em
“Mediterranean
region”,
disponível
em
<http://ec.europa.eu/trade/issues/bilateral/regions/euromed/euromed_en.htm> acesso em 25.02.2009.
337
O tratado entre CE e os países da ACP (Cotonou Agreement, art. 46.5, disponível em
<http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/Cotonou_EN_2006_en.pdf> acesso em 25.02.2009), não
selecionado no presente trabalho, possui uma referência a “patentes para invenções de biotecnologia” não
encontrada em outros tratados promovidos pela CE.
338
Cf. a esse respeito “Strategy for the Enforcement of Intellectual Property Rights in Third Countries”
(disponível em <http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2005/april/tradoc_122636.pdf> acesso em 20.03.2009).
339
A harmonização européia sobre enforcement dos direitos de propriedade intelectual tem como marco
jurídico a Diretiva 2004/48/EC do Parlamento Europeu e do Conselho da Europa, de 29.04.2004 (disponível
em <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0048R(01):EN:HTML> acesso
em 20.03.2009).
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Chile, Rússia, Turquia, Ucrânia (no patamar intermediário); Argentina, Brasil, Coréia do
Sul, Filipinas, Indonésia, Malásia, Paraguai, Tailândia e Vietnã (em nível menos agudo de
preocupações).340

3.2.3. EFTA
A EFTA é um bloco regional de livre comércio formado por Islândia, Liechtenstein,
Noruega e Suíça. Terceira maior proponente de tratados bilaterais com cláusulas TRIPs
Plus, a EFTA negociou 13 acordos após 1995, todos comerciais, com países em
desenvolvimento da América do Sul e do Norte, Oriente Médio, África, Europa e sudeste
asiático. A tabela abaixo expõe a diversidade regional dos tratados da EFTA.

Tabela 6: Tratados com cláusulas TRIPs Plus celebrados pela EFTA
País
/
Tratado
território
Autoridade
Interim Agreement between the EFTA States and the
Palestina
PLO for the benefit of the Palestinian Authority
Free Trade Agreement between the EFTA States and
Chile
the Republic of Chile
Cingapura
Colômbia
Coréia do Sul
Croácia
Egito
Jordânia
Líbano
Macedônia
Marrocos
México
Tunísia

Agreement between the EFTA States and Singapore
Free Trade Agreement between the Republic of
Colombia and the EFTA States
Free Trade Agreement between the EFTA States and
the Republic of Korea
Agreement between the EFTA States and the
Republic of Croatia
Free Trade Agreement between the Arab Republic of
Egypt and the EFTA States
Agreement between the EFTA States and the
Hashemite Kingdom of Jordan
Free Trade Agreement between the EFTA States and
the Republic of Lebanon
Free Trade Agreement between the EFTA States and
the Republic of Macedonia
Agreement between the EFTA States and the
Kingdom of Morocco
Free Trade Agreement between the EFTA States and
the United Mexican States
Free Trade Agreement between the States of the
EFTA and the Republic of Tunisia

340

Data de
Referência
assinatura
EFTA
–
30.11.1998
PLO
EFTA
–
26.03.2006
Chile
EFTA
–
26.06.2002
Singapore
EFTA
–
25.11.2008
Colombia
EFTA
–
15.12.2005
Korea
EFTA
–
21.06.2001
Croatia
EFTA
–
27.01.2007
Egypt
EFTA
–
21.06.2001
Jordan
EFTA
–
24.06.2004
Lebanon
EFTA
–
19.06.2000
Macedonia
EFTA
–
19.06.1997
Morocco
EFTA
–
27.11.2000
Mexico
EFTA
–
17.12.2004
Tunisia

Cf.
“IPR
Enforcement
–
the
countries”
disponível
em
<http://ec.europa.eu/trade/issues/sectoral/intell_property/ipr_epc_countries_en.htm> acesso em 25.02.2009.
V. também WTO, Trade Policy Review – Report by the Secretariat: European Communities
(WT/TPR/S/177, 22 January 2007), p. 37, disponível em <http://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s17702_e.doc> acesso em 25.03.2009.
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Não eram membros da OMC na época de celebração dos tratados somente Macedônia (que
acedeu à organização em 2003) e Líbano (que ainda tem status de observador na OMC).

Nota-se, como padrão dos tratados bilaterais negociados pela EFTA, a imposição de
adesão a diversos acordos multilaterais, a previsão de normas substantivas sobre patentes e
dados sigilosos de testes (importantes, principalmente, para a indústria farmacêutica) e
dispositivos sobre a proteção de indicações geográficas de serviços.341

O tratado bilateral entre EFTA e Colômbia desponta como exceção solitária, dentre os
tratados selecionados neste capítulo, no que diz respeito ao atendimento não pontual de
demandas dos países em desenvolvimento.342 Inúmeros pleitos da Colômbia encontram-se
respondidos por cláusulas deste tratado, como diretrizes gerais em atenção a recursos
genéticos e a conhecimentos tradicionais; menção às normas da CDB; valorização das
medidas estatais voltadas à garantia da saúde pública; proteção a direitos autorais morais; e
indicação de exaustão internacional de direitos. Na negociação deste tratado, a Colômbia
logrou “importar” (com redação idêntica) cláusulas protetivas presentes no tratado que
celebrara em 2006 com os EUA.

3.2.4. Suíça
Oito tratados bilaterais da Suíça enquadram-se nos critérios de seleção deste trabalho. Seis
deles foram celebrados com países do leste europeu, que foram repúblicas da União
Soviética ou componentes da antiga Iugoslávia; os outros dois couberam a Japão e Vietnã,
como se verifica na tabela abaixo.

341

“The FTAs signed by the EFTA with developing countries also contains commitments relating to IPRs
enforcement, but formulated in general terms.” (Correa, 2009:58)
342
Apenas no tratado com a Colômbia a EFTA concretamente seguiu os princípios de negociação defendidos
por Meitinger (2006), diretor do Swiss Federal Institute of Intellectual Property: “While it is in the very
nature of free trade negotiations to optimise one's own interests, the EFTA States do not want to force third
countries into accepting and introducing provisions on intellectual property that would be overly
burdensome or an obstacle for the local industries. The idea behind the chapter on intellectual property
rights in free trade agreements is to create a legal environment which is beneficial for both the EFTA States
and the third country concerned.”
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Tabela 7: Tratados com cláusulas TRIPs Plus celebrados pela Suíça
Data
de
País
Tratado
Referência
assinatura
BósniaAccord de commerce et de coopération
11.09.2001
CH – Bosnia
Herzegóvina
économique
Accord de commerce et de coopération
Croácia
12.03.1999
CH – Croatia
économique
Accord de commerce et de coopération
Geórgia
11.03.1999
CH – Georgia
économique
Agreement on Free Trade and Economic
Japão
17.02.2009
CH – Japan
Partnership
Accord de commerce et de coopération
CH
–
Montenegro
21.11.2001
économique
Yugoslavia
Accord de commerce et de coopération
CH
–
Sérvia
21.11.2001
économique
Yugoslavia
Accord de commerce et de coopération
Ucrânia
20.07.1995
CH – Ukraine
économique
Accord sur la protection de la propriété
CH
–
Vietnã
intellectuelle et la coopération dans ce 07.07.1999
Vietnam
domaine

A maioria desses países não pertencia à OMC na época em que o tratado bilateral foi
assinado: Croácia e Geórgia acederam à organização em 2000, Ucrânia em 2008 e Vietnã
em 2007. Montenegro e Sérvia mantêm negociações com esse fito desde 2005.

Os tratados bilaterais da Suíça em regra impõem a adesão a acordos multilaterais; a
proteção de indicações geográficas de serviços; e restrições ao licenciamento compulsório
de patentes. Foge a esse padrão o acordo comercial negociado com o Japão, que possui
dispositivos TRIPs Plus freqüentes nos tratados bilaterais deste país, como os relativos a
matéria patenteável e controle aduaneiro de exportações, bem como normas diversas,
algumas da quais presentes em tratados da EFTA, como complementos à duração de
patentes em casos de necessidade de aprovação pública para comercialização dos produtos
patenteados e prazos mínimos de proteção a direitos autorais e conexos.

Os tratados promovidos pela Suíça combinam-se com os efetivados pela EFTA, da qual o
país faz parte.343 Apenas um país, a Croácia, possui tratados bilaterais com ambas, os quais
apresentam dispositivos muito semelhantes.

343

Cf. WTO, Trade Policy Review – Report by the Secretariat: Switzerland and Liechtenstein
(WT/TPR/S/208,
10
November
2008),
pp.
25-31,
disponível
em
<http://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s208-02_e.doc> acesso em 25.03.2009.
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3.2.5. Japão
O Japão celebrou sete tratados bilaterais com normas sobre direitos de propriedade
intelectual mais rígidas do que as presentes no Acordo TRIPs. Todos esses tratados foram
firmados por membros da OMC e, com exceção da Suíça, por países em desenvolvimento.
Como revela a tabela abaixo, cinco deles estabeleceram liames com países vizinhos do
Japão.

Tabela 8: Tratados com cláusulas TRIPs Plus celebrados pelo Japão
Data
País
Tratado
assinatura
Chile
Strategic Economic Partnership Agreement
27.03.2007
Filipinas

Economic Partnership Agreement

08.09.2006

Indonésia Economic Partnership Agreement
10.08.2007
Malásia
Economic Partnership Agreement
09.12.2005
Agreement on Free Trade and Economic
Suíça
17.02.2009
Partnership
Tailândia Economic Partnership Agreement
03.04.2007
Vietnã
Economic Partnership Agreement
24.12.2008

de

Referência
Japan – Chile
Japan
–
Philippines
Japan – Indonesia
Japan – Malaysia
CH – Japan
Japan – Thailand
Japan – Vietnam

Nesses tratados, a padronização de procedimentos e formulários e outras simplificações
para pedidos de registro de direitos de propriedade intelectual são recorrentes, assim como
imperativos de cooperação técnica e normas sobre enforcement de direitos de propriedade
intelectual no plano aduaneiro (a exemplo dos tratados bilaterais da CE). Também estão
presentes dispositivos sobre gestão de direitos digitais (DRM), proteção a circuitos
integrados e matéria patenteável (com imposição de patentes de software e de
microorganismos).

Em paralelo aos esforços bilaterais, ainda incipientes se comparados aos de outros países
do Pacífico, o Japão tem desempenhado papel proeminente nas organizações internacionais
que lidam com direitos de propriedade intelectual. A atuação nos planos multilateral
(OMC, OMPI, UPOV, G8, APEC, OCDE) e bilateral (EUA, CE, China e Coréia do Sul)
para a proteção “dos direitos das empresas japonesas” em outros países é um imperativo
declarado da política externa japonesa (MOFA, 2008). Embora possua um SGP robusto,344
o Japão não vincula a concessão de benefícios a condições sobre direitos de propriedade
intelectual.
344

Cf. WTO, Trade Policy Review – Report by the Secretariat: Japan (WT/TPR/S/211, 14 January 2009), pp.
27-29, disponível em <http://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s211-02_e.doc> acesso em 25.03.2009.
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3.2.6. México
O México, como Chile e Cingapura, aliou-se comercialmente a dezenas de países, de todos
os continentes, por meio de tratados comerciais bilaterais.345 Após o término da Rodada
Uruguai, porém, cláusulas sobre direitos de propriedade intelectual mais amplas do que as
do Acordo TRIPs foram incluídas em apenas quatro desses tratados, listados na tabela
abaixo.

Tabela 9: Tratados com cláusulas TRIPs Plus celebrados pelo México
País
/
Data
de
Tratado
Referência
organização
assinatura
Economic
Partnership,
Political
CE
08.12.1997
CE – Mexico
Coordination and Cooperation Agreement
Chile
Tratado de Libre Comercio
17.04.1998
Mexico – Chile
Mexico
–
Nicarágua
Tratado de Libre Comercio
18.12.1997
Nicaragua
Mexico
–
Uruguai
Tratado de Libre Comercio
15.11.2003
Uruguai

Nos tratados do México, há cláusulas TRIPs Plus sobre adesão a tratados multilaterais,
duração de marcas, direitos autorais e conexos, matéria patenteável e enforcement de
direitos de propriedade intelectual no plano aduaneiro. Tais normas, muitas vezes,
distanciam-se do que seria esperado como demanda das partes, tendo em vista sua
condição de países predominantemente importadores de tecnologia.

3.2.7. Austrália
Como revela a tabela abaixo, a Austrália possui atualmente quatro tratados bilaterais com
cláusulas TRIPs Plus, dois deles com países geográfica e economicamente próximos, um
com o Chile e um com os EUA.

Tabela 10: Tratados com cláusulas TRIPs Plus celebrados pela Austrália
Data
de
País
Tratado
Referência
assinatura
345

Cf. WTO, Trade Policy Review – Report by the Secretariat: Mexico (WT/TPR/S/195, 7 January 2008), p.
25, disponível em <http://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s195-02_e.doc> acesso em 25.03.2009, para
quem “The large number of trade agreements signed by Mexico gives rise to some concern regarding the
complexity and cost of their administration by the authorities and economic agents.”

121

Chile

Australia – Chile Free Trade Agreement
Singapore – Australia Free Trade
Cingapura
Agreement
United States – Australia Free Trade
EUA
Agreement
Australia – Thailand Free Trade
Tailândia
Agreement

30.07.2008
17.02.2003

Australia – Chile
Australia
–
Singapore

18.05.2004

US – Australia

05.07.2004

Australia
Thailand

–

Os tratados com Chile e EUA são mais abrangentes; tratam de diversos direitos de
propriedade intelectual e abrigam obrigações mais elevadas do que as encontradas no
Acordo TRIPs. Os demais contêm somente obrigações relacionadas com a adesão a
tratados multilaterais sobre direitos de propriedade intelectual e com o controle aduaneiro
de exportações.

3.3. Negociações assimétricas

Barganhas democráticas entre Estados soberanos dependem de três requisitos
fundamentais: representação de todos os interessados, informação plena sobre as
conseqüências da negociação, e não-dominação de qualquer das partes, isto é, ausência de
recursos coercitivos (Drahos, 2002:163-164).346 Todavia, no caso de tratados bilaterais, a
assimetria entre as partes costuma demolir tais pressupostos para a ocorrência de barganhas
democráticas antes mesmo de se aventar sua possibilidade.347 A hipossuficiência de um
país em desenvolvimento pouco industrializado para negociar com os Estados Unidos, por
exemplo, é flagrante.

Dificilmente os resultados das negociações de tratados bilaterais deixam de carregar a
marca indelével da assimetria entre as partes, por vários motivos. A importância de
produtos ou serviços caros às economias menores tende a ser diminuta nas pautas
comerciais dos países com economias maiores e mais diversificadas; ademais, a
internacionalização de suas empresas inclina até mesmo os setores naturalmente centrados
no mercado interno a apoiarem iniciativas de liberalização comercial ousadas. A

346

Sobre as condições formais para que negociações internacionais respeitem os interesses da comunidade
internacional, cf. Simma (1994:325-331).
347
Essa discussão não se opõe à definição clássica do tratado internacional como fruto da manifestação de
vontade dos Estados (Kelsen, 1953:132-134), formalmente adequada aos tratados bilaterais deste capítulo.
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experiência com tais tratativas e a abundância de recursos humanos e materiais, finalmente,
alavanca o desnível das mesas de negociação.

Nesse esteio, o tamanho do mercado é a medida do poder dos Estados que se empenham
em negociações comerciais – quer bilaterais, quer multilaterais (Barton et al., 2006:10-12).
Além de partirem de situações iniciais mais vantajosas no que tange às variáveis expostas,
os países dotados de maiores mercados podem utilizar a coerção econômica para modificar
o objeto das negociações, alterando a perspectiva de ganho, ou para anunciar penalidades
econômicas, alterando o prognóstico de prejuízos, dos demais negociadores (Drezner,
2007:57-58). Em síntese, a dinâmica de formação de esquemas de cooperação
internacional pode ser afetada, decisivamente, pelos atores mais poderosos, principalmente
quando os as diferenças entre os negociadores são mais acentuadas.348

Durante a negociação do Acordo TRIPs, por exemplo, os desequilíbrios de poder
prejudicaram os requisitos para que as barganhas fossem efetivamente democráticas
(representação, informação plena e não-dominação).349 No âmbito bilateral, os interesses
dos países em que predomina a exportação de propriedade intelectual têm prevalecido, na
forma de maiores extensão e rigidez conferidas à proteção dos direitos de propriedade
intelectual, como se constatou do exame dos tratados selecionados nesta dissertação.

O atual quadro de acordos bilaterais e de negociações em curso explica-se em grande parte
pelo insucesso na cristalização de novas normas no plano multilateral. Os desdobramentos
da instauração do Conselho do TRIPs, palco para uma série de demandas dos países em
desenvolvimento, contribuíram para a sedimentação das normas da OMC sobre
propriedade intelectual. A insatisfação com o alongamento das discussões da Rodada Doha
e com o estabelecimento de uma pauta desatrelada dos interesses comerciais de suas
empresas impulsionou, porém, o recurso dos EUA e de outros países desenvolvidos a
tratados bilaterais.350 Como conseqüência, os países em desenvolvimento passaram a
enfrentar, principalmente nos anos 2000, múltiplas frentes de negociação simultâneas:

348

“Powerful states seek to construct international political economies that suit their interests and their
ideologies.” (Keohane, 2005:136)
349
Cf. capítulo 2.4 supra.
350
“Shifting from bilaterals to multilaterals has been at the centerpiece of US strategy for the last 20 years
and has proven to be highly effective.” (Drahos, 2003:13)
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Whenever they are successful in mounting resistance in one forum such as the
TRIPS Council, they encounter a forum-shifting response in which the US shifts
the negotiating agenda from that forum to another. The global intellectual
property ratchet is precisely the product of this centrally co-ordinated strategy of
forum shifting. (Drahos, 2003:11)

A mudança de foros de negociação é problemática não apenas por intensificar as
assimetrias entre os Estados, mas também por estilhaçar as pautas coletivas compartilhadas
pelos países em desenvolvimento.351 Nos tratados bilaterais, é freqüente a combinação de
compromissos semelhantes ou mais rigorosos do que os presentes no Acordo TRIPs com a
renúncia a flexibilidades albergadas pelas normas da OMC.

O ideal para os países menos desenvolvidos seria lidar coletivamente com as propostas
normativas relacionadas a direitos de propriedade intelectual. Mas é extremamente
sedutora a perspectiva de ganhos de curto prazo com maior acesso a mercados. A escolha
entre tais ganhos e uma incerta estratégia coletiva, semelhante à observada para qualquer
tratado bilateral de investimento, é equiparada por alguns autores ao dilema do prisioneiro.
A proliferação de acordos bilaterais, prejudicial aos interesses gerais dos países não
desenvolvidos, tende a prevalecer porque a estratégia auto-interessada de qualquer dos
Estados indica a defecção (Guzman, 1998:666-7).352

Países menores, com pauta comercial menos diversificada, embora tenham resistência
inicial a aderir a tratados de livre comércio, não enxergam prejuízo em integrar muitos
deles após a adesão original (e têm incentivos para isso, pois não precisam,
necessariamente, estender a cláusula da nação mais favorecida a todos os membros a

351

“By switching to bilateralism, the United States can also prevent less developed countries from reopening
the TRIPS negotiations with a better bargaining position” (Yu, 2004:395); “Of course, bilateralism splinters
any developing country coalition and may make it difficult to negotiate on a broad development platform.
This is a key value of a bilateral strategy.” (Okediji, 2004:144); “It is apparent that such a strategy
encompasses ‘dividing’ developing country coalitions and negotiating with those nations willing to
compromise.” (Mercurio, 2006:221)
352
O autor aponta, amparado por levantamento empírico amplo, a existência no campo dos tratados de
investimento de um “apparent paradox of the LDC struggle against the Hull Rule as customary international
law and the simultaneous embracing of BITs that mandate even stricter investment protections.” (Guzman,
1998:669). Fink e Maskus (2005:8) notam que não há comprovação de que a adoção de tratados de
investimento aumenta os níveis de investimento estrangeiro nos países em desenvolvimento signatários.
Sobre a proliferação desses tratados, cf. Sacerdoti (1997:291-302).
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OMC).353 Por esse motivo, a expansão de tratados bilaterais conta com esforços
organizados não apenas dos países desenvolvidos, mas também de Estados que optaram
por assumir o papel de pólos de trânsito comercial internacional, como México (que possui
mais de 40 tratados bilaterais de livre comércio), Chile e Cingapura. Suíça, Noruega e
Islândia, membros da EFTA, vêm igualmente adotando esta estratégia, tendo em vista não
integrarem a CE (Baldwin, 2006:1484-1485).

Ao aderir a esses tratados bilaterais, os países em desenvolvimento acatam barganhas em
setores pouco sofisticados, como agricultura e produtos têxteis (Rajkumar, 2005:459-460).
Outros países signatários de tratados bilaterais consentem com a introdução de novas
normas sobre propriedade intelectual por não as tomarem como importantes para os
interesses nacionais.354 Há, ainda, países que agem por coerção dos interessados na
ampliação dos patamares de proteção aos direitos de propriedade intelectual. Esses três
motivos, evidentemente, não são explicações excludentes para a assunção de tais
obrigações.

