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 A investigação dos Direitos de Propriedade Intelectual tem sido tarefa de 

todos os continentes, sejam eles desenvolvidos ou não. Esse interesse tem raízes 

econômicas, vez que a proteção do conhecimento define se uma nação vai ou não 

se desenvolver economicamente. Foi assim na China dos séculos X a XIII, Veneza do 

século XV, Índia do século XVIII, Japão Imperial do século XIX e, tem sido assim na 

União Europeia, na América e na Ásia do século XXI. Nesse cenário, a propriedade 

intelectual ora é usada como instrumento de opressão, ora como estratégia de 

libertação econômica.  

Deste modo, para compreender o seu modus operandi, desde a lei veneziana 

de patentes, até o acesso ao patrimônio genético e cultural da biodiversidade 

brasileira é o objeto de estudo deste trabalho. A metodologia aplicada foi a revisão 

sistemática, que ocorreu em três estágios: planejamento, condução e disseminação.  

Os resultados alcançados propiciaram a compreensão da temática a partir 

dos seguintes aspectos: a compreensão da origem da propriedade intelectual e sua 

diferenciação dos direitos de autor; o mapeamento desses institutos em âmbito 

global nos continentes americano, europeu e asiático; os desafios enfrentados pelos 

continentes na transposição das normas contidas nos acordos multilaterais (Paris, 

Berna, Roma, União Europeia, OMC e TRIPS) para as normas nacionais (domésticas); 

o desafio dos países da União Europeia na consolidação do seus sistema de 

jurisdições múltiplas; as dificuldades de transição da propriedade intelectual como 

elemento cultural para o status de política econômica; a identificação das instâncias 

normativas e judiciárias que norteiam a proteção do conhecimento em escala global; 

e, os novos contornos dos direitos de propriedade intelectual sobre as vacinas, 

principalmente, devido à pandemia da COVID-19.  

Compreende-se que a propriedade intelectual em alguns países da Ásia foram 

a ferramenta de libertação da colonização tecnológica, como no caso do Japão, em 

relação aos Estados Unidos e, da Índia, em relação à Coroa Britânica. Até os dias 

atuais, muito se tem dito, escrito, debatido sobre a relevância dessa modalidade de 

proteção do conhecimento, principalmente, em relação às questões de soberania 

nacional. Espera-se que o trabalho possa contribuir na compreensão dos direitos de 

propriedade intelectual e para o despertar do interesse em sua investigação, sejam 



em nível acadêmico ou cultural, pois, os aspectos históricos e legislativos os tornam 

interessantes a porto de despertar a curiosidade das pessoas, em geral. 
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Apresentação  

 

Este estudo teve como objetivo a revisão sistêmica da propriedade intelectual 

a partir da lei veneziana de patentes, de 1474, até os Aspectos dos Direitos de 

Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio (TRIPS), de 1994. Por se tratar 

de um tema complexo, notadamente em relação à sua origem, muitas vezes confusa, 

pois envolve duas importantes classificações de direitos, os direitos de propriedade 

intelectual e os direitos de autor, optou-se em desenvolver a investigação pelas 

convenções multilaterais de Paris (1883), Berna (1886) e Roma (1961), que formam 

o tripé da proteção do conhecimento. Entretanto, os movimentos históricos dessas 

convenções têm sua origem muito antes, a exemplo da China, cujas primeiras 

normas nacionais (ou domésticas, assim denominadas por alguns autores) têm suas 

raízes nos séculos X a XIII.  

Este estudo pretendeu suprir algumas lacunas existentes nas investigações a 

respeito da propriedade intelectual, constantemente confundida com direitos de 

autor e vice-versa. Talvez essa confusão terminológica tenha suas origens na 

Convenção de Paris, vez que sua precursão ao tema tenha englobado na propriété 

intellectuelle também os copyrights. Outra questão igualmente lacônica é a própria 

definição do que sejam esses dois institutos. Embora previstos em duas convenções 

importantes, os temas foram muitas vezes tratados nessas convenções, 

simultaneamente, ou, ora em Paris, ora em Berna, sem a devida definição jurídico-

conceitual do que realmente se trata. É consenso, entre praticamente todos os 

autores que existe uma lacuna na definição exata do que sejam realmente 

propriedade intelectual e direitos de autor. 

As convenções de Paris e Berna, foram exemplificativas e não conceituais. 

Essa metodologia pode ser bem compreendida naquela época, mas, na 

contemporaneidade, em um mundo globalizado a exemplificação delimita sobre 

maneira o alcance desses acordos multilaterais. Um exemplo é o tratamento dado 

às obras literárias e artísticas da Convenção de Berna. Ao proteger o vínculo entre 

autor e obra, a Convenção incluiu as criações científicas no rol de proteção. Então 

fica a pergunta: se a convenção de Berna protege as criações científicas, por que 

então ela não previu a proteção de patentes? No caso, as patentes estão incluídas 
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no rol de conhecimento abarcados pela propriedade industrial, que é objeto de 

proteção da Convenção de Paris. Então, qual foi o critério de separação? Em que 

momento houve a bifurcação? 

Esses questionamentos só foram respondidos a partir do estudo dos autores 

alemães. Foram eles que clarificaram esses pontos, os quais serão vistos neste 

trabalho, pois são bem complexos, causando confusões até mesmo nos sistemas 

legislativos mais avançados da atualidade. 

Outra questão, notadamente importante, é a divisão dos acordos multilaterais, 

antes e depois da institucionalização da Organização Mundial do Comércio (OMC), 

do Tratado da Comunidade Econômica Europeia (TCEE), em 1993, e, do Acordo TRIPS, 

em 1994. Sendo assim, este trabalho aponta que a propriedade intelectual deixou de 

ser um assunto da esfera cultural para se consolidar como uma questão comercial, 

o que mudou sobremaneira a sua natureza. Para melhor entendimento, essa 

alteração significativa, merece o devido aprofundamento nesta pesquisa. 

Aborda-se, ainda, a utilização da propriedade intelectual para promover a 

inovação e, consequentemente, o desenvolvimento econômico, estratégia adotada 

em Veneza, nos anos 1400, nas Guildas1 de vidreiros, ou clãs (SHERWOOD, 1992) e, 

no Japão do Império Meiji, dos anos 1800, nas Guildas de livreiros. Deste modo, a 

propriedade intelectual não significou apenas regras em relação a lei de patentes, de 

direitos autorais, de marcas registradas, de projetos, de segredos comerciais e de 

concorrência desleal. Mas também esses direitos regulamentaram e estruturaram as 

instituições de propriedade intelectual, compostos por tribunais, por órgãos 

repressores, agências reguladoras, e a sociedade de cobrança que administram 

essas regras (DREXL et al., 2009). 

Aqui já cabe uma provocação: estariam os venezianos e japoneses lutando 

para instituir normas soberanas para proteger direitos de propriedade intelectual ou 

direitos de autor? A resposta a essa questão envolveu uma análise histórica, cultural 

e legislativa desse período, o que é proposto neste estudo. 

                                                     
1 As guildas eram associações de profissionais surgidas na Baixa Idade Média (séculos XIII ao XV), 
relacionadas aos processos de renascimento comercial e urbano. Existiam diversos tipos de guildas, 
como: de alfaiates, de sapateiros, de ferreiros, de artesãos, de comerciantes, de artistas plásticos entre 
outros profissionais. 
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Deste modo, para conseguir compreender as raízes da proteção do 

conhecimento (propriedade intelectual + direitos de autor), o marco inicial foi a 

investigação para consolidar um conceito de propriedade intelectual (e sua distinção 

de direitos de autor), bem como também, os seus fundamentos e os seus aspectos 

históricos. A partir desse marco inicial, mapeou-se os temas nos continentes 

americano, europeu e asiático, norteando a busca pelo diálogo das normas internas 

(domésticas) do país investigado, em contraponto com as os acordos multilaterais: 

Convenções de (Paris, Berna e, Roma); e, posteriormente, do Tratado da Comunidade 

Econômica Europeia (TCEE), da Organização Mundial do Comércio (OMC) e, Aspectos 

dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio (TRIPS). 

Os questionamentos a partir de então são muitos: quais são os papéis 

respectivos das regras e instituições de propriedade intelectual para promover a 

inovação? E, em que medida, as forças externas à propriedade intelectual e as 

instituições econômicas, culturais, políticas, históricas também contribuem para a 

inovação? É possível que esses fatores influenciam o impacto dos regimes de 

propriedade intelectual ou, é inútil esperar ajustes nas regras e instituições de 

propriedade intelectual para alterar os padrões de inovação e, em última instância, o 

desenvolvimento econômico, principalmente dos países em desenvolvimento? 

(DREXL et al., 2009). 

Assim, a descrição dos resultados procurou, primeiramente, descrever os 

aspectos histórico e legais da Ásia devido sua relevância histórico-normativo, 

remontada ao século X, sendo que na Europa esse movimento de positivação teve 

seu início somente a partir do século XV, com a Lei Veneziana de Patentes e, 

posteriormente, nos Estados Unidos da América e, finalmente, no Brasil. Com isto os 

capítulos foram sequenciados, conforme a evolução histórica e estão apresentados 

no quadro 1.   
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Quadro 1 – Estrutura do trabalho, contendo os temas, questões norteadoras e 
revisão de literatura (por capítulo) 

 
 

 Título  Questões norteadoras Revisão de literatura 

C
a
p

ít
u

lo
 I
 

 
 
 

Fundamentos dos direitos 
de propriedade intelectual e 

direitos de autor 

Como surgiram os direitos de 
propriedade intelectual? 

Quais as diferenças entre 
direitos de propriedade 
intelectual e direitos de 

autor? 

1. As convenções 
internacionais e os 

acordos multilaterais que 
norteiam a temática 

(Paris, Berna, TRIPS, 
OMC, WIPO); 

 

 
 

 Título Questões norteadoras Revisão de literatura 

C
a
p

ít
u

lo
 I

I 

 
 
 

A propriedade intelectual 
como vantagem competitiva 

na Ásia 

Como surgiu a proteção do 
conhecimento na Ásia? Qual 

sua evolução? 
Qual a relação entre 

propriedade intelectual e 
desenvolvimento econômico 

na Ásia? 

1. Acordos e convenções 
multilaterais (Paris, Berna, 

TRIPS, OMC, WIPO); 
2. Os tribunais 

internacionais (OMC) que 
têm poder punitivo em 

caso de descumprimento; 
3. as instâncias nacionais 

de punição por 
descumprimento. 

 
 

 Título Questões norteadoras Revisão de literatura 

C
a
p

ít
u

lo
 I

II
 

A propriedade 
intelectual como 

estratégia de libertação 
do Japão da 
dependência 

econômica dos EUA no 
pós-guerra do século 

XIX 

Como a propriedade intelectual 
contribuiu na libertação 

econômica dos japoneses frente 
à supremacia americana? 

Como estão os indicadores 
japoneses de propriedade 
intelectual na atualidade? 
Como está estruturada a 
proteção da propriedade 

intelectual no Japão? 

1. Acordos e convenções 
multilaterais (Paris, Berna, 

TRIPS, OMC, WIPO); 
2. Os reflexos na economia 

e a liderança global do 
Japão no ranking de 

propriedade intelectual. 

 

 

C
a
p

ít
u

lo
 I

IV
 

A propriedade 
intelectual na 
Alemanha: da 

Convenção de Berna 
ao Acordo TRIPS 

Como surgiram os direitos de 
autor e propriedade intelectual na 

Alemanha? 
Como os alemães compreendem 

a propriedade intelectual e os 
direitos de autor? 

Qual a contribuição dos direitos 
de propriedade intelectual na 
consolidação da economia 

alemã? 

1. A superestrutura de 
proteção da propriedade 
intelectual na Alemanha; 

2. Os tratados multilaterais; 
3. Os indicadores de 

patentes e de 
desenvolvimento 

econômico. 

 

 

 

 Título Questões norteadoras Revisão de literatura 
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C
a
p

ít
u

lo
 V

 

A propriedade 
intelectual no quadro 

jurídico europeu 

Como está estruturada a 
proteção jurídica da propriedade 

intelectual na Comunidade 
Europeia? 

Como a Comunidade Europeia 
está resolvendo os conflitos entre 

os princípios que regem a 
propriedade intelectual e o 

princípio do livre comércio de 
mercadorias? 

1. Literatura e legislação; 
2. Os tribunais 

internacionais (OMC, 
Tribunal de Justiça da 

União Europeia – TJUE, 
Tribunal de Patentes) que 

têm poder punitivo em 
caso de descumprimento; 
3. as instâncias nacionais 

de punição por 
descumprimento. 

 
 

C
a
p

ít
u

lo
 V

I 

A propriedade 
intelectual como 
instrumento de 
ampliação de 

soberania americana 
sobre os países 
megadiversos 

Qual a estrutura jurídica da 
proteção da propriedade 

intelectual no Brasil? 
Essa estrutura tem sido suficiente 

para garantir a Soberania 
nacional tecnológica do Brasil 

frente aos países desenvolvidos? 
Como está estruturado o acesso 
ao patrimônio genético no Brasil? 

1. Literatura e legislação 
nacional e internacional; 

2. Os tribunais 
internacionais que têm 

poder punitivo em caso de 
descumprimento; 

3. As instâncias nacionais 
de punição por 

descumprimento. 

 
 

C
a
p

ít
u

lo
 V

II
 

Novos contornos 
jurídicos dos direitos de 
propriedade intelectual 

envolvendo as 
patentes de vacinas 
contra a COVID-19 

Os direitos de propriedade 
intelectual das vacinas de 

combate ao Coronavírus devem 
prevalecer, totalmente, frente às 
demandas gigantescas oriundas 
dos países em desenvolvimento? 

Quais são os novos contornos 
que devem ser levados em 
consideração em relação à 

manutenção desses direitos por 
parte da comunidade 

internacional? Se tudo no mundo 
mudou, não seria o momento 
oportuno para rever algumas 

normas de direito internacional 
que regem os direitos de 

propriedade intelectual pela 
descoberta ou aperfeiçoamento 

de vacinas? 

1. Literatura; 
2. Os tribunais 

internacionais que têm 
poder punitivo em caso de 

descumprimento; 
3. as instâncias nacionais 

de punição por 
descumprimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Título Questões norteadoras Revisão de literatura 
 Título Questões norteadoras Revisão de literatura 

 Título Questões norteadoras Revisão de literatura 
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C
a
p

ít
u

lo
 V

II
I 

 
Complexidade do 

Sistema de Jurisdições 
Múltiplas que envolvem 

a proteção da 
propriedade intelectual 
na União Europeia: Um 
desafio a mais devido à 
pandemia da COVID-

19 

Os direitos de propriedade 
intelectual serão norteados pelos 
direitos naturais ou pelos direitos 
utilitaristas? Deve prevalecer o 
Princípio da Felicidade Maior 

(social) ou o Princípio da 
Onipresença do Autor e suas 
cláusulas de barreira, como 

princípios universais e, ainda o 
Princípio da Territorialidade em 

âmbito da União Europeia? 

1. Literatura; 
2. Estrutura e funções dos 

tribunais internacionais 
(Tribunal de Justiça da 

União Europeia – TJUE e 
Tribunal de Patentes da 

União Europeia)  
 

 

 

O questionamento que se faz afinal, é: a propriedade intelectual e os direitos 

de autor foram e ainda são instrumentos de opressão ou de libertação das nações? 

A estrutura jurídica desses direitos, bem como sua natureza jurídica ainda devem 

prevalecer na contemporaneidade, em um cenário pós-pandemia da COVID-19? 

 Título Questões norteadoras Revisão de literatura 



 

1. Os Fundamentos da Propriedade Intelectual e Direitos de Autor 

 

Segundo Kur e Dreier (2012), os bens são classificados em materiais e 

imateriais. Os materiais são aqueles compostos de substâncias físicas (tangíveis), 

enquanto os imateriais são aqueles formados por substâncias não físicas 

(intangíveis), resultante da criatividade humana, que podem ser aplicadas nos 

campos da indústria, ciência, literatura e artes. Os autores esclarecem que mesmo 

sendo intangíveis e não possuindo um corpo físico, as criações intelectuais 

necessitam de um corpo material para as suas concretizações, como é o caso de 

uma música ou de um filme, que sem um sistema de físico, como um aparelho de 

som e imagem, não conseguem se fazer perceber. Essa moldura material é que 

possibilita a comercialização desse espírito humano; dessa criação intelectual. Daí 

surgem os direitos de propriedade intelectual, pois o esforço do autor ao criar sua 

obra precisa ser recompensando. 

Esse esforço intelectual aparece mesmo se o objeto for material. Os autores 

citam o exemplo de uma máquina de lavar roupas. Trata-se de um objeto físico 

negociável por qualquer pessoa que tenha disposição em comercializá-la, porém, há 

nela uma invenção, que possibilita como o tambor é operacionalizado. Isso é 

imaterial, intangível e personalizado, pois foi obra da engenhosidade do trabalho 

intelectual do inventor desse tipo de máquina de lavar. Em linhas gerais, esses 

direitos de propriedade intelectual são divididos em: direitos de autor (sobre obras 

literárias, artísticas e científicas); direitos de invenções (patentes, desenhos 

industriais e modelo de utilidade); e, registros de marcas. Os novos ramos como 

cultivares (variedades), indicações geográficas e segredos comerciais foram se 

consolidando nos últimos anos. 

É importante, porém, fazer algumas considerações. Geralmente há uma 

tendência a confundir direitos de autor com os de propriedade intelectual. Trata-se 

de uma questão de terminologia, com consequências legais. Historicamente, o termo 

propriedade intelectual é derivado do francês propriété intellectuelle e, por muitas 

vezes relacionada às criações do espírito (intangíveis, imateriais), também 

denominadas criações não funcionais, das áreas da literatura e das artes. Enquanto 

o termo propriedade industrial foi sendo aplicado para designar as criações 
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funcionais, relacionadas à indústria (patentes, marcas comerciais, desenhos 

industriais etc.), como se ali também não tivesse uma criação do espírito (KUR e 

DREIER, 2012). 

Os traços desse equívoco de nomenclatura podem ser encontrados em 

documentos oficiais em nível internacional, muitas vezes apenas mudanças de foco 

das suas características. Por exemplo, na Suíça e nos países nórdicos, os direitos de 

propriedade intelectual são abordados como direitos em bens imateriais 

(Immaterialgüterrechte) ou, direitos imateriais (imaterialrettigheder), enfatizando 

assim, o aspecto da intangibilidade comum a todos os protegidos pelas leis de 

propriedade intelectual à custa do aspecto patrimonial nelas contido (KUR e DREIER, 

2012). 