A estratégia dos atores dominantes, como os EUA, responde à reivindicação por coerência
nas negociações internacionais.355 A fragmentação dos negociadores permite o
estabelecimento de um padrão especial de proteção aos direitos de propriedade intelectual
que, no decorrer do tempo, torna-se referência. Com isso, esmorece o relativo otimismo
quanto às tratativas entre Estados, presente na clássica afirmação de Henkin (1979:35):

even a powerful state cannot impose its will, at will, in peaceful negotiation: it
cannot take all and give little; it cannot lightly discriminate in its relations with
different states; it cannot disregard standards that prevail between other states.

Nessa moldura, esforços ditos de “harmonização”, conhecidos como TRIPs Plus,
permearam as normas internacionais surgidas após 1994, especialmente advindas de

353

“[The ‘Enabling Clause’] formalised the practice of exempting poor nations from the reciprocity principle
in MTNs [Multilateral Trade Negotiations]. It also disabled most of the GATT’s discipline for the developing
nations, so perhaps it should have been called the Disabling Clause.” (Baldwin, 2006:1479)
354
Muitos países “consider these agreements inconsequential to their key national interests” (Yu, 2004:396).
355
Ao discutir os conflitos entre EUA e Inglaterra decorrentes da importância do petróleo na balança de
pagamentos da última, Keohane (2005:167, grifos nossos) afirma: “Seeking to build its own world system, the
United States had to be concerned not only about the effects of its own actions on its partners, but also about
the effects on third parties of any bilateral deals that it might make. The nets of interdependence cast by a
hegemon also entangle itself.”
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acordos bilaterais. Os termos dos capítulos de propriedade intelectual desses tratados, com
raras exceções, são ditados pelos países proponentes expostos acima, que lançam mão de
cláusulas padronizadas, referenciadas muitas vezes em acordos multilaterais, para gestar
direitos de propriedade intelectual protegidos muito além do mínimo exigido pelo Acordo
TRIPs, incorporando padronizações da OMPI, exigência de patamares mais elevados e
restrições às salvaguardas previstas no Acordo TRIPs (Rosenberg, 2004:221). Em larga
medida, são engessadas faculdades do plano multilateral, como a duração da proteção a
direitos autorais e conexos, a forma de proteção de variedades de plantas, a utilização do
licenciamento compulsório de patentes, a utilização, para pesquisa e desenvolvimento, de
informações associadas a direitos de propriedade intelectual vigentes (como informações
de testes de eficácia e segurança de medicamentos por produtores de genéricos), entre
outros (Smith, 2008:14-16). E são reforçadas as prerrogativas dos titulares de direitos de
propriedade intelectual para a proteção desses direitos, em vários casos com o sacrifício
das flexibilidades constantes do Acordo TRIPs.

Essa solidificação dos direitos de propriedade intelectual, reconhecida pela própria
OMC,356 não possui precedentes.357 Em que pesem as vantagens ínsitas às negociações
bilaterais, traduzidas por adaptação da liberalização comercial de forma precisa às
realidades das partes,358 é nítido que as barganhas não se esgotam apenas em normas
pertinentes ao comércio entre os dois países envolvidos na negociação. O interesse de um
deles em harmonizar determinadas normas, como direitos de propriedade intelectual, pode,
por si só, motivar a inclusão desse tópico na pauta de negociações.359

356

O secretariado da organização apontou, por exemplo, que “due to the FTAs with Australia, New Zealand
and the United States, there have been important changes in the framework of intellectual property rights”.
Cf. WTO, Trade Policy Review – Report by the Secretariat: Singapore (WT/TPR/S/202, 9 June 2008), p. 31,
disponível em <http://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s202-02_e.doc> acesso em 25.03.2009.
357
“the new bilateralism, while similar in form, serves a different agenda from the old bilateralism which
relied principally on commercial agreements as a means to stabilize, formalize and advance interests
ostensibly mutual to the contracting parties” (…) “it is probably the TRIPS Agreement that is the aberration
in international intellectual property law, and not the recent spates of bilateral and regional agreements.”
(Okediji, 2004:130)
358
“The politically optimal structure of a given bilateral FTA depends upon the comparative advantages of
the two nations and the particular political strengths of various interest group at the time the deal is signed.”
(Baldwin, 2006:1499)
359
Essa inclusão pode ser perversa para os países em desenvolvimento menos preparados para manipular
direitos de propriedade intelectual elevados, inclusive porque as barganhas tarifárias funcionam por período
limitado, sendo benéficas apenas enquanto não há nova iniciativa de liberalização comercial pelo país
desenvolvido, ao passo que as obrigações relativas a direitos de propriedade intelectual são permanentes
(Fink; Reichenmiller, 2007:8).
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Em muitos casos, contudo, a duração do processo bilateral de negociação não atende aos
interesses mais prementes no plano doméstico dos países proponentes, quer por resistência
interna nos países para os quais a elevação de tais direitos não é oportuna, quer pela
resistência internacional concertada em oposição a padrões elevados de proteção (que
depende de alianças entre atores diversos, como Estados, organizações não governamentais
e setores industriais que prezam o acesso a bens intelectuais) (Drahos, 2002:174-176). O
prolongamento das negociações bilaterais também tem o condão, nessa situação, de
“empurrar” as iniciativas de produção de normas para foros distintos do bilateral.360

3.3.1. Tratados de investimento
Exemplo clássico de tratados bilaterais em que a assimetria entre as partes desequilibra a
negociação, os tratados bilaterais de investimento vêm incorporando também referências
simples a respeito de propriedade intelectual, assim como os acordos de início de
negociações para a elaboração de tratados de livre comércio (Fink; Reichenmiller, 2007:7).
Abbott, Cottier e Gurry (1999:488-491) notam que os costumes internacionais jamais
foram argüidos para a proteção da propriedade intelectual de estrangeiros contra
expropriações; para os autores, é notável que o princípio da compensação pronta, plena ou
equitativa não se aplique diretamente a direitos de propriedade intelectual.

Com esse quadro em vista, os tratados bilaterais de investimento por vezes inserem os
direitos de propriedade intelectual em seu rol de proteção.361 Com isso, há dúvidas sobre
possível restrição ao licenciamento compulsório de determinados direitos, pois tal medida
poderia ser considerada expropriação – definida de maneira abrangente nos tratados de
invesimento –, exigindo, nos termos desses tratados, compensação pelo justo valor de
mercado (fair market value) (Correa, 2004B:15-16). Em muitos tratados de investimento,
há exclusão expressa, do rol de medidas expropriatórias, das licenças compulsórias
autorizadas pelas normas do Acordo TRIPs.362

360

Cf. capítulos 2.5.2 supra e 3.4 infra.
Cf. tratado bilateral de investimentos entre Jordânia e EUA (art. 1.d.5), disponível em <http://20012009.state.gov/documents/organization/43565.pdf> acesso em 24/02/2009.
362
Cf. por exemplo o tratado modelo de proteção a investimentos estrangeiros utilizado pelo Canadá,
disponível em <http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/assets/pdfs/2004FIPA-model-en.pdf> acesso em 24.02.2009. O NAFTA (art. 1110.7) também possui tal exceção.
361
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Como a qualificação de direitos de propriedade intelectual como investimento também
ocorre em inúmeros tratados de livre comércio,363 a ressalva para licenças compulsórias
evita restrição indevida sobre esta flexibilidade.364 Nesse sentido, nota-se que apenas um
dos tratados bilaterais de livre comércio assinado pelos EUA silencia a respeito da isenção
do tratamento dado a expropriações.365

Enquadrar direitos de propriedade intelectual como investimento, porém, possibilita que os
titulares de simples expectativas de direito (marcas e patentes ainda não concedidas, por
exemplo), ou de know-how, reivindiquem reparação sobre os valores nelas investidos, o
que pode ter efeitos perversos sobre as políticas públicas associadas à proteção nacional
aos direitos de propriedade intelectual e, em alguns casos, ao desenvolvimento tecnológico
e ao acesso à cultura (Correa, 2004B:6; South Centre, 2005; Biadgleng, 2006).366

3.3.2. Obrigações TRIPs Plus
As principais obrigações adicionais ou diversas das presentes no Acordo TRIPs,
encontradas nos tratados bilaterais listados neste capítulo estão dispostas a seguir. Meras
menções a determinados direitos de propriedade intelectual367 ou previsões de menor
importância, como dispositivos sobre registro da topografia de circuitos integrados, a
obrigação de registro de marcas olfativas ou auditivas, o prazo de duração de desenhos
industriais e medidas de repressão à concorrência desleal, não foram analisadas. Também
não se examinou a presença, em tratados bilaterais, de listas com indicações geográficas a
serem reconhecidas e protegidas pelas partes (presentes, por exemplo, em tratados

363

Além dos tratados de livre comércio tratados neste capítulo, outros inserem os direitos de propriedade
intelectual na definição de investimento. Cf. acordo de livre comércio entre Canadá e Colômbia (art. 838),
disponível
em
<http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accordscommerciaux/assets/pdfs/En%2008%20Colombia%20FTA.pdf> acesso em 24.02.2009. Note-se que referido
acordo excepciona as licenças compulsórias dos efeitos a expropriações (art. 811.5).
364
Cf., por exemplo, US – Peru (art. 10.7.5) e Australia – Singapore (art. 9.4).
365
US – Vietnam, cap. IV, art. 1.1.e. Fink e Reichenmiller (2007:7) indagam: “if Vietnam were to issue a
compulsory license in case of a national emergency, could the patent holder challenge such a decision as an
act of investment expropriation?”
366
Os acordos que qualificam direitos de propriedade intelectual como investimento podem ser tratados
como TRIPs Plus porque se aplicam a “rights not covered by the TRIPS Agreement, and incorporate the
national treatment principle without the exceptions provided for under international IPR treaties.” (Correa,
2004B:28)
367
Tratado bilateral entre Chile e China, por exemplo, menciona DRM e restrições às exceções a direitos
autorais e conexos, sem porém especificar quaisquer comandos normativos (cf. tratado disponível em
<http://www.direcon.cl/index.php?accion=china_esp> acesso em 28.03.2009).

128

negociados por CE, EFTA, Suíça, México e Chile) ou de procedimentos especiais para a
proteção de indicações geográficas não previstos no Acordo TRIPs (CIPR, 2002:88-89).

3.3.2.1. Marcas e indicações geográficas
No que diz respeito a marcas e indicações geográficas,368 três obrigações mais amplas do
que prevê o Acordo TRIPs foram observadas nos tratados bilaterais analisados: prazo de
duração das marcas superior ao previsto no plano multilateral,369 primazia de marcas sobre
indicações geográficas,370 e proteção a indicações geográficas de serviços.371 As tabelas
abaixo sintetizam essas previsões:

Tabela 11: Marcas e indicações geográficas – EUA, México e Austrália
Relação entre marcas
Tratado
Duração marca
indicações geográficas
US - Australia
art. 17.2.9
art. 17.2.12.v
US - Bahrain
art. 14.2.10
art. 14.2.13
US - Cambodia (IPRs)
art. 16.4
US - Chile
art. 17.5.4/ 17.6.7
art. 17.4.10
US - Colombia
art. 16.2.11
art. 16.3.2
US - Korea
art. 18.2.12
art. 18.2.15.a
US - Laos
art. 17.8
US - Morocco
art. 15.2.10
art. 15.3.2
US - Nicaragua (IPRs)
art. 5.8
US - Oman
art. 15.2.11
art. 15.2.14.a
US - Panama
art. 15.2.9
art. 15.3.7
US - Peru
art. 16.2.11
art. 16.3.2
US - Vietnam
art. 6.8
US - CAFTA
art. 15.2.9
art. 15.3.7
Mexico – Chile
art. 15.19
Mexico – Nicaragua
art. 17.23
Mexico – Uruguai
art. 15.18
Australia - Chile
art. 17.15

368

Abbott e Correa (2007:16-19) sinalizam que os EUA negociaram com Omã e Panamá proteção mais
elevada a marcas e indicações geográficas do que exige o Acordo TRIPs, sem, contudo, analisar em detalhes
o teor dessa proteção.
369
O Acordo TRIPs exige a duração mínima de sete anos (art. 18).
370
O Acordo TRIPs não trata desta relação de forma absoluta (art. 24.5).
371
O Acordo TRIPs exige apenas a proteção de indicações geográficas de produtos (art. 22).
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e

Tabela 12: Indicações geográficas – EFTA e Suíça
Tratado
Indicações geográficas de serviços
EFTA - Singapore
anexo XII.5.1
EFTA - Croatia
anexo VII.3
EFTA - Jordan
anexo VI.3
EFTA - Lebanon
anexo V.6
EFTA - Macedonia
anexo V.3
EFTA - Morocco
anexo V.3.2
CH - Bosnia
anexo art. 3
CH - Croatia
anexo art. 3
CH - Yugoslavia
anexo art. 3
CH - Ukraine
anexo art. 3

Como se observa, a previsão de duração mínima de 10 anos para as marcas é renitente nos
tratados bilaterais negociados pelos EUA e pelo México. A prioridade de marcas sobre
indicações geográficas, a seu turno, é imposta apenas nos tratados promovidos pelos EUA.
Por fim, a proteção a indicações geográficas de serviços é exclusiva dos acordos
negociados por Suíça e EFTA.372

Esses dispositivos, embora sobretudo atrelados a pautas comerciais dos países
desenvolvidos, não são especialmente daninhos à economia e às políticas públicas dos
países em desenvolvimento.

3.3.2.2. Direitos autorais e conexos

Os direitos autorais e conexos são objeto de inúmeras normas presentes nos tratados
bilaterais selecionados. Se o Acordo TRIPs for tomado como parâmetro, esses tratados
impressionam pela amplitude e rigidez das previsões: o prazo mínimo de duração dos
direitos autorais e conexos é fixado em patamares elevados;373 a circunvenção à proteção
tecnológica de conteúdos protegidos (DRM) é tornada ilícita, segundo os padrões da
legislação estadunidense (Chander, 2006:212-216);374 as exceções normalmente permitidas
ao exercício dos direitos autorais e conexos são cingidas por diretrizes mais rígidas do que
as presentes na Convenção de Berna e no Acordo TRIPs;375 prevê-se a opção, pelos países
372

Note-se que, no tratado EFTA – Lebanon, a obrigação assumida pelo Líbano é de tomar “every effort”
para prever em sua legislação a proteção às indicações geográficas de serviços.
373
O Acordo TRIPs exige a duração mínima de 50 anos contados da primeira publicação da obra protegida
(art. 12). A título ilustrativo, note-se que o tratado US – Laos (art. 15.4) impõe proteção por 75 anos contados
da primeira publicação.
374
O Acordo TRIPs não trata de DRM (cf. Parte II, Seção 1).
375
O Acordo TRIPs restringe limitações e exceções a “certain special cases which do not conflict with a
normal exploitation of the work and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the right
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signatários, de exaustão nacional de direitos;376 os sinais de satélite tornam-se
protegidos;377 são previstas regras sobre emissões por radiodifusão;378 e cria-se presunção
de que os direitos autorais e conexos argüidos em juízo não estão em domínio público.379
Esses dispositivos encontram-se arrolados na tabela abaixo:

holder” (art. 13). No tratado celebrado por EUA e Austrália há menção a este tópico de forma positiva, isto é,
com a afirmação expressa de que as flexibilidades da legislação nacional serão preservadas (art. 17.4.10.c);
este também é o único acordo que menciona exceções a direitos autorais e conexos celebrado entre dois
países desenvolvidos.
376
Dentre os tratados selecionados, EFTA – Colombia (art. 6.15.2) reafirma a possibilidade de escolha dos
signatários quanto ao regime de exaustão de direitos.
377
O Acordo TRIPs não trata de proteção a sinais de satélite (cf. Parte II).
378
O Acordo TRIPs permite que os radiodifusores não tenham controle pleno sobre suas emissões, desde que
os direitos autorais sobre o conteúdo emitido sejam protegidos (art. 14.3). Nos acordos bilaterais, além da
garantia de exclusividade, há procedimentos especiais para garantir essa proteção (cf. US – CAFTA, anexo
15.11).
379
O Acordo TRIPs não trata de ônus da prova com relação ao domínio público (cf. Parte II, Seção 1).
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Tabela 13: Direitos autorais
Tratado
Duração
US - Australia
art. 17.4.4
US - Bahrain
art. 14.4.4
US - Cambodia (IPRs)
art. 13.5
US - Chile
US - Singapore
art. 16.4.4
US - Colombia
art. 16.5.5/16.6.7
US - Korea
art. 18.4.4
US - Jordan
US - Laos
art. 15.4
US - Morocco
art. 15.5.5
US - Nicaragua (IPRs)
art. 3.4
US - Oman
art. 15.4.4
US - Panama
art. 15.5.4
US - Peru
art. 16.5.5/16.6.7
US - Vietnam
art. 4.4
US - CAFTA
art. 15.5.4
CH - Japan
art. 114.8/9/10
Japan – Philippines
Japan – Indonesia
Japan – Thailand
Japan – Vietnam
Mexico – Chile
art. 15.14
Mexico – Nicaragua art. 17.19.8/ 17.23
Mexico – Uruguai
art. 15.13
Australia - Chile
art. 17.27

DRM
art. 17.4.7
art. 14.4.7
art. 17.7.5
art. 16.4.7
art. 16.7.4
art. 18.4.7
art. 4.13
art. 15.5.8
art. 15.4.7
art. 15.5.7
art. 16.7.4
art. 15.5.7

Exceções
art. 17.4.10.a/17.6.3.c
art. 14.4.10.a/14.6.3.c
art. 13.6/7
art. 17.7.3
art. 16.4.10
art. 16.7.8
art. 18.4.10.a/18.6.3.c
art. 4.16
art. 15.5/15.9
art. 15.5.11.a/15.7.3.c
art. 3.5/3.9
art. 15.4.10.a/ 15.6.3.c
art. 15.5.10.a/ 15.7.3.c
art. 16.7.8
art. 4.5/ 4.9
art. 15.5.10.a/ 15.7.3.c

Exaustão nacional

art. 13.2.a/13.8.b

art. 4.11
art. 15.2.a/15.6.b
art. 15.5.2
art. 3.2.a/3.6.b

art. 4.2.a/ 4.6.b

Sinais de satélite
art. 17.7
art. 14.7
art. 14
art. 17.8
art. 16.6
art. 16.8
art. 18.7
art. 16
art. 15.8
art. 4
art. 15.7
art. 15.8
art. 16.8
art. 5
art. 15.8

art. 126.2
art. 115.4
art. 133.2/3
art. 89.2

Radiodifusão
art. 17.4.10.b
art. 14.4.10.b

Presunção
art. 17.11.4
art. 14.10.4

art. 16.4.2.b
art. 16.7.9
art. 18.4.10.b

art. 17.11.6.b
art. 16.9.6
art. 16.11.5
art. 18.10.3
art. 4.27

art. 15.5.11.b

art. 15.11.4

art. 15.4.10.b
art. 15.5.10.b
art. 16.7.9

art. 15.10.4
art. 15.11.5.b
art. 16.11.5

art. 15.5.10.b

art. 15.11.5.b

art. 115.3

art. 17.19.7/ 17.24
art. 15.12.2
art. 17.28
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art. 15.12
art. 17.31
art. 15.11
art. 17.33

art. 17.35

Os EUA incluem na maior parte de seus tratados bilaterais cláusulas TRIPs Plus inscritas
na seara dos direitos autorais e conexos. O país é o único a impor a exaustão nacional de
direitos,380 e é acompanhado somente pelo tratado entre Austrália e Chile no
estabelecimento de uma presunção processual contrária ao domínio público – que aloca os
custos de identificação dos direitos autorais e conexos na sociedade, em lugar de os dirigir
ao pretenso titular de direitos. Os EUA também lideram a proteção a sinais de satélite,
preconizada por Austrália e Chile, a previsão de DRM, presente nos tratados do Japão e da
Austrália, e a redução do campo de exceções legítimas aos direitos autorais e conexos,
também efetivada pelos tratados de Austrália e México.

As obrigações ora descritas são grosso modo negativas para os países importadores de bens
e serviços vinculados a direitos autorais e conexos. Todas elas dificultam a manipulação
dos bens intelectuais, primeiramente por imporem novos custos de transação a seu acesso,
mas também porque tendem a favorecer as empresas já consolidadas nos mercados
pertinentes, com a elevação de barreiras à entrada de novos competidores (CIPR,
2002:106-109; Smith, 2008:66-67).

Dispositivos sobre direitos morais, não tratados na tabela acima, também podem ser
considerados TRIPs Plus, embora representem mais uma divergência de tradições jurídicas
do que a expressão de interesses comerciais localizáveis em um ou outro país. Dois
tratados selecionados nesta dissertação impõem o respeito a tais direitos.381

3.3.2.3. Patentes e dados de testes

Ao contrário de direitos autorais e conexos, naturalmente associados a algumas indústrias,
as patentes potencialmente servem a todos os campos econômicos. Os contornos dos
sistemas nacionais de patentes, entretanto, podem mais bem atender a interesses
determinados, conforme as regras específicas previstas, por exemplo, para a utilização das
informações presentes nos pedidos de patente.

380

Sobre os efeitos comerciais da exaustão nacional, cf. capítulo 4.2.2 infra.
Os tratados EFTA – Colombia (art. 6.8.2) e CH – Japan (art. 114.5/6/7) dispõem sobre os direitos morais
de paternidade e de integridade, relacionados tanto com direitos autorais quanto com direitos conexos.