É possível que essa confusão de terminologias advenha do fato de que 

aconteceram em Paris duas convenções de revisão da Convenção de Berna, uma em 

1896 e outra, 1971. Cabe ressaltar aqui que essa é apenas uma especulação sem 

nenhuma base científica. De qualquer forma, rever o estudo da Convenção de Berna 

é uma oportunidade para que se aprofunde mais sobre os pormenores desse 

importante marco dos direitos de autor. 

Kur e Dreier (2012) esclarecem que as legislações internacionais são 

norteadoras para o legislador nacional criar as legislações de proteção do 

conhecimento em seus países. Entretanto, as características fundamentais de 

proteção do conhecimento seguem as mesmas tendências, notadamente: para 

serem patenteadas, as invenções devem ser inovadoras e passíveis de aplicação 

industrial; as obras devem possuir elevado grau de criatividade ou originalidade para 

serem passíveis de proteção de direitos autorais; as marcas comerciais devem ser 

distintas e representem as empresas ou fonte dos serviços a que destinam a 

proteção. 

Ao definir o direito de propriedade intelectual, Buskop (2008) e Proner (2007) 

o comparam ao direito de propriedade privada. A diferença está no núcleo jurídico a 

ser protegido (REALE, 2002). Enquanto na propriedade privada o núcleo jurídico está 

na garantia de propriedade de um bem tangível ou intangível, na propriedade 

intelectual essa base nuclear desloca-se para proteger uma descoberta, invenção ou 

mesmo uma autoria. Trata-se de um direito de exclusão, em que um descobridor, 
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inventor ou autor, exclui outros indivíduos, sejam pessoas físicas, jurídicas, governos 

ou, do terceiro setor, de fazer uso, ou, comercializar tal descoberta, invenção ou 

autoria. 

Segundo Saville (2009), o direito de propriedade intangível está presente em 

diversos trabalhos criativos. Segundo ela, é um conceito relativamente moderno, 

fundada na necessidade de proteção das cópias de livros impressos no final do 

século XV e início do século XVI. Os direitos de autor surgiram nessa época para 

garantir o monopólio de obras que passaram a ser produzidas em grande quantidade 

a partir da invenção da imprensa. Nesse cenário, a quantidade de pessoas e recursos 

financeiros para a impressão de um trabalho, seja ele livros, jornais ou materiais 

didáticos acabou gerando a necessidade de organização de um editor, impressor, 

livreiro etc. Da invenção da imprensa até os dias atuais, os direitos autorais foram se 

consolidando até atingir uma gama de produtos culturais compostos de livros, 

música, peças de teatro, obras de arte, dança e mímica, filmes, fotografias, 

programas de computador e transmissões (SAVILLE, 2009). 

Os aspectos internacionais dos direitos autorais cresceram em importância 

durante o século XIX, à medida que os métodos de viagem e comunicação 

aumentaram em segurança e eficiência. Os empresários que tentavam responder a 

esses mercados crescentes encontraram-se a mercê de piratas de direitos autorais. 

A autora cita como exemplo, as obras populares de direitos autorais britânicas que 

foram levadas para a América no século XIX, onde foram republicadas em edições 

baratas e vendidas em grandes quantidades para o vasto público americano de 

leitura. A editora americana pagou apenas os custos de publicação e fez isso de 

forma bastante legal. Os editores originais teriam pago aos autores pelos direitos 

autorais no mercado interno, porém, ficaram insatisfeitos em relação ao mercado 

externo, vez que não receberam nenhuma remuneração pela venda das suas obras 

no exterior (SAVILLE, 2009). 

Tornou-se cada vez mais óbvio que um sistema de direitos autorais 

internacionais era necessário. No início, as editoras tentaram criar acordos privados 

com editoras em outros lugares ou abrir escritórios estrangeiros para se beneficiar 

dos vários direitos autorais nacionais relevantes. Os tratados bilaterais ofereceram 

maior segurança. Entretanto, uma rede desses acordos cresceu na Europa a partir do 
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final da década de 1820. Em meados da década de 1870, muitos dos mercados 

editoriais mais importantes na Europa (França, Bélgica, Alemanha e Holanda) foram 

governados, pelo menos até certo ponto, por uma rede considerável de tratados 

bilaterais (SAVILLE, 2009). 

Porém, ainda não havia convenções em grande parte da Europa (notadamente 

a Holanda e Rússia) e nenhuma com os Estados Unidos (que assumiu uma linha 

consistentemente protecionista, concedendo direitos autorais apenas aos cidadãos 

e residentes). Todos esses eram mercados substanciais, e nesses lugares as edições 

pitaras podiam ser impressas, importadas e circuladas de forma perfeitamente legal 

(SAVILLE, 2009). 

Embora a rede de convenções bilaterais tenha se tornado bastante extensa, o 

fato de que os acordos estavam longe de ser uniformes significava que a proteção 

resultante não era abrangente nem sistemática. Aqueles a quem os direitos eram 

destinados, quais sejam, os autores, achavam difícil verificar quais eram seus 

direitos, precisamente. Sem proteção legal harmonizada, abrangendo idealmente 

uma área geográfica coerente, os territórios individuais permaneceram vulneráveis a 

reimpressões baratas contrabandeadas, quaisquer que fossem suas carteiras 

articulares de proteção de convenção bilateral (SAVILLE, 2009). 

A solução mais satisfatória para este problema, logicamente pelo menos, teria 

sido para todos os países afetados adotar leis de direitos autorais uniformes e de 

fácil aplicabilidade aos estrangeiros e aos nacionais. As dificuldades a serem 

vencidas para alcançar essa proteção foram devido às duas correntes que 

interpretavam os direitos de autor: uma universalista e outra pragmática. Segundo 

os universalistas, os direitos de autor são direitos naturais e, portanto, não precisam 

de normas positivas para a sua proteção. Do outro lado, os pragmatistas estavam 

mais preparados para contemplar o sacrifício de uma certa integridade e defender 

um menor grau de universalidade no interesse de chegar a um acordo. Havia 

necessidade de positivação das normas em relação aos direitos de autor (SAVILLE, 

2009). 

O embrião da Convenção de Berna foi um Congresso de Autores e Artistas de 

1858, em Bruxelas. Outros congressos foram realizados, com destaque ao 

Congresso Literário Internacional, organizado pela Société des gens de lettres e 
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realizado em 1878, em Paris. Nele, uma resolução foi aprovada reconhecendo o 

direito de autor como uma forma de propriedade, em vez de uma concessão legal. 

Desse Congresso resultou a criação da International Literary Association, que foi 

expandindo-se paulatinamente para incluir artistas, até tornar-se a Association 

Littéraire et Artistique Internationale (ALAI). O seu principal objetivo foi a criação de 

um acordo internacional para proteger direitos de autor nas áreas da literatura e das 

artes. Assim, foram realizadas conferências anuais em vários países europeus e seus 

membros continuaram pressionando os países para criação de leis de natureza 

universalista para proteger os direitos autorais (SAVILLE, 2009). 

Um modelo de lei foi discutido no Congresso de Roma de 1882. Também neste 

Congresso foi debatida a possibilidade de união de um modelo adotado pela União 

Postal Geral, criada em 1874. Posteriormente, em setembro de 1883, foi organizada 

uma conferência de partes interessadas em Berne, Alemanha. Desse encontro surgiu 

um projeto de convenção de dez artigos, fundado no princípio de tratamento nacional 

(familiar de muitas convenções bilaterais), em que o princípio do tratamento nacional 

equipara cidadãos estrangeiros aos nacionais para fins de direitos autorais. 

Inicialmente, esse documento insipiente não abrangeu assuntos relevantes como a 

duração dos direitos de autor (SAVILLE, 2009). 

Então, foi realizada uma nova conferência em setembro de 1884, e contou com 

a representatividade de dez países. Os alemães propuseram a criação de um modelo 

de lei que fosse objetivo e não fundado do princípio do tratamento nacional, o que 

levou a um dilema: deveriam abrir mão da universidade em nome do pragmatismo? 

Ao final chegaram à conclusão que não, e o princípio do tratamento nacional foi 

mantido. Esse resultado não agradou a delegação francesa que defendia o fim do 

princípio e a adoção de uma política de direitos autorais mais pragmática. Outra 

conferência aconteceu em setembro de 1885, novamente em Berne. Novamente, 

houve forte pressão dos franceses para o enrijecimento das leis de proteção dos 

direitos do autor. Nessa batalha ideológica, os franceses ganharam o apoio dos 

britânicos, mas, em uma via menos radical. Propuseram a adoção do princípio do 

tratamento nacional quando uma regra abrangente não pudesse ser alcançada 

(SAVILLE, 2009). 
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Os conferencistas deveriam escolher entre uma convenção mais rígida e 

uniforme, que na prática excluiria a participação de países com fraco sistema de 

proteção de direitos autorais ou, uma convenção menos rigorosa e que acolhesse 

todos os países. A Conferência finalmente adotou uma abordagem pragmática, mas 

as delegações não foram unânimes nisso. O resultado foi um acordo extremamente 

significativo. A Convenção de Berna de 1886 sobre a proteção das obras literárias e 

artísticas uniformizou a proteção dos direitos de autor sobre suas obras literárias e 

artísticas e foi fundada no princípio do tratamento nacional (SAVILLE, 2009), ou 

princípio da reciprocidade assim denominado por Davison et al. (2008). 

Foram dez os Estados signatários, de maioria europeia e a Convenção entrou 

em vigor em 1887. A América não ofereceu nenhuma proteção internacional de 

direitos autorais até 1891 e permaneceu fora da Convenção de Berna até 1988. Desde 

a sua criação a Convenção de Berna vem ganhando prestígio e, atualmente conta 

com 175 membros. A Convenção é baseada no direito natural dos autores e não exige 

nenhuma formalidade como cadastro ou aviso para a proteção. Ela está vinculada 

ao autor, independente da origem do trabalho; isso significa que os direitos de um 

medicamento são regidos pelas leis do país onde a proteção é reivindicada (artigo 5, 

nº 3)1. A expressão "obras literárias e artísticas " inclui " todas as produções no 

domínio literário, científico e artístico, seja o que for pode ser o modo ou a forma de 

sua expressão" (SAVILLE, 2009). 

Na Convenção de Berna, o núcleo jurídico a ser protegido foram as obras 

literárias e artísticas. Entretanto, a Convention Establishing the World Intellectual 

Property Organization, de 1967, não definiu claramente o que venha a ser a 

propriedade intelectual e os direitos de autor. A Convention apenas exemplificou o 

que viria a ser protegido pela Organização. No artigo 2 da Convenção está garantida 

a proteção dos direitos relativos às: 

 

“Obras literárias, artísticas e científicas; performances de realização de artistas, 

fonogramas e transmissões; invenções em todos os domínios da atividade 

                                                     
1 Baseado no princípio da independência da proteção. A principal exceção a isso é que se um estado 
membro prevê um termo de direitos autorais mais longo que o mínimo da Convenção de Berna, a 
proteção pode ser negada uma vez a proteção no país de origem cessa (art. 7, nº 8). 
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humana; descobertas científicas; desenhos industriais; marcas registradas, 

marcas de serviço e nomes comerciais e denominações; proteção contra a 

concorrência desleal; e outros direitos decorrentes da atividade intelectual no 

industrial, científico, literário ou artístico” (WIPO, 1967). 

 

A chave para a compreensão do núcleo jurídico a ser protegido é o vínculo 

entre autor, trabalho (ou esforço) e obra. 

Kur e Dreier (2012) entendem que essa proteção é justificada por vários 

motivos. Além do aspecto econômico, com vistas a garantir renda ao autor/criador e 

seus familiares, esses direitos expressam também a ideia de direitos naturais, pois 

são atribuídos a uma característica natural dos seres humanos, qual seja o 

pensamento, a racionalidade, a criatividade. Para os autores, nesse aspecto, a 

relação entre autor e obra tem um sentido metafísico, orientado pelo senso de justiça, 

seja porque são considerados como emanado do inalienável do direito de 

personalidade do autor, seja porque é fruto do seu esforço intelectual. 

Para Buskop (2008), esse vínculo entre autor e obra, gera, consequentemente, 

um direito de exclusão. Para a autora, cabe aqui uma ressalva importante. Para ela, 

a exclusão é um direito que, por si só, não dá direito ao proprietário para fazer a 

atividade protegida. Isso significa que um proprietário de uma patente pode impedir 

que outros usem a propriedade intelectual dele; entretanto, ao usar a propriedade, o 

proprietário ainda pode infringir a propriedade de outra pessoa. Como proprietário da 

propriedade intelectual, o autor deve: lembrar que o proprietário tem direitos de 

execução (i), mas, também que o proprietário não está garantido que sua propriedade 

não infrinja o direito de outra pessoa (ii). Esse vínculo entre autor e obra permanece 

protegido, porém, ao expandir essa relação para outra pessoa na forma de cessão ou 

comercialização de direitos de propriedade intelectual, há um deslocamento de 

responsabilidade que inclui a ética e a moral de quem adquire os direitos. Para 

exemplificar, pode-se citar o exemplo de Santos Dumont que não imaginava que seu 

avião se tornaria uma potente arma bélica. A intenção do inventor era encurtar 

distâncias por meio do transporte aéreo de civis e não matar pessoas por meio de 

bombardeio aéreo. 
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Cabe aqui uma discussão sobre a finalidade, o objetivo da propriedade 

intelectual. Segundo Buskop (2008), nos Estados Unidos da América, o Congresso 

Nacional viu nesse instituto um instrumento de promoção do progresso, via 

inovação. Foi ela quem impulsionou a revolução industrial no século XVIII. Essa 

relevância foi reconhecida pelo Governo Americano que, para garantir a segurança 

jurídica das relações comerciais da propriedade intelectual constitucionalizou o 

tema. Nos EUA, a propriedade intelectual já era prevista em 1789, permanecendo até 

os dias atuais. Na atual Constitution of the United States of America, article 1, section 

8, está cristalizada que uma das prerrogativas do Congresso Nacional é “promover o 

progresso de ciência e artes úteis, garantindo aos autores e inventores o direito 

exclusivo de suas respectivas descobertas por tempo limitado”. 

Essa racionalidade econômica da proteção do conhecimento aparece no 

Manual da WIPO sobre propriedade intelectual. 

 

“Os países têm leis para proteger a propriedade intelectual por duas razões 

principais. Uma delas é expressar legalmente os direitos morais e econômicos 

dos criadores em suas criações e os direitos do público no acesso a essas 

criações. O segundo é promover, como um ato deliberado de política 

governamental, criatividade e divulgação e aplicação de seus resultados e 

incentivar comércio justo que contribua para o desenvolvimento econômico e 

social” (WIPO, 2004, p. 3-4). 

 

Esse entendimento reflete claramente o sentido de utilidade empregado pela 

Constituição Federal estadunidense, tornando evidente a vocação capitalista da 

propriedade intelectual. O sentido da proteção é justificado pela potencialidade 

econômica do desenvolvimento tecnológico. Em suma, o que for útil, rentável, recebe 

apoio do Governo Americano. 

A segurança jurídica garantida pelo governo impulsionou o desenvolvimento 

de empresas como a Microsoft2, Apple, Coca-Cola e outras gigantes multinacionais 

e até transnacionais. Esse avanço somente foi possível porque a propriedade 

                                                     
2 Segundo levantamento da Folha de São Paulo, em reportagem de 26/09/2017, o valor da Microsoft, 
em 2017, é de US$ 80 bilhões; da Apple gira em torno de US$ 184,1 bilhões e Google US$ 181,7 bilhões. 
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intelectual protege o direito legítimo do proprietário para invenções e ideias 

inovadoras do empreendedor, outorgando-lhe um monopólio temporário de 

exploração comercial. Entretanto, na legislação estadunidense, há exceções, como o 

caso das marcas registradas, pelas quais um direito continuará para sempre se a 

marca registrada for continuamente usada pelo proprietário. Uma característica 

fundamental da propriedade intelectual é a prerrogativa que o seu detentor tem de 

ceder e transferir sua titularidade. 

Regra geral, aplica-se à propriedade intelectual as mesmas normas jurídicas 

que regem a propriedade privada dos países regidos pelo Estado Democrático de 

Direito e norteados pelo Princípio da Livre Iniciativa. Deste modo, os direitos de 

propriedade intelectual, sejam de um ou mais indivíduos, ou de uma ou diversas 

pessoas jurídicas, ou por outras entidades reconhecidas por lei, podem ser 

comprados, vendidos, cedidos, transferidos, licenciados, legados em depósito, 

colocados em trusts submetido à maioria das mesmas transferências 

regulamentadas aos direitos de imóveis. 

O trust é um contrato privado, originário do direito anglo-americano, fundado 

na confiança. O instituidor do trust (settlor ou grantor) transfere a propriedade de 

parte ou da totalidade de seus bens a alguém trustee, que assume a obrigação de 

bem administrá-los em benefício do próprio settlor ou de pessoas por ele indicadas 

(beneficiaries). Internacionalmente, os trusts estrangeiros foram reconhecidos pela 

Convenção de Haia, em 1º de julho de 1985, na Holanda (XAVIER, 1993, p.108). 

A autora, ainda classifica a propriedade intelectual como material positivo, 

uma vez que novas ideias, conceitos, marcas e obras acabam enriquecendo os seus 

proprietários ou detentores de direitos (BUSKOP, 2008). No seu entendimento, os 

direitos de propriedade intelectual foram criados para que os resultados do esforço, 

ambos no tempo e no dinheiro, gastos pelos criadores ou por um proprietário atual, 

não poderia ser copiado e usado por outra pessoa sem permissão. Reforça-se aqui 

a ideia de utilidade da ciência, prevista da Constituição Federal dos EUA, conforme 

esclarecido anteriormente. 

Note que a autora não citou os direitos de renúncia dentre os direitos de 

propriedade intelectual. Entende-se, portanto, que se trata de uma lacuna importante 

a ser devidamente compreendida sob outros aspectos. Percebe-se que a autora 
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descolou todo o seu raciocínio de compreensão da propriedade intelectual, como 

sendo um bem tangível ou intangível, passível de comercialização, equiparando-a a 

uma propriedade privada de um bem imóvel. 

Ora, dentre os direitos reais sobre imóveis está o direito de renúncia, previsto 

no artigo 108 do Código Civil Brasileiro (BRASIL, 2016), in verbis: 

 

Art. 108. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à 

validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, 

modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta 

vezes o maior salário mínimo vigente no País. 

 

Nas palavras de Rosenvald (2003, p. 108), a renúncia é “... ato unilateral pelo 

qual o proprietário declara formal e explicitamente o propósito de despojar-se do 

direito de propriedade ...”. 

Aqui cabe um questionamento: a autora não tratou dos assuntos relacionados 

à renúncia de direitos de propriedade intelectual por considerar que se trata de um 

direito irrenunciável ou, ela acredita que a ideia da renúncia de direitos referentes à 

propriedade intelectual é tão absurda que nem se deu ao trabalho de comentar? 