381
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Os tratados bilaterais analisados revelam justamente esse direcionamento: neles abundam
dispositivos especiais para patentes farmacêuticas; estão presentes, também, comandos
para o patenteamento de software, assim como obrigações de proteção a microorganismos,
espécies de plantas e outros elementos biotecnológicos. Por óbvio, tais regras foram
promovidas, principalmente, nos tratados dos países de origem das grandes empresas dos
setores que se valem de proteção patentária ou da comercialização exclusiva de seus
produtos ou serviços por outros fatores.

As normas sobre patentes e dados de testes presentes nos tratados bilaterais examinados,
nesse sentido, tratam de inúmeras questões. Em primeiro lugar, abordam a matéria
patenteável, seja estipulando exaustivamente as matérias que não recebem proteção
patentária, seja prescrevendo determinadas matérias às quais tal proteção não pode ser
denegada.382 Exemplo do primeiro caso é a previsão expressa de que microorganismos não
são patenteáveis, sem, porém, permitir-se que também não sejam objeto de patente os
métodos terapêuticos; com redação que aparentemente concede flexibilidade aos
signatários do tratado, consegue-se diminuir o rol de itens não patenteáveis. Exemplo do
segundo caso é a obrigação de se patentear software.
Em segundo lugar, são previstas restrições ao licenciamento compulsório de patentes.383
Três mecanismos são utilizados para reduzir o alcance desse mecanismo nas legislações
domésticas. Há uma inversão do que dispõe o Acordo TRIPs: no lugar de uma autorização
ampla, as licenças compulsórias passam a ser permitidas somente em determinadas
situações, definidas taxativamente.384 Além disso, há vedações ou limitações à
transferência de know-how.385 Por fim, prevê-se obrigação de reparação “razoável e
integral” (reasonable and entire), no lugar de simplesmente “adequada” (adequate), como
indica o Acordo TRIPs.

382

O Acordo TRIPs tem uma cláusula de exclusão geral de patenteabilidade, fundada em “ordem pública e
moralidade” (art. 27.2), além de um rol adicional, taxativo, de exclusões (art. 27.3). Cf. CIPR (2002:115116).
383
O Acordo TRIPs já prescreve uma série de requisitos para a outorga de licenças compulsórias (art. 31).
Não obstante, as flexibilidades de decisão nacional a respeito de situações de emergência nacional e de abuso
de poder econômico, reiteradas na Declaração de Doha sobre TRIPs e Saúde Pública (par. 5.b/c), são
reduzidas por algumas cláusulas dos tratados bilaterais selecionados neste trabalho.
384
Nos EUA, as licenças compulsórias são corriqueiramente utilizadas como medidas de estímulo à
concorrência (elas estão presentes, ademais, em vários instrumentos normativos).
385
“Without access to know how the commercial value of access to a patent is often worth much less to a
licensee.” (Drahos, 2003:10)
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Em terceiro lugar, no campo das aprovações para comercialização, tais tratados aportam
quatro modificações: (i) estendem a duração das patentes, em casos de atraso na concessão
pelo órgão de registro ou de demora na autorização para comercialização pelo órgão de
controle (sanitário ou ambiental, entre outros);386 (ii) prevêem a exclusividade dos dados
de testes desses mesmos órgãos, a perdurar por cinco anos ou mais (simulando uma
extensão de prazo patentário);387 (iii) restringem os usos possíveis para tais dados;388 e (iv)
estabelecem vínculo entre a proteção patentária e a autorização de um produto, ou seja,
impõem a verificação da existência e do status de eventual patente antes da autorização
para entrada no mercado, pelo órgão público de controle (Correa, 2004A:88).389 Há uma
indução, portanto, à modificação das competências de cada agência ou órgão público, pois
normalmente a análise para a concessão de patentes e a análise para a autorização para que
um produto ou serviço seja ofertado no mercado são claramente cindidas.390
Finalmente, alguns tratados propugnam pela exaustão nacional de direitos.391 As tabelas
abaixo exibem essas prescrições:

386

O Acordo TRIPs não trata de extensões ao prazo de duração das patentes por atrasos de órgãos
governamentais (cf. Parte II, Seção 5).
387
O Acordo TRIPs não impõe um prazo de proteção fixo para as informações decorrentes de dados de testes
requeridos pelas autoridades regulatórias responsáveis pela análise de produtos farmacêuticos ou agrícolas
(art. 39.3). “Data exclusivity, if granted, may become a substitute for patent protection for many products
and nullify, in practice, their right to keep in the public domain products for which patents were not
recognized under pre-TRIPS legislation.” (Correa, 2004A:84). Ademais, segundo o Acordo TRIPs precisam
ser protegidas apenas informações sobre “new chemical entities”, mas alguns tratados bilaterais ampliam essa
proteção (o art. 4.22 do tratado US – Jordan, por exemplo, ao definir “new chemical entity” abrange novos
usos de entidades químicas conhecidas).
388
O Acordo TRIPs não define quais usos das informações decorrentes de testes de aprovação para mercado
são considerados ilegítimos, o que é legado aos membros da OMC (art. 39.3). Cf. Watal (2001:200-201). Na
prática, as restrições atrasam a entrada de genéricos no mercado farmacêutico ou de agrotóxicos, pois
impõem altos custos e a repetição de testes para a entrada de genéricos no mercado (CIPR, 2002:50). Esses
males são alargados quando a restrição recai também sobre as informações do registro do produto em outro
mercado que não o do país que protege os dados de testes (Mercurio, 2006:227).
389
O Acordo TRIPs não obriga os membros da OMC a procederem à verificação do status da patente antes
da concessão de autorização para o mercado. “The linkage system is clearly a TRIPS-plus obligation nonexistent under Article 28 of the TRIPS” (Correa, 2004A:90). Sendo os direitos de propriedade intelectual
direitos privados, seria natural que os custos de informação e de acesso à Justiça fossem alocados sobre seus
titulares, no lugar de serem as autoridades públicas de áreas diversas encarregadas de investigar e
eventualmente até mesmo punir os infratores. “The newly delegated role of the regulatory authority as an
‘enforcer’ of a private right is therefore a significant benefit to the rights holder.” (Mercurio, 2006:225)
390
O caso brasileiro é singular: a ANVISA atua durante o processo de análise para concessão das patentes,
sediado no INPI (o que gera, inclusive, sério desgaste político nesses órgãos). Cf. Lei 9.279/1996, art. 229-C.
391
Como visto supra, o Acordo TRIPs faculta aos membros a opção pela exaustão internacional ou nacional
de direitos (art. 6). Cf. capítulo 4.2.2 infra.
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Tabela 14: Patentes
Tratado
US - Australia
US - Bahrain
US - Cambodia
(IPRs)
US - Chile
US - Singapore
US - Colombia
US - Korea
US - Jordan
US - Laos
US - Morocco
US
- Nicaragua
(IPRs)
US - Oman
US - Panama
US - Peru
US - Vietnam
US - CAFTA
EFTA - Chile
EFTA - Singapore
EFTA - Colombia
EFTA - Korea
EFTA - Croatia
EFTA - Jordan
EFTA - Macedonia
EFTA - Morocco
EFTA - Tunisia

Matéria
patenteável
art. 17.9.2
art. 14.8.1/2

art. 16.7.1
art. 18.8.2
art. 18
art. 15.9.1/2

Duração
art. 17.9.8/ 17.10.3
art. 14.8.6/ 14.9.3

Licença Compulsória Exaustão nacional
art. 17.9.7
art. 17.9.4

art. 18.4
art. 17.9.6/ 17.10.2.a
art. 16.7.7/8/ 16.8.3/ 16.8.4.a
art. 16.9.6.b/c
art. 18.8.6
art. 23.a
art. 18.2/ 18.10
art. 15.9.7/ 15.10.3

art. 17.6

art. 7.2
art. 7.3
art.
15.8.1.b/
15.8.2
art. 15.8.6/7
art. 15.9.6
art. 16.9.6.b/c
art. 7.2
art. 7.10
art. 15.9.6
anexo XII.3.b
anexo XII.3.b.i
art. 6.9.2/3
art. 6.9.5
anexo XIII.2.a anexo XII.2.b
anexo VII.3
anexo V.3

art. 16.7.6

art. 20
art 18.8
art. 15.9.4
art. 7.9

art. 7.8

anexo VII.3
anexo VI.3
anexo V.3
anexo V.3.1

anexo V.3.a
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Tratado
CH - Bosnia
CH - Croatia
CH - Georgia
CH - Japan
CH - Yugoslavia
CH - Ukraine
Japan – Indonesia
Japan – Malaysia
Japan – Thailand
Japan – Vietnam
Mexico – Uruguai

Matéria
patenteável

art. 117.2/3

Duração
anexo art. 3

art. 117.5/6
anexo art. 3

Licença Compulsória Exaustão nacional
anexo art. 3
anexo art. 3
art. 10
anexo art. 3
anexo art. 3

art. 112.1
art. 119.2
art. 120.3
art. 86.1
art. 15.23.3/4
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Tabela 15: Dados de testes
Tratado
Exclusividade de dados
US - Australia
art. 17.10.1/2
US - Bahrain
art. 14.9.1/2
US - Cambodia
(IPRs)
art. 19.5.b/c
US - Chile
art. 17.10.1
US - Singapore
art. 16.8.1/2
US - Colombia
US - Korea
US - Jordan
US - Laos
US - Morocco
US
- Nicaragua
(IPRs)
US - Oman

art. 16.10.1/ 16.10.2.b
art. 18.9.1/2
art. 22
art. 20.5
art. 15.10.1/2

US - Panama

art. 15.10.1/2
art.
16.10.2.a/b/c/d
art. 9.6
art. 15.10.1
anexo XII.4.2
art. 6.11.2/3
anexo XIII.3
anexo V.4
anexo V.4
art. 121.2

US - Peru
US - Vietnam
US - CAFTA
EFTA - Chile
EFTA - Colombia
EFTA - Korea
EFTA - Lebanon
EFTA - Tunisia
CH - Japan

art. 9.6
art. 15.9.1/2

Vínculo com aprovação
art. 17.10.4
art. 14.9.4

art. 19.5.a
art. 17.9.4
art. 16.7.5
art.
16.10.2.a
art. 18.8.5
art. 19
art. 20.6
art. 15.9.6

art. 17.10.2.b/c
art. 16.8.4.b/c
art. 16.10.3.b
art. 18.9.5
art. 23.b
art. 15.10.4

art. 15.9.4
art.
15.10.4.a/b
16.10.1/ art.
16.10.4.a/b
art. 15.10.2

Restrição a testes
art. 17.9.6
art. 14.8.5

16.9.5/

art. 9.5
art. 15.8.5
15.10.3.b/c/
art. 15.9.5
16.10.3.b/c/
art. 16.9.5
art. 9.5
art. 15.9.5
anexo XII.4.1

art. 121.1

Novamente, os EUA destoam dos demais proponentes de tratados bilaterais por incluírem
em sua pauta de negociações todas as disposições além do Acordo TRIPs no que tange a
patentes e dados de testes. O país é o único a firmar tratados com obrigações de vínculo
entre a proteção patentária e a autorização para comercialização392 e de exaustão nacional
de direitos. Além disso, protegem os dados de testes em proporção muito superior aos
tratados bilaterais de EFTA e Suíça, cujo setor privado interno também apresenta
demandas contumazes na área de patentes farmacêuticas.393 O resultado mais notório
dessas medidas é a postergação da entrada de genéricos nos mercados farmacêutico e
agroquímico, entre outros (Fink; Reichenmiller, 2007:2-3).

392

Correa (2004A:93) assinala que o vínculo entre a situação da patente e a autorização para comercialização
de um produto de outro agente econômico vai além das próprias normas dos EUA. Cf. Baker (2004:708710).
393
O USTR já incluiu, na Seção 301, muitos países que não conferiam proteção adequada (ou seja,
exclusividade) para os dados de testes (Correa, 2004A:85).
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No que diz respeito a matéria patenteável, os tratados bilaterais dos EUA vão além do
Acordo TRIPs394 tanto ao utilizarem um rol de exclusões reduzido395 quanto ao
determinarem que determinadas matérias sejam patenteadas.396 Além das normas cogentes,
estipula-se também que as partes envidarão “esforços razoáveis” (reasonable efforts) para
que plantas sejam objeto de patente;397 o tratado entre EFTA e Colômbia repete essa
fórmula.398 Tais dispositivos, com impactos em regra negativos para agricultores de países
em desenvolvimento (CIPR, 2002:63-66), entram em choque com as normas dos inúmeros
países que excluem expressamente da proteção patentária animais e plantas, a exemplo de
Argentina, Brasil, Canadá, China, Israel e México (Arup, 2000:230-231; Sell, 2003:140142). Outros proponentes de tratados bilaterais, como Japão, EFTA e México, também
incluem disposições sobre matéria patenteável em suas negociações.399
As restrições ao licenciamento compulsório de patentes, presentes nos tratados de EUA,400
EFTA e Suíça, atenuam o poderio desse mecanismo, presente na maioria dos países (Arup,
2000:234), como instrumento de pressão sobre as empresas farmacêuticas ou,
eventualmente, como ferramenta para a defesa da concorrência e a repressão ao abuso do
poder econômico.401 O resultado da restrição a licenças compulsórias, “together with
additionally imposed long periods of marketing exclusivity and restraints on parallel
394

“the US has relentlessly pushed in TRIPS and subsequent bilateral agreements what the US Supreme
Court has declared to be its domestic position, namely that anything under the sun is patentable.” (Drahos,
2003:14). Cf. decisão da Suprema Corte dos EUA Diamond v Chakrabarty, 206 USPQ 193, 200 (1980).
395
US – Australia, por exemplo, não alberga a exclusão do art. 27.3.b do Acordo TRIPs (plantas, animais,
processos biológicos); US – Singapore repete os artigos 27.2 e 27.3.a, omitindo a exclusão permitida pelo art.
27.3.b do Acordo TRIPs. “Article 27.3(b) of TRIPS has been bypassed in other words.” (Drahos, 2003:9)
396
US – Jordan (art. 18) prevê o patenteamento de métodos de fazer negócios e de software; US – Vietnam
(art. 7.2.c) dispõe que devem ser patenteadas as espécies de plantas não protegidas como variedades vegetais
no formato da UPOV. Abbott e Correa (2007:20) assinalam a obrigação de patentear software nos tratados
dos EUA com Camboja e Omã. Para crítica às patentes de software, cf. Story (2004:25-26).
397
Cf. US – Chile (art. 17.9.2); US – Colombia (art. 16.9.2); US – Panama (art. 15.9.2); US – Peru (art.
16.9.2); e US – CAFTA (art. 15.9.2).
398
Cf. EFTA – Colombia (art. 6.9.3.b).
399
A título ilustrativo, os tratados do Japão com Indonésia e com Vietnã impõem o patenteamento de
software (respectivamente, art. 112,1 e 86.1), ao passo que o tratado com a Malásia obriga o patenteamento
de microorganismos (art. 119.2). O tratado entre EFTA e Tunísia possui rol de exceções mais reduzido do
que o Acordo TRIPs (anexo V.3.a).
400
Os EUA também aperfeiçoaram atos internacionais simples voltados unicamente à garantia dessa
restrição, em patente benefício dos titulares de direitos de propriedade intelectual e em detrimento das
legítimas motivações de interesse público para a concessão de licenças compulsórias. Cf. Bahamas Letter of
Understanding
on
the
Copyright
Act
and
Regulations,
disponível
em
<http://tcc.export.gov/Trade_Agreements/All_Trade_Agreements/exp_002776.asp> acesso em 24.02.2009.
401
“Ao emitir uma licença compulsória, um governo autoriza a produção e comercialização de uma versão
genérica mais barata de um medicamento patenteado, sob a condição de que o laboratório autorizado pague
uma pequena taxa de licenciamento ao detentor da patente. Uma licença desse tipo, ou mesmo a mera
ameaça de emiti-la, costuma fazer com que o preço do medicamento em questão caia de modo substancial
no país em questão.” (Pogge, 2008:131).
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importation, would be to limit the possibilities opened by the Doha Declaration” (EPO,
2007:60).

3.3.2.4. Medidas de enforcement

Mecanismos voltados à aplicação e à fiscalização dos direitos de propriedade intelectual
são fundamentais para a eficácia das previsões substantivas sobre tais direitos. Nesse
esteio, os tratados bilaterais visados neste capítulo possuem disposições diversas do que
prevê o Acordo TRIPs sobre indenizações;402 controle alfandegário de exportações;403 e
ação ex officio das aduanas nacionais no que tange à fiscalização de bens a serem
exportados.404 A tabela abaixo lista esses dispositivos:405

Tabela 16: Medidas de enforcement
Tratado
indenização
US - Australia
art. 17.11.6/7/8
US - Bahrain
art. 14.10.6/7/8
US - Cambodia (IPRs) art. 20.2.e/f/g
US - Chile
art. 17.11.8
US - Singapore
art. 16.9.8/9/10
US - Colombia
art. 16.11.7/8/9
US - Korea
art. 18.10.5/6/7
US - Jordan
art. 4.24/25
US - Laos
art. 23.2.d/e/f/ 23.3
US - Morocco
art. 15.11.6/7/8
US - Nicaragua (IPRs) art. 12.2.d/e/f/ 12.3
US - Oman
art. 15.10.6/7/8
US - Panama
art. 15.11.7/8/9
US - Peru
art. 16.11.7/8/9
art. 12.2.d/e/f/ 12.3/
US - Vietnam
12.6
US
Vietnam
(Copyright)
US - CAFTA
art. 15.11.7/8/9
CH - Japan
art. 124.3/4
Japan – Chile
402

controle de exportações
art. 17.11.23
art. 14.10.24
art. 21
art. 17.11.21.c
art. 16.9.20
art. 16.11.24
art. 18.10.23
art. 26
art. 15.11.24
art. 15
art. 15.10.24
art. 15.11.24
art. 16.11.24

ação ex officio
art. 17.11.21/22
art. 14.10.22/23
art. 21.11
art. 17.11.19/20
art. 16.9.18/19
art. 16.11.22/23
art. 18.10.21/22
art. 4.26
art. 26.11
art. 15.11.22/23
art 15.11
art. 15.10.22/23
art. 15.11.22/23
art. 16.11.22/23

art. 15

art. 15.11

art. 6.1.c
art. 15.11.24
art. 119.3.f/ 123
art. 164.1

art. 15.11.22/23
art. 123.1

O Acordo TRIPs prevê que as indenizações ao titular do direito de propriedade intelectual violado devem
ser adequadas (art. 45.1), e que as autoridades judiciais possam fixar custos de sucumbência (art. 45.2), sendo
facultada a imposição de ônus adicionais (como honorários advocatícios).
403
O Acordo TRIPs dispõe sobre a supervisão de direitos de propriedade intelectual no plano alfandegário
(Parte III, Seção 4), sem, contudo, impor o controle sobre as mercadorias a serem exportadas.
404
O Acordo TRIPs não obriga a atuação ex officio das aduanas (art. 58). Em alguns tratados essa atuação é
prevista, somente, com respeito a bens importados – um exemplo desse tratamento está no acordo entre
China e Chile (art. 11.4) (disponível em <http://www.direcon.cl/index.php?accion=china_esp> acesso em
28.03.2009). Tal previsão, muito próxima do que estipula o Acordo TRIPs, não será abordada em detalhes.
405
Cf. Correa (2009) para discussão aprofundada sobre as medidas de enforcement constantes de acordos
TRIPs Plus.
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Tratado
Japan – Indonesia
Japan – Malaysia
Japan – Thailand
Mexico – Chile
Mexico – Nicaragua
Mexico – Uruguai
Australia - Chile
Australia - Singapore
Australia - Thailand

indenização

controle de exportações
art. 119
art. 125
art. 138

art. 15.30/15.33
art. 17.27.2.d/e/f
art. 15.41/ 15.44
art. 17.36.2/3

ação ex officio

art. 138.4
art. 15.43

art. 17.30
art. 15.54
art. 17.39.2/3
art. 4
art. 1303

Os tratados dos EUA valem-se igualmente das três cláusulas mencionadas, ao passo que
Japão e Austrália priorizam o controle sobre bens em trâmite de exportação. Cumpre notar
que as previsões de ação ex officio e outros controles de bens em exportação favorece
centralmente os titulares de direitos de propriedade intelectual que atuam em diversos
países.406 Tais titulares, em regra, são agentes econômicos exportadores de produtos e
serviços impregnados por bens intelectuais, situados na maior parte dos casos nos países
desenvolvidos.

Em alguns casos, as obrigações aduaneiras alcançam bens em trânsito, em evidente
excesso com relação ao Acordo TRIPs e contrariedade ao impulso fundamental da OMC
para a liberalização comercial (Fink; Reichenmiller, 2007:4). Por fim, aponta-se que
muitas das cláusulas relacionadas com enforcement incluídas em tratados TRIPs Plus
foram “the subject of earlier, but failed, attempts by the EU and/or the US to incorporate
them in WTO rules, against the wishes of developing countries” (Horn; Mavroidis; Sapir,
2009:43).

3.3.2.5. Adesão a tratados internacionais

A adesão a tratados internacionais, preconcebida como manifestação soberana de vontade
estatal, também se dá por imposição de um terceiro acordo internacional. Esse é o caso dos
muitos dispositivos presentes nos tratados bilaterais sob análise que exigem a adesão a
tratados multilaterais sobre direitos de propriedade intelectual ou a observância de algumas

406

Tratados não abordados neste capítulo, como os resultantes de processos de acessão à OMC, lidam
também com obrigações a respeito do controle aduaneiro de exportações. Cf. “U.S. Russia Bilateral Market
Access
Agreement
Side
Letter
on
IPR”,
19/11/2006,
p.
4
(disponível
em
<http://www.ustr.gov/assets/World_Regions/Europe_Middle_East/Russia_the_NIS/asset_upload_file148_10
011.pdf> acesso em 24.02.2009). Cf. também USA (2006:2).
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de suas previsões.407 Nas tabelas a seguir, que procuram sintetizar tais obrigações, não são
listadas as imposições de respeito ao próprio Acordo TRIPs ou ao tratado de constituição
da OMPI.408

407

Nos países em que a adesão a tratados internacionais depende de aprovação do Congresso, como no
Brasil, a imposição indireta verificada nos tratados bilaterais está sujeita a contestação procedimental, além
de debate sobre o mérito do tratado internacional multilateral com o qual o Poder condutor das relações
internacionais se comprometeu.
408
Note-se, porém, que o Protocolo de Madrid foi listado em conjunto com o Acordo de Madrid original,
ainda que haja menções separadas a esses instrumentos.
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Tabela 17: Tratados previstos nos acordos bilaterais dos EUA
Tratado
PCT
Bruxelas
Madrid
US - Australia
US - Bahrain
US - Cambodia (IPRs)
US - Chile
US - Singapore
US - Colombia
US - Korea
US - Jordan
US - Laos
US - Morocco
US - Nicaragua (IPRs)
US - Oman
US - Panama
US - Peru
US - Vietnam
US - CAFTA

art. 17.1.2.a
art. 14.1.2.a

art. 17.1.2.b art. 17.1.2.c
art. 14.1.2.b art. 14.1.2.c

art. 17.1.2
art.
16.1.2.a.v
art. 16.1.3.a

art. 17.1.3.c
art.
16.1.2.a.i
art. 16.1.2.a

art. 18.1.3.a
art. 4.2*

art. 18.1.3.d art. 18.1.3.e
art. 4.2*
art. 13.2.e
art. 15.1.2.b art. 15.1.2.c
art. 1.2.e
art. 15.1.2.b art. 15.1.2.c
art. 15.1.2.c art. 15.1.4.c*
art. 16.1.2.a art. 16.1.4.c*
art. 1.3.e
art. 15.1.4.a art 15.1.6.c*

art. 15.1.2.a
art. 15.1.2.a
art. 15.1.2.d
art. 16.1.3.a
art. 15.1.3.a

art. 17.1.4.c*
art.
16.1.2.c.ii*
art. 16.1.4.c*

Budapest

UPOV

TLT

art. 17.1.2.d
art. 14.1.2.d

1991 - art. 17.1.2.e
1991 - art. 14.1.2.e
art. 11.1.d
1991 - art. 17.1.3.a

art. 17.1.2.f
art. 14.1.2.f

art. 16.1.2.b
art. 18.1.3.f

art. 15.1.2.d
art. 15.1.2.d
art. 15.1.2.e
art. 16.1.2.b
art. 15.1.3.b
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1991 - 16.1.2.a.ii
1991 - art. 16.1.3.c
1991 - art. 18.1.3.g
1991 - art. 4.1.b
art. 13.2.d
1991 - art. 15.1.2.e
art. 1.2.d
1991 - art. 15.1.2.e
1991 - art. 15.1.3.a
1991 - 16.1.3.c
art. 1.3.d
art. 15.1.5

Paris
art.
17.1.2.g

Berna
art.
17.1.2.h

art. 11.1.c

art. 11.1.b

art.
18.1.3.b

art.
18.1.3.c

art. 13.2.c

art. 13.2.b

art. 1.2.c

art. 1.2.b

art. 1.3.c

art. 1.3.b

art. 17.1.3.b
art.
16.1.2.b.ii
art. 16.1.3.b
art. 18.1.3.h

art. 15.1.2.f
art. 15.1.2.f
art. 15.1.3.b
art. 16.1.3.b
art. 15.1.4.b

Tabela 17: Tratados previstos nos acordos bilaterais dos EUA (continuação)
Tratado
US - Australia
US - Bahrain
US - Cambodia
(IPRs)
US - Chile
US - Singapore
US - Colombia
US - Korea
US - Jordan
US - Laos
US - Morocco
US - Nicaragua
(IPRs)
US - Oman
US - Panama
US - Peru
US - Vietnam
US - CAFTA

WCT
art. 17.1.4
art. 14.1.2.g

WPPT
art. 17.1.4
art. 14.1.2.h

Hague
art. 17.1.5*
art. 14.1.3.b*

PLT
art. 17.1.5*
art. 14.1.3.a*

WKM

art. 17.1.4.b*
art. 16.1.2.c.i*
art. 16.1.4.b*
art. 18.1.4.b*

art. 17.1.4.a*

art. 17.2.9
art. 16.1.2.b.i

Geneva

Singapore

art. 14.2.9.a
art. 11.1.a

art. 16.1.2.a.iii
art. 16.1.2.c
art. 18.1.3.i
art. 4.1.c

art. 16.1.2.a.iv
art. 16.1.2.d
art. 18.1.3.j
art. 4.1.d

art. 15.1.2.g

art. 15.1.2.h

art. 15.1.3.b*

art. 15.1.3.a*

art. 15.1.2.g
art. 15.1.2.a
art. 16.1.2.c

art. 15.1.2.h
art. 15.1.2.b
art. 16.1.2.d

art. 15.1.3.b*
art. 15.1.4.b*
art. 16.1.4.b*

art. 15.1.3.a*
art. 15.1.4.a*
art. 16.1.4.a*

art. 15.1.2.a

art. 15.1.2.b

art 15.1.6.b*

art 15.1.6.a*

Nice

art. 16.1.4.a*
art. 18.1.4.a*

art. 16.3.e
art. 17.2.12*

art. 18.1.4.c*

art. 16.2.10.a
art. 18.2.11.a

art. 4.1.a
art. 13.2.a

art. 17.7
art. 15.2.9.a

art. 1.2.a

art. 5.7
art. 15.2.10.a
art. 15.2.8.a
art. 16.2.10.a
art. 6.7
art. 15.2.8.a

art. 1.3.a

144

Tabela 18: Tratados previstos nos acordos bilaterais da CE
Tratado
PCT
Madrid
Budapest
EC - South Africa art. 46.3.c
art. 46.3.a
art. 46.5.d
EC - Albania
anexo IV.2
anexo IV.2
anexo IV.2
EC - Algeria
anexo 6.2
anexo 6.1/2
anexo 6.1
EC - Armenia
anexo II.3
anexo II.1/3
anexo II.1
EC – Azerbaijan anexo II.3
anexo II.1/3
anexo II.1
EC - Bosnia
anexo VI.2
anexo VI.1/2
anexo VI.1
EC – Kazakhstan anexo III.3
anexo III.1/3
anexo III.1
EC - Chile
art. 170.b.iv
art. 170.d.i*/ii* art. 170.c.iii
EC - Croatia
anexo VIII.1
anexo VIII.1
EC - Egypt
anexo VI.1
anexo VI.1/2
anexo VI.1
EC - Georgia
anexo II.3
anexo II.1/3
anexo II.1
EC - Israel
anexo VII.1
anexo VII.1
anexo VII.1
EC - Jordan
anexo VII.2
anexo VII.1
anexo VII.1
EC - Lebanon
anexo 2.2
anexo 2.2
anexo 2.2
EC - Macedonia anexo VII.2
anexo VII.1/2 anexo VII.1
EC - Morocco
anexo 7.1
anexo 7.3
anexo 7.1
EC - Mexico
EC - Montenegro
EC - Kyrgyz
EC - Tajikistan
EC - Tunisia
EC - Uzbekistan

declaração CE
anexo VI
anexo II.3
anexo II.3
anexo 7.1
anexo V.3

declaração CE
anexo VI
anexo II.1/3
anexo II.1
anexo V.1/3

declaração CE
anexo VI
anexo II.1
anexo 7.1
anexo V.1

UPOV
1978 - art. 46.5.c
1991 - anexo IV.1
1991 - anexo 6.3
1991 - anexo II.1
1991 - anexo II.1
1991 - anexo VI.1
1991 - anexo III.1
art. 170.a.v
1991 - anexo VI.1
1991 - anexo II.1
1991 - anexo VII.3
1991 - anexo VII.1
1991 - anexo 2.2
1991 - anexo VII.1
1991 - anexo 7.1
1991 - declaração CE
1991 - anexo VI
1991 - anexo II.1
1991 - anexo II.1
1991 - anexo 7.1
1991 - anexo V.1
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TLT

anexo 6.1

anexo VI.1
art. 170.c.iv

anexo 2.2

declaração
CE
anexo VI
anexo II.3

Paris
art. 46.5.e
anexo IV.2
anexo 6.2
anexo II.3
anexo II.3
anexo VI.2
anexo III.3
art. 170.a.ii
anexo VIII.1
anexo VI.2
anexo II.3
anexo VII.3
anexo VII.5
anexo 2.1
anexo VII.2
anexo 7.3

Berna
art. 46.5.b
anexo IV.2
anexo 6.2
anexo II.1
anexo II.1
anexo VI.2
anexo III.1
art. 170.a.iii
anexo VIII.1
anexo VI.2
anexo II.3
anexo VII.1
anexo VII.1
anexo 2.1
anexo VII.2
anexo 7.3

declaração CE
anexo VI
anexo II.3
anexo II.3
anexo 7.3
anexo V.3

declaração CE
anexo VI
anexo II.1
anexo II.3
anexo 7.3
anexo V.1

WCT
art. 46.5.f
anexo IV.1
anexo 6.1

anexo VI.1
art. 170.b.ii
anexo VIII.1

anexo VI

Tabela 18: Tratados previstos nos acordos bilaterais da CE (continuação)
Tratado
EC - South
Africa

WPPT

Hague

anexo IV.2
EC - Albania
anexo 6.1
EC - Algeria
EC - Armenia
EC – Azerbaijan
EC - Bosnia
EC –
Kazakhstan
EC - Chile
EC - Croatia
EC - Egypt
EC - Georgia
EC - Israel
EC - Jordan
EC - Lebanon
EC - Macedonia
EC - Morocco

anexo
anexo VI.1 VI.1

art.
170.b.iii
anexo
VIII.1

EC - Mexico
EC anexo VI
Montenegro
EC - Kyrgyz
EC - Tajikistan
EC - Tunisia
EC - Uzbekistan

PLT

Geneva

Rome

Nice

art. 46.3.b

art. 46.5.a

Strasbourg Vienna

anexo
IV.2

anexo IV.1

anexo IV.2
anexo 6.1
anexo II.1
anexo II.1

anexo IV.2
anexo 6.2
anexo II.1
anexo II.1

anexo IV.2

anexo
VI.1

anexo VI.1

anexo VI.1

anexo VI.2

anexo VI.1 anexo VI.1

anexo III.1

anexo III.1

art. 170.a.iv

art. 170.b.i

anexo VIII.1
anexo VI.1
anexo II.1
anexo VII.2
anexo VII.1

anexo VIII.1
anexo VI.1
anexo II.1
anexo VII.3
anexo VII.1
anexo 2.1
anexo VII.2
anexo 7.3

art. 170.c.i
anexo
VIII.1

anexo VII.2 anexo VII.2
anexo 7.1
declaração
CE
anexo VI

EPC

anexo VI anexo VI

anexo VI
anexo II.1
anexo II.1
anexo 7.1
anexo V.1

anexo VI.1

Locarno

Bruxelas

anexo
anexo VI.2 VI.2

art.
art. 170.b.v 170.d.iii*

art. 170.c.ii

anexo VI

anexo VI

declaração CE
anexo VI
anexo II.1
anexo 7.1
anexo V.1
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anexo VI

anexo VI

anexo VI

Tabela 19: Tratados previstos nos acordos bilaterais da EFTA
Tratado
EFTA - Chile
EFTA - Singapore
EFTA - Colombia
EFTA - Korea
EFTA - Croatia
EFTA - Egypt
EFTA - Jordan
EFTA - Lebanon
EFTA - Macedonia
EFTA - Morocco
EFTA - Mexico
EFTA - Tunisia

PCT
anexo XII.2.2

Madrid
anexo XII.2.4*

Budapest
anexo XII.2.3

UPOV
anexo XII.2.2

art. 6.4.2.c

art. 6.4.4

art. 6.4.2.a

art. 6.4.2.b

anexo V.2.2.d
anexo VI.2.2
anexo V.2.2
anexo V.2.2
anexo V.2.3
anexo XXI.2.3
anexo V.2.2

anexo VII.2.2
anexo V.2.2.e
anexo VI.2.2
anexo V.2.2
anexo V.2.2
anexo V.2.3
anexo XXI.2.3
anexo V.2.2

anexo V.2.2.b
anexo VI.2.2
anexo V.2.2
anexo V.2.2
anexo XXI.2.2

anexo VII.2.2
anexo V.2.2.a
anexo VI.2.2
anexo V.2.2
anexo V.2.2
anexo V.2.2

Paris
anexo XII.2.1
anexo XII.2.1
art. 6.4.1.a
anexo XIII.1.1.b
anexo VII.2.1
anexo V.2.1.b
anexo VI.2.1
anexo V.2.1
anexo V.2.1
anexo V.2.1
anexo XXI.2.1
anexo V.2.1

Berna
anexo XII.2.1
anexo XII.2.1
art. 6.4.1.b
anexo XIII.1.1.c
anexo VII.2.1
anexo V.2.1.c
anexo VI.2.1
anexo V.2.1
anexo V.2.1
anexo V.2.1
anexo XXI.2.1
anexo V.2.1

Tabela 19: Tratados previstos nos acordos bilaterais da EFTA (continuação)
Tratado
EFTA - Chile
EFTA Singapore
EFTA - Colombia
EFTA - Korea
EFTA - Croatia
EFTA - Egypt
EFTA - Jordan
EFTA - Lebanon
EFTA Macedonia
EFTA - Morocco
EFTA - Mexico
EFTA - Tunisia

WCT
anexo XII.2.2

WPPT
anexo XII.2.2

Hague
anexo XII.2.4*

WKM

anexo XII.2.2
art. 6.4.3.b
anexo XIII.1.2.b

anexo XII.2.2
art. 6.4.3.a
anexo XIII.1.2.a

anexo XII.2.2
art. 6.4.5

anexo XII.6*

anexo V.2.3*

anexo V.2.3*

anexo XXI.2.4*
anexo V.2.2

anexo XXI.2.4*
anexo V.2.2

Geneva

anexo V.2.3*

Rome
anexo XII.2.1

Nice
anexo XII.2.2

art. 6.4.1.c
anexo XIII.1.2.c
anexo VII.2.1
anexo V.2.2.f
anexo VI.2.2
anexo V.2.1

art. 6.6.2

anexo V.2.3
anexo XXI.2.1
anexo V.2.2

anexo V.2.2
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anexo V.2.2.c
anexo VI.2.2

anexo V.2.2
anexo XXI.2.3

Tabela 20: Tratados previstos nos acordos bilaterais da Suíça
Tratado
CH - Bosnia
CH - Croatia
CH - Georgia
CH - Japan
CH - Yugoslavia
CH - Ukraine
CH - Vietnam

PCT

Madrid

Budapest

anexo art. 2.2
art. 107.3.c

anexo art. 2.2
art. 10.6
art. 107.3.g

UPOV
anexo art. 2.2
anexo art. 2.1

TLT

art. 107.3.e

anexo art. 4.2
anexo art. 1

anexo art. 4.2
anexo art. 1

anexo art. 4.2
anexo art. 2*

1991 - art. 107.3.f / art. 118
anexo art. 2.2
anexo art. 4.2
anexo art. 1

Paris
anexo art. 2.1
anexo art. 2.1
art. 10.5.2
art. 107.3.h
art. 107.3.b
anexo art. 2.1
anexo art. 2.1
anexo art. 2* anexo art. 1

Berna
anexo art. 2.1
anexo art. 2.1
art. 10.5.3
art. 107.3.k
anexo art. 2.1
anexo art. 2.1
anexo art. 1

WCT

art. 107.3.n

Tabela 20: Tratados previstos nos acordos bilaterais da Suíça (continuação)
Tratado
CH - Bosnia
CH - Croatia
CH - Georgia

WPPT

Hague

CH - Japan
CH Yugoslavia
CH - Ukraine
CH - Vietnam

art. 107.3.o art. 107.4.c*

PLT

WKM

Geneva

Singapore

anexo art. 2.2
art. 10.6*
art.
art. 107.4.a* art. 115.3 art. 107.3.m 107.4.b*

Rome
anexo art. 2.2
anexo art. 2.1
art. 10.5.4

Nice

Strasbourg ISG

art. 107.3.l

art. 107.3.i

art. 107.3.d art. 107.3.j

anexo art. 2.2
anexo art. 2.1
anexo art. 1

anexo art. 4.2
anexo art. 2*

anexo art. 2*

Tabela 21: Tratados previstos nos acordos bilaterais do Japão
Tratado
Japan – Chile
Japan – Indonesia
Japan – Malaysia
CH - Japan
Japan – Thailand
Japan – Vietnam

PCT

Madrid
art. 106.3.a*

art. 107.3.c art. 107.3.g

Budapest

UPOV
1991 - art. 162
1991 - art. 106.3.c/ art. 116

art. 107.3.e 1991 - art. 107.3.f / art. 118
1991 - art. 90*
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TLT

Paris

Berna

WCT

WPPT

art. 115.1

art. 115.1

art. 115.2

art. 107.3.h art. 107.3.b art. 107.3.k art. 107.3.n art. 107.3.o
art. 122.4.c art. 122.4.b

Tabela 21: Tratados previstos nos acordos bilaterais do Japão (continuação)
Tratado
Hague
PLT
WKM
Geneva
Singapore
Rome
Japan – Chile
Japan – Indonesia
art. 106.3.b*
Japan – Malaysia
CH - Japan
art. 107.4.c* art. 107.4.a* art. 115.3 art. 107.3.m art. 107.4.b* art. 107.3.l
Japan – Thailand
Japan – Vietnam

Nice
art. 159.2
art. 109.8
art. 116.2
art. 107.3.i
art. 126.2
art. 83.6

Strasbourg ISG
art. 159.2
art. 109.8
art. 116.2
art. 107.3.d art. 107.3.j
art. 126.2
art. 83.6

Tabela 22: Tratados previstos nos acordos bilaterais do México
Tratado
PCT
EC - Mexico
declaração CE
Mexico – Chile
Mexico – Nicaragua
Mexico – Uruguai

Bruxelas

Madrid
declaração CE

Budapest
declaração CE

UPOV
1991 - declaração CE

TLT
declaração CE

art. 17.3.e
art. 15.3.2/ art. 15.34

Paris
declaração CE
art.15.3.2
art. 17.3.d
art. 15.3.2

Berna
declaração CE
art.15.3.2
art. 17.3.a
art. 15.3.2

Tabela 22: Tratados previstos nos acordos bilaterais do México (continuação)
Tratado
EC - Mexico
Mexico – Chile
Mexico – Nicaragua
Mexico – Uruguai

WCT

art. 15.3.3*

WPPT

Geneva

art. 15.3.3*

art.15.3.2
art. 17.3.b
art. 15.3.2

Rome
declaração CE
art.15.3.2
art. 17.3.c
art. 15.3.2

Nice
declaração CE

Tabela 23: Tratados previstos nos acordos bilaterais da Austrália
Tratado
PCT
Bruxelas
Australia - Chile
art. 17.4.2.b* art. 17.4.1.a
Australia - Singapore
US - Australia
art. 17.1.2.a art. 17.1.2.b

Madrid
Budapest
art. 17.4.2.a* art. 17.4.1.b

UPOV
1991 - art. 17.4.1.c

art. 17.1.2.c

1991 - art. 17.1.2.e

art. 17.1.2.d
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TLT

Paris

Berna

WCT

art. 13.2.2
art. 17.1.2.f art. 17.1.2.g art. 17.1.2.h art. 17.1.4

Tabela 23: Tratados previstos nos acordos bilaterais da Austrália (continuação)
Tratado
Australia - Chile
Australia - Singapore
US - Australia

WPPT

Hague

art. 13.2.3
art. 17.1.4

art. 13.2.4
art. 17.1.5*

PLT
art. 17.4.2.c*

Nice
art. 17.16

Strasbourg
art. 17.23

art. 17.1.5*

LEGENDA DAS TABELAS 17 A 23:
PCT
Patent Cooperation Treaty (1970)
Madrid
Madrid Agreement Concerning the Internacional Registration of Marks (or its Protocol, data ref. 1967 ou 1989)
Budapest
Budapest Treaty on the Internacional Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure (1980)
UPOV
International Convention for the Protection of New Varieties of Plants (1978 / 1991)
TLT
Trademark Law Treaty (1994)
Paris
Paris Convention for the Protection of Industrial Property
Berna
Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works
WCT
WIPO World Intellectual Property Organization Copyright Treaty (1996)
WPPT
WIPO Performances and Phonograms Treaty (1996)
Hague
Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs (1999)
PLT
Patent Law Treaty (2000)
WKM
Join Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks (1999)
Geneva
Geneva Convention for the Protection of Producers of Phonograms Against Unauthorized Duplications of their Phonograms (1971)
Singapore
Singapore Treaty on the Law of Trademarks (2006)
Rome
International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonogram and Broadcasting Organisations (1961)
Nice
Nice Agreement concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks
EPC
European Patent Convention (Convention on the Grant of European Patents - Munich 1973)
Strasbourg
Strasbourg Agreement Concerning the International Patent Classification (1971)
Vienna
Vienna Agreement Establishing na International Classification of the Figurative Elements of Marks (1973)
Locarno
Locarno Agreement establishing na Internacional Classification for Industrial Designs (1979)
Bruxelas
Convention Relating to the Distribution of Programme-Carring Signal Transmitted by Satellite (1974)
ISG
Madrid Agreement for the Repression of False or Deceptive Indications of Sources on Goods (1891, ver. Stockholm 1967)
* = best / reasonable efforts
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Em complemento às tabelas acima, cumpre notar que a versão de 1991 da UPOV muitas
vezes é priorizada (a versão de 1978 impõe apenas 15 anos de exclusividade às espécies
vegetais, no lugar dos 20 anos da versão mais recente, e proteção alternativa entre sui
generis ou por patente, não ambas). Essa preferência externa-se, em certos casos, mesmo
quando é permitida a manutenção do sistema de proteção da UPOV 1978.409 Para os novos
aderentes ao tratado da UPOV, porém, a opção inexiste, pois apenas a versão mais recente
está disponível, o que gera uma forte assimetria quando a acessão é comandada por
tratados bilaterais compostos por um país em desenvolvimento que não é parte da UPOV e
um país desenvolvido que dela já participa em sua versão de 1978 (como a Suíça ou a
Noruega, membros da EFTA).