Se há a possibilidade de renúncia de um direito de propriedade intelectual, 

torna-se imprescindível sua previsão legal, caso contrário se estaria diante de 

flagrante desrespeito ao Princípio da Legalidade, pedra angular das constituições 

que regem países fundados no Estado Democrático de Direito, como é o caso dos 

EUA3 e do Brasil4. 

                                                     
3 Na Constituição Federal dos EUA, o Princípio da Legalidade está previsto na Emenda V, nos seguintes 
termos: 
Amendment 5 - Trial and Punishment, Compensation for Takings. Ratified 15/12/1791: “No person 
shall be held to answer for a capital, or otherwise infamous crime, unless on a presentment or 
indictment of a Grand Jury, except in cases arising in the land or naval forces, or in the Militia, when in 
actual service in time of War or public danger; nor shall any person be subject for the same offense to 
be twice put in jeopardy of life or limb; nor shall be compelled in any criminal case to be a witness 
against himself, nor be deprived of life, liberty, or property, without due process of law; nor shall private 
property be taken for public use, without just compensation” (SENATE, U. S., 2017, p. 30). 
4 No Brasil, a Constituição Federal de 1988, reservou o inciso II, do artigo 5º para garantir que “II – 
ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”. Grifo nosso 
(BRASIL, 2016, p. 9). 
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Por outro lado, se classificar-se a propriedade intelectual como direito 

fundamental, regido pelo Princípio da Dignidade Humana, esse direito não mais será 

passível de renúncia, ante à teoria da irrenunciabilidade de direitos fundamentais, 

emergindo a teoria humanista da propriedade intelectual, defendida pelo direito 

alemão (CANARIS, 2009). 

Ao centralizar os direitos de propriedade intelectual e direitos de autor no 

campo dos direitos fundamentais, naturalmente emergem questionamentos em 

relação colisão com os direitos relacionados ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, abarcado pelo princípio da Dignidade Humana. 

Ora, se por um lado tem-se o entendimento da propriedade intelectual como 

direito fundamental, natural, da livre essência do homem em disseminar suas ideias 

e criações, como apontado por Galler (1994); por outro lado, esse mesmo direito 

fundamental pode colidir com o essencial do meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, o qual foi abarcado pelo princípio da Dignidade Humana, cristalizado na 

Constituição Federal de 1988, nos artigos 1º, III, c/c art. 225 caput (BRASIL, 2016). 

Ao tratar da colisão entre princípios fundamentais, Alexy (2008), inicia seus 

esclarecimentos definindo que princípios são mandados de otimização, 

caracterizados por seus níveis de satisfação, que podem ser variados, dependendo 

das possibilidades fáticas, bem como também das possibilidades jurídicas. Deste 

modo, o que irá delimitar a moldura dessas possibilidades jurídicas é a determinação 

dos princípios. Para o autor, os princípios “são normas que ordenam que algo seja 

realizado na maior medida possível dentro das possibilidades jurídicas e fáticas 

existentes” (ALEXY, 2008, p. 90). 

Havendo colisão de princípios, o autor aponta como critérios de solução a 

técnica da precedência condicionada, pela qual um princípio recua para que o outro 

possa prevalecer. Se houver colisão de princípios, um deve ceder em favor do outro 

naquele momento, para que possa ocorrer a harmonia entre eles. É importante 

destacar que, o recuo de um princípio não significa sua invalidez ou desuso. Há sim, 

um estado de precedência, e, naquele momento a situação jurídica ou fática exigiu a 

aplicação de um princípio e não do outro, tratando-se assim de direitos 

sinalagmáticos. Como exemplo pode-se citar o princípio fundamental da livre 

iniciativa em colisão com o princípio da dignidade humana, em relação ao meio 
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ambiente. A livre iniciativa do empreendedor tende a ceder frente a uma situação em 

que o meio ambiente (dignidade humana) esteja em desequilíbrio, seja ele natural, 

cultural, artificial ou do trabalho. Nesse caso, como a coordenação da situação fática 

ou jurídica está favorável à dignidade humana, o empreendedor poderá até ter sua 

obra suspensa para manutenção do equilíbrio ambiental. 

Esse entendimento é corroborado por Canotilho (2012) e Araújo (2017), que 

compreende a colisão quando o exercício de um direito fundamental é lesado por 

outro direito fundamental igualmente tutelado pela mesma Constituição Federal. 

Alexy (1997), aponta ainda, que a colisão de direitos fundamentais pode 

acontecer em sentido estrito ou amplo. O primeiro caso é caracterizado pelo 

exercício de um direito fundamental de uma pessoa pode ser prejudicado e, em 

contrapartida outras pessoas são favorecidas, resultando assim, em um 

desequilíbrio e, consequentemente, uma injustiça. No sentido amplo, o conflito se dá 

pela colisão de direitos individuais e bens coletivos protegidos pela Constituição 

Federal, como uma política pública, como aponta (DWORKIN, 1978). Para ele, uma 

política pública quando conflita com um interesse individual é um exemplo de colisão 

em sentido amplo. 

Para solucionar os conflitos resultantes dessa colisão, Steinmetz (2001), 

propõe a adoção do princípio da proporcionalidade. Para ele, são situações de difícil 

e duvidosa solução, visto que são direitos fundamentais antagônicos, expressos em 

norma de idêntica hierarquia e força vinculativa, que exige uma posição do Estado. 

 

A Convenção de Roma 

 

Assim sendo, a Convenção de Berna engloba a proteção de obras literárias e 

artísticas, incluindo cinematografia. Entretanto, ela não protege os artistas 

intérpretes ou executantes, produtores de gravações de som, radiodifusores ou 

editores. Como a tecnologia de reprodução cresceu muito, possibilitando o 

barateamento das cópias, inevitavelmente houve o avanço da pirataria. Por outro 

lado, houve oposição dos autores para que a Convenção de Berna abarcasse essa 

categoria de artistas (não-autores). As sociedades de autores foram as que mais se 

opuseram. Havia o entendimento de que tais artistas não eram criativos. Além desse 
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entendimento conceitual, também havia uma questão econômica nessa negativa de 

inclusão de proteção. Os autores temiam que a inclusão dos executores de suas 

obras na Convenção de Berna prejudicasse os royalties a eles pagos pelas obras, 

fruto de suas criações de espírito (SAVILLE, 2009). 

Como não houve acordo de inclusão desses ditos direitos vizinhos, esses 

artistas organizaram em 1961 a Convenção de Roma (WIPO, 1961) para a proteção 

aos artistas intérpretes ou executantes, aos produtores de fonogramas e aos 

organismos de radiodifusão. Possui 86 países signatários e é administrada em 

conjunto pela World International Property Intellectual (WIPO), Organização 

Internacional do Trabalho (OIT) e Organização das Nações Unidas para a Educação, 

Ciência e Cultura (UNESCO). Assim como a Convenção de Berna, a Convenção de 

Roma está fundada no princípio do tratamento nacional, em que os Estados 

contratantes devem conceder tratamento igualitário para os artistas se uma 

performance ocorrer em um estado-membro, se o desempenho está incorporado em 

uma gravação de som protegida, ou é transmitida por uma transmissão protegida 

(artigo 4º) (SAVILLE, 2009). 

Importante esclarecer que o tratamento nacional é concedido às gravações 

sonoras produzidas por um cidadão de um país contratante e signatário da 

Convenção, ou primeiro publicado em um país contratante (artigo 5º). O tratamento 

nacional deve ser concedido para os organismos de radiodifusão situados num 

estado contratante e para as transmissões de um estado contratante (artigo 6º). 

Cada categoria carrega com certeza direitos substantivos, dos quais estão incluídos: 

impedir a transmissão e a comunicação ao público de suas apresentações ao vivo 

sem o seu consentimento; a fixação das suas performances ao vivo sem o seu 

consentimento; e a reprodução, sem o seu consentimento dessas gravações ilícitas 

(artigos 3º, 7º e 9º). Porém, este é rol de direitos limitados, pois não inclui o direito 

de controlar a reprodução, distribuição ou comunicação ao público de gravações 

legítimas das performances de um artista (SAVILLE, 2009). 

O mesmo autor escreve que a Convenção protege os direitos por pelo menos 

20 anos a partir da data de fixação do desempenho, ou 20 anos a partir da data de 

execução para desempenhos, caso não seja fixado (artigo 14º). No entanto, a maioria 
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dos sistemas nacionais tendem a exceder esse período em relação a performances 

e fonogramas, tendo em vista que o período previsto no Acordo TRIPS ser de 50 anos. 

A título de ilustração, Kur e Dreier (2012) apresentam o caso do cantor Phil 

Collins, britânico, em relação às vendas na Alemanha de música gravada sem sua 

autorização, quando realizou um show ao vivo nos EUA. O tribunal alemão, ao julgar 

o caso, entendeu que, se o artista fosse alemão, ele seria protegido pelas leis de 

direitos autorais alemãs, em relação às convenções internacionais das quais a 

Alemanha é signatária, notadamente a Convenção de Berna. Porém, no caso de Phil 

Collins, essa convecção não pode ser invocada porque o artista não é autor e sim 

intérprete (performance). Consequentemente, o caso seria abarcado pela Convenção 

de Roma que protege os artistas intérpretes. Porém, a execução foi realizada nos 

EUA, que não era signatário da Convenção de Roma, onde havia sido gravada sua 

performance. Portanto, Phil Collins estava completamente desprotegido de ambas 

as convenções, ambas sob o fenômeno do princípio da não discriminação, em que 

um caso não se aplica a nenhuma situação que poderia tê-lo resolvido. 

 

A Origem da Propriedade Intelectual 

 

Onde estão as origens da propriedade intelectual? A partir dessa questão 

norteadora, deve-se investigar como a propriedade intelectual foi se consolidando 

na História da civilização. 

Segundo Hoffman e Richter (2008), a história da lei da propriedade intelectual 

remonta à antiguidade e percorreu um longo caminho até os dias atuais. Naquela 

época já se costumava proteger o conhecimento coletivo de profissões individuais 

por segredos de guildas5. A mais famosa e, segundo historiadores, a primeira lei 

escrita a garantir os direitos de invenção foi a Lei de Patentes Venezianas, de 19 de 

março de 1474. Ela corrobora o reconhecimento daquela época da importância de 

especialistas estrangeiros na migração de conhecimento e investimento para 

beneficiar o Estado. A proteção da lei era por 10 anos e proibia toda forma de violação 

                                                     
5 As guildas eram associações de profissionais surgidas na Baixa Idade Média relacionadas aos 
processos de renascimento comercial e urbano. Existiam diversos tipos de guildas, como: de alfaiates, 
de sapateiros, de ferreiros, de artesãos, de comerciantes, de artistas plásticos entre outros 
profissionais. 



 

Guilherme Aparecido da Silva Maia | 35 

 

em qualquer território e não apenas em Veneza. O objetivo foi atrair inventores e 

investidores para gerar novas atividades econômicas. Naquela época, Veneza já 

havia se consolidado na fabricação de vidro, que era monopolizada pelas guildas e 

já contava com suas próprias regras restritivas, o que acabava restringindo as 

inovações (JUSOH, 2012). 

O texto da lei de patentes de Veneza trazia o seguinte: 

 

Qualquer pessoa nesta cidade que faça qualquer instigação nova e engenhosa, 

não feita até agora em nosso domínio, deve, assim que for aperfeiçoada para que 

ela possa ser usada e exercida, dar aviso do mesmo ao nosso escritório de 

Provveditori di Comun [Escritório Judicial do Estado], sendo proibido até 10 anos 

para qualquer outra pessoa em qualquer território e lugar nosso para criar uma 

disposição na forma e semelhança, sem o consentimento e a licença do autor 

(ALFRED, 2017, p. 1-2). 

 

A partir dessa publicação, um novo modus operandi entrou em vigor. O autor 

ou inventor passou a ter o direito de ser citado e, caso o inventou ou obra fosse 

utilizado sem a sua autorização, a pena seria de 100 ducados (cerca de US$ 

7.000,00). A lei ainda assegurava ao detentor do direito sobre a obra ou invenção a 

prerrogativa de destruí-la imediatamente. Entretanto, a lei reservou muitos poderes 

ao Estado. O governo tinha a liberdade, a seu total critério, para apropriar-se da obra 

ou invento caso julgasse necessário em sua função pública. A única observação era 

a de que a operacionalização do invento seria de exclusividade do inventor. Além 

desse processo administrativo de concessão de patentes, o próprio Senado também 

poderia emitir o título, em situações especiais, por período de concessão de até 25 

anos (ALFRED, 2012). 

A título de ilustração, cita-se ainda, a Lei de Patentes da Inglaterra, criada em 

1624 para proteger os direitos dos inventores; os EUA promulgaram seu Ato de 

Patentes em 1790; a Assembleia Nacional Revolucionária da França editou em 1791. 

As demais nações da Europa seguiram o mesmo caminho, até que em 1883, em Paris 

foi firmado o Acordo de Paris e, 1886, na cidade de Berna (Alemanha) nasceu o 
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acordo internacional entre nações soberanas que tutelou os direitos autorais. O 

acordo ficou conhecido por Convenção de Berna (WIPO, 2017). 

Segundo Kur e Drier (2012), o que distingue a Convenção de Paris (1883) da 

Convenção de Berna (1886) é o núcleo jurídico a ser protegido. Enquanto a 

Convenção de Paris abrange a propriedade industrial, a Convenção de Berna abrange 

os direitos autorais em relação às suas criações literárias ou artísticas. Apesar das 

diferenças de cobertura, ambas as convenções são caracterizadas por uma série de 

pontos estruturais em comum. Em particular, ambas são regidas pelo princípio da 

territorialidade, que está consagrado no artigo 2º, nº 1 Convenção de Paris e, Artigo 

5 (1) Convenção de Berna, respectivamente: 

 

Artigo 2 (1) Convenção de Paris: Os nacionais de qualquer país da União6 devem, 

no que diz respeito à proteção da propriedade industrial, gozar em todos os 

outros países da União das vantagens que as respectivas legislações concedem 

ou, em seguida, concedem aos nacionais; tudo, sem prejuízo dos direitos 

especialmente previstos nesta Convenção. Consequentemente, eles devem ter a 

mesma proteção que o último, e o mesmo recurso legal contra qualquer violação 

dos seus direitos, desde que as condições e formalidades impostas aos 

nacionais são cumpridas (Kur e Drier, 2012). 

... Artigo 5 (1) Convenção de Berna: Os autores devem gozar, em relação às obras 

para as quais estão protegidas ao abrigo da presente Convenção, em países da 

União que não sejam o país de origem, os direitos que as respectivas legislações 

fazem agora ou, em seguida, concedem aos seus nacionais .... 

 

Para melhor entendimento da origem da propriedade intelectual, bem como a 

sua distinção dos direitos de autor, as duas convenções devem ser avaliadas 

separadamente. É comum na literatura brasileira encontrar-se as duas convenções 

sendo apresentadas em um único capítulo o que muitas vezes acaba confundindo o 

leitor. 

 

 

                                                     
6 O termo União designa a comunidade de membros da Convenção (Paris). 
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A Convenção de Paris 

 

A Convenção de Paris é o marco internacional na proteção dos direitos de 

propriedade intelectual, notadamente, da propriedade industrial. Ela foi concluída em 

1883, mas segundo Olwan (2013), o trabalho preparatório compreendeu o período de 

1873 a 1882, em diversos eventos realizados na Europa, principalmente nas cidades 

de Viena e Paris. O seu objetivo foi evitar que a propriedade intelectual se tornasse 

uma barreira ao comércio. Além disso, ela é referência fundamental na negociação 

de tratados comerciais internacionais e regionais de proteção de patentes, marcas 

registradas, desenhos industriais, modelos de utilidade, nomes comerciais, 

indicações geográficas, e, um instrumento contra a concorrência desleal. 

O autor salienta que, inicialmente, poucos países em desenvolvimento 

estavam entre os signatários originais da Convenção. Dentre eles estavam Brasil, 

Equador, Guatemala, El Salvador e, Tunísia. A grande maioria dos países em 

desenvolvimento adotaram a Convenção de Paris via colonização e as leis de 

propriedade intelectual foram transplantadas aos seus países. Os colonizadores, 

como potências mundiais, impuseram suas leis, muitas vezes estranhas ao 

entendimento local que só tinham acesso ao conhecimento indígena e tradicional. 

Para os colonizadores, esse transplante de leis foi considerado um ato civilizatório e 

uma condição ao acesso ao desenvolvimento. A professora Ruth Okediji explica 

como as potências europeias percebiam a propriedade intelectual: 

 

A lei de propriedade intelectual não era apenas uma parte incidental do aparelho 

jurídico colonial, mas uma técnica central na superioridade comercial procurada 

pelas potências europeias em suas interações entre si em regiões além da 

Europa. O primeiro período de contato europeu através do comércio com os 

povos não europeus foi assim caracterizado predominantemente pela extensão 

das leis de propriedade intelectual às colônias para fins associados geralmente 

com as estratégias coloniais globais de assimilação, incorporação e controle. 

Também foi caracterizado por esforços para garantir interesses econômicos 

nacionais contra outros países europeus em territórios coloniais (OKEDIJI, 2003, 

p. 39). 
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Para Olwan (2013, p. 39), o artigo 2 da Convenção de Paris facilitou o 

transplante por meio da chamada cláusula colonial. Ele previa o seguinte: 

 

... os nacionais de qualquer país da União, no que diz respeito à proteção da 

propriedade industrial, gozam, em todos os outros países da União, das 

vantagens que as respectivas legislações concedem ou, em seguida, concedem 

aos nacionais; tudo, sem prejuízo dos direitos especialmente previstos nesta 

Convenção. Consequentemente, devem ter a mesma proteção que a última, e o 

mesmo recurso legal contra qualquer violação de seus direitos, desde que sejam 

cumpridas as condições e formalidades impostas aos nacionais .... 

 

Essa cláusula foi criticada, principalmente, pelos países colonizados, visto que 

os colonizadores não levavam em consideração as suas condições locais ao 

estabelecerem tratados bilaterais. As discussões mais importantes entre países 

desenvolvidos e em desenvolvimento em relação à forma como o sistema 

internacional de patentes deve ser estruturado, para levar em consideração seus 

interesses, foram realizadas nas revisões da Convenção de Paris em 1900 (Bruxelas), 

em 1911 (Washington), em 1925 (Haia), em 1934 (Londres), em 1958 (Lisboa), em 

1967 (Estocolmo) e, finalmente, em 1979 (OLWAN, 2013). 