Observa-se, inicialmente, uma confluência de todos os proponentes com relação aos
tratados mais disseminados e representativos da proteção aos direitos de propriedade
intelectual. Além disso, há uma inclinação de CE,410 EFTA e Suíça para privilegiar
tratados celebrados e popularizados por países europeus. Nota-se, ainda, uma peculiar
preocupação japonesa com os tratados de classificação, ou seja, aqueles que indicam as
classes nas quais marcas e patentes devem ser registradas.411

As iniciativas bilaterais, por força das obrigações listadas acima, reforçam ou consolidam a
harmonização no plano multilateral. Nos termos de Yu (2004:428), “through incorporation
by reference, the laws made in one forum increasingly influence the laws made in another
forum”. Em muitos casos, porém, o referencial é menos global: em alguns tratados, os
mecanismos de harmonização levam menos em conta a realidade multilateral e mais a

409

Cf. a preferência pela versão de 1991, por exemplo, em US – CAFTA (art. 15.1.5.b). Cf. ainda EC –
Algeria (anexo 6.3), em que se prevê a substituição desta versão da UPOV caso as partes concordem e haja
outro adequado e efetivo sistema sui generis de proteção.
410
“Traditionally, the Community practice of negotiating economic agreements has been one of getting
commitments for adhering to or for adopting multilateral treaties that protect intellectual property.” (Seuba,
2009:8)
411
Em alguns casos, a preocupação é levada ao extremo, como no tratado Japan – Philippines (art. 120.5):
“Applications for and registrations of relevant intellectual property rights and publications thereof shall be
classified in accordance with the laws and regulations of each Party and, to the extent possible, in
conformity with the international patent classification system and international classification system of goods
and services for the purposes of the registration of marks under existing international intellectual property
agreements administered under the auspices of the World Intellectual Property Organization.” (grifos nossos)
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conformação das obrigações internacionais do Estado proponente do acordo bilateral.412
Para os países em desenvolvimento, de todo modo, a adesão a instrumentos concebidos e já
implementados por países desenvolvidos muitas vezes não seria espontaneamente buscada,
ocorrendo somente no contexto de barganhas bilaterais.

3.4.Multiplicação normativa?

A inserção de normas de interesse de determinados Estados em diversos instrumentos
internacionais é estratégia recorrente, não restrita aos países desenvolvidos.413 Henkin
(1979:198) aduz o exemplo do princípio da não intervenção em assuntos domésticos, “the
favorite norm of small powers”, insculpido em diversos tratados e declarações.

Mais recentemente, no entanto, o fenômeno dos tratados bilaterais assumiu outras
feições.414 Com a base normativa mais alta do sistema multilateral do comércio pós-1994,
tais tratados procuram intensificar, em lugar de dissolver, as obrigações multilaterais. Esse
desígnio é facilmente perceptível no que diz respeito aos direitos de propriedade
intelectual. É emblemático nesse sentido o preâmbulo do tratado US – Chile:

Desiring to build on the foundations established in existing international
agreements in the field of intellectual property, including the World Trade
Organization (WTO) Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual
Property Rights (TRIPS Agreement) and affirming the rights and obligations set
forth in the TRIPS Agreement;

Analogamente, os EUA tratam do aumento dos níveis de proteção dos direitos de
propriedade intelectual ao se referirem à aproximação com países da Ásia:

In a parallel effort, the United States will work to expand its bilateral cooperation
with Japan and other major trading countries in the region in specific issue areas,
412

É digna de nota a surpreendente cláusula de identidade constante do acordo bilateral entre EFTA e Tunísia
(anexo V.2.3): “Tunisia will do its utmost to accede to the international conventions concerning intellectual
property rights to which the EFTA States are party.”
413
Diversos autores enxergam como cíclicas as negociações nos planos bilateral e multilateral – cf. Drahos
(2003), Okediji (2004), Yu (2004), Mercurio (2006), entre outros.
414
“There are more than 200 of these agreements [acordos bilaterais e regionais] in force now, a six-fold
increase in just two decades, and it’s evident that the European Union (EU) and the US are playing a
prominent role in this increasingly complex network of alliances.” (EPO, 2007:57)
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such as the protection of intellectual property, to set a higher bar for the rest of
the Asia-Pacific region. (USA, 2007C:9, grifos nossos)

A CE, por outro lado, tem construído suas redes normativas nos planos regional e bilateral
de forma complementar ao avanço multilateral de sua agenda internacional. Por meio do
Pan-European Cumulation System, mecanismo lançado pela CE em 1997, busca-se
unificar as regras de origem vigentes em seus múltiplos acordos de livre comércio. Essa
multilateralização de inúmeros tratados bilaterais foi engendrada “to tame the European
‘Spaghetti Bowl’” (Baldwin, 2006:1484).

Em alguns tratados bilaterais escolhidos para a presente pesquisa, há uma exortação
expressa a que as partes assumam responsabilidades nos esforços internacionais de
harmonização dos direitos de propriedade intelectual:
•

US – Australia (art. 17.9.14): “In addition, each Party shall endeavour to
participate in international patent harmonisation efforts, including the WIPO fora
addressing reform and development of the international patent system.”;

•

EC – Chile (art. 32): “The Parties agree to cooperate, according to their own
capabilities, in matters relating to the practice, promotion, dissemination,
streamlining, management, harmonisation, protection and effective application of
intellectual property rights, the prevention of abuses of such rights, the fight
against counterfeiting and piracy, and the establishment and strengthening of
national organisations for control and protection of such rights.”;

•

EFTA – Korea (art. 7.3.2): “The Parties agree, if circumstances permit, to cooperate on activities relating to the identified or to future international conventions
on harmonisation, administration and enforcement of intellectual property rights
and on activities in international organisations, such as the WTO and the Word
Intellectual Property Organization (WIPO), as well as to share experiences and
exchange information on relations of the Parties with third countries on matters
concerning intellectual property.”;

•

Japan – Malaysia (art. 112.3): “The countries recognise the importance of
international agreements which provide for the international standards of
protection of intellectual property.”;
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•

Japan – Thailand (art. 122.3): “The Parties recognise the importance of the
international agreements which provide the international standards of protection of
intellectual property.”;

•

CH – Japan (art. 127.2): “The Parties shall seek for cooperation on activities
relating to future international conventions on harmonisation, administration and
enforcement of intellectual property rights and on activities in international
organisations including the World Trade Organization and the WIPO.”

Esses apelos a padrões únicos, harmonizados,415 não ecoam as reivindicações dos países
em desenvolvimento por tratamento especial e diferenciado. Levada às últimas
conseqüências, a harmonização normativa no que tange aos direitos de propriedade
intelectual necessariamente desconsidera realidades particulares e, na maior parte dos
casos, prejudica os países com mercados menores e os importadores de bens intelectuais.416
Na recepção de direitos de propriedade intelectual estridentes, os desafios são
proporcionalmente maiores para os países com sistemas jurídicos não dotados dos freios e
contrapesos desenvolvidos para evitar os abusos de direito e de poder econômico
propiciados por aqueles direitos (Abbott, 2006:20) (Chon, 2006).

Ademais, nos países em desenvolvimento com mercados menores, a barganha
superficialmente vantajosa entre, de um lado, benefícios para a exportação de bens e, de
outro, direitos de propriedade intelectual acentuados, não subsiste a uma análise econômica
prospectiva. Os ganhos com exportações de produtos primários duram pouco, em vista dos
cortes tarifários no plano multilateral e de outras iniciativas de liberalização bilateral. Já os
valores relativos a farmacêuticos, agrotóxicos e sementes, entre outros, perduram, porque
todos os países exportadores de tecnologia se beneficiam da proteção mais elevada aos
direitos de propriedade intelectual, e podem tornar-se maiores, no caso de a demanda para
os bens intelectuais a eles correspondentes ser inelástica – o que é verdadeiro para bens
essenciais, como medicamentos.

415

Em estudo amplo sobre os tratados bilaterais de EUA e CE, Horn, Mavroidis e Sapir (2009:20) atestam a
invariável presença de normas sobre direitos de propriedade intelectual. O mesmo estudo revela que, na
temática da propriedade intelectual, assim como em meio ambiente, investimentos e controle de capital, as
normas de tais tratados ultrapassam o que seria possível, no plano multilateral, tendo em conta o mandato de
negociação de Doha para revisão dos acordos da OMC (Horn; Mavroidis; Sapir, 2009:24).
416
“The very concept of development, it might be argued, implies rule diversity. Yet the practice of rulemaking in trade fora is about the globalization and harmonization of one set of intellectual property
standards.” (Drahos, 2003:14). Cf. Chon (2006:2842).
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3.4.1. Elevação de padrões
A perseguição de padrões elevados de proteção aos direitos de propriedade intelectual é
verificada no método empregado pelos proponentes de tratados bilaterais para concatenar
suas múltiplas iniciativas normativas. A reiteração de cláusulas idênticas é convencional,
mas há exceções que destoam não apenas pela diferença de tratamento concedida a um ou
outro Estado, mas pela incoerência com relação às normas nacionais de seu proponente.
Embora estas sejam a medida precisa para verificar a observância às normas internacionais
de proteção aos direitos de propriedade intelectual, é importante que a promoção das
últimas não seja em alguns foros díspar do que é proposto em outros.417 Os ordenamentos
nacionais, evidentemente, serão únicos e com proteção no mínimo tão elevada quanto
prescreverem as obrigações internacionais contraídas por cada país,418 mesmo que o país
passe a negociar tratados bilaterais com normas sobre direitos de propriedade intelectual
menos rigorosas do que as de um primeiro acordo (Correa, 2004B:11-12).

Os tratados dos EUA e do México contam, em sua quase totalidade, com uma previsão de
que as normas estipuladas são um piso, um patamar mínimo, e de que as partes podem
conferir proteção mais intensa aos direitos de propriedade intelectual, desde que não haja
conflito com o tratado.419 Para alguns analistas, o princípio inscrito nos diversos tratados
bilaterais promovidos pelos EUA de que as partes podem implementar normas mais
extensas do que as requeridas é uma peça fundamental na estratégia de expansão global
dos direitos de propriedade intelectual.420 Cumpre notar, em consonância com esta visão,

417

Na ausência de um dispositivo correspondente ao art. XXIV do GATT, há quem especule sobre o alcance
das normas sobre propriedade intelectual inscritas nos tratados bilaterais (Mercurio, 2006:223). Caso a
Cláusula da Nação Mais Favorecida de TRIPs prevaleça sobre o entendimento de que há uma ressalva
implícita, análoga à prevista no GATT, para os tratados de integração regional, a ampliação da proteção a
direitos de propriedade intelectual oferecida no plano bilateral necessariamente extrapolaria esse âmbito,
constituindo-se em reivindicação potencial aos países membros da OMC que não participaram da negociação
do tratado bilateral. Na prática, essa indagação não se justifica, porque as normas criadas no plano doméstico
dificilmente serão voltadas apenas aos nacionais do Estado que as adotou e aos nacionais da outra parte do
tratado bilateral.
418
“In contrast to the WTO’s agreements on trade in goods and trade in services, the TRIPS Agreement does
not provide for an exception to the MFN principle for FTAs.“ (Fink; Reichenmiller, 2007:8)
419
Dos tratados bilaterais de EUA e México escolhidos neste capítulo, apenas US – Jordan, US – Vietnam
(Copyright) e EC – Mexico não contêm tal cláusula.
420
“This means that each subsequent bilateral or multilateral agreement can establish a higher standard (…)
Each wave of bilaterals or multilateral treaty never derogates from existing standards and very often sets
new ones.” (Drahos, 2003:7-8).
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que outros tratados bilaterais, não selecionados para os fins do presente trabalho, possuem
cláusulas com o mesmo teor.421

Tabela 24: Pisos de proteção – EUA e Austrália
Tratado
Piso
US - Australia

art. 17.1.1

US - Bahrain

art. 14.1.1/ 14.1.4

US - Cambodia (IPRs)

art. 11.2

US - Chile

art. 17.1.1

US - Singapore

art. 16.1.1/ 16.1.7

US - Colombia

art. 16.1/ 16.7

US - Korea

art. 18.1.1/ 18.1.5

US - Laos

art. 13.3

US - Morocco

art. 15.1.1/ 15.1.4

US - Nicaragua (IPRs)

art. 1.3

US - Oman

art. 15.1.1/ 15.1.4

US - Panama

art. 15.1.1

US - Peru

art. 16.1.1/ 16.1.7

US - Vietnam

art. 1.4

US - CAFTA

art. 15.1.1

Australia - Chile

art. 17.3.3

Nos tratados da CE, com uma única exceção,422 opta-se por prever que uma das partes
deve se adequar aos níveis de proteção da outra, ou que as partes devem seguir os “mais
altos padrões internacionais” (highest international standards),423 como demonstra a tabela
abaixo:

421

O tratado de livre comércio entre Coréia do Sul e Cingapura (art. 17.4) assinado em 04/08/2005
(disponível em <http://www.fta.gov.sg/fta_ksfta.asp?hl=22> acesso em 24.02.2009), por exemplo, prevê:
“Each Party may implement in its domestic laws more extensive protection of intellectual property rights
than is required under this Agreement, provided that such protection is not inconsistent with this Agreement
and the TRIPS Agreement.”. O tratado de livre comércio entre Chile e Coréia do Sul (art. 16.2) traz previsão
análoga (disponível em <http://www.direcon.cl/index.php?accion=tlc_corea_01> acesso em 24.02.2009).
422
O tratado EC – Egypt (art. 37) contém a expressão “prevailing international standards”, única, no lugar
de “highest international standards”.
423
“The European Communities practiced this approach in a number of agreements entered with, among
others, South Africa (1999), Tunisia (1998), and the Palestinian Authority (1997), which required the latter
to ensure adequate and effective protection of intellectual property rights ‘in conformity with the highest
international standards’.” (Correa, 2004A:80)
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Tabela 25: Níveis de proteção, pisos mínimos e highest international standards
Tratado
Mesmo nível de proteção HIS
Piso
EC - South Africa
art. 43.1
EC - Albania
art. 39.2
EC - Algeria
art. 44.1
EC - Armenia
art. 42.1
EC - PLO
art. 33.1
EC – Azerbaijan
art. 42.1
EC - Bosnia
art. 38.3
EC – Kazakhstan
art. 42.1
EC - Chile
art. 168
EC - Croatia
art. 71.2
EC - Egypt
art. 37.1
EC - Georgia
art. 42.1
EC - Israel
art. 39.1
EC - Jordan
art. 55
EC - Lebanon
art. 30.1
EC - Macedonia
art. 71.2
EC - Morocco
art. 39.1
EC - Mexico
art. 12.1
EC - Montenegro
art. 40.3
EC - Kyrgyz
art. 43.1
EC - Tajikistan
art. 15
EC - Tunisia
art. 39.1
EC - Uzbekistan
art. 41.1
EFTA - PLO
art. 15.1
EFTA - Colombia
art. 6.1.2
Mexico – Chile
art. 15.2.3
Mexico – Nicaragua
art. 17.2.2
Mexico – Uruguai
art. 15.2.2

Os tratados negociados por EFTA e Suíça, por sua vez, fazem uso de referências
multilaterais suficientes para que haja coesão entre os tratados bilaterais e as normas
advogadas em outros foros, evitando, em regra, cláusulas como as esposadas pelos demais
proponentes de tratados bilaterais ora identificados.424

A exigência dos “mais altos padrões internacionais” de proteção, além de ambígua – pois a
referência poderiam ser as obrigações já aceitas pelas partes ou quaisquer outros tratados
internacionais – é indeterminada. As críticas a essa formulação, portanto, não se limitam ao
desinteresse na intensificação dos padrões aludidos.425

424

As duas exceções são o tratado entre EFTA e Colômbia, que tem cláusula sobre pisos mínimos de
proteção, e o tratado entre EFTA e Autoridade Palestina, que prevê a adoção dos “mais altos padrões
internacionais” de proteção.
425
Cf. Correa (2004B:20-22) para discussão sobre a cláusula de “highest international standards” em
tratados de investimento.
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Um registro necessário a ser feito é que a padronização dos próprios tratados bilaterais
massifica sua negociação; as normas neles presentes têm, por assim dizer, “escala”, ou
seja, grosso modo reproduzem as demandas dos países proponentes.426 A manifestação de
vontade dos países receptores, nesse sentido, assemelha-se àquela verificada nos contratos
de adesão do direito privado.427

3.4.2. Demandas dos países em desenvolvimento
Se de um lado é possível constatar a forte tendência ao aumento dos padrões internacionais
de proteção aos direitos de propriedade intelectual por força de iniciativas bilaterais, por
outro é oportuno notar que algumas demandas dos países em desenvolvimento têm obtido
êxito nesse plano.428

No universo de tratados bilaterais analisado, os conhecimentos tradicionais exemplificam,
ao menos, a possibilidade de que pautas dos países em desenvolvimento cheguem à mesa
de negociações.429 Mais contundente, por outro lado, é a referência à saúde pública e o
vínculo normativo estabelecido entre alguns tratados bilaterais e a Declaração de Doha
sobre TRIPs e Saúde Pública.430 Os seguintes tratados fazem remissão expressa à
Declaração com vistas a resguardar as flexibilidades nela presentes:
•

US – Colombia (art. 16.10.2.e);

•

US – Korea (art. 18.9.3 –mesma redação de US – Colombia);

426

“Each state brings to the negotiating table a lexicon which is derived from prior treaties (bilateral or
multilateral) into which it has entered with other states. The resulting text in each case may be different. It is,
after all, the product of a specific negotiation. But it will inevitably share common elements with what has
gone before.” (McLachlan, 2005:284-285)
427
Os tratados bilaterais dos EUA e da EFTA, por exemplo, fogem à regra de que “In the interpretation of
bilateral treaties, for example, party intent is relatively easy to identify whereas multilateral treaties emerge
as package deals or bargains and seldom have a single, clearly defined party intent.” (ILC, 2006:250)
428
Cf. capítulo 2.5.3 supra, de estreita relação com essa temática.
429
O tratado EFTA – Colombia (art. 6.5) trata de biodiversidade e de conhecimentos tradicionais associados,
nas bases da CDB, impondo declaração de origem ou fonte do material genético e consentimento prévio e
informado. O tratado US – Oman, por sua vez, possui Anexo que trata de conhecimentos tradicionais (Carta
de 28/6/2007).
430
O
tratado
bilateral
entre
Chile
e
China
(disponível
em
<http://www.direcon.cl/index.php?accion=china_esp> acesso em 28.03.2009), não incluído no presente
trabalho, menciona a Declaração de Doha sobre TRIPs e Saúde Pública (art. 111.1.a). Também no processo
de acessão à OMC, alguns países (como o Nepal) têm declarado a reserva de seus direitos, como membros da
organização, relativos à Declaração de Doha sobre TRIPs e Saúde Pública (Abbott; Correa, 2007:22).
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•

US – Panama (art. 15.10.2.e – mesma redação de US – Colombia / art. 15.12 –
Understanding

Regarding

Certain

Public

Health

Measures,

refere-se

a

“TRIPS/health solution”);
•

US – Peru (art. 16.10.2.e – mesma redação de US – Colombia / art. 16.13 –
Understanding

Regarding

Certain

Public

Health

Measures,

refere-se

a

“TRIPS/health solution”);
•

EFTA – Colombia (art. 6.2.5 / art. 6.11.4 – mesma redação de US – Colombia);

•

Japan – Thailand (art. 129.2).

A tabela abaixo sintetiza, ainda, as menções à saúde pública constantes de documentos
anexos aos tratados bilaterais celebrados pelos EUA:431

Tabela 26: Documento sobre saúde pública nos tratados bilaterais dos EUA
Tratado
Documento sobre saúde pública
US – Australia
Carta de 18.05.2004
US – Bahrain
Carta de 14.09.2004
US – Morocco
Carta de 15.06.2004
US – Oman
Carta de 19.01.2006
US – CAFTA
Entendimento de 05.08.2004

A atenção internacional sobre os tratados bilaterais mais recentes tem trazido importantes
considerações sobre direitos humanos a esses foros. A opinião pública nos países
proponentes de tratados bilaterais, analogamente, apresenta grande sensibilidade com
relação aos temas mais delicados para os países em desenvolvimento, como o acesso a
medicamentos,432 como ilustrado pelos debates parlamentares nos EUA:

I urge my colleagues to oppose the administration's back-door effort again to
close drug reimportation through trade negotiations. It is important to overcome
attempts by free trade proponents to reduce this debate to a choice between free
trade and no trade, and frame the discussion around priorities affected by

431

Mercurio (2006:234-235) sustenta que as side letters apresentadas pelos EUA não têm valor normativo.
Diverge-se desse entendimento, pois os instrumentos qualificam-se como meios de interpretação direta, nos
termos do artigo 31.3.a da Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados. Por outro lado, os EUA detêm a
prerrogativa de interpretar restritivamente os efeitos dessas side letters (Fink; Reichenmiller, 2007:3). “At a
minimum, the combination of legal texts introduces legal uncertainty, constraining the flexibility of the
TRIPS accord desired by the global civil society.” (Drazner, 2007:196)
432
“The use of bilateral and regional agreements to limit the effect of WTO instruments regarding public
health has raised concern within the WTO, with other member states, and within the U.S. Trade
Representative’s office.” (Rolland, 2007:548)
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irresponsible trade policy, labor protections, the environment, and affordable
pharmaceutical access for all nations.433

Todavia, a agenda internacional dos países desenvolvidos permanece a de limitar as
flexibilidades para situações de crises epidêmicas graves, como se observa na continuada
utilização de instrumentos coercitivos para sancionar os países que deixam de proteger
adequadamente – ou seja, da maneira propugnada por EUA e CE – os direitos de
propriedade intelectual,434 bem como nas normas TRIPs Plus ora examinadas (Drezner,
2007:195-201).

3.5. Conclusão

Os tratados TRIPs Plus analisados neste capítulo são apenas um componente da prolífica
atividade de geração de normas internacionais sobre direitos de propriedade intelectual das
últimas décadas. A identificação dos participantes das iniciativas bilaterais, com
perspectivas distintas em relação aos direitos nelas gestados, assim como o entendimento
das negociações e dos foros implicados por esses direitos, é premissa necessária para que
sejam mapeados e compreendidos os recursos à disposição de cada Estado atuante nesses
foros e as estratégias empregadas.

Os resultados agregados das interações bilaterais, regionais e multilaterais, porém, ainda
são pouco discerníveis. A opacidade normativa deles resultante esfumaça o ambiente
internacional. Em meio a pleitos antagônicos sobre direitos de propriedade intelectual, o
sistema multilateral do comércio move-se com a lentidão de todos os seus membros, em
contraste com a velocidade de alguns poucos em negociações localizadas, pontuais,
conforme a conveniência de, em regra, apenas duas partes. As reações, vindas de todas as
direções esperadas no plano internacional, serão perscrutadas no Capítulo IV.

433

Manifestação do deputado Brown, de Ohio; cf. “Congressional Record - United States-Morocco Free
Trade Agreement Implementation Act - House of Representatives H6623 July 22, 2004), disponível em
<http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/R?r108:FLD001:H56624> acesso em 24.02.2009.
434
Cf. capítulo 2.4.1 supra.
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4.
IMPACTOS
DA
PROLIFERAÇÃO
DE
NORMAS
INTERNACIONAIS RELATIVAS À PROPRIEDADE INTELECTUAL

4.1. Notas introdutórias

A confirmação de que os acordos bilaterais TRIPs Plus modificam os padrões de proteção
a direitos de propriedade intelectual condensados, após a Rodada Uruguai, no Acordo
TRIPs, permite que sejam retomadas, criticamente, as inquietações centrais deste trabalho.
A partir da distensão do marco normativo da OMC, surgem desequilíbrios normativos e
novas estratégias internacionais de negociação e de contenção das negociações sobre tais
direitos. Esses resultados da proliferação de normas sobre direitos de propriedade
intelectual serão perscrutados a seguir com atenção a seus efeitos sobre o sistema
multilateral de comércio.

Com esse viés, pretende-se esclarecer os descompassos entre a criação de normas sobre
direitos de propriedade intelectual e o atendimento aos objetivos de estímulo ao
desenvolvimento científico e tecnológico, artístico e intelectual. No que tange aos impactos
sobre o direito internacional – expressos em conflitos normativos e em uma aventada
fragmentação normativa –, reflete-se ainda sobre o papel da OMC como foro privilegiado
para a regulação internacional dos direitos de propriedade intelectual e como receptora de
princípios do direito internacional.

4.2. Proteção assimétrica a bens intelectuais

O patamar de proteção à propriedade intelectual alcançado na Rodada Uruguai e os
mecanismos de modificação normativa da OMC não aplacaram os anseios de diversos
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países pela elevação ou pela alteração do que foi consignado no Acordo TRIPs.435 Em
larga medida alheia ao sistema multilateral de comércio, a pluralidade normativa observada
nos anos 1990 e 2000 resulta, imediatamente, na desarmonia das obrigações internacionais
de propriedade intelectual.436

4.2.1. Diferentes patamares de proteção
Iniciativas descentralizadas de tratados, bilaterais ou regionais, tornam divergentes as
normas nacionais sobre direitos de propriedade intelectual. O impacto das normas
internacionais, contudo, é sentido de maneira diversa nos países com tradições jurídicas e
instituições distintas. Os efeitos, por exemplo, de prazos dilatados de proteção patentária
variam muito se essa extensão for projetada nos EUA ou em países em desenvolvimento,
com base tecnológica ínfima (Abbott, 2006:20).

A “exportação” de normas sobre propriedade intelectual “aos países em desenvolvimento
não se faz acompanhar da instituição nesses países de sistemas de defesa da concorrência,
de proteção ao consumidor ou de normas ambientais e trabalhistas similares aos existentes
nos países desenvolvidos.437 Com isso, a disjunção das obrigações internacionais acarreta
também, naqueles países, a deformação de políticas públicas no plano doméstico. Se a
redução da margem de discricionariedade estatal pode favorecer titulares de direitos sobre
bens intelectuais, ela pode também implicar deficiências no resguardo dos consumidores
desses bens e omissão no que toca aos abusos desses direitos por seus detentores e ao
quase inexistente desenvolvimento tecnológico local (Benkler, 2006:386-387).

Ainda, em países como EUA, Alemanha e Japão, o judiciário, os órgãos administrativos e
os agentes públicos possuem experiência prática na conciliação entre os direitos de
propriedade intelectual e outras prioridades de ordem econômica, social e cultural. Nesses
países, o equilíbrio consagrado em leis, regulamentos e jurisprudência impede que o
435

Cf. Capítulos II e III supra.
Drezner (2007:88) sugere que esse desequilíbrio tende a desaparecer se houver consenso entre as grandes
potências econômicas (EUA e CE): “great powers are the key actors in determining the pattern of global
regulatory regimes. If they can agree among themselves, coordination will occur regardless of NGO, IGO,
and peripheral state preferences.” Para o autor, os meios para o estabelecimento de padrões globais podem
variar: organizações internacionais e não governamentais têm mais importância na governança global na
medida em que atuem como agentes dos interesses dos Estados mais poderosos (Drezner, 2007:118).
437
Em última análise, os direitos de propriedade intelectual atualmente decorrem de um “complex process of
institutional interaction whereby global norms are not just debated and interpreted, but ultimately
internalized by domestic legal systems.” (Koh, 1997:2602)
436
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respeito àqueles direitos seja interpretado de forma obtusa. Entretanto, a rigidez das
cláusulas TRIPs Plus, principalmente no que tange à extensão da proteção jurídica aos bens
intelectuais, pode submeter imperativos de interesse público de países em desenvolvimento
à verve dos agentes privados beneficiados por essas disposições.438

Finalmente, cumpre notar que normas que se estendem para além do contido no Acordo
TRIPs, ao elevarem a proteção dos direitos de propriedade intelectual, beneficiam
quaisquer detentores desses direitos. As mudanças operadas em determinado país
espraiam-se, pelos princípios do próprio Acordo, para todos os interessados, de qualquer
nacionalidade, que sejam titulares ou que pleiteiem direitos naquele país, salvo se houver
ressalva expressa da legislação nacional. Isso significa que, nas barganhas bilaterais,
alterações nas regras de propriedade intelectual produzem efeitos mais amplos do que os
cortes tarifários, inter partes, atingido, no mínimo, todos os países membros da OMC e, no
limite, gerando no âmbito doméstico direitos distintos dos que seriam esperados à luz das
normas multilaterais.439 Ao imporem modificações à conformação de políticas públicas
nacionais, portanto, as obrigações TRIPs Plus podem ser lidas como obrigações
“interdependentes”, mas adquirem, simultaneamente, resultados típicos de obrigações
“integrais”, categoria normalmente reservada a matéria humanitária ou de direitos
humanos (Dupuy, 2000:138-146).440

4.2.2. Incerteza nas obrigações internacionais
Os diferentes patamares de proteção expostos acima geram incerteza quanto às obrigações
internacionais assumidas por cada país, ainda que participante dos tratados multilaterais de
maior envergadura. Os benefícios dos regimes internacionais são prejudicados pela
“defecção parcial” de alguns de seus membros, ou seja, por sua participação na criação de
normas distintas daquelas preconizadas pelo regime.441 Com isso, aumentam os custos de

438

Cf., a respeito da importância do ambiente institucional e das instituições de governança de direitos
propriedade intelectual, Andersen e Konzelmann (2008).
439
“Moreover, there is a risk that regional/bilateral agreements could undermine the multilateral system
limiting more generally the use by developing countries of the flexibilities and exceptions in TRIPS.
particular the Most Favoured Nation Principle means that terms agreed bilaterally or regionally must
offered to all other WTO members on the same basis.” (CIPR, 2002:162)
440
Cf. capítulo 2.4.3 supra.
441
“Regimes facilitate agreements by raising the anticipated costs of violating others’ property rights,
altering transaction costs through the clustering of issues, and by providing reliable information
members.” (Keohane, 2005:97)
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informação, e portanto os custos de transação e de oportunidade, referentes aos contatos
entre os agentes privados diretamente afetados pelas normas do regime.

The complexity and lack of transparency introduced by a new wave of bilateral
and regional trade agreements (RTAs) makes it far harder to construct a simple,
workable and effective global IPR regime, even if the goals of such a system
could be universally agreed. (EPO, 2007:57)

A incerteza econômica resultante, no entanto, não é distribuída igualmente entre todos os
envolvidos com as diferenças entre patamares de proteção a bens intelectuais. Ao se
expressar como risco, tal incerteza implica custos para a absorção inicial e para a
manipulação posterior de conhecimento especializado (serviços jurídicos, atuariais).
Multiplicadas por várias jurisdições, essas despesas são proporcionalmente maiores para os
consumidores e agentes privados menores do que para as empresas transnacionais,442 o que
acentua o desequilíbrio sistêmico em favor dos titulares de direitos de propriedade
intelectual.443

4.2.3. Restrições contrárias à liberalização comercial
Em paralelo a regras domésticas muito distintas, de elevada incerteza, as assimetrias
internacionais a respeito de direitos de propriedade intelectual provocam, ainda, restrições
comerciais severas. Em movimento contrário ao objetivo central da OMC, muitas das
normas negociadas em tratados bilaterais e regionais, ao intensificar a proteção aos bens
intelectuais, dotam os titulares de direitos de instrumentos de limitação dos fluxos
comerciais. As limitações mais expressivas ocorrem por força da previsão de exaustão
nacional de direitos e dos obstáculos a medidas de promoção da concorrência e de padrões
tecnológicos abertos.

A exaustão nacional de direitos permite a diferenciação artificial dos preços praticados
pelo titular de um direito de propriedade intelectual nos vários mercados em que atua, pois
a colocação do mesmo produto nesses mercados pode ser licitamente controlada pelo
442

Apontar que os direitos autorais sobre determinados bens intelectuais expiraram e estão em domínio
público, por exemplo, requer informações específicas em cada jurisdição. Compor o conhecimento da
situação jurídica de um bem intelectual em várias jurisdições e identificar os efeitos que cada uma delas
projeta sobre as outras é extremamente complexo.
443
Cf. capítulo 4.4 infra.
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titular. A exaustão internacional, por sua vez, torna livre a revenda (e a exportação) de
produtos já colocados licitamente em outros mercados.444 Com isso, pressionam-se os
preços para baixo, pois os diferentes mercados concorrem entre si e, havendo demanda, as
importações tendem a acontecer quando o preço final do produto importado, já assimilados
os custos de transporte e tarifas, for menor do que o preço do mesmo produto no mercado
interno. Nesse sentido, a exaustão internacional é via de regra benéfica para o consumidor.

Embora o Acordo TRIPs faculte a opção pela exaustão internacional ou nacional de
direitos (art. 6), o que foi reiterado pela Declaração de Doha sobre TRIPs e Saúde Pública
(par. 5.d), muitos dos tratados TRIPs Plus determinam que a exaustão de direitos autorais e
de patentes seja nacional.445 O resultado é a elisão da margem de discricionariedade
nacional, o que pode cercear importações paralelas, arrefecendo o trânsito de mercadorias
intensivas em bens intelectuais (CIPR, 2002:41-42; Baker, 2004:660-661). No plano
regional, há negociação em curso para regras de exaustão correspondentes aos blocos de
livre comércio, ou seja, que tomem toda a região como parâmetro para a exaustão de
direitos – a minuta original do NAFTA previa exaustão regional e no MERCOSUL, em
que pese ainda não haver acordo para a exaustão regional, as discussões têm avançado nos
últimos anos.

Note-se, contudo, que a extração de renda diferenciada conforme a capacidade do mercado
consumidor pode ser importante para estimular a produção de bens intelectuais,
especialmente se os produtos e serviços por eles compostos forem intensivos em tecnologia
e criatividade. Nesse sentido, Barton (2001:491-5) defende que a abertura do TRIPs a
múltiplos regimes de exaustão de direitos seria mais bem equalizada se fosse possível criar
níveis de países, com exaustão internacional entre si, de forma a organizar graus de preços
equilibrados em vista do acesso aos bens intelectuais e do poder de compra dos
consumidores.446

444

O regime de exaustão diz respeito aos poderes de eventual restrição comercial concedidos ao titular de um
direito de propriedade intelectual, não compondo sua configuração os efeitos penais associados a atos que
confrontem tal restrição. Cf., em sentido oposto, Basso (2004:299-300).
445
Somente um dos tratados examinados, EFTA – Colombia, reitera a possibilidade de exaustão
internacional; cf. capítulo 3.2.3 supra.
446
A proposta, centrada em produtos farmacêuticos, leva em consideração as diferentes implicações das
importações paralelas para setores econômicos distintos. No mesmo sentido, afirmam Fink e Maskus
(2005:10): “the welfare consequences of an exhaustion policy differ across industries and across the various
types of intellectual property. For some technologies, such as pharmaceuticals, there are good reasons for
restrictions on parallel trade. In others, the case for limiting parallel trade is less clear.”
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No que tange à defesa da concorrência e a padrões abertos, a recente expansão de normas
sobre propriedade intelectual pode também desembocar em restrições ao livre comércio e a
transações pautadas pela eficiência. O artigo 40 do Acordo TRIPs concede ampla liberdade
aos membros da OMC para conciliarem a proteção aos direitos da propriedade intelectual
com medidas voltadas a conter seu potencial para instrumentalizar práticas contrárias à
concorrência e à transferência e disseminação de tecnologia (CIPR, 2002:148-149; Arup,
2000:206-211). Entretanto, prescrições dos tratados bilaterais TRIPs Plus reduzem as
possibilidades nacionais para estabelecer freios adequados aos abusos de direito ensejados
por direitos de propriedade intelectual amplos – a começar pelas possibilidades de
licenciamento compulsório desses direitos447 e de estabelecimento de obrigações de
interoperabilidade tecnológica.448

4.3. Novas estratégias de negociação internacional

A organização de normas sobre propriedade intelectual no Acordo TRIPs suscitou o
contato da OMC com outros foros internacionais. Essa interação, decisiva para as decisões
dos atores internacionais, gera intempéries para a harmonização normativa no sistema
multilateral de comércio. Ainda assim, não se rompeu a centralidade da OMC para a
regulamentação internacional da propriedade intelectual. Segundo Krasner (1983B:361367), os regimes intervêm na própria identidade e formação de preferências dos atores
porque: (i) modificam o cálculo e a avaliação dos interesses (próprios e alheios) pelos
atores internacionais, quer pela transmissão de informações, quer por constituírem ponto
focal para novas negociações internacionais; (ii) alteram os interesses em jogo, por conta
de novas normas;449 (iii) tornam-se fontes de poder,450 modificando, conseqüentemente, a
distribuição internacional de poder:

447

Cf. capítulo 3.3.2.3 supra.
Barbosa (2005:8-10) descreve um “processo de patrimonialização da tecnologia” por modelos
proprietários. Cf., sobre disputas pela “ecologia institucional” do ambiente digital, Benkler (2006:392-396).
449
Podem ser criados novos direitos de propriedade, por exemplo sobre o espectro de rádio, as linhas aéreas
ou a exploração da plataforma marítima, assim como regras procedimentais que permitam interferências
antes impossíveis sobre a conduta de outros Estados.
450
Ao longo do tempo, mudanças nos regimes podem representar mais e melhores escolhas para alguns de
seus participantes (como no GATT após o estabelecimento das obrigações de tratamento especial e
diferenciado). Ademais, as regras dos regimes podem servir como elementos de pressão em negociações
internacionais ou internas aos Estados (em processos legislativos domésticos, por exemplo).
448
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Developing countries comply with the rules of the WTO not out of
enlightenment, but because the regime has changed their choice set. They can
join and be subject to rules not of their choosing or stay out and be precluded
from opportunity for economic gain. (Barton et al., 2006:206)

O Acordo TRIPs e os tratados multilaterais, bilaterais e regionais que com ele coexistem
dialogam com esses fatores. Se há, de fato, benefícios em regimes estáveis,451 a
valorização negativa de alguns foros internacionais pode dificultar seu estabelecimento ou
sua manutenção,452 e impelir Estados, individual ou coletivamente, a buscar alternativas.
No caso da proteção ampliada a normas sobre propriedade intelectual, alguns Estados
podem patrocinar ou não conseguir conter ações de protesto, indiferença, sabotagem ou
motim contra a organização internacional ou o tratado internacional que a propuser.453 O
desgaste de determinado foro internacional, quer por ação concertada de vários Estados,
quer pela retirada dos mais poderosos, pode simplesmente acarretar o recurso a outros
foros, disponíveis anteriormente ou especialmente modificados para receber novos
esforços normativos.454

Nesse esteio, nota-se a discussão, atomizada em diferentes organizações internacionais, de
mecanismos específicos para fortalecer os direitos de propriedade intelectual – e
especialmente naquelas que já mantêm laços estreitos de cooperação com a OMC e com a
OMPI.455 Além desses foros, a resistência dos países em desenvolvimento foi estímulo
para que tais mecanismos fossem veiculados por tratados bilaterais456 e regionais,
excetuados da regra da nação mais favorecida prevista no sistema multilateral de comércio:

451

“international institutions can solve cooperation problems by undermining ex post opportunistic behavior
of members, through such mechanisms as monitoring, information gathering, and reducing transaction
costs.” (Barton et al., 2006:18)
452
Acordos de cooperação relativos a tecnologias para o desenvolvimento de armamento bélico, por
exemplo, não seriam adequadamente negociados por um regime, pois os Estados participantes enxergam
como ameaça os ganhos alcançados pelos demais (Keohane, 2005:123nota).
453
“Walk-outs, delays, and threats of collapse are endemic to multilateral trade negotiations and they may
become even more prevalent as weaker states use regime shifting to bolster their common negotiating
positions.” (Helfer, 2004:69)
454
“States can use these institutions to bolster their bargaining position in global fora, as well as creating
regional orders that affect significant trading partners.” (Drezner, 2007:68)
455
Cf. capítulo 2.5.2.1 supra.
456
“the new bilateralism is clearly a tool to effectuate the benefits of forum shifting to overcome limitations
imposed by the TRIPS Agreement.” (Okediji, 2004:141). “Only by uniting can developing countries resist
being picked off one-by-one and region-by-region by U.S. trade negotiators.” (Baker, 2004:710)
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As was shown in the TRIPS case, thwarting great power preferences in the WTO
merely encouraged both the United States and the European Union to export
their regulatory preferences through bilateral and regional free trade agreements.
(Drezner, 2007:215)