As revisões orbitavam basicamente sobre a exploração dos países 

desenvolvidos sobre os países em desenvolvimento. Os países em desenvolvimento 

que eram signatários originais ou posteriores da Convenção de Paris argumentaram 

que a Convenção constituía uma barreira aos seus objetivos de desenvolvimento 

econômico e pediu que fosse revisada para atender aos seus interesses e condições 

locais (OLWAN, 2013). 

Os países em desenvolvimento estavam particularmente preocupados com o 

fato de que o sistema internacional de patentes estava desequilibrado em favor dos 

países desenvolvidos e também questionou os supostos vínculos entre uma 

proteção maior de propriedade intelectual e uma maior inovação nacional 

(doméstica), observando que, mesmo quando as patentes foram concedidas em 

seus países, "um número muito pequeno foi realmente utilizado na produção 

doméstica ". Além disso, alegaram que os direitos de propriedade intelectual 
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monopolizado pelos países ricos frustraram a concorrência e tornaram muitas 

tecnologias inabordáveis em seus mercados (OLWAN, 2013). 

O governo do Brasil, 30º signatário original da Convenção de Paris, em 1961, 

levantou a questão dos efeitos das patentes sobre as economias dos países em 

desenvolvimento. Na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), o 

Brasil levantou essa questão, a qual foi prontamente atendida. Então, em 19 de 

dezembro de 1961 foi emitida a Resolução nº 1713 (XVI) solicitando ao Secretário-

Geral da ONU, em consulta com as instituições internacionais e nacionais 

apropriadas, elaborar um relatório sobre os efeitos das patentes sobre a economia 

dos países subdesenvolvidos e recomendar a conveniência de realizar uma 

conferência internacional em países em desenvolvimento em conexão com esse 

assunto (OLWAN, 2013). 

O Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais da ONU (DESA) publicou 

o Relatório em 1964 sob o título “O Papel das Patentes na Transferência de 

Tecnologia para Países em Desenvolvimento”. Concluiu que não havia necessidade 

urgente de manter uma conferência para rever a Convenção de Paris com o objetivo 

de atender às necessidades especiais dos países em desenvolvimento, uma vez que 

o esforço de capacitação a nível doméstico foi considerado mais importante do que 

a reforma do sistema internacional de propriedade intelectual (OLWAN, 2013). 

O Brasil não ficou satisfeito com a conclusão alcançada e abordou o assunto 

em vários outros fóruns e conferências. Finalmente, em 1970, os países em 

desenvolvimento obtiveram uma resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas 

sobre uma Estratégia de Desenvolvimento Internacional para a Segunda Década do 

Desenvolvimento das Nações Unidas, que incluiu um apelo a um programa para 

promover transferências de tecnologia de países industrializados para países em 

desenvolvimento (OLWAN, 2013). 

Os países em desenvolvimento também pediram um Código Internacional de 

Conduta sobre Transferência de Tecnologia, porque eles consideraram que as 

corporações multinacionais abusaram do poder que lhes foram concedidas pelas 

leis nacionais de patentes, pois adotaram preços elevados de receptores em países 

em desenvolvimento e, como resultado, constituíam uma barreira para seu 

desenvolvimento econômico. A Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e 
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Desenvolvimento (UNCTAD) 7 , Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais 

(DESA) e o Escritório Internacional da WIPO atualizaram o Relatório das Nações 

Unidas de 1964 e o publicaram sob o mesmo título em 1975, de acordo com a 

Resolução nº 39 (III) sobre a transferência de tecnologia, adotada em 16 de maio de 

1972 na terceira sessão da UNCTAD. O Relatório foi muito mais confrontado do que 

Relatório anterior da ONU, de 1964, recomendando uma revisão cuidadosa do 

complexo sistema de patentes internacionais (OLWAN, 2013). 

As batalhas lideradas pelo Brasil na busca de um equilíbrio sobre os direitos 

de propriedade intelectual continuaram. Conduzido por estados latino-americanos 

(Brasil, México e os países do Pacto Andino) e a Índia, os países em desenvolvimento 

pediram uma revisão da Convenção de Paris para equilibrar os direitos dos 

detentores de patentes com o interesse público e as necessidades mais amplas do 

desenvolvimento econômico. Procuraram enfraquecer os padrões de proteção da 

propriedade intelectual da Convenção, incorporando sanções severas contra 

detentores de patentes que abusaram dos privilégios de monopólio. Uma das 

principais revisões da Convenção de Paris solicitada pelos países em 

desenvolvimento dizem respeito ao artigo 5º (A, B, C), que havia sido incluído na 

revisão de Lisboa, em 1958 e, em particular, ao disposto na letra “A” (artigo 5, A). Os 

países em desenvolvimento solicitaram a exclusão do artigo sob a alegação de que 

não se tratava de proteção da propriedade industrial, mas, apenas a proteção de bens 

importados, que estava fora da Convenção e sob a jurisdição da legislação nacional 

e acordos internacionais. Os países em desenvolvimento também quiseram revisar, 

em particular, a arte 5A em relação a licenciamento compulsório, de modo que 

deveria ser aplicado apenas no seu caso e sem qualquer limitação de tempo.  

Em suma, os países em desenvolvimento queriam reformular as noções de 

trabalho local, remédios e a relação entre confisco compulsório ou revogação de 

patentes no âmbito da Convenção de Paris. Todas as tentativas dos países em 

desenvolvimento de revisar a Convenção de Paris8 e mudar o sistema internacional 

de patentes não tiveram êxito porque os países desenvolvidos, em particular os  EUA,  

                                                     
7 A UNCTAD é uma organização global que tem como finalidade apoiar os países em desenvolvimento 
no acesso aos benefícios de uma economia globalizada. 
8 A última revisão da Convenção de Paris foi em 1979 e o artigo 5º continua inalterado. 
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foram contra qualquer alteração (OLWAN, 2013). 

A Convenção de Paris está aberta a todos os estados, e atualmente existem 

mais de 170 signatários. É fundada no princípio do tratamento nacional e no direito 

de prioridade. Esse direito garante que um pedido de patente em um Estado 

contratante não prejudique as candidaturas posteriores em outros Estados-

membros (SAVILLE, 2009). 

Uma vez que um pedido foi arquivado em um dos Estados contratantes, o 

requerente pode, no prazo de 12 meses, solicitar proteção em qualquer outro Estado 

contratante. Essas aplicações posteriores serão então consideradas como se 

tivessem sido arquivadas no mesmo dia que o primeiro pedido e terá prioridade sobre 

os pedidos que podem ter sido arquivados por outros durante esse período. Isso 

significa que esses aplicativos subsequentes não serão inválidos por eventos 

durante a período de prioridade (como publicação ou exploração da invenção) 

(SAVILLE, 2009). 

Isso permite que o requerente tome tempo para decidir sobre os países em 

que procuram proteção e evita a tarefa onerosa de apresentar cada aplicativo ao 

mesmo tempo. As patentes concedidas em diferentes estados contratantes para a 

mesma invenção são independentes umas das outras: a concessão de uma patente 

em um Estado contratante não obriga os outros Estados contratantes a conceder 

uma patente; nem uma patente pode ser recusada, anulada ou encerrada em 

qualquer Estado contratante com o fundamento de que isso ocorreu em qualquer 

outro estado contratante (artigo 4º) (SAVILLE, 2009). 

 

A Convenção de Berna 

 

A Convenção de Berna, tem sua origem nos anos 1880, impulsionada pela 

Associação Literária e Artística Internacional, fundada na França, em 1878. Ela 

abrange uma gama de direitos mínimos, como tradução (artigo 8), reprodução (artigo 

9) e adaptação (artigo 12), dentre outros. A Convenção também estabelece as 

condições em que os direitos podem (ou devem) ser limitados. Alguns exemplos: a 

citação correta (Artigo 10, 1), que é um dos raros casos de restrições 

internacionalmente obrigatórias e o teste em três etapas que detalha as condições 
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sob as quais o direito de reprodução pode ser restrito (Artigo 9, 2). Contrariamente à 

Convenção de Paris, que não se compromete a definir o assunto que deve ser 

protegido, a Convenção de Berna delimita seu escopo de aplicação, nos termos do 

artigo 2.º da Convenção de Berna, um catálogo das categorias de trabalho para as 

quais os direitos de autor devem ser concedidos em todos os Estados-Membros 

(KUR e DREIER, 2012). 

A estrutura e os conteúdos da Convenção são profundamente influenciados 

pelo conceito de direitos de autor como um direito natural 9  do criador de obras 

literárias ou artísticas. Várias disposições refletem essa maneira centrada no direito 

de pensar. A prova desse respeito ao autor e sua naturalidade pode ser citado, o 

prazo mínimo de proteção para obras que é medido de acordo com a vida útil do 

autor (50 anos após sua morte). Compreendendo como natural o direito de pensar, a 

Convenção de Berne proíbe quaisquer requisitos formais de proteção, como o 

registro (artigo 5, 2). Por último e mais importante, o artigo 6º estabelece a obrigação 

de todos os Estados-Membros proteger os direitos morais dos autores para 

reivindicar a propriedade e se opor a mutilações ou distorções, ou a outras 

modificações de suas obras que prejudiquem a honra ou a reputação do autor. 

Em 1896, o acordo foi revisto em Paris, e em Berlim, em 1908. Em 1914, 

novamente em Berna, houve um complemento ao acordo. Em 1928, o acordo foi 

revisto em Roma, depois, em Bruxelas (1948), Estocolmo (1967) e, em 1971, 

novamente em Paris. Quase todos os países signatários são membros da 

Organização Mundial do Comércio (OMC), que regulamenta aspectos da propriedade 

intelectual que devem ser cumpridos, inclusive, pelos países que não são membros 

da Organização. A World Intellectual Property Organization (WIPO) administra, desde 

1967, a Convenção de Berna (WIPO, 2017). 

Além da Convenção de Berna, a maioria dos tratados internacionais no campo 

da propriedade intelectual é administrada pela WIPO. Ela foi fundada em 1967 e 

tornou-se operativa em 1970 como uma agência especializada da Organização das 

Nações Unidas (WIPO, 1967) com a tarefa de promover a proteção da propriedade 

                                                     
9 “Para São Tomás de Aquino, o homem, em razão de sua natureza específica (animal racional), 
dispunha de um direito natural à apropriação dos bens materiais. Esse direito resultava, em última 
instância, de um “direito de propriedade”, definido diferentemente em cada momento histórico, em 
cada povo, desde que não se chegasse ao extremo de negá-lo” (PRONER, 2007). 
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intelectual em todo o mundo. A WIPO disponibiliza um fórum para a negociação de 

novos acordos, bem como alterações dos acordos de propriedade intelectual 

existentes e realiza estudos em preparatórios que fundamentam esses acordos (KUR 

e DRIER, 2012). 

Além das funções políticas, a WIPO executa uma série de tarefas 

administrativas no âmbito do atual sistema de tratados internacionais, em particular 

no que diz respeito ao registro internacional de patentes, comércio marcas e 

desenhos industriais. A Organização tem o seu lugar principal em Genebra. O seu 

domínio como instituição de negociação e administração de tratados de propriedade 

intelectual foi contestado pela conclusão do Acordo sobre os Aspectos dos Direitos 

de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio (TRIPS), como anexo ao 

Acordo da Organização Mundial do Comércio (OMC). Alterações e outras mudanças 

a serem introduzidas no tratado da OMC e seus anexos são negociados no âmbito 

das chamadas rodadas ministeriais.  

A administração do TRIPS, em particular o acompanhamento do seu 

funcionamento, está em sob a competência do Conselho TRIPS, que pode ser 

consultado pelos Membros da OMC. Além disso, a OMC mantém acordos de 

cooperação com a WIPO, visto que os recursos financeiros da OMC destinados aos 

assuntos de propriedade intelectual são limitados. Tanto a WIPO quanto a OMC e sua 

base eleitoral estão localizados em Genebra (KUR e DRIER, 2012). 

No Brasil, a convenção entrou em vigor em 6 de maio de 1975, por meio do 

Decreto nº 75.699 (BRASIL, 1975). O Instituto Nacional da Propriedade Industrial 

(INPI) é a autarquia federal, vinculada ao Ministério da Indústria, Comércio Exterior e 

Serviços, criada em 1970, responsável pelo Sistema Brasileiro de Concessão e 

Garantia de Direitos de Propriedade Intelectual para a Indústria. Dentre os serviços 

prestados por esse órgão estão o registro de marcas, desenhos industriais, 

indicações geográficas, programas de computador e topografias, desenhos 

industriais, indicações geográficas, programas de computador e topografias de 

circuitos, as concessões de patentes e as averbações de contratos de franquia e das 

distintas modalidades de transferência de tecnologia (INPI, 1994). 

Regra geral, os tratados em relação aos direitos de propriedade intelectual têm 

caráter transnacionais, para garantir maior abrangência, visto que garantem o seu 
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cumprimento em escala global. Entretanto, nem sempre foi assim. A lei internacional 

de propriedade intelectual começou com tratados bilaterais. Isto, é claro, teve a 

desvantagem de que cada um desses tratados bilaterais tivesse que ser negociado 

individualmente, que nenhum deles se parecesse e que seu número ameaçava 

explodir se mais estados aderissem ao sistema. Assim, já em 1883 e 1886 com a 

Convenção de Paris e a de Berna, foram concluídos dois tratados multilaterais de 

propriedade intelectual que, juntamente com uma série de acordos especiais 

firmados nessa base, forneceram o fundamento sobre o qual foram sedimentados 

os direitos de propriedade intelectual do século XX (KUR e DREIER, 2012). 

Interessante observar que, paulatinamente, houve uma ampliação do foco 

dessas convenções. A primeira delas ocorreu quando os direitos de propriedade 

intelectual se tornaram objeto de regulamentação no contexto dos acordos 

comerciais internacionais, principalmente pela sua inclusão no Acordo Organização 

Mundial do Comércio/Agreement on trade-related aspects of intellectual property 

rights. Embora o próprio sistema da OMC seja multilateral, o afastamento dos fóruns 

tradicionais iniciou um número de acordos comerciais subsequentes, a maioria dos 

quais concluídos sob uma forma bilateral, tais como Acordos de Comércio Livre 

(ACL), Acordos de Parceria Econômica (APE) ou Tratados Bilaterais de Investimento 

(BIT’s) (KUR e DREIER, 2012). 

Para Proner (2007), o destaque da propriedade intelectual em âmbito da OMC, 

bem como o alinhamento das políticas e leis nacionais para garantir maior proteção 

jurídica sobre o conhecimento nas mais diversas áreas do conhecimento, demonstra 

que a racionalidade predominante é a econômica. O objetivo não é outro senão 

liberar o desenvolvimento das economias sob uma racionalidade acrítica de todos 

os setores do comércio, em contraponto, trazendo consequências desastrosas para 

as economias que não possuem estrutura para suportar essa concorrência. São 

países periféricos, carentes de conhecimento, infraestrutura de produtos e serviços. 

Esses países pouco podem esperar desses acordos internacionais, a não ser a eterna 

dependência em praticamente todos os níveis. 

Nesse caminho de subdesenvolvimento e dependência tecnológica, a 

propriedade intelectual reforça o seu papel estratégico de impulsionar as 

desigualdades tecnológicas. A proteção da propriedade intelectual encontra vínculo 
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com a propriedade privada e a formação de bens materiais, tendo em vista origem 

ideológica. Ambos os tipos de propriedades, experimentaram semelhantes 

trajetórias jurídicas, tendo surgido com a mesma definição política de direitos em 

sociedade. Entretanto, a propriedade intelectual, por ser de natureza invisível, 

imaterial e intangível, resistiu algum tempo antes de se projetar como elemento de 

domínio de uma sociedade sobre a outra. Sendo assim, a propriedade intelectual 

ganhou destaque na idade moderna e, atualmente, tornou-se pedra angular no 

desenvolvimento da economia capitalista internacional (PRONER, 2007). 

Nessa mesma linha, surge um terceiro tipo de sistema de tratados 

internacionais caracterizado pela formação limitada de determinados países. Na 

maioria das vezes, tais tratados plurilaterais são concluídos entre países de uma 

determinada região geográfica, como Europa, América do Sul (por exemplo, Mercosul 

ou Pacto Andino) ou África (por exemplo, ARIPO). Outros são limitados pelos 

interesses e políticas comuns prosseguidos pelos países que participam nas 

negociações. Este foi o caso em particular no que diz respeito ao Acordo Comercial 

Anti-Contrafacção (ACTA), um acordo sobre direitos de propriedade intelectual 

recentemente concluído, cujo objetivo é manter a soberania dos países 

industrializados e combater a pirataria (KUR e DREIER, 2012). 

Regra geral, os acordos internacionais de propriedade intelectual são 

distinguidos pelo seu objetivo legal. A WIPO lista esses acordos por categorias: os 

Tratados de Proteção da Propriedade Intelectual definem padrões básicos de 

proteção de propriedade intelectual acordados internacionalmente em cada país (i); 

os Tratados do Sistema de Proteção Global asseguram que um registro ou depósito 

internacional tenha efeito em qualquer dos estados signatários relevantes (ii); e, os 

Tratados de Classificação criam sistemas de classificação que organizam 

informações sobre invenções, marcas comerciais e desenhos industriais em 

estruturas indexadas e gerenciáveis para facilitar a recuperação (iii) (KUR e DRIER, 

2012). 

Além da WIPO e da OMC, várias outras instituições também estão envolvidas 

na administração de acordos internacionais de propriedade intelectual, como a 

Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) em 

seu papel como administrador de convenções no domínio dos direitos autorais e 
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Convenção Universal de Direitos Autorais, realizada em 06 de setembro de 1952, em 

Genebra. Essa convenção foi uma alternativa menos rigorosa do que a Convenção 

de Berna. Como por exemplo, a não obrigatoriedade de registro como pré-requisito 

para a proteção de direitos autorais. A Convenção de Berna exigia esse pré-requisito 

(KUR e DRIER, 2012). 

Em relação à proteção de variedades vegetais (regida pelas normas da 

propriedade industrial), foi criada, em 1961, a União Internacional para a Proteção de 

Novas Variedades de Plantas (UPOV), com o objetivo de fornecer e promover um 

sistema eficaz de proteção de variedades vegetais. Embora formalmente 

independentes, as tarefas administrativas da UPOV são de fato tratado pela WIPO 

(KUR e DRIER, 2012). 

 

A proteção do conhecimento na visão americana via Acordo TRIPS 

 

Chaves et al. (2007) afirma que a indústria farmacêutica transnacional foi um 

dos principais atores que pressionaram os Estados Unidos da América (EUA) a inserir 

a propriedade intelectual no Acordo TRIPS. 