Além de acentuar o desequilíbrio dos patamares de proteção aos direitos de propriedade
intelectual, esse deslocamento pulveriza as negociações internacionais. No plano
multilateral, ele dilui as fronteiras entre as competências das organizações internacionais
acionadas e promove a formação de alianças variáveis, muitas vezes efêmeras. Os Estados,
em conseqüência, reorganizam suas burocracias, de sorte a lidar com uma complexidade, a
um só tempo, temática e deliberativa.457

Da perspectiva dos países em desenvolvimento, tratados bilaterais com países
desenvolvidos são em regra vistos com temor, uma vez que as vantagens esperadas são
suspeitas de não compensar, no médio prazo, os custos incorridos. Bens intensivos em
conhecimento, como medicamentos, agrotóxicos e sementes, são muitas vezes essenciais
para aqueles países, e a demanda inelástica torna alto demais o preço a ser pago pelo
acréscimo na proteção de direitos de propriedade intelectual. Para esses países, pode soar
mais promissora a formação de amplas coalizões internacionais,458 com poder de ação em
múltiplos foros.459

Porém, tais iniciativas podem se revelar benéficas somente para os grandes países em
desenvolvimento, com base tecnológica instalada e mercado consumidor relevante. Estes
possuem, de fato, margem de escolha (Barton et al., 2006:170-171). Para os demais, até

457

“The ability of developing countries to co-ordinate policy across government in undertaking IP-related
reforms is therefore crucial. The evidence suggests that some countries have established mechanisms to
improve the co-ordination of policy making and advice, with the main participants being the key ministries
most involved i.e. health, justice, science, environment, agriculture, education or culture (for copyright and
related rights). However, these mechanisms are often only embryonic and their degree of effectiveness is yet
to become apparent – particularly in respect of integration of IP issues with other areas of economic and
development policy.” (CIPR, 2002:139)
458
“A single state eager to universalize its preferred interest may sponsor and assume the burden of
maintaining a regime; if and when its hegemonical position erodes it will wish to alter or abandon the
regime that once served its interests. Alternatively, a coalition of weaker states may wish to do the same,
sometimes in opposition to a hegemon; their regime will persist as long as the coalition remains intact.”
(Haas, 1983:29)
459
Okediji (2004:145-146) sugere que os países em desenvolvimento usem o bilateralismo a seu favor;
Helfer (2004) recomenda uma estratégia ampla de regime-shifting por esses países. Em linha análoga, v.
Chon (2006:2852-2854) e Sell (2004:396-399). Cf. capítulo 2.5.3 supra.
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mesmo a via bilateral Sul-Sul pode ser danosa, especialmente se suas pautas comerciais
forem complementares às dos países no outro pólo do tratado bilateral.460
Por esses motivos, o plano multilateral tende a ser preterido apenas em último caso.461
Nele, o diálogo entre Estados é estabilizado pela reputação, forjada do contato freqüente
entre negociadores, induzidos a exprimir seus interesses de forma transparente.462 As
coalizões internas a uma determinada organização internacional, ainda, catalisam os
benefícios de informação e de vínculo entre os diversos itens da pauta de negociações.463
Finalmente, tendo em vista que os vários regimes internacionais se comunicam, a
concentração da atividade normativa em poucos foros intensifica o respeito às suas regras
(segundo cálculos estritamente egoístas), pelo temor de retaliações e por serem levadas em
conta reputação e precedentes (Keohane, 2005:98-106).464

4.4. Impactos da fragmentação normativa

A profusão de foros tratada nesta dissertação sinaliza conflitos no plano internacional, quer
políticos, quer normativos. À inevitabilidade dos conflitos entre tratados (Kelsen,
1953:165-169)465 soma-se a percepção de conflitos de maior envergadura, expressos em
alguns casos como oposição entre direitos humanos e os novos direitos de propriedade
intelectual (Helfer, 2007:1017-1018):

Intellectual property chapters in bilateral and regional trade agreements present
other potential difficulties in the implementation of WTO commitments. There is
460

“while they remain equal, states also remain, more than ever, different from each other, whether in size,
political or economic system, ideology, or level of development.” (Weil, 1983:419)
461
“The combination of multilateral and bilateral strategies therefore could be used successfully by
developing countries as it is used by more powerful members of the WTO, with the nuance that bilateral
developing country strategy is unlikely to have the necessary weight or credibility if it is not backed by a
solid coalition.” (Rolland, 2007:549-550)
462
“International regimes exist when patterned state behavior results from joint rather than independent
decision making” (Stein, 1983:117). Cf., a respeito de instituições, interesses e reputação no plano
internacional, Keohane (1997:494-495).
463
“We accept that to a degree, developed countries have a legitimate interest in the IP standards of their
trading partners. In our judgement, regional and bilateral agreements are much less preferable to the setting
of multilateral standards, where the negotiating capabilities of developed and developing countries although
remaining asymmetrical, are counterbalanced by numerical advantage and the ability to build alliances.”
(CIPR, 2002:162)
464
Cf., a esse respeito, a introdução na OMPI da pauta “do desenvolvimento”, descrita no capítulo 2.5.3.3
supra.
465
“normative conflict is endemic to international law.” (ILC, 2006:246)
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conflict among substantive obligations, in matters of procedure, and in the realm
of dispute settlement. (ILA, 2008)

A substituição de diversas ordens internacionais por um direito internacional
compreendido de forma coesa é recente; a combinação de ordens esparsas afetou tanto
áreas normativas específicas quanto o direito internacional geral (Dupuy, 2000:86-91).
Nesse processo, as ferramentas do direito internacional para lidar com o conflito foram
substancialmente aprimoradas, embora suas limitações também estejam progressivamente
mais visíveis.

Uma primeira possibilidade para “resolver” aparente contradição entre normas é a
presunção contra o conflito – presume-se, sempre, que disposições de tratados entre as
mesmas partes são compatíveis (Amaral Jr, 2008:233-235; Pauwelyn, 2001:550-551).
Diante de um potencial conflito normativo, indaga-se até que ponto a interpretação pode
ser utilizada para evitar o conflito, ou seja, em que medida existe uma relação de
incompatibilidade entre as obrigações do tratado sob análise e outras obrigações
componentes do direito internacional (McLachlan, 2005:285-286).466 Confere-se
coerência, assim, à prática dos Estados que são simultaneamente partes de vários tratados
ou organizações internacionais.

Outra possibilidade para se lidar com conflitos normativos no plano internacional, atrelada
à primeira, diz respeito à adjudicação de conflitos.467 A multiplicidade de órgãos
julgadores pode influir na eclosão de conflitos, especialmente se as obrigações
internacionais analisadas forem mais ou menos enfatizadas conforme sua origem. Advogase, para evitar que a dispersão de tribunais signifique a desintegração das muitas
obrigações assumidas pelos Estados, que haja cooperação judicial crescente, com exercício
da deferência (comity) pelos tribunais internacionais. Essa deferência traduz-se pela troca
regular de informações, voltada inclusive ao conhecimento da jurisprudência internacional;
pela suspensão de procedimentos caso algum contencioso já esteja instalado em outro foro;
pelo uso de jurisprudência alheia e pelo respeito às decisões pretéritas, a menos que o
466

A sofisticação dessas regras na Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados teria, inclusive, gerado
um princípio de integração sistêmica: “The principle of systemic integration in treaty interpretation operates
before an irreconcilable conflict of norms has arisen. Indeed, it seeks to avert apparent conflicts of norms,
and to achieve instead, through interpretation, the harmonisation of rules of international law.” (McLachlan,
2005:318)
467
Sobre o papel criador do direito das cortes internacionais, cf. Higgins (1991:261-264).
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afastamento seja imprescindível (Shany, 2004:278-281; Charney, 1998:371-373).468 Em
suma, a deferência impõe que a interpretação das normas internacionais não seja feita em
isolamento;469 aos juízes é outorgado o título de “les gardiens de l’unité” do direito
internacional (Dupuy, 2000:205).

Ainda na esfera da adjudicação, forma auxiliar de evitar o surgimento de conflitos
potenciais consiste na previsão de válvulas de escape contra múltiplos procedimentos
simultâneos em órgãos jurisdicionais diferentes. Tais válvulas assumem, em regra, a forma
de cláusulas especiais nos instrumentos constitutivos de cortes internacionais.470 As
normas sobre múltiplos procedimentos, desnecessárias quando há jurisdição exclusiva,
voltam-se a procedimentos paralelos somente quando se antevê a possibilidade de forum
shopping (antes da proliferação de órgãos judiciais e quase-judiciais dos anos 1980 e 1990,
não havia preocupação com procedimentos múltiplos). A ausência de caso de ampla
repercussão, contudo, dá à discussão ares acadêmicos,471 legando-a a segundo plano nas
árduas negociações sobre normas substantivas de tratados internacionais (Shany,
2004:212-213).

Note-se, contudo, que os conflitos mais insidiosos tendem a subjazer às próprias
organizações internacionais, ameaçando a tencionada coerência do direito internacional
com o esmaecimento de princípios e o desvio sutil de obrigações (ILC, 2006:73). A
proliferação de tratados bilaterais TRIPs Plus e a expansão dos direitos de propriedade
intelectual para a miríade de arenas normativas que hoje se ocupa desses direitos provocam
essas distensões e requerem mecanismos de coesão mais fortes.

468

Cf., em sentido oposto, Fischer-Lescano e Teubner (2004:1012-1014), que vêem na atividade dos órgãos
de adjudicação internacional um impulso necessário à fragmentação do direito global.
469
“in several core areas of international law the different international tribunals of the late twentieth
century do share a coherent understanding of that law. Although differences exist, these tribunals are clearly
engaged in the same dialectic.” (Charney, 1998:347)
470
Tais cláusulas têm três formas principais: (i) lis alibi pendens; (ii) res judicata; e (iii) electa una via. Lis
pendens obsta novos procedimentos apenas enquanto a primeira série de procedimentos estiver em duração.
A regra res judicata só obsta procedimentos depois da conclusão de uma primeira série de procedimentos e
da expedição de um julgamento válido. A aplicação de uma dessas regras, portanto, exclui a aplicação da
outra. A regra electa una via, por sua vez, tem escopo amplo e maior potencial de aplicação, por inibir
múltiplos procedimentos a partir da instalação da primeira série de procedimentos, e manter força ao longo
do tempo, vetando procedimentos tanto paralelos quanto subseqüentes. A regra electa una via,
essencialmente uma regra de estoppel, não é mera soma de lis pendens e res judicata, pois compreende
também situações em que os procedimentos foram escolhidos, mas não levaram a decisão válida.
471
“Finally, the absence to date of any 'high profile' jurisdictional clash has made the question of the
overlapping powers of international courts and tribunals mostly an academic curiosity.” (Shany, 2004:213)
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4.4.1. Fragmentos e princípios
A Comissão de Direito Internacional da ONU apontou, em relatório sobre a fragmentação
do direito internacional, uma

emergence of regimes of international law that have their basis in multilateral
treaties and acts of international organizations, specialized treaties and
customary patterns that are tailored to the needs and interests of each network
but rarely take account of the outside world. (ILC, 2006:245)

Os “ramos” do direito internacional verificados seriam fundamentados por princípios
próprios, emanados das instituições de cada “self-contained regime”.472 A OMC, por
exemplo, com finalidade própria, bem definida e delimitada, seria um desses “ramos”,
embora não esteja isolada do direito internacional geral (Simma; Pulkowski, 2006:519523; Pauwelyn, 2001:538-541). A ausência de descolamento, aliás, motivou diversos
autores a afirmarem que não há “self-contained regimes”, apartados das demais normas
internacionais (Dupuy, 2000:432-460; Simma, 1994:253-254).473 Todas as lacunas e as
próprias condições de validade de uma determinada “facção” normativa internacional
dependem do direito internacional, especialmente da Convenção de Viena sobre Direito
dos Tratados (com a previsão da formação e da dinâmica dos tratados, de normas
peremptórias de direito internacional, de regras para identificar e solucionar conflitos
normativos e das conseqüências para a violação de obrigações).474

Mesmo que não sejam cindidos do direito internacional, a forma de integração dos
chamados “self-contained regimes”, porém, é ainda muito debatida. Para Koskenniemi
(2005:67-69), que foi relator desta matéria na ILC, a fragmentação não decorre da falta de
hierarquia jurisdicional, como proporiam os internacionalistas clássicos, mas dos conflitos
políticos subjacentes às normas e organizações internacionais – por sua própria natureza,
tais conflitos não seriam passíveis de superação por fórmulas jurídicas ou órgãos
jurisdicionais; seria necessária a politização explícita das colisões normativas, por meio de
mecanismos de poder e negociações entre os atores coletivos relevantes.
472

No sentido mais forte, os “self-contained regimes” abrangeriam “a whole area of functional specialization
or teleological orientation at a universal scale” (ILC, 2006:72).
473
Esta é também a conclusão da ILC (2006:100).
474
“In fact, there is no evidence of any rule-regime that would claim to be valid or operative independently of
the VCLT.” (ILC, 2006:94)
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Fischer-Lescano e Teubner (2004:1003-1004), por sua vez, divergem de que essa
perspectiva seja suficiente para enfrentar os desafios colocados pelo problema da
consistência.475 Para os autores, o pluralismo jurídico global seria a perspectiva capaz de
expor as contradições entre racionalidades institucionalizadas em e entre sociedades,
contradições estas que o direito não pode resolver, mas que demandam nova abordagem,
pois ameaçam a legitimidade, a eficiência e a credibilidade do direito. Embora a unidade
do direito global, para esses autores, seja impossível, a fragmentação poderia, ao menos,
ser mitigada.476

A abordagem do “direito mundial”, criado à revelia das instituições políticas e jurídicas
tradicionais, alheio a fronteiras nacionais e acoplado a processos sociais e econômicos
específicos (Teubner, 2003),477 não parece ser aplicável à OMC, nem às normas
internacionais sobre direitos de propriedade intelectual. Claramente, não se trata de
fenômenos jurídicos autônomos “apátridas”,478 nem se constituem como ordens jurídicas
autônomas responsáveis por determinada área temática (Fischer-Lescano; Teubner,
2004:1008-1009). Os supostos exemplos de conflito no direito global seriam o “regime”
dos direitos autorais e o “regime” das patentes.479 Desconsidera-se, porém, que na gênese
de tais direitos – no plano nacional e internacional – estão preocupações intrínsecas com o
direito à saúde, com o estímulo às inovações e com o respeito a novas tecnologias, e que na
OMC sua constituição foi acompanhada da previsão de mecanismos para harmonizar
aquelas preocupações com a extração de renda monopolista sobre a tecnologia ou a criação
intelectual protegida.480

Nesse sentido, a novidade apontada nos embates entre os titulares desses direitos e os
usuários dos bens intelectuais protegidos, ou na projeção desses embates no plano
475

“even this political foundation for legal norm collision is not deep enough and is in turn a political
reductionism” (Fischer-Lescano; Teubner, 2004:1003).
476
O meio para arrefecer as colisões ocasionadas pela fragmentação normativa seria “developing substantive
rules through the law of inter-regimes conflicts itself.” (Fischer-Lescano; Teubner, 2004:1022)
477
“Through their own operative closure, global functional systems create a sphere for themselves in which
they are free to intensify their own rationality without regard to other social systems or, indeed, regard for
their natural or human environment.” (Fischer-Lescano; Teubner, 2004:1006)
478
A expressão é de Teubner (2003:21).
479
Cf. (Fischer-Lescano; Teubner, 2004:1019-1032). “In our reading, the economically oriented WTO
regime has created an internal limitation on its own logic through the reformulation of a principle of health
protection.” (Fischer-Lescano; Teubner, 2004:1030)
480
Fischer-Lescano e Teubner (2004:1031-1032) erram ao classificar o recurso a licenças compulsórias de
patentes como “non-WTO law” ou como ofensa ao “normal standard of patent protection”.
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nacional, não parece se sustentar.481 Ao tratar as colisões normativas como “expression of
the fundamental conflicts between organizational principles of social systems” (FischerLescano; Teubner, 2004:1019-1032), subtrai-se das instituições políticas o poder de
decisão sobre a configuração mais elementar das normas – nacionais e internacionais – que
aquelas instituições vêm manipulando há séculos.482 Em nome de um esforço de
“compatibilização”, propõe-se um afastamento das instâncias tradicionais, políticas, de
produção normativa,483 por meio, paradoxalmente, da normatização dos conflitos “entre
regimes”.484

Para que não se responda à ausência de normas especiais sobre conflitos com propostas por
mais normas – justamente as que os Estados optaram por não criar –, a busca pela
integração do direito internacional particular485 ao direito internacional geral, desde Kelsen
(1953:109-111), desafia seus analistas. A defesa de uma unidade material, substantiva, do
direito internacional, sobreposta a sua unidade formal (Dupuy, 2000), não soluciona as
assimetrias normativas verificadas ao se adentrar o fértil terreno normativo internacional
do qual surgem direitos de propriedade intelectual.

Nesta seara, não há propriamente um “self-contained regime”. A fragmentação do regime
em partículas, dispersas em muitas organizações regionais e tratados (bilaterais ou
plurilaterais), convive e dialoga com normas inscritas em tratados multilaterais: muitas
dessas frações normativas se reportam às normas da ONU ou da OMC. Aquelas inscritas
em tratados bilaterais, por sua vez, qualificam-se como parcela de tratados inter se sempre
que esses tratados forem acordados entre países que compõem um esforço normativo
multilateral.

481

Cf. capítulos 1.2 e 2.2 supra. Embora não justifiquem a assertiva, para Fischer-Lescano e Teubner
(2004:1023) as colisões entre “private governance regimes on the one hand and political-regulatory regimes
on the other” (...) “differ fundamentally in their form from mere policy conflicts.”
482
“Transnational copyright law should concern itself with the underlying collisions between distinct
rationalities, i.e. conflicts between the rationales of science, technology, art and the economy.” (FischerLescano; Teubner, 2004:1024)
483
“Some scholars exaggerate the impotence of the state, interpreting a failure to perfectly regulate a sphere
of social life as an example of a general retreat of the Westphalian system.” (Drezner, 2007:87-88)
484
“the goal would be a strange legal Esperanto of regimes within which national, international and transnational legal acts clamor for attention.” (Fischer-Lescano; Teubner, 2004:1022)
485
“In practice, fragmentation takes place by the development of networks of international rules and
instruments that for all practical purposes – including for the purpose if interpretation – are treated as a
single ‘wholes’ or ‘regimes’.” (ILC, 2006:252)
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Diante desse quadro, é preciso recolocar a questão da fragmentação normativa. As
obrigações TRIPs Plus examinadas sugerem que os conflitos centrais não ocorrem entre
diferentes “ramos” do direito internacional, mas se irradiam por seus núcleos e
extremidades, ecoando repetidas vezes nos mesmos foros. A indeterminação do direito
internacional, nesses casos, apresenta-se como obstáculo mais importante do que a
especialização de determinadas áreas.486 Mais do que um problema da forma
argumentativa do direito internacional (Koskenniemi, 2005), as falhas de coesão podem ser
uma opção deliberada (Combacau, 1986). O fato, porém, é que “The motley assortment of
unilateral, bilateral, plurilateral and multilateral deals is a poor way of running the world
trade system” (Baldwin, 2006:1508).

É preciso, portanto, lançar olhares sobre o conjunto, ainda que espraiado, das normas
internacionais (Simma; Pulkowski, 2006:505-506). A interação do regime do Acordo
TRIPs com as vias bilaterais, regionais e multilaterais, ao reproduzir as disputas sobre
mercados, tecnologia e desenvolvimento que marcam as normas sobre direitos de
propriedade intelectual, pode ser extremamente conflitiva.487 À oposição política,488
entretanto, somam-se confrontos normativos. O sistema de proteção aos direitos humanos
da ONU, por exemplo, tem antagonizado com as normas da OMC (Helfer, 2004:45-51). O
embate contra o que preconiza o Acordo TRIPs incorpora, nesse contexto, divergências
políticas e acusações de ilegitimidade interna da OMC, que estaria frustrando os próprios
objetivos negociados na Rodada Uruguai. Segundo recente relatório do Comitê das Nações
Unidas para os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais:

WIPO, UNESCO, FAO, WHO and other relevant agencies, organs, and
mechanisms of the United Nations are called upon to intensify their efforts to
take into account human rights principles and obligations in their work
concerning the protection of the moral and material benefits resulting from one’s

486

“The concern over fragmentation has been about the continued viability of traditional international law including the techniques of legal reasoning that it imports – in the conditions of specialization.” (ILC,
2006:247)
487
A “repolitização” do direito global de que fala Teubner (2003:11) é impossível, porque as expressões
desse “direito” identificado pelo autor nunca foram apolíticas. Fischer-Lescano e Teubner (2004:1012, grifos
nossos) afirmam esta apolitização de maneira categórica: “The notion of post-national formations allows for
the generalization of a regime concept, which obsesses far too much about political processes, such that it
might capture the manner in which quite different apolitical autonomous social spheres produce conflicting
legal norms.”
488
“International law, too, serves policy, and the policies are not too different from the domestic: order and
stability, peace, independence, justice, welfare.” (Henkin, 1979:90)
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scientific, literary and artistic productions, in cooperation with the Office of the
High Commissioner for Human Rights.489

A OMC vem se remodelando a partir dessas inovações políticas, paralelas à reavaliação
dos efeitos de suas normas nas políticas domésticas de seus membros, de mudanças de
poder e de interesses dos atores domésticos e internacionais, de transformações estruturais
nas relações internacionais e de novas idéias e propostas com relação aos benefícios do
livre comércio (Barton et al., 2006:20). A regulamentação de direitos de propriedade
intelectual, nessas bases, não deve se afastar das considerações sobre interesse público,
controle de práticas anti-concorrenciais e capacidade institucional dos países e territórios
membros da OMC (CIPR, 2002:148). Mecanismos institucionais adequados para tanto já
existem, voltados tanto à cooperação com outras organizações internacionais quanto ao
aperfeiçoamento do Acordo TRIPs.490

No plano normativo, todavia, o conflito entre a liberalização comercial e outros valores
demanda medidas mais enérgicas, mais vistosas.491 A mera impressão de que a OMC não
tem lidado adequadamente com questões ambientais e de direitos humanos é muito
problemática.492 A comunicação negativa da Rodada Doha – a “rodada do
desenvolvimento” – projeta sombras sobre a legitimidade da OMC.

4.4.2. Possibilidades no sistema multilateral de comércio
O Acordo TRIPs reitera a afirmação, pelo Acordo da OMC, do desenvolvimento
sustentável como meta fundamental do sistema multilateral de comércio. O preâmbulo,
489

“The right of everyone to benefit from the protection of the moral and material interests resulting from
any scientific, literary or artistic production of which he is the author (article 15, paragraph 1 (c), of the
Covenant)
(General
Comment
No.
17)
(25/11/2005)”
E/C.12/2005,
disponível
em
<http://www.fao.org/righttofood/KC/downloads/vl/docs/General%20Comment%20No.%2017%20Intellectua
l%20property.doc> acesso em 20.03.2009.
490
“The Council of TRIPS might prove to be a good forum for this kind of international policy coordination
because it is itself nested within a regime that recognises a diversity of principles such as sustainable
development (see the WTO Agreement) and food security (see the Agreement on Agriculture). It is potentially
a forum in which intellectual property might become an object of cross-cutting regulatory coordination.”
(Drahos, 2002:177). Sobre a cooperação entre OMPI e outros órgãos da ONU, cf. Musungu (2005).
491
Cf. McRae (1996:190ss).
492
“Failure might be inferred when the special laws have no reasonable prospect of appropriately
addressing the objectives for which they were enacted. It could be manifested, for example, by the failure of
the regime’s institutions to fulfill the purposes allotted to them, persistent non-compliance by one or several
of the parties, desuetude, withdrawal by parties instrumental for the regime, among other causes. Whether a
regime has ‘failed’ in this sense, however, would have to be assessed above all by an interpretation of its
constitutional instruments.” (ILC, 2006:anexo.16)
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parte substantiva do Acordo TRIPs (Gervais, 2003:80), acompanhado pelas prescrições dos
artigos 7º e 8º, sintoniza as normas multilaterais sobre propriedade intelectual às Metas do
Milênio da ONU e ao acordo entre ONU e OMPI.493 Segundo Chon (2006:2836), OMC e
OMPI estão obrigadas a implementar este dispositivo como “norma de eqüidade”. Os
tratados bilaterais e regionais, por sua vez, teriam que se pautar quer por princípios
próprios, quer pelo equilíbrio propugnado por suas partes em outras esferas da atividade
normativa internacional.

A interpretação ancorada em princípios sugere, ainda, que as normas em questão sejam
compreendidas como parte do direito internacional geral.494 À luz de outras fontes, e
somente por meio desse diálogo, tal interpretação pode servir de base à ordem e à justiça
do direito internacional (Amaral Jr, 2008:238-240). Esses vínculos, porém, podem ser
estabelecidos de diversas maneiras: primeiro, nos moldes da responsabilidade dos Estados,
eles poderiam ser conduzidos por órgãos de adjudicação, se os Estados assim consentirem.
Em segundo lugar, poderiam ser consolidados por modificações procedimentais, também
dependentes de consenso entre os Estados envolvidos, que responderiam a demandas por
transparência e isonomia.495 Em terceiro lugar, poderiam ser objeto de um princípio de
igualdade substantiva, voltado a conferir equidade aos atores internacionais (Chon,
2006:2884-2893).

Tais alternativas enfrentam severas resistências. É extremamente improvável que tenham
sucesso propostas de alteração drástica no funcionamento da OMC ou na forma como
tratados regionais e bilaterais são negociados.496
493

O termo “desenvolvimento” não está presente na convenção de criação da OMPI. Cf. Convention
Establishing the World Intellectual Property Organization (assinada em 14.07.1967 e revisada em
28.09.1979). Os objetivos da organização, expressos no art. 3 da Convenção, são “(i) to promote the
protection of intellectual property throughout the world through cooperation among States and, where
appropriate, in collaboration with any other international organization, (ii) to ensure administrative
cooperation among the Unions.”
494
O princípio de integração sistêmica da Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados (art. 31.3.c),
quase-constitucional na estrutura do direito internacional, fundamenta-se no fato de que “treaty are
themselves creatures of international law. However wide their subject matter, they are all nevertheless
limited in scope and are predicated for their existence and operation on being part of the international law
system.” (McLachlan, 2005:280); “when elucidating the content of the relevant rights and obligations, WTO
bodies must situate those rights and obligations within the overall context of general international law
(including the relevant environmental and human rights treaties).” (ILC, 2006:90-91)
495
Note-se que interesses dos atores não estatais e déficits de legitimidade não são passíveis de resolução
apenas com mudanças procedimentais (Barton et al., 2006:201-202).
496
“The move from a world fragmented into sovereign States to a world fragmented into specialized
‘regimes’ may in fact not at all require a fundamental transformation of public international law - though it
may call for imaginative uses of its traditional techniques.” (ILC, 2006:246)
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Opções menos complexas, como a inserção de princípios ou de pontos de apoio a valores
especiais em declarações ou resoluções, ainda que programáticas,497 teriam imediato valor
interpretativo.498 O início dos diálogos entre fontes, afinal, precisa ser encetado pela
emissão de algumas mensagens, quer iniciadas em pontos normativos focais, quer em
tratados isolados.499 Normas externas ao Acordo TRIPs, por exemplo, podem assim se
tornar necessárias para a interpretação de seus dispositivos, em virtude da legitimidade de
outros foros para a definição de determinadas políticas públicas (Helfer, 2004:75-79).

Nesse esteio, a coerência entre as obrigações internacionais a respeito de propriedade
intelectual poderia ser perseguida por duas vias. Uma primeira, mais contenciosa, parte do
tratamento dos acordos bilaterais como tratados inter se. Como qualquer dispositivo com
caráter de lex specialis, tais tratados estão subordinados ao direito internacional geral.500
Havendo oposição, por alguma de suas disposições, ao objeto ou propósito de tratado
multilateral do qual as partes do tratado inter se sejam membros – como seria o caso,
provavelmente, da OMC501 –, abre-se a possibilidade de preservar o tratado multilateral.502
Para tanto, basta que qualquer membro do tratado multilateral acione algum mecanismo de
solução de controvérsias,503 pautando-se pelo disposto na Convenção de Viena sobre
Direito dos Tratados – especialmente artigos 18 (obrigação de não ofender o objeto ou
propósito), 19 (reservas), 31 (interpretação), 41 (acordos inter se), 58 (extinção e
suspensão de acordos inter se) e 60 (ofensa material).

497

“Resolutions, as the sociological and political expression of trends, intentions, wishes, may well constitute
an important stage in the process of elaborating international norms; in themselves, however, they do not
constitute the formal source of new norms.” (Weil, 1983:417)
498
“In brief, anything written in the course of the pursuit of national policy, whether on the bilateral level or
on the multilateral level, may have legal consequences. What those consequences are or could be depends on
all the circumstances. But no one sent to represent his country or organization should assume that what that
person writes and signs is not necessarily a paper without legal consequence.” (Rosenne, 2001:359)
499
“A coerência se restabelece pela coordenação flexível e útil das fontes: a descoberta da finalidade das
normas se dá por meio da convivência e do ‘diálogo’ entre elas.” (Amaral Jr, 2008:239)
500
Cf. a esse respeito ILC (2006:anexo.10), que conclui pela rejeição da prevalência da lex specialis quando
“the balance of rights and obligations established in the general law would be negatively affected by the
special law.”
501
Cf. Pauwelyn (2001:547-550) sobre a potencial contestação de tratados inter se por membros da OMC.
502
“Signalons, toutefois, que la spéciaité ne conduit pas à une priorité automatique du traité bilatéral sur le
traité multilatéral.” (Roucounas, 1987:161)
503
“it is open to any party to a multilateral treaty to object to the conclusion of an inter se agreement on the
ground that the agreement is likely to frustrate execution of the object and purpose of the treaty.” (ILC,
2006:161)
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A CIJ tangenciou esta possibilidade ao afirmar que uma reserva a tratado multilateral
apresentada por um Estado e rejeitada por outros não impede sua participação no tratado,
desde que a reserva seja compatível com seu objeto e propósito.504 A contrario sensu, não
seria possível, a uma reserva ou a qualquer outra norma produzida de forma estranha ao
tratado multilateral, contrariar seu objeto e o propósito.505

No caso dos direitos de propriedade intelectual, essa possibilidade é saliente. As tensões
verificadas na OMC ou na OMPI demonstram que, ao menos da perspective dos países em
desenvolvimento, “most developed countries take insufficient account of development
objectives when formulating their policies on IP internationally” (CIPR, 2002:163). Além
disso, as obrigações relacionadas com propriedade intelectual, em regra, constituem-se
como obrigações “integrais”,506 criadas a partir de um Estado, mas projetando efeitos sobre
os outros. Por isso, pode ser mais fácil constatar se uma determinada norma bilateral
prejudica o equilíbrio principiológico multilateral,507 nos termos do artigo 41 da
Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados.508 A ILC (2006:anexo.29) endossa as
condições de validade para os tratados inter se estipuladas na Convenção.

O recurso à adjudicação para contrariar tratados inter se, postulado por um Estado não
parte no tratado bilateral ou regional, seria inédito na OMC. Além de potencialmente ser
endereçada ao Órgão de Solução de Controvérsias,509 uma demanda similar poderia ser
504

Cf. ICJ, “Reservations to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide”,
Advisory Opinion of 28 May 1951.
505
O objetivo geral dos tratados inter se, evidentemente, é o oposto do aventado aqui. “Such inter se
agreements do not necessarily derogate from the treaty. Instead, they serve to implement, update and
strengthen the treaty in the relations between the parties to the modifying treaty.” (ILC, 2006:152)
506
Cf. capítulo 4.2.1 supra.
507
“However, in the case of obligations that could not be broken down into bilateral relationships, an inter
se agreement might more easily be understood to be contrary to the object and purpose of the treaty.” (ILC,
2006:160). Cf. também Pauwelyn (2001:549-550).
508
“Art. 41. 1. Two or more of the parties to a multilateral treaty may conclude an agreement to modify the
treaty as between themselves alone if:
(a) The possibility of such a modification is provided for by the treaty; or
(b) The modification in question is not prohibited by the treaty and:
(i) Does not affect the enjoyment by the other parties of their rights under the treaty or the performance of
their obligations;
(ii) Does not relate to a provision, derogation from which is incompatible with the effective execution of the
object and purpose of the treaty as a whole.
2. Unless in a case falling under paragraph 1 (a) the treaty otherwise provides, the parties in question shall
notify the other parties of their intention to conclude the agreement and of the modification to the treaty for
which it provides.” (grifos nossos)
509
A previsão de seleção de foro do artigo 23 do Entendimento sobre Solução de Controvérsias (ESC) é à
primeira vista inflexível, como confirmado no caso US – Sections 301-310 of the Trade Act of1974
(WT/DS152/R, 1999, p. 313) – “Art. 23(1) is an 'exclusive jurisdiction clause'”.

179

proposta, caso não se caracterize a OMC como tendo jurisdição exclusiva absoluta,510 a
tribunais de integração regional,511 os quais seriam encarregados de analisar os problemas
suscitados pelo tratado inter se quer aos tratados da OMC, quer aos tratados regionais
(Shany, 2004:183-185).

Na medida em que expressa normas costumeiras internacionais, a Convenção de Viena
sobre Direito dos Tratados poderia seguramente ser utilizada como base para um
contencioso com as feições expostas acima. Na OMC, por exemplo, a Convenção vem
sendo manipulada rotineiramente,512 inclusive como base para que tratados bilaterais entre
as partes sejam utilizados como meio suplementar de interpretação (ILC, 2006:224-225).

A segunda via para se atingir a coerência entre as obrigações internacionais a respeito de
propriedade intelectual também decorre de princípios acordados entre os Estados, mas
pode ser pavimentada com menos choques. Um processo interpretativo mais cioso da
integração do direito internacional teria o condão de, a um tempo, atender às diretrizes de
normas particulares e solidificar os fundamentos do direito internacional geral.513

It is generally assumed, however, that participation in a multilateral treaty creates
a community of interests and a solidarity implying an entitlement for the parties
to express their views on the compatibility of special arrangements concluded
between some of them with the overall regime of the treaty. (ILC, 2006:158)

A “comunidade internacional” é um conceito plurívoco, aplicável à soma de todos os
Estados; a uma organização institucionalizada de Estados – como a ONU, por exemplo –;
ou à personificação dos países e territórios distinta dos Estados.514 Em regra, o conceito

510

O ESC admite resolução das controvérsias por arbitragem, com regras diferentes das suas próprias. Não é
explicitamente proibida a possibilidade de submissão de disputas apenas sobre “interpretação” das normas da
OMC a órgãos externos.
511
O artigo 23.2 do ESC parece autorizar esses julgamentos regionais, embora fique claro que eles não
produzem res judicata na OMC. O artigo 1.2 do ESC prescreve, ainda, que prevalecem as regras de solução
de controvérsias dos tratados específicos da OMC, como as referências do Acordo SPS (art. 11.3) e do
Acordo TRIPs (art. 64) a julgadores externos.
512
“GATT/WTO panel reports have evolved from an implicit reliance on the Vienna Convention and relevant
general international law on treaty interpretation to express reliance on these sources as the foundation for
interpreting these trade agreements.” (Charney, 1998:153)
513
“the fragmentation of the international legal order requires a simultaneous affirmation of its central
systemic building blocks, including general international law.” (Simma; Pulkowski, 2006:529)
514
“Tous les Etats sont membres de la communauté internationale constituée par le droit international
général et de ce fait ils sont soumis à ce droit.” (Kelsen, 1953:81). Sobre a recente institucionalização da
comunidade internacional, cf. Simma (1994:256ss).
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opõe-se à noção de sociedade internacional atomizada, sem unidade ou solidariedade
(Weil, 1992:306-312).515 A essa dualidade é possível, entretanto, contrapor a idéia de
graus de sociabilidade.

Dworkin (1986:208-211), ao discutir o direito sob a perspectiva da integridade, apresenta
uma distinção entre três modelos de comunidade: a comunidade circunstancial, de facto, na
qual os indivíduos não se percebem como vinculados a nenhum parâmetro especial; a
comunidade “de regras” (rulebook), na qual as obrigações acordadas são respeitadas, mas
também consideradas como a totalidade dos deveres impostos sobre os indivíduos; e a
comunidade de princípios, em que os participantes entendem que são regidos por
princípios comuns, que ao justificarem uma parte de seu direito precisam também ser
aplicáveis às demais partes.

We accept integrity as a political ideal because we want to treat our political
community as one of principle, and the citizens of a community of principle aim
not simply at common principles, as if uniformity were all they wanted, but the
best common principles politics can find. Integrity is distinct from justice and
fairness, but is bound to them in that way: integrity makes no sense except
among people who want fairness and justice as well. (Dworkin, 1986:263)

No campo do direito internacional, a referência a uma comunidade de princípios é
dificultada, em primeiro lugar, pela ausência de consentimento estatal expresso quanto aos
supostos princípios fundadores da comunidade internacional.516 A existência de princípios
comuns, porém, independe de positivação. Refuta-se a idéia de um direito internacional
puramente instrumental, válido conforme o poder dos Estados, tendo em conta que, por
essa gramática, as diferenças de poder suprimiriam o espaço de construção coletiva da
cooperação entre Estados517 – cooperação que é hoje constatada em inúmeras áreas

515

“La référence à la communauté internationale dépasse l’effet de style et de mode : derrière le glissement
sémantique se profile une évolution dans la conception même du système international.” (Weil, 1992:309)
516
“Members of a society of principle accept that their political rights and duties are not exhausted by the
particular decisions their political institutions have reached, but depend, more generally, on the scheme of
principles those decisions presuppose and endorse. So each member accepts that others have rights and that
he has duties flowing from that scheme, even though these have never been formally identified or declared.
Nor does he suppose that these further rights and duties are conditional on this wholehearted approval of that
scheme; these obligations arise from the historical fact that his community has adopted that scheme, which is
then special to it, not the assumption that he would have chosen it were the choice entirely his.” (Dworkin,
1986:211, grifos nossos)
517
“The notion of a community of sovereign independent States supplies the key to understanding the
statement that international law is a law of co-ordination, not of subordination.” (Rosenne, 2001:40)
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(Simma, 1994:233-245). O sistema internacional – enxergado pelos Estados, para todos os
efeitos, como base e fruto das normas internacionais (Combacau, 1986:96-98) – não
prescinde da rule of law.

Tratar os Estados como uma comunidade de princípios, portanto, não é estritamente
necessário. É possível que, um passo antes da integridade,518 seja possível compartilhar
princípios sem transpor, totalmente, a comunidade “de regras” acima mencionada:

on constatera alors l’apparition d’un corps de règles non directement tributaires
d’une expression formelle de consentement par les Etats qu’elles obligent,
facilitée par la conscience chez chacun des membres d’une collectivité d’Etats
qu’ils ont en commun une communauté non seulement d’intérêts mais de
«façons de voir les choses », que l’on peut, si l’on veut, désigner comme des
«valeurs communes». (Dupuy, 2000:88)

Esses valores comuns, como se procurou acentuar, transitam por regimes internacionais,
mas também sobre eles.519 Como a legitimidade interna de um Estado, a legitimidade de
um determinado regime internacional depende do reconhecimento, pela comunidade a ele
submetida, de uma obrigação geral de obediência às decisões políticas voltadas a lhes
impor deveres (ainda que a legitimidade dos deveres impostos deva ser analisada caso a
caso) (Dworkin, 1986:190-192). Por isso, as obrigações internacionais sobre propriedade
intelectual não se cindem de valores como o desenvolvimento sustentável, a promoção da
inovação tecnológica e da transferência de tecnologia e o acesso a bens essenciais.520

A concertação em torno de valores, quer por sua defesa nos atuais órgãos do sistema
internacional – como proposto no mencionado relatório do Comitê das Nações Unidas para
os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais – quer por declarações ou outros instrumentos
não normativos, produz reflexos imediatos sobre as normas internacionais.521 A inflexão
518

“a community of principle, which takes integrity to be central to politics, provides a better defense of
political legitimacy than the other models.” (Dworkin, 1986:216)
519
“In any institutional context, there is always such a structural bias, a particular constellation of forces
that relies on some shared understanding of how the rules and institutions should be applied.” (Koskenniemi,
2005:608)
520
“Today, multilateral treaties serve as the vehicle par excellence of community interest. They consolidate
unwritten international law like iron bonds reinforcing a cracking building, and add layer upon layer to the
general international law of mere co-existence in order to satisfy the need for norms in an increasingly more
complex world.” (Simma, 1994:323)
521
“International law in particular is not a self-contained abstraction, or even a distant star for nations to
steer by. It affords a framework, a pattern, a fabric for international society, grown out of relations in turn.
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correspondente, em textos normativos e em seus intérpretes e julgadores (autênticos ou
não), precisa ser enérgica:

nous avons objectivement besoin d’un système juridique plus « activiste » ou
« directif », au niveau des règles et de leur application, pour resoudre les
problèmes de plus en plus complexes que ce développements engendrent et les
chevauchements de compétences et les conflits de répartition qui s’ensuivent ;
autrement dit un droit ou un système juridique conçu en fonction de ces
problèmes, se situant à l’échelle et au niveau de leur complexité, plutôt qu’un
droit à la traîne des faits et des confrontations, qui ne fait qu’enregistrer
passivement les rapports de force entre les acteurs, au lieu de leur fournir des
réponses adéquates aux problèmes auxquels ils sont confrontés. (Abi-Saab
1987:102)

The law that is made or left unmade reflects the political forces effective in the system. Law that is made is a
force in international affairs, but its influence can be understood only in the context of other forces
governing the behavior of nations and their governments.” (Henkin, 1979:5)
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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.522

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

522

“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)
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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.523

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.524

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
523

“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)
524
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).
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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.525

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,
525

“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)
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vinculados a normas multilaterais da OMC e da ONU.526 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,527 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.528 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.529 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.530

526

“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)
527
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)
528
“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)
529
“The survival and authority of international law depends on its capacity for necessary change.” (Henkin,
1979:100)
530
“On peut attendre d'autant plus du droit international que l'on n'en attend pas trop.” (Weil, 1992:66)
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