Os EUA aderiram a Organização Mundial de Propriedade Intelectual (WIPO), 

em 1967, tendo ratificado o acordo em 1970. Na época, a WIPO era a principal 

responsável pela administração de diversos acordos multilaterais, dentre eles as 

Convenções de Paris e Berna. Entretanto, a partir da criação da Organização Mundial 

do Comércio (OMC), em 1995, a WIPO perdeu espaço, ficando responsável por 

questões de cunho administrativo, enquanto a OMC expandiu a administração dos 

acordos multilaterais em nível de comércio internacional, ou seja, ampliou o assunto 

ao nível econômico. 

A escolha dos EUA para defender os interesses das indústrias transnacionais, 

notadamente, a farmacêutica, está fundada no seu protagonismo global. Nessa 

época o País ocupava posição consolidada de desenvolvimento mundial, assim 

permanecendo até os dias atuais, conforme demonstram o quadro 2. 
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Quadro 2 – A correlação entre patentes e, em milhares e, PIB dos Estados Unidos 
da América, em bilhões, no período de 2008 a 2017 

 
 

Ano Patente Marca Desenho 

Industrial. 

PIB 2011 US$) 

2008 428.881 1.197.995 204.306 15.321,42 

2009 397.919 1.040.068 145.796 14.896,17 

2010 433.199 1.198.782 180.422 15.273,33 

2011 440.632 1.335.791 189.908 15.517,93 

2012 473.489 1.390.564 230.836 15.863,05 

2013 501.162 1.483.556 252.712 16.129,13 

2014 509.521 1.525.002 268.543 16.543,51 

2015 530.662 1.677.570 278.867 17.016,92 

2016 521.642 1.609.409 320.395 17.269,67 

2017 524.835 1.650.723 353.707 17.662,27 

Fonte: WIPO (2018). 

 

Há uma correlação linear positiva entre PIB e patentes de 94,5%. Isso quer 

dizer que o comportamento dos EUA é linear, ou seja, quando um cresce, 

automaticamente puxa o outro. Embora, para níveis maiores de PIB a taxa de 

crescimento se torna menor, pois enquanto o PIB cresceu 15,28%, o número de 

patentes cresceu 22,37%, de 2008 a 2017 (Figura 1). 
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Figura 1 – Dispersão entre PIB e número de patentes, nos Estados Unidos da 
América, no período de 2008 a 2017 

 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, a partir dos dados da WIPO (2016). 

 

Os EUA, ao assinar os acordos multilaterais, consequentemente permitiram 

que as patentes estrangeiras adentrassem ao território americano, porém, sua 

competitividade ainda permaneceu, demonstrado pelo elevado número de patentes 

domésticas e o spillover de conhecimento (abroad), como demonstra a figura 2. 

Os EUA são signatários dos principais acordos multilaterais, dentre eles a 

Convenção de Paris, assinado em 18 de março de 1887, e, da Convenção de Berna, 

em 16 de novembro de 1988, e, esse protagonismo americano tem raízes históricas, 

até o Acordo TRIPS de 1994. 

Na Constituição Federal estadunidense, a propriedade intelectual está 

garantida no artigo 8º, desde 1787, como um direito não natural, visto que o Sistema 

Jurídico de Proteção entende se tratar de um direito que só tem razão de existir se 

for positivado pelo Congresso e para fins econômicos. A positivação veio em 1910, 

com a primeira Lei de Patentes americana. O processo de evolução dos direitos de 

propriedade intelectual dos EUA foram se consolidando e essa hegemonia foi 

construída ao longo dos séculos. 
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Figura 2 – Número de patentes domésticas (resident), estrangeiras (non-resident) e 
concedidas no exterior (abroad), em milhares, nos Estados Unidos da América, no 

período de 2008 a 2017 
 

 

 
Fonte: Adaptado de WIPO (2018). 

 

Kur e Drier (2012) apontam que a partir dos primeiros anos de industrialização, 

as Convenções de Paris e Berna tiveram que ser adaptadas várias vezes ao 

desenvolvimento econômico e técnicos para se manterem compatíveis com os 

desafios legais relevantes. Ao longo da primeira metade do século XX, foram 

convocadas várias dessas conferências de revisão e, principalmente, levaram a 

resultados positivos. 

No entanto, o período compreendido entre o final da década de 1960 e início 

da década de 1970, notadamente, Convenção de Paris, revista em Estocolmo em 

1967; e, no caso da Convenção de Berna, revista em Paris, em 1971, essas revisões 

já não surtiam mais os efeitos desejados. As principais reclamações dos países 

signatários eram quanto à pirataria, visto que o mundo havia se expandido, por meio 

da descoberta de novos continentes, tornando assim ambiente favorável ao 

comércio de obras e produtos sem a devida recompensa econômica aos seus 

criadores e inventores. Por outro lado, os países, que se beneficiavam desse 

processo ilegal não tomavam as devidas precauções, resultando em uma 

instabilidade jurídica e econômica. O mundo estava mudando de forma significativa. 

Os motivos dessas mudanças eram variados: o período da Guerra Fria e, em 
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particular, durante a construção de blocos após o processo de descolonização no 

início da segunda metade do século XX, bem como a radicalização resultante na 

década de 1970, e o surgimento da China como outro jogador na cena global (o que 

resultou em opiniões marcadamente diferentes quanto ao modo como o 

desenvolvimento e o comércio deveriam ser regulados) (KUR e DRIER, 2012). 

Tornou-se cada vez mais difícil e, em última análise, impossível chegar a um 

consenso sobre qualquer alteração substancial de qualquer convenção. Isso levou a 

um crescente descontentamento e crescente frustração dos países industrializados 

e dos detentores de direitos de propriedade intelectual. Em reação a isso, os EUA 

começaram a negociar questões de propriedade intelectual dentro de um ambiente 

comercial e concluiu uma série de acordos de livre comércio com alguns países do 

Leste asiático e, posteriormente, também com os Estados da Europa Oriental, que 

foram considerados como tendo se beneficiado amplamente da livre circulação de 

propriedade intelectual estrangeira. Nesses acordos, as parcerias bilaterais foram 

firmadas para garantir elevado grau de proteção da propriedade intelectual em troca 

de vantagens comerciais. Posteriormente, por iniciativa das indústrias norte-

americanas, europeias e japonesas, a questão da proteção internacional efetiva da 

propriedade intelectual foi introduzida como parte das negociações do Acordo Geral 

sobre Tarifas e Comércio (GATT - General Agreement on Tariffs and trade) do Uruguai 

(KUR e DRIER, 2012). No Brasil, o GATT foi promulgado via Decreto nº 1.355, de 30 

de dezembro de 1994 (BRASIL, 1994). 

O principal argumento para este movimento foi que uma resposta era 

urgentemente necessária para o crescente aumento de pirataria e contrafacção de 

bens que distorcem os fluxos de comércio internacional. A mudança do fórum da 

WIPO para o GATT levou ao resultado desejado: quando o Acordo OMC foi concluído 

em Marrakech em 1994, o Acordo sobre Aspectos Relacionados com o Comércio dos 

Direitos de Propriedade Intelectual (TRIPS) tornaram-se uma parte integrante do 

GATT (KUR e DRIER, 2012). 

Segundo os autores, alavancar os direitos de propriedade intelectual em 

âmbito da OMC e do GATT trazia vantagens mais amplas do que trabalhar em âmbito 

de negociações bilaterais. Daí surgiram as promessas dos países industrializados 

de reduzir as restrições de produtos agrícolas, e colaborar com os países em 
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desenvolvimento na transferência de tecnologias. O resultado foi a elevação do grau 

de proteção internacional obrigatória aos direitos de propriedade intelectual, muito 

além do prescrito pelas Convenções de Paris e Berna, juntas. 

Ademais, as próprias normas de Paris e Berna foram incorporadas ao próprio 

texto do TRIPS, como nos artigos 2(1), e 9(1), respectivamente, em que as 

disposições substantivas de ambas as convenções são explicitamente incluídas nas 

suas versões mais recentes, de modo a formar uma parte integrante do TRIPS (com 

exceção da proteção de direitos morais). Além disso, os direitos mínimos previstos 

na Convenção de Paris e na Convenção de Berna são reforçados e novas obrigações 

são impostas, de uma maneira refletindo, em geral, o que surgiu ao longo dos anos 

como o padrão aceito nos países industrializados. Os países em desenvolvimento e, 

em particular, Brasil, Chile, Argentina e Índia argumentaram que a atualização do 

Acordo TRIPS para atingir todos os países, inclusive os países que não atingiram o 

pleno desenvolvimento era um equívoco, pois nesses países, ainda não existia a 

infraestrutura suficiente para cumpri os ditames desse Acordo e, as punições do 

TRIPS em relação ao não cumprimento das regras nele contidas, como a 

obrigatoriedade de patentear e registrar era quase impossível de ser atendida devido 

ao seu atraso tecnológico e carência de infraestrutura judiciária para combater a 

pirataria. No entanto, a coalizão dos países industrializados ficou firme, e os contra-

argumentos não passaram (KUR e DRIER, 2012). 

O TRIPS, na parte I, ao tratar das disposições gerais, princípios e objetivos, 

elege inicialmente o princípio do tratamento nacional, que consta do artigo 3º, e 

complementado pelo tratamento da nação mais favorecida segundo o qual os 

Estados-Membros devem alargar os benefícios comerciais concedidos a certos 

parceiros comerciais também a outros membros do Acordo. Os objetivos e princípios 

são definidos no preâmbulo, bem como nos artigos 7 e 8 do TRIPS. 

Em relação aos objetivos em que se baseia o TRIPS, o Artigo 7 estabelece que: 

 

a proteção e a aplicação dos direitos de propriedade intelectual devem contribuir 

para a promoção da inovação tecnológica e para a transferência e divulgação de 

tecnologia, em benefício mútuo dos produtores e utilizadores de conhecimentos 
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tecnológicos e de forma conducente ao bem-estar social e econômico e a um 

equilíbrio de direitos e obrigações (KUR e DRIER, 2012). 

 

O artigo 8º define os princípios que devem ser observados para a aplicação de 

o acordo: os deputados podem, ao formular ou alterar as suas leis e regulamentos, 

adotar as medidas necessárias para proteger a saúde pública e a nutrição e 

promover o interesse público em sectores de importância vital para o seu 

desenvolvimento socioeconômico e tecnológico, desde que tais medidas estejam em 

sinergia com os objetivos do Acordo (i); as medidas adequadas, desde que sejam 

consistentes com as disposições do Acordo, podem ser necessárias para evitar o 

abuso de direitos de propriedade intelectual pelos titulares de direitos ou o recurso a 

práticas que restringem injustificadamente o comércio ou prejudiquem a 

transferência internacional de tecnologia (ii) (KUR e DRIER, 2012). 

Especial importância deve ser dada às disposições tratados no TRIPS, na 

Parte II, artigos 13, 17, 26 (nº 2) e, 30, os quais fundamentam o denominado teste de 

três passos, que aborda e limita as possibilidades de os Estados Membros legislarem 

sobre limitações e exceções aos direitos de propriedade intelectual. O assunto está 

previsto na convenção de Berna no artigo 9 (1 e 2), que regulamenta os limites das 

reproduções das obras. No TRIPS, o teste se aplica, com pequenas variações para 

todos os tipos de direitos de propriedade intelectual e direitos de autor. A estrutura e 

a redação do teste nas diferentes áreas de propriedade intelectual (Quadro 3) possui 

organização específica. 

A título de ilustração, os autores apontam decisão do Painel da OMC Canadá-

Patent (WT/DS114/R de 17 de março de 2000), que proporciona ao teste uma leitura 

um tanto estreita, limitando o espaço dos Estados Membros para a legislação 

nacional. 

Em 19 de dezembro de 1997, a União Europeia denunciou o Canadá junto à 

OMC, alegando que sua lei de patentes não oferecia proteção total de invenções de 

produtos farmacêuticos, alegando que sua legislação não estava compatível com as 

obrigações que lhe incumbem por força do Acordo TRIPS, tendo em vista a não 

previsão da proteção total das invenções farmacêuticas patenteadas durante todo o 

período de vigência previsto nos artigos 27(1), 28 e 33 do Acordo TRIPS. 



 

Guilherme Aparecido da Silva Maia | 53 

 

Quadro 3 – As três etapas do teste TRIPS: patentes, marcas e direitos de autor 
 

 

Patentes (+desenhos 

industriais) 
Marcas registradas Direitos de autor 

 

Conferidos aos titulares dos 

direitos protegidos por 

patentes 

 

 

 

Os membros podem fornecer 

exceções limitadas aos 

direitos conferidos por uma 

marca como o uso justo de 

termos descritivos desde 

que essas exceções tenham 

em conta os interesses 

legítimos do titular da marca 

e de terceiros 

 

Os membros devem limitar 

limitações ou exceções aos 

direitos exclusivos de certos 

casos especiais que não entrem 

em conflito com uma exploração 

normal do trabalho e não 

prejudica injustificadamente os 

interesses legítimos do titular do 

direito 

   Fonte: Kur e Drier (2012, p. 28). 

 

Em 25 de março de 1999, houve julgamento e a decisão final foi a seguinte: 

quanto à denominada exceção de revisão regulatória prevista na Lei de Patentes do 

Canadá, na Seção 55.2 (1) e impugnada pela União Europeia, a decisão favoreceu o 

Canadá. O Tribunal entendeu que a lei canadense não estava incompatível com o 

Artigo 27(1) do Acordo TRIPS e estava coberta pela exceção em Artigo 30 do Acordo 

TRIPS e, portanto, não era incompatível com o Artigo 28.1 do Acordo. Segundo a 

decisão, sob a exceção da revisão regulatória, os concorrentes potenciais de um 

detentor de patente são autorizados a usar a invenção patenteada, sem a 

autorização do titular da patente durante o prazo da patente, para fins de obtenção 

da aprovação de marketing do governo, para que eles tenham permissão 

regulamentar para vender em concorrência com o titular da patente até a data em 

que a patente expirar. 

Quanto à exceção de estoque, prevista na Seção 55 (2), segundo aspecto da 

Lei de Patentes impugnada pela União Europeia, sob a alegação de que estava 

incompatível com o Artigo 28.1 do Acordo TRIPS e não estava abrangido pela 

exceção do Artigo 30 do Acordo, o painel decidiu que, na exceção de estoque, os 

concorrentes podem sim fabricar e armazenar produtos patenteados durante um 
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certo período antes da expiração da patente, mas os bens não podem ser vendidos 

até a expiração da patente. O painel considerou que, ao contrário da exceção da 

revisão regulatória, a exceção de estoques constituía uma redução substancial dos 

direitos de exclusão a serem concedidos aos proprietários de patentes nos termos 

do artigo 28 (1), de tal forma que não poderia ser considerada como uma exceção 

limitada dentro do significado do Artigo 30 do Acordo TRIPS. 

Kur e Dreier (2012) ao avaliarem os 20 anos do Acordo TRIPS, constatam que 

houve ganhos na área econômica, principalmente para os países industrializados, 

notadamente pela segurança jurídica garantida pela OMC. Entretanto, segundo os 

autores, essa visão depende do ponto de vista da análise. Enquanto que para os 

países desenvolvidos o TRIPS representa uma conquista e uma segurança para o 

cumprimento do alto padrão exigido de proteção da propriedade intelectual, para os 

países em desenvolvimento, constata-se que foi mais uma forma de exploração das 

nações ricas em detrimento daquelas que ainda não alcançaram o status de 

desenvolvimento. 

Para eles, do ponto de vista do titular do direito, que em grande medida 

também determina a posição adotada pelos países industrializados, argumenta-se 

que o aumento do padrão de direito substantivo devido às obrigações do TRIPS foi 

benéfico para um grande número de países e que ainda melhores resultados 

poderiam ser alcançados se mais proteção fosse concedida, e se a aplicação for 

mais eficiente e dissuasora. Essa posição também refletiu em uma série de acordos 

comerciais bilaterais ou plurilaterais que foram concluídos na era pós-TRIPS. 

Contrariamente a isso, para aqueles que tomam partido com a maioria dos países 

em desenvolvimento e os países menos desenvolvidos, o TRIPS falhou em suas 

promessas e a situação está piorando devido à pressão repetida no âmbito das 

negociações bilaterais para aceitar padrões de proteção ainda mais fortes (KUR e 

DREIER, 2012). 

O descontentamento semelhante é articulado por partes crescentes da 

sociedade civil nos países industrializados. Além de sublinhar que a atualização 

constante das normas de proteção dificulta as tentativas legítimas dos países mais 

pobres de adaptar o nível de proteção nacional de propriedade intelectual ao seu 

próprio estado de desenvolvimento, argumenta-se que uma proteção muito forte 
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invade formas contemporâneas de criatividade e troca de informações, e reprime a 

inovação, onde não é principalmente orientada para o mercado, mas sim visa gerar 

benefícios sociais ótimos (KUR e DREIER, 2012). 

Embora a coalizão entre países em desenvolvimento e grupos da sociedade 

civil seja menos homogênea e sua influência na legislação seja geralmente inferior à 

das indústrias estabelecidas e seus aliados políticos, há sinais de fato que a era da 

maximização da propriedade intelectual pode acabar eventualmente. Tais sinais 

podem ser encontrados, no fato de que a maioria dos esforços empreendidos sob o 

comando da WIPO para concluir os principais acordos pós-TRIP falhou. Além disso, 

tanto a WIPO quanto a OMC expressaram seus compromissos com as necessidades 

especiais dos países em desenvolvimento, adotando agendas orientadas para suas 

necessidades, principalmente em relação ao acesso a medicamentos, que 

culminaram com a primeira emenda do Acordo (KUR e DREIER, 2012). 

 

A Natureza Jurídica da Propriedade Intelectual 

 

Ao situar-se os direitos de propriedade intelectual como preceito 

constitucional no ordenamento jurídico alemão, surge um novo questionamento, 

qual seja, qual a sua natureza jurídica? Onde se situam os direitos de propriedade 

intelectual, na esfera pública ou privada? 

O estudo dessa classificação é de fundamental importância para o 

entendimento aprofundado do tema estudado. A natureza jurídica de um direito está 

diretamente relacionada aos seus desdobramentos e modus operandi na sociedade 

onde está positivado. 

Para Proner (2007), a preocupação da comunidade internacional em proteger 

suas economias acabou por tratar a propriedade intelectual em seus aspectos 

econômicos, deixando de lado sua natureza jurídica. Deste modo, buscar sua 

essência e resgatar sua natureza jurídica é resgatar sua legitimidade e seu modo de 

agir na sociedade (NADER, 2015). Ressalta-se que a organização da sociedade de 

direito é formada pela conjunção de fatos sociais, políticos, econômicos e culturais 

que a identificam em dado momento histórico (REALE, 2012) e que estão em 

constante complementação e transformação. 
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Ao elevar a propriedade intelectual como sendo de natureza única, 

onipresente, está se negando a sua historicidade, evolução e natureza jurídica 

fundada no direito de propriedade. Ao longo do tempo, as mutações ou evoluções do 

direito de propriedade sempre guardaram estreito vínculo com a legitimidade, para 

além da legalidade, assegurando não apenas do direito, mas também a justiça, como 

sendo a razão última do direito. Entretanto, nas últimas décadas, a movimentação do 

capital internacional vem se afastando das preocupações com a justificativa social 

do direito de propriedade, abrindo espaço a uma razão universal, fundada em um 

direito econômico global, fundado, claramente, na racionalidade econômica 

(PRONER, 2007). 

Segundo a autora, esse movimento internacional, fundado que está no direito 

econômico global, e autodenominado de forças de mercado, organiza tratados 

multilaterais que obrigam os Estados a inclinarem-se diante das suas normas e 

prioridades, notadamente, fundadas na busca do lucro, da exclusão e do 

protecionismo. 

A resposta apresenta aos questionamentos ora propostos, apresenta relativo 

grau de dificuldade e as nações têm procurado suas próprias respostas. No direito 

alemão, por exemplo, o direito de propriedade intelectual possui contornos de direito 

público e componentes de direito privado (civil). Sua característica de direito público 

aparece quando o Estado concede proteção por meio de direitos de registro 

individuais. Neste caso, esses atos de Estado, para conceder a proteção, são atos 

administrativos e, portanto, da esfera do direito público. Por outro lado, a revisão da 

legalidade desses atos administrativos ocorre apenas parcialmente em processos 

organizados de acordo com o direito público. Ao oferecer a oportunidade de 

contestação de decisões administrativas, via recursos administrativos ou judiciais, 

há uma ampliação desses direitos para a esfera civil (privada). Um outro caso em 

que essa dualidade aparece é o referente ao cancelamento de uma marca registrada 

devido a direitos anteriores de um processo perante os tribunais civis. Trata-se de 

um ato da esfera civil que se desdobra em território do direito público, via processos 

e atos administrativos (HOFFMAN e RICHTER, 2008). 

Deste modo, os direitos de propriedade intelectual no âmbito do direito alemão 

estão distribuídos nas esferas pública e privada, devido a sua complexidade e por 
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envolverem atos de Estado e garantias de direitos fundamentais, bem como também, 

envolverem ações e direitos exclusivos da sociedade civil, notadamente os 

indivíduos que a compõem. 

Essa dificuldade da doutrina alemã em classificar os direitos de propriedade 

intelectual é plenamente justificável. Ao longo da formação do direito como Ciência, 

doutrinadores, como Kelsen (1998), Reale (2012) e Nader (2015), entre tantos outros, 

se desdobraram na investigação a respeito da separação entre o que é público e 

privado, no campo do direito. 

Kelsen (1998), em Teoria Monista, defendia que o fenômeno jurídico foi 

reduzido apenas ao elemento normativo, segundo a qual todas as formas de 

produção jurídica se apoiam na vontade do Estado, inclusive os atos dos 

particulares. Segundo ele, os atos da sociedade civil são meramente 

desdobramentos (individualização) de uma mesma norma geral (pública). Portanto, 

todo direito é público, em relação à sua origem, como também à sua validade. 

Após a Teoria Monista de Hans Kelsen, outras teorias foram desenvolvidas 

para oferecer melhor compreensão do que seja a distinção entre o público e o 

privado. Prevaleceram as Teorias Dualistas, que se baseiam no conteúdo e na forma 

das normas jurídicas, como critério diferenciador. As Teorias Dualistas se dividem 

em dois grupos: as Substancialistas e as Formalistas. 

No âmbito das Teorias Substancialistas estão a Teoria dos interesses em jogo 

(1) e, Teoria do fim (2); na esfera das Teorias Formalistas, Teoria do titular da ação 

(1), Teoria das normas distributivas e adaptativas (2), e, Teoria da natureza da relação 

jurídica (3), que é a teoria predominante, abordada neste trabalho, pois é a referência 

para o direito brasileiro. 

Segundo Nader (2015, p. 101), o que distingue essa Teoria das demais é a 

relação de coordenação e subordinação. Segundo ele, “... quando a relação jurídica 

for de coordenação, ou seja, quando o vínculo se der entre particulares em um 

mesmo plano de igualdade, a norma reguladora será de direito privado ...”. Por outro 

lado, “... quando o poder público participa da relação jurídica, investido de seu 

‘imperium’, impondo a sua vontade, a relação jurídica será de ‘subordinação’ e, em 

consequência, a norma disciplinadora será de direito público ...”. 
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De acordo com Nader (2015), o foco da análise está na predominância de 

relações de coordenação. Se a coordenação da ação estiver sob as normas do poder 

privado, caracterizada está uma relação de direito privado. Ao contrário, se houver 

predomínio das relações de subordinação, caracterizada está uma relação de direito 

público. Para ilustrar e visualizar a situação de uma licitação, em que os licitantes 

(privado) submetem-se às normas do processo licitatório ditados pelo poder público, 

caracterizando, assim, a relação de subordinação do direito privado perante o direito 

público.  

Entretanto, existem situações em que acontece uma inversão e o próprio 

Estado pode participar de uma relação jurídica de coordenação do setor privado. Em 

julgado do Superior Tribunal de Justiça, houve a seguinte decisão: “Nos contratos de 

compromisso de compra e venda celebrados entre a Administração e o particular, 

aquela não participa com supremacia de poder, devendo a dita relação jurídica reger-

se pelas regras do Direito Privado” (NADER, 2015, p. 101). 

Embora a Teoria da natureza das relações jurídicas tenha sido adotada como 

referência no direito brasileiro, no entendimento de Nader (2015), nela, ainda existem 

duas lacunas que não foram preenchidas: as regras não foram definidas para o 

direito internacional, e, a dificuldade em se concluir se o Estado participa da relação 

investido de seu poder soberano ou não. 

Em busca de uma solução para esses problemas, a Ciência Jurídica tem 

procurado alternativas. Uma das teorias que têm apresentado relativo nível de 

aceitação pelos juristas brasileiros é o Trialismo. Segundo essa teoria, não existe um 

terceiro gênero, denominado Direito Misto, que contempla a relação entre o público 

e o privado em sua totalidade (NADER, 2015). 

Essa Teoria do Direito Misto foi concebida por Roubier (1951, p. 304), apud 

Nader (2015). Segundo ele: 

 

“... por mais importante que seja a distinção do Direito Privado e do Direito 

Público, deve-se, todavia, admitir a existência de certos ramos do Direito que se 

encontram fora dessa classificação. Sem dúvida, pode-se, a rigor, experimentar 

incluí-los numa dessas classificações e não deixar de fazê-lo; mas ainda que 

isto não apresente nenhum interesse prático, há alguma coisa de forçado na 
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classificação e então é melhor admitir francamente a existência de um Direito 

Misto ...”. 

 

Esse autor desenvolveu a teoria unindo o Direito Profissional (formado pelos 

ramos do Direito Comercial, do Trabalho e Legislação Social), e, o Direito Regulador 

(composto pelo Direito Penal e Processual). 

Embora concebida com a nobre missão de suprir as lacunas existentes entre 

o direito público e privado, a Teoria do Direito Misto não atingiu o ápice de excelência 

a que se propõe. Porém a questão nevrálgica aqui não é unir somente as áreas 

apontadas por Roubier (1951) apud Nader (2015), quais sejam, o Direito Profissional 

e o Direito Regulador. O raciocínio foi muito reducionista. Há muito mais a ser 

analisado e fundamentado. Desta maneira, o melhor caminho seria partir da evolução 

recente da Ciência Jurídica, que aponta sim, que há uma zona cinza entre o Direito 

Público e o Privado, formada pelos chamados direitos difusos, coletivos e 

homogêneos, teoria que será abordada no próximo tópico. 

 

A Propriedade Intelectual como Direito Difuso, coletivo e homogêneo 

 

Para nortear a busca da real natureza jurídica da propriedade intelectual, foi 

eleito, inicialmente, Fiorillo (2012) para situar e responder à questão norteadora deste 

tópico: Seria a propriedade intelectual um direito difuso, coletivo ou homogêneo? 

A questão será respondida utilizando o marco teórico do direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, pelas implicações e reflexos envolvendo a 

propriedade privada e suas correlações com a biodiversidade, os recursos naturais, 

culturais etc. 

Segundo esse autor, citando o direito romano, tradicionalmente o direito 

positivo sempre teve o enfoque em resolver os conflitos entre indivíduos. Com o 

advento da Revolução Francesa, o individualismo foi a tônica da época, trazendo 

consigo a livre iniciativa como base para o capitalismo e o desenvolvimento. 

Entretanto, após a Segunda Guerra Mundial, a individualidade cedeu lugar à 

coletividade. Já não era possível conceber uma visão de mundo pautada em ações 

individuais. Instaurou-se ali a chamada falência do positivismo jurídico, 
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considerando que não seria mais possível resolver problemas sociais sob o prisma 

do binômio público/privado. Nascia ali uma nova forma de ver o direito e o desafio 

de uma nova classificação, baseada na dúvida: Mas, se não é público ou privado, é o 

quê, então? 

Ao longo do século XIX, não foi possível responder com clareza a esse 

questionamento. Sem dúvida que houve avanços, principalmente na conquista de 

direitos sociais e trabalhistas. No entanto, como apontado por Cappelletti (1977) 

apud Fiorillo (2012), a consciência de que entre o público e o privado existia um 

abismo só aumentava. A partir dessa época não foi mais possível solucionar 

conflitos seguindo as velhas regras sob a concepção de que cada indivíduo poderia 

ser proprietário de um bem, ou, por outro lado, se o bem não fosse possível de 

apropriação, que ele seria gerido por um ente público. Deste modo, a gestão de 

valores como a água, o ar, a saúde, a propaganda enganosa etc. seria gerido e 

tutelado pelo mesmo governo. Até mesmo na época, isso representava um absurdo, 

tendo em vista os vícios da Administração Pública. 

Segundo Fiorillo (2012), foi a partir da classificação entre interesses públicos 

primários e secundários, elaborada por Renato Alessi, que foi se consolidando uma 

teoria que pudesse defender os valores de interesse geral da coletividade. Segundo 

essa teoria, os interesses públicos primários devem coincidir com os interesses da 

própria população, como os direitos individuais, as políticas públicas de saúde, 

educação, seguridade social, desenvolvimento urbano etc., que justificam a própria 

estrutura administrativa do Estado, subdivida em áreas, como: Fazenda, Meio 

Ambiente, Educação, Assistência Social, dentre outras. Por outro lado, os interesses 

públicos secundários estão relacionados aos interesses de governo e, geralmente, 

ligados ao patrimônio público, como por exemplo, indenizações por desapropriações 

com valores mínimos, reformas para diminuição de direitos sociais etc. 

Como os interesses públicos secundários nem sempre coincidiam com os 

primários, e, por estarem justamente sob a gestão do Estado, não restava nada que 

a sociedade pudesse fazer na defesa de seus interesses, senão por meio de 

revoluções e conflitos de massa (FIORILLO, 2012). 

Foi a partir desses conflitos que surgiu a teoria dos direitos metaindividuais, 

compreendidos como oriundos de conflitos sociais e que se subdividem em  direitos 
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difusos, coletivos e homogêneos. 

No Brasil, os direitos difusos foram introduzidos pelo Código de Defesa do 

Consumidor (Lei nº 8.078/90, artigo 81, parágrafo único, I). São transindividuais (i), 

de natureza indivisível (ii), que sejam titulares pessoas indeterminadas (iii) e ligadas 

por uma circunstância de fato (iv). Portanto, para que um direito seja considerado 

difuso, ele tem, necessariamente, atender a esses quatro requisitos, os quais passará 

a ser analisado a partir de agora. 

A transindividualidade (i) diz-se que transcende o indivíduo, ultrapassando a 

esfera de direitos e obrigações de cunho individual. É o oposto da individualidade. 

Como ensina Borges (2017), os direitos e obrigações são regidos pelo Princípio da 

Relatividade. Segundo esse princípio, o contrato produz efeitos entre as partes, 

contratante e contratado que firmaram o pacto. O efeito do negócio fica limitado aos 

direitos obrigações somente entre essas duas partes, que estão ligadas por uma 

relação jurídica de fato ou de direito. Deste modo, os efeitos dessa relação, 

juridicamente, ficam restritas à essa elação contratual. 

Como exemplo, cita-se o contrato de compra e venda, em que o vendedor 

entrega o objeto ao comprador, na proporção do pagamento previamente pactuado 

e confirmado. Por outro lado, na transindividualidade, o Princípio da Relatividade 

perde seu efeito, abrindo espaço para princípios constitucionalistas que aliam os 

interesses individuais a interesses socioambientais. 

Deste modo, o negócio jurídico transcende a relação entre as duas partes 

(contratante e contratado) e, de forma metaindividual, paira sobre todas as pessoas 

indistintamente. Como exemplo, o direito ao ar puro, a água limpa, as frutas e flores 

silvestres, enfim, ao ambiente ecologicamente equilibrado, previsto na Constituição 

Federal de 1988, no artigo 225, que dividiu a responsabilidade do Estado com a 

sociedade na proteção do meio ambiente.  

Assim, no contrato de compra e venda de uma fazenda, a preservação dos 

recursos hídricos e das florestas já não fazem parte das obrigações contratuais de 

compra e venda regidos pelo Princípio da Relatividade, mas, sim, pelas normas que 

regem o ambiente e seu equilíbrio. A função socioambiental deve estar presente de 

forma transversal em toda a transação comercial. 
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Quanto à indivisibilidade (ii), Fiorillo (2012, p. 57) parte do princípio de que não 

é possível cindir o direito difuso. Nas palavras do autor, “... trata-se de um objeto que, 

ao mesmo tempo, a todos pertence, mas, ninguém em específico o possui ...” e cita 

o exemplo do ar atmosférico, que é essencial à vida de todos e não há como separar 

em poções individuais. Há uma comunhão universal entre todos e a lesão ao direito 

de um, consequentemente, pela metaindividualidade e transindividualidade, atinge a 

todos os demais. 

As duas últimas características dos direitos difusos: que sejam titulares 

pessoas indeterminadas (iii) e ligadas por uma circunstância de fato (iv), são as que 

diferenciam os direitos difusos dos direitos coletivos, até então ligados pelo mesmo 

tronco conceitual. Por isso, os direitos difusos e os direitos coletivos são 

transindividuais e indivisíveis; no entanto, nos direitos difusos, os detentores desses 

direitos são pessoas indeterminadas e estão ligados por uma circunstância de fato, 

enquanto que nos direitos coletivos, as pessoas são determinadas e, a circunstância 

é de direito (FIORILLO, 2012). 

Um exemplo clarifica a situação: o direito ao ar puro é um direito difuso porque 

todos têm direito a ele, independentemente de qualquer ação ativa ou proativa. Basta 

nascer. Não precisa de nenhum documento oficializando o direito ao ar puro e basta 

o fato de nascer. Por outro lado, no direito coletivo, a situação é de direito, ou seja, 

ele beneficia uma coletividade, da qual seus membros devem ser identificáveis, como 

os membros da Ordem dos Advogados do Brasil, do Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia, dentre outras formas de coletividade, em que um indivíduo 

se filia apresentando seus documentos pessoais como CPF e carteira de identidade, 

por exemplo. Portanto, em caso de percepção de algum provento ou necessidade de 

arcar com algum custo, todos, indistintamente, metaindividualmente e 

transindividualmente, terão que arcar com os ativos ou passivos dessa coletividade. 

O raciocínio é o mesmo, todos (daquela coletividade, e, somente os membros daquela 

coletividade), compõem essa relação de direito. 

Finalmente, quanto aos direitos homogêneos, estes possuem características 

dos direitos difusos e coletivos, mas com uma diferença, a forma de aquisição do 

direito. O direito homogêneo é de natureza metaindividual e transindividual, em que 

o indivíduo está ligado por uma situação homogeneizadora (que tem início em 
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determinadas circunstâncias, não necessariamente de fato, mas, que se torna de 

direito ao atingir determinada característica que pode ser física ou circunstancial). 

Um exemplo para clarificar: o direito do consumidor. Uma pessoa não nasce 

consumidora, nem se torna consumidora a partir de uma filiação a um determinado 

órgão ou entidade. Ela está consumidora, a partir do momento em que ela compra 

um determinado bem e tem um contrato ou uma nota fiscal, formando assim, o 

vínculo de direito entre o ela e uma empresa que lhe vendeu ou prestou algum 

serviço. 

Deste modo, a partir desse momento, o Código de Defesa do Consumidor 

protege seus direitos. Resolvida a pendenga, ela deixa de ser consumidora 

novamente e, quando surgir novamente uma nova situação, por meio de uma 

situação envolvendo consumo ela poderá lançar mão de seus direitos novamente. 

Há uma situação vinculante, homogeneizadora, em que uma pessoa, não importa 

onde ela esteja, nem qual seja sua situação civil, é detentora desse direito 

metaindividual e transindividual. Pode-se ainda, citar como exemplo os direitos da 

terceira idade (idosos). Uma pessoa não nasce idosa. Ela alcança esse direito se ela 

conseguir chegar a determinada idade, no Brasil, 60 anos. Ela também não precisa 

se filiar a nenhuma entidade para conseguir seus direitos de idoso. Basta que 

consiga chegar até essa idade para ter direitos vinculados e homogeneizados para a 

sua situação. 

Após a breve explanação acerca das diferenças entre direitos difusos, 

coletivos e homogêneos, concluindo, assim, a análise de contraponto à Teoria do 

Direito Misto, concebida por Roubier (1951) apud Nader (2015). Desta maneira, é 

entendimento que os direitos de propriedade intelectual se assemelham mais ao 

setor dos direitos difusos, coletivos e homogêneos, do que ao direito misto. Por 

exemplo, um cidadão não nasce inventor. Ele se torna inventor, a partir do momento 

em que ele inventa algo de relevante para a sociedade. Deste modo, o seu direito é 

homogêneo ou coletivo. É a partir da sua invenção que o Direito abarca a sua 

proteção, tornando-o um sujeito a ser protegido por essa categoria de direitos. 
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O Princípio da Relatividade Aplicado à Propriedade Intelectual 

 

Acredita-se ser oportuna uma análise acerca da aplicação ou não do Princípio 

da Relatividade nos negócios envolvendo a propriedade intelectual. Se aplicar-se o 

mesmo raciocínio jurídico aplicado ao direito ao ambiente equilibrado, ao direito de 

propriedade intelectual e direito de autor, pode se chegar à conclusão que seus 

efeitos podem ser parecidos. 

O questionamento que se refere é o seguinte: é justo uma empresa ganhar 

tanto dinheiro explorando os direitos de propriedade intelectual em uma sociedade 

carente de recursos, como acontece em alguns países ou regiões? 

Como visto, pela análise do direito alemão, a propriedade privada é 

classificada como um ativo intangível da empresa. Ora, se os ativos, sejam eles 

tangíveis ou intangíveis, móveis ou imóveis, devem cumprir uma função social, por 

que a propriedade intelectual não poderia seguir a mesma orientação? Até mesmo 

porque ela é considerada para alguns autores a evolução da propriedade privada. 

Esse é o entendimento que se passa a defender. 

Segundo Hubbard e O’Brien (2010), todo o desenvolvimento econômico dos 

países está estruturado na garantia dos seguintes direitos ao setor privado e que 

devem ser assegurados pelo Estado: o direito à propriedade privada (i), o direito à 

proteção da propriedade privada (ii) e, os direitos de propriedade intelectual (iii) 

(Figura 3). 

 

Figura 3 – A tríade de desenvolvimento econômico de um país, em que a 
propriedade intelectual é um dos pilares 
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Sem a devida proteção da propriedade privada e da propriedade intelectual, 

inclusive com atos de barreira, não é possível atingir o pleno desenvolvimento de um 

país. Esse é um entendimento que remontam à antiguidade, quando se aborda as 

origens da propriedade intelectual em Veneza. Já naquela época, o Estado lançou 

mão da proteção do conhecimento como estratégia para atrair novos inventores para 

alavancar o crescimento de Veneza. 

Segundo os autores, em uma economia de mercado, a simples ausência de 

governo não é o suficiente para que o mercado funcione bem, argumento 

corroborado por Heath (2005). 

O governo deve assegurar o direito de propriedade para que o Sistema de 

Mercado funcione. Além disso, é função do Estado dirimir os conflitos que surgirem 

desse Sistema, oferecendo um Sistema Judiciário que possa garantir o cumprimento 

dos acordos contratuais, possibilitando assim a harmonia da sociedade de direito. A 

essa relação dá-se o nome de ambiente legal (HUBBARD e O’BRIEN, 2010). 

No Ordenamento Jurídico Brasileiro, o direito à propriedade privada está 

garantido desde a Carta Constitucional de 1824, no artigo 179, XXII (BRASIL, 2017). 

Permaneceu nas constituições de 1891, 1934, 1937, 1946, 1967 e 1988. Na 

Constituição Federal de 1988 está garantida no artigo 5º, caput e inc. XXII; o direito 

à propriedade hereditária, nos incisos XXX e XXXI, do artigo 5º; e, os direitos de 

propriedade intelectual, dos quais estão envolvidos os direitos de propriedade 

autoral e direito de propriedade industrial, previstos nos incisos XXVII e XXIX, do 

mesmo artigo 5º (MORAES, 2014). 

A propriedade privada encontra amparo legal também no Código Civil 

Brasileiro (Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002), ao estabelecer no artigo 1.228 

que “o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de 

reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha” (BRASIL, 

2016). Nos Estados Unidos, a propriedade privada é protegida pela 5ª Emenda 

(Governo Federal), na qual o governo garante não destituir de vida, liberdade ou 

propriedade sem o devido processo legal e, pela 14ª Emenda (Governos estaduais), 

que estende os mesmos direitos em nível estadual (HUBBARD e O’BRIEN, 2010). 

Conclui-se, portanto, que a propriedade privada, juridicamente, é entendida 

“como o direito de usar, fruir e dispor de bem corpóreo, móvel ou imóvel, e reivindicá-



 

66 | Evolução histórica e legislative dos direitos de propriedade intelectual  

la de quem injustamente o possua ou detenha” (ARIMATÉIA, 2003 apud MORAES, 

2014, p. 581). Segundo o autor, esse entendimento se desdobra em duas dimensões: 

o econômico (ou interno) e, o jurídico (ou externo). A dimensão econômica (ou 

interna) compreende o “... direito de utilizar a coisa segundo a sua destinação 

econômica (uso), de obter dela os seus frutos (fruição) e de alienar, transformar ou 

destruir a mesma (disposição) ...”. Quanto à dimensão jurídica (ou externa), ele 

resguarda “o direito de afastar outra pessoa da esfera de assenhoramento do 

proprietário (exclusão) e de perseguir a coisa onde quer que ela se encontre, podendo 

reavê-la das mãos de quem injustamente a possua ou detenha (sequela) ” (PEREIRA, 

1951 apud MORAES, 2014, p. 581). 

A proteção da propriedade privada é um conjunto de direitos que as pessoas 

ou empresas detém e garantem o “uso exclusivo de suas propriedades, incluindo o 

direito de comprá-las ou vendê-las”. É importante esclarecer que essa propriedade 

pode ser tangível ou intangível, como um processo ou uma ideia (livros, filmes, 

software, etc.), além de métodos inovadores de produção. Nos países democráticos 

contemporâneos, os direitos de propriedade intelectual são muito importantes por 

questões diversas, como: soberania nacional, geração de riquezas, produção de 

alimentos, dentre tantos outros. Um dos instrumentos legais para proteger os 

direitos de propriedade intelectual é a patente. Por meio dela, o Governo Federal 

garante o direito exclusivo de perceber os lucros advindos da sua ideia (HUBBARD e 

O’BRIEN, 2010). 

O Brasil seguiu a tendência jurídica dos países regidos pelo Princípio do 

Estado Democrático de Direito, classificando a proteção do conhecimento como um 

ramo do Direito Econômico, com vistas a proteger as criações intelectuais, 

facultando aos seus titulares direitos econômicos. Portanto, é matéria do setor do 

Direito Econômico, aqui compreendido por Souza (1977) apud Del Masso (2013, p. 

28) como sendo: 

 

... O ramo do Direito que tem por objeto a regulamentação da política econômica 

e por sujeito o agente que dela participe. Como tal, é um conjunto de normas de 

conteúdo econômico que assegura a defesa e harmonia dos interesses 
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individuais e coletivos, de acordo com a ideologia adotada na ordem jurídica. 

Para tanto, utiliza-se do ‘princípio da economicidade’ .... 

 

A economicidade, aqui principiada, refere-se à valoração jurídica do 

econômico. Tem a função de possibilitar que os aplicadores do Direito Econômico 

“deixem de raciocinar somente juridicamente para alcançar os efeitos de uma norma 

criada ou aplicada para cumprir os preceitos da ordem econômica” (SOUZA, 1977 

apud DEL MASSO, 2013, p. 28). 

Ao tratador do assunto, Bagnoli (2009), entende que o Direito Econômico veio 

para consolidar o poder econômico por ele compreendido como: 

 

A manifestação do poder condicionado ao fator econômico que subordina quem 

não detém o elemento econômico. A manifestação do poder econômico é uma 

dominação dificilmente percebida, na qual dominante e dominado se relacionam 

formando algo único, ao mesmo tempo que permanecem distintos, cada qual a 

face de uma mesma moeda (BAGNOLI, 2009, p. 28). 

 

Para o autor, essa “moeda” mantém o seu equilíbrio graças à atuação do 

Estado, que regulamenta e distribui a justiça (BOBBIO, 1987), de forma equilibrada. 

 

A ausência do Estado no domínio econômico para fiscalizar e regular a livre 

iniciativa dos agentes econômicos na defesa da concorrência, ou a relação que 

se estabelece entre o poder público e o privado, implica no incremento dos 

monopólios capitalistas, ‘conquistados no mercado em virtude do poder de 

propriedade’. A relação entre poder econômico e Direito leva os estudiosos do 

Direito a pensar meios de controlar o poder econômico. Para tanto, faz-se 

necessário entender os fatores que transformaram a sociedade e os Estados e 

qual a relação entre Direito e Economia (BAGNOLI, 2009, p. 35). 

 

Segundo o autor, tanto Direito como Economia possuem uma profunda 

“imbricação” com as Ciências Sociais, razão pela qual, deve-se considerar a 

complexidade dessas relações que envolvem Direito e Poder, sendo a sua 

compreensão um dos grandes desafios de reflexão jurídico-política. A partir do 
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surgimento do Estado Moderno, o papel do Direito sofreu profundas transformações, 

deixando de ser uma referência política para se consolidar de forma positiva10, com 

a garantia da segurança jurídica consolidada pelo Código Civil de Napoleão de 1808 

(BORGES, 2008). Na Era Moderna, essa relação entre Estado Moderno, Direito e 

Economia passou a ser intermediada. O Direito passou a figurar como um 

“instrumento de governo”, modificando profundamente a relação entre o Estado e a 

Sociedade, que passou a ter o direito de cumular riquezas, o que antes não era 

possível devido ao Poder Absoluto do Estado. Entretanto, com o avanço do 

conhecimento, a sociedade foi se desenvolvendo e a iniciativa privada, 

paulatinamente, passou a ser tão opressora quanto o Estado Absoluto de outrora 

(BAGNOLI, 2009). 

Kur e Dreier (2012) vão além. Ao avaliar a importância da propriedade 

intelectual como instrumento de políticas públicas de desenvolvimento, os autores 

afirmam que a promoção da criatividade e da inovação resultam no bem-estar social, 

mas, acima de tudo, fortalece o País economicamente. Nesta perspectiva, o objetivo 

governamental é incentivar e recompensar os investimentos do setor privado na 

criação e na inovação. Essa recompensa é materializada pelo direito de 

exclusividade, oportunidade que o inventor terá de recuperar o montante de recursos 

financeiros investidos no desenvolvimento da sua invenção ou criação, bem como 

também, o direito de usufruir dos lucros advindos da sua criação. Por outro lado, ao 

alcançar esses objetivos, duas outras características emergem, sendo a primeira a 

onipresença do criador e a não rivalidade de concorrentes. Em ambas as situações 

o Estado ganha. A onipresença, significa que o autor rompe a barreira do tempo e 

sua criação pode ser consumida ou usada em diversos lugares ao mesmo tempo, o 

que resulta em muito mais lucro. Por não rivalidade, entende-se que o produto não 

concorre consigo mesmo, por exemplo, um celular da Apple pode ser vendido em 

diversas lojas nos EUA, França, Brasil e em outros países. 

Todas essas características tornam a propriedade intelectual um excelente 

negócio para ambas as partes, o detentor dos direitos autorais ou de propriedade 

                                                     
10 “O Direito Positivo é consubstanciado pelas regras e princípios que regulam o comportamento das 
pessoas através da coerção” (MORAES, G. P. Curso de Direito Constitucional. 6ed. São Paulo: Atlas, 
2014. p. 4). 
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intelectual, e, o Estado. Entretanto, a propriedade intelectual deve seguir as mesmas 

evoluções da propriedade privada, distanciando-se do Princípio da Relatividade e 

norteando-se pela sua função socioambiental. Como exemplo, o Título VII, Capítulo 

I, da Constituição Federal do Brasil, que no artigo 170, inciso III, elegeu a função social 

da propriedade privada, como um dos Princípios Gerais da Atividade Econômica no 

Brasil. Igualmente, a função social da propriedade rural também foi cristalizada em 

na Carta Magna, no artigo 186, assim estabelecendo: 

 

Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, 

simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, 

aos seguintes requisitos: aproveitamento racional e adequado (i); utilização 

adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente (ii); 

observância das disposições que regulam as relações de trabalho (iii); e, 

exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores (iv) 

(BRASIL, 2016, artigo 170, inciso III). 

 

A função social da propriedade urbana também foi contemplada na Política 

Urbana, da Carta Constitucional brasileira, ao estabelecer que: “A propriedade urbana 

cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação 

da cidade expressa no plano diretor” (Título VII, da Ordem Econômica e Financeira, 

no Capítulo II, da Política Urbana, artigo, 182, §2º da Constituição Federal de 1988). 

 

O Princípio da Livre Iniciativa e os Direitos de Propriedade Intelectual 

 

Na perspectiva de um Direito como instrumento de governo, o bem maior a ser 

protegido é a livre iniciativa, a qual foi a gênese da Revolução Francesa. No 

entendimento de Borges (2008), essa liberdade somente foi possível pela positivação 

dos direitos, notadamente o Código Civil oitocentista, que garantiu a tão almejada 

segurança jurídica das relações entre pares, surgindo daí os ganhos econômicos que 

sedimentaram a sociedade da Era Moderna e que seus desdobramentos 

permanecem até a contemporaneidade. 
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Assim, a luta do Direito moderno foi para garantir a propriedade privada, nela 

entendida: as terras, as coisas que estão sobre a terra e embaixo ela, dentre elas as 

benfeitorias e os recursos naturais porventura existentes como: água, recursos 

minerais, florestas, animais silvestres, dentre outros. 

A partir desse marco legal, o Direito sofreu uma bifurcação para dar espaço ao 

Direito Privado. Então, a partir da Era Moderna, houve uma divisão clássica de Direito 

Público e Direito Privado. O Estado Absolutista (Público) deu lugar ao Estado Liberal 

(Privado). Ao Estado coube estabelecer as normas gerais de Direito Público para que 

a sociedade pudesse se desenvolver por meio da livre iniciativa. As normas desse 

desenvolvimento estavam contidas na Constituição Moderna e no Código Civil de 

Napoleão. As garantiras de Estado mais a força do capitalismo produziram o mundo 

na atualidade (BORGES, 2008). 

A partir desse novo cenário de liberdades e oportunidades, houve a 

necessidade de estabelecimento de regras que pudessem ordenar o crescimento 

econômico, a inflação, desemprego. Desse caldeirão social surge a Ciência 

Econômica e o conceito de mercado, definido como “um grupo de compradores e 

fornecedores de um bem ou serviço e a instituição ou arranjo por meio do qual eles 

se reúnem para efetivar a transação”. Nesse grupo encontra-se a figura do 

empreendedor, aqui compreendido como sendo “alguém que opera um negócio, 

reunindo os fatores de produção – mão de obra, capital e recursos naturais – para 

produzir bens e serviços”. Ao empreendedor está depositada grande parte da 

responsabilidade do Sistema Econômico de um país. Cabe a ele decidir o que 

produzir, tendo como base a crença de que existe um mercado (consumidores) que 

esteja disposto a adquirir os produtos por ele produzidos (HUBBARD e O’BRIEN, 

2010, p. 108-110). 

Juridicamente, a propriedade intelectual é “delimitada como direitos 

resultantes da inteligência humana, contendo o direito de propriedade autoral, bem 

como o direito de propriedade industrial”. Por sua vez, o direito de propriedade 

autoral “é verificado pela utilização, publicação e reprodução de obras de natureza 

literária, artística ou científica, sobre as quais dispõe o autor de direitos morais e 

patrimoniais”. Portanto, “comportam o direito de reivindicar, a qualquer tempo, a 
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autoria da obra, o de ter seu nome, pseudônimo ou sinal indicado ou anunciado, como 

sendo o do autor” (ASCENÇÃO 1980 apud MORAES, 2014, p. 582-583). 

Em escala global, a propriedade intelectual é regida pela Convention 

Establishing the World Intellectual Property Organization (WIPO, 1967). No 

documento não há uma definição exata do termo, mas, aponta quais são suas 

aplicações: 

 

Obras literárias, artísticas e científicas; performances de realização de artistas, 

fonogramas e transmissões; invenções em todos os domínios da atividade 

humana; descobertas científicas; desenhos industriais; marcas registradas, 

marcas de serviço e nomes comerciais e denominações; proteção contra a 

concorrência desleal; e outros direitos decorrentes da atividade intelectual no 

industrial, científico, literário ou artístico (WIPO, 1967, p. 1). 

 

Deste modo, mesmo não havendo uma definição clara de propriedade 

intelectual, o que se percebe é o cuidado da proteção do vínculo entre autor e obra. 

O esforço do trabalho intelectual para se chegar à solução de um problema por meio 

de um invento, esse é o objeto de proteção. Em relação aos direitos de propriedade 

industrial, eles vislumbram a proteção das produções do domínio industrial, bem 

como pela lealdade da concorrência comercial (CERQUEIRA apud MORAES, 2014; 

WIPO, 2017). A sua tutela “é efetuada pela concessão de patentes de invenções ou 

modelos de utilidade e de registros de desenho industriais e marcas, sem embargo 

da prevenção e repressão às falsas indicações de procedência”. O amparo legal é a 

Lei nº 9.279/1996, artigos 2º, 6º, 94, 122, 176 e 191 (STF apud MORAES, 2014). 
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2. A Propriedade Intelectual como Vantagem Competitiva na Ásia 

 

Introdução  

 

A discussão sobre propriedade intelectual, principalmente entre os países do 

Sudoeste da Ásia, mais China e Índia, considerada a região mais dinâmica do mundo 

contemporâneo, é importante, uma vez que a região se sobressai em relação aos 

demais continentes. O objetivo é investigar não apenas a condição atual dos regimes 

de propriedade intelectual em países que variam em tamanho econômico, do 

Camboja ao Japão e, na população, do Laos a China, mas também descrever as 

fontes históricas dessas leis e instituições; as realidades da aplicação da 

propriedade intelectual no mercado, e, as infraestruturas políticas, econômicas, 

educacionais e científicas que sustentam e direcionam o investimento em atividades 

inovadoras. 

Na Ásia, o impacto das regras de propriedade intelectual e das instituições 

sobre inovação e crescimento econômico pode variar de uma região para outra, como 

por exemplo, Singapura e Malásia. Mas por que as infraestruturas científicas e 

tecnológicas de Singapura catapultaram essa nação na lista de países com maior 

Produto Interno Bruto (PIB), per capita, em todo o mundo, enquanto as infraestruturas 

da Malásia não conseguiram o mesmo êxito? (DREXL et al., 2009). Vale lembrar que 

ambas foram colonizadas pelos britânicos nas mesmas condições. 

Uma hipótese é que a proximidade geográfica entre determinados países 

poderia ter influenciado essa diferença de desenvolvimento. Será que o ingresso de 

bens pirateados de um país economicamente mais desenvolvido para um vizinho 

menos desenvolvido que não possui instalações industriais, por exemplo, da 

Tailândia para o Laos, bloqueia as perspectivas do segundo país de desenvolver suas 

próprias infraestruturas de inovação? (DREXL et al., 2009). 

A região que compreende Tailândia, Myanmar (antiga Birmânia) e Laos (Figura 

1), ficou conhecida nos séculos XIX e XX como Triângulo de Ouro, devido a riqueza 

gerada pelo ópio e pelo contrabando em uma região montanhosa e coberta pela selva 

que facilita a prática de atos ilícitos, com localização geográfica em muito favoreceu 

esse tipo de comércio (DREXL et al., 2009). 
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Figura 1 – O Triângulo do Ouro dos séculos XIX e XX, onde as montanhas da região 
da Tailândia, Myanmar e Laos formavam o caminho do ópio e do contrabando de 

mercadorias 
 

 

 

 Fonte: Google Maps (2018). 

 

Em períodos mais recentes, desde a década de 1960, a Ásia experimentou um 

crescimento impressionante, apenas desacelerando no final dos anos 1990. As taxas 

de crescimento impressionam: no Camboja, por exemplo a economia cresceu 13% 

em 2005 e 10%, 2006, enquanto a economia chinesa cresceu consistentemente em 

cerca de 10% nesse período. O Japão é positivo em quase todos os indicadores 

econômicos, tendo se destacado em PIB e renda per capita dos demais países 

asiáticos na década de 1960. A Coreia do Sul também é um exemplo de desempenho 

tecnológico e econômico. A China também é um caso de sucesso na economia, 

embora com algumas particularidades. 

Embora o seu PIB tenha disparado desde a década de 1990, passando pelos 

anos 2000, a renda per capita permanece baixa (Figuras 2 e 3) (DREXL et al., 2009). 
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Figura 2 – Crescimento do PIB da China entre os anos de 2008 a 2016 

 

 

 

        

   

 

                                       

 

 

 

 

 

          

     Fonte: Adaptado de Trading Economics (2018). 

 

Na Ásia como um todo ocorreu um aumento nas exportações, incluindo uma 

crescente participação de produtos de alta tecnologia. Enquanto apenas três 

economias asiáticas (Japão, Taiwan e Coréia do Sul) estavam na lista das dez 

maiores empresas exportadoras de tecnologia (Top Ten High-Tech Exporters), em 

1986, sete economias asiáticas (Japão, China, Coréia do Sul, Hong Kong, Taiwan, 

Cingapura e Malásia) dominavam a lista em 2005 (DREXL et al., 2009). 

Mas, afinal, quais fatores contribuíram para esse crescimento em inovação? 
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Figura 3 – Renda per capita da China de 2010, com previsão até o ano de 2021 

 

 

 

 

               

  

 

 

 

 

 

 

 

             Fonte: Adaptado de Trading Economics (2018). 

 

Material e Métodos 

 

A metodologia aplicada para este trabalho a Revisão Sistemática, que ocorreu 

em três estágios: planejamento, condução e disseminação, conforme Tranfield et al. 

(2003) adaptado de Clark e Oxman (2001). 

Na etapa 1, planejamento, foram identificadas as necessidades do estudo e 

desenvolvimento de protocolo, desenvolvido a partir das seguintes questões 

norteadoras: Como surgiu a proteção do conhecimento na Ásia? Qual sua evolução? 

Qual a relação entre propriedade intelectual e desenvolvimento econômico na Ásia? 

A partir dessas questões, o próximo passo foi distribuir geograficamente a 

busca entre os países que compõem o continente asiático: Camboja, China, Índia, 

Indonésia, Japão, Malásia, Singapura, Tailândia e Coreia do Sul e, identificar autores 

que publicaram na área de proteção de propriedade intelectual e direitos de autor, 

com foco nas publicações de livros (Quadro 1). 

O critério de escolha foi em relação ao desenvolvimento e projeção: por um 

lado os países que não conseguiram alcançar o avanço tecnológico e econômico, 

como Camboja, Malásia, Tailândia, em contraponto a China, Japão, Coreia do Sul. 
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Na etapa 2, condução, foram prospectadas, identificados, selecionados e 

executadas as buscas, objeto da revisão sistemática. Na estratégia de busca dos 

itens 1, 2 e 3, as palavras-chave foram na língua portuguesa e direcionadas às 

publicações nacionais e, nas buscas 4, 5 e 6, em inglês. 

A partir da definição das palavras-chave, foi possível identificar as obras 

referenciadas nas publicações da Universidade de Harvard, Universidade de São 

Paulo e Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Foram ainda identificadas 

publicações da World Intellectual Property Organization (WIPO) e o critério de seleção 

foi o de relevância e publicação em inglês. 

Na etapa 3, disseminação, as obras foram divididas em grupos temáticos afins 

(assunto e localização geográfica) e identificadas as contribuições de cada autor de 

acordo com o campo pesquisado. 

O trabalho de busca de publicações resultou nas obras que embasam este 

trabalho, listadas ao final (Referências Bibliográficas). 

 

Quadro 1 – Estratégia de busca das publicações com foco em propriedade 
intelectual e direitos de autor 

 
 

ESTRATÉGIAS DE 
BUSCA 

PALAVRAS-CHAVE E COMBINAÇÃO DE TERMOS 

BUSCA 01 Proteção do conhecimento e propriedade intelectual 

BUSCA 02 Convenções internacionais e propriedade intelectual 

BUSCA 03 Direitos de autor e propriedade intelectual 

BUSCA 04 Copyrights and Intellectual Property 

BUSCA 05 Intellectual Property in Asia 

BUSCA 06 Intellectual Property and Asia and Netherlands 

BUSCA 07 Copyrights and Intellectual Property in Asia 

Fonte. Adaptado de Silva (2016). 

 

 

Resultados e Discussão 

 

Na avaliação de Drexl et al. (2009), o investimento em inovação é o que destaca 

a Ásia dos demais países e continentes. Para o autor, essa inovação somente é 
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possível porque a região detém a totalidade dos direitos de propriedade intelectual 

para organizar investimentos em inovação relacionados às patentes de invenção e 

de design e modelos de utilidade; registro de direitos atorais; marca comercial; e, 

concorrência desleal. Tudo isso, acompanhado de administração sofisticada e 

vigorosa. Os países menos desenvolvidos dependem de versões geralmente menos 

robustas desses mecanismos e, em alguns casos, evitam as patentes de invenções 

completamente. Porém, à medida que os países menos desenvolvidos evoluem 

economicamente, o primeiro passo é investir e sofisticar seus sistemas de 

propriedade intelectual (DREXL et al., 2009). 

Na Ásia, a valorização da propriedade intelectual está estreitamente 

relacionada com os direitos de propriedade privada e produção industrial dentro dos 

limites de suas fronteiras. Esse foi um processo histórico, que demanda uma análise 

do elo que existe entre a propriedade privada e intelectual. Para compreender essa 

interface, basta analisar e mapear o avanço da propriedade privada em estágio inicial 

e comparar com o atual. Em seu estágio economicamente mais primitivo, a região 

não possuirá nem as instalações industriais necessárias para fabricar bens em 

quantidades comerciais, tampouco as instituições de propriedade intelectual para 

impedir a reprodução não autorizada (DREXL et al., 2009). 

Mesmo em tempos do Acordo TRIPS (Aspectos dos Direitos de Propriedade 

Intelectual Relacionados com o Comércio) e outras obrigações internacionais 

baseadas no comércio, as leis e instituições de propriedade intelectual podem existir 

nos livros, mas gozam de pouco ou nenhum efeito prático no mercado. Para dar um 

exemplo, embora as leis de propriedade intelectual tenham estado em vigor no 

Camboja desde 2001, nem as atividades de execução nem as indústrias imitativas 

evoluíram até o momento (DREXL et al., 2009). 

 

A propriedade intelectual no Camboja 

 

Segundo Ganea (2009a), a propriedade intelectual tem um histórico recente no 

país. A legislação de propriedade intelectual teve início em 2001, com a promulgação 

do Decreto Real sobre marcas, nomes comerciais e atos de concorrência desleal 
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(completada pelo Sub-Decreto n. 46 que regulamenta a implementação da lei de 

marcas, nomes comerciais e atos de concorrência desleal, de julho 2006). 

Essa recente adaptação ao Sistema de Proteção ao Conhecimento no Camboja 

refletiu nos baixíssimos indicadores de patentes no País (Quadro 2). 

Em 2007, o quadro legal foi completado pela lei sobre patentes, certificados de 

modelos de utilidade e desenhos industriais, por meio de uma Declaração sobre a 

concessão de procedimentos de patentes e certificados de modelo de utilidade. 

Embora o Camboja não seja signatário da Convenção de Berna, ele promulgou a sua 

lei de direitos do autor e direitos conexos em janeiro de 2003, bem como, ainda, um 

Regulamento Especial, de julho de 2005, sobre a proteção da violação dos direitos 

morais (BNGLEGAL, 2012). 

 

Quadro 2 – Relação entre patente, marca e desenho industrial, em milhares, e o PIB, 
em milhões, do Camboja no período de 2007 a 2016 

 
 

ARQUIVAMENTOS DE PL (RESIDENTE + EXTERIOR, INCLUINDO REGIONAL) E ECONOMIA 

ANO Patente Marca Desenho Industrial PIB (Constante 2011 
US$) 

2007  553 4 31.90 

2008  582 5 34.04 

2009  893 4 34.07 

2010  936 7 36.10 

2011  938  38.65 

2012  974 8 41.48 

2013 1 1.036 3 44.56 

2014 5 1.408 51 47.71 

2015   23 51.07 

2016    54.58 

Fonte: WIPO (2016). 

 

A integração do Camboja no quadro da Convenção Internacional de 

Propriedade Intelectual também começou relativamente tarde. Somente em abril de 

1995, o país formalizou sua adesão à WIPO e, em setembro de 1998, aderiu à 

Convenção de Paris (WIPO, 2018). 

É curioso que a Lei de Patentes, certificados de modelos de utilidade e 

desenhos industriais dedica o capítulo IV às Aplicações Internacionais ao abrigo da 

Convenção de Paris. Outro marco igualmente importante dessa integração 
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Cambojana na propriedade intelectual mundial deu-se no ano de 2004, quando o país 

se tornou membro OMC e assumiu a obrigação de implementar não apenas leis 

adequadas, mas também as disposições de aplicação do Acordo TRIPS (GANEA, 

2009a). 

Em relação aos vizinhos asiáticos, o Camboja ainda firmou, em 23 de março 

de 2011, um Acordo de Cooperação sobre Propriedade Intelectual com a República 

Popular da China, com o objetivo de melhorar as relações econômicas, comerciais, 

científicas e tecnológicas entre os países. Além da China, esse acordo foi firmado 

com Tailândia e EUA (GANEA, 2009). 

Para o autor, o Camboja, como muitos países em desenvolvimento na Ásia, 

embora tenha adotado oficialmente os padrões internacionais de proteção à 

propriedade intelectual, ainda não conseguiu implantar uma infraestrutura de 

produção, de recursos tecnológicos e humanos para dar suporte a esses padrões. 

Mas é um país menos problemático do que seus vizinhos mais avançados, Vietnã e 

China. A forma predominante de infração no Camboja é a distribuição e venda de 

bens de marca e direitos autorais, não a produção industrial deles. Futuras melhorias 

nos mecanismos defeituosos de execução devem começar com a infraestrutura 

existente, principalmente administrativa. A maior parte da infração de propriedade 

intelectual resulta da entrada de mercadorias ilegais vindas do exterior, tratando-se 

de um problema da Alfândega Cambojana e não de produção de bens pirateados. 

O autor também desenvolveu um estudo sobre Laos; entretanto, devido à 

semelhança da situação do Laos e do Camboja, não foi escrito um capítulo, pois a 

investigação era muito semelhante. No Laos, a infraestrutura é precária e, portanto, 

as infrações são de cunho alfandegário e o comércio de bens pirateados, 

generalizada. 

Segundo Drexl et al. (2009), houve um estágio em que os países da Ásia 

conseguiram melhorar seu parque industrial e ampliar a sua capacidade imitativa; 

porém, ainda faltava mecanismos efetivos de imposição para fechar as fronteiras 

para a entrada de cópias não autorizadas. Um bom exemplo desse contexto é a 

Malásia, um dos maiores exportadores mundiais de software pirateado. Nesse país 

existe a capacidade de reproduzir, porém a capacidade de proteger ainda é ilegítima. 

No entanto, mesmo assim, com todas as dificuldades, a Malásia ainda apresenta 
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melhores números significativos de depósito de patentes, com um aumento do 

número de patente refletindo um aumento do aumento do PIB no País (Quadro 3). 

 

Quadro 3 – Relação entre patente, marca e desenho industrial, em milhares, e o PIB, 
em milhões, da Malásia no período de 2007 a 2016 

 
 

ARQUIVAMENTOS DE PL (RESIDENTE + EXTERIOR, INCLUINDO REGIONAL) E ECONOMIA 

ANO Patente Marca Desenho Industrial PIB (Constante 2011 
US$) 

2007 1,177 17,465 2,256 550.74 

2008 1,361 17,126 2,537 569.03 

2009 1,812 19,057 2,039 554.65 

2010 1,937 20,747 1,531 593.37 

2011 1,948 18,490 1,979 624.79 

2012 1,975 21,887 1,721 658.99 

2013 2,299 23,763 1,541 689.92 

2014 2,661 23,358 1,218 731.39 

2015 2,348 24,233 884 767.74 

2016 1,963 29,283 1,149 800.28 

Fonte: WIPO (2016). 

 

Consequentemente, o aumento da propriedade intelectual aumentou a riqueza 

do país; tal situação não ocorreu em Myanmar (Quadro 4), ficando evidenciado que o 

desenvolvimento econômico de um foi mais impulsionado pela proteção do 

conhecimento (BNGLEGAL, 2014). 
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Quadro 4 – Relação entre patente, marca e desenho industrial, em milhares, e o PIB, 
em milhões, de Myanmar no período de 2007 a 2016 

 
ARQUIVAMENTOS DE PL (RESIDENTE + EXTERIOR, INCLUINDO REGIONAL) E ECONOMIA 

ANO Patente Marca Desenho Industrial PIB (Constante 2011 
US$) 

2007    139.67 

2008    153.99 

2009    170.24 

2010  3.873  186.64 

2011  4.040  197.08 

2012  4.456  211.53 

2013    229.35 

2014    247.68 
2015    265.74 

2016    283.02 

Fonte: WIPO (2016). 

 

Outros exemplos positivos são a Tailândia e Singapura (Quadros 5 e 6), com 

maior número de patentes e apresentando bons indicadores econômicos, superiores 

aos da Malásia e Myanmar. 

 

Quadro 5 – Relação entre patente, marca e desenho industrial, em milhares, e o PIB, 
em milhões, da Tailândia no período de 2007 a 2016 

 

ARQUIVAMENTOS DE PL (RESIDENTE + EXTERIOR, INCLUINDO REGIONAL) E ECONOMIA 

ANO Patente Marca Desenho Industrial PIB (Constante 2011 
US$) 

2007 1.130 28.131 3.113 834.53 

2008 1.108 28.619 3.715 848.93 

2009 1.186 29.995 4.120 843.07 

2010 1.389 29.696 3.905 906.42 

2011 1.140 31.884 3.259 914.03 

2012 1.279 35.816 3.052 980.23 

2013 1.911 39.219 3.737 1,007.02 

2014 1.405 37.522 5.341 1,016.23 

2015 1.395 42.867 4.766 1,046.12 

2016 1.601 46.931 5.294 1,079.90 

Fonte: WIPO (2016). 

 

 Interessante observar que, embora Singapura tenha mais número de patentes, 

o seu PIB é menor que a Tailândia, demonstrando assim, que outros fatores, além das 

patentes, podem influenciar o PIB de um país. 
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Quadro 6 – Relação entre patente, marca e desenho industrial, em milhares, e o PIB, 
em milhões, de Singapura no período de 2007 a 2016 

 
PL (DOMÉSTICA + EXTERNA, INCLUINDO REGIONAL) E ECONOMIA 

ANO Patente Marca Desenho 
Industrial 

PIB (Constante 2011 
US$) 

2007 3.728 21.235 2.616 313.96 

2008 3.786 29.026 3.526 319.58 

2009 3.325 21.718 3.168 317.65 

2010 4.229 25.437 7.127 366.06 

2011 4.572 36.495 2.855 388.85 

2012 4.884 30.287 2.955 403.90 

2013 5.471 39.345 7.029 424.10 

2014 5.927 43.058 8.690 439.25 

2015 6.185 44.371 4.450 447.74 

2016 6.722 56.517 5.649 456.68 

Fonte: WIPO (2016). 

 

Analisando-se os dados da Malásia, Myanmar, Tailândia e Singapura, fica 

evidente a relação positiva entre a proteção do conhecimento e o desenvolvimento 

econômico. 

É importante salientar, porém, que esses indicadores positivos devem ser 

analisados com cautela, uma vez que o número de patentes de outros países supera 

as patentes domésticas (Figura 4), o que significa um domínio externo do 

conhecimento em Singapura. 

O ideal, como acontece no Japão, por exemplo, é que o número de patentes 

domésticas supere o número de patentes externas, ou seja, depositadas por 

empresas estrangeiras no País. Deste modo, conclui-se que, embora o depósito 

esteja em Singapura, o conhecimento propriamente dito foi desenvolvido em outro 

país. 

Enquanto o Japão possui 21.006 patentes depositadas na União Europeia, 

Singapura possui somente 433; permanecendo a desigualdade em outros países, 

como China (39.207 do Japão x 769 de Singapura), Brasil (Japão 1.829 x Singapura 

46) e Alemanha (Japão 6.839 x Singapura 132). 

 

 



 

88 | Evolução histórica e legislative dos direitos de propriedade intelectual 

Figura 4 – Número de patentes domésticas (resident), estrangeiras (non-resident) e 
concedidas no exterior (abroad), em milhares, em Singapura, no período de 2007 a 

2016 
 

 

 

Fonte: Adaptado de WIPO (2018). 

 

Esse argumento é corroborado por Drexl et al. (2009). Segundo eles, um País 

só alcança o pleno desenvolvimento econômico se a sua trajetória como nação 

estiver estreitamente ligada ao desenvolvimento de uma estrutura de proteção ao 

conhecimento doméstico. Notadamente, essa estrutura somente é possível se a 

Nação compreender que a mola propulsora e geradora de riquezas é a propriedade 

intelectual sobre a sua riqueza industrial e natural e investir sólidos recursos 

financeiros para fixação desse conhecimento em território nacional. 

 

O estágio dos direitos de propriedade intelectual na Tailândia 

 

Na Tailândia, a lei escrita remonta a 1805, com a Lei dos Três Selos. Embora 

se trate de um país tradicional, o rei Rama V (1868-1910) deu abertura jurídica aos 

tribunais locais para aplicarem, em caso de lacuna, os princípios das leis do Reino 

Unido. Além disso, a codificação do direito civil e comercial foi influenciada pelo 



 
Guilherme Aparecido da Silva Maia  | 89 

 

 

Código Civil Francês e Japonês. Devido a essa abertura, não foi difícil a sua adesão 

aos tratados internacionais contemporâneos, como o Acordo TRIPS (SORG, 2009). 

Embora exista essa boa vontade em relação ao sistema internacional em 

outros setores do direito, notadamente direitos comerciais, em relação ao sistema de 

proteção da propriedade intelectual, a positivação é relativamente recente. 

Diferentemente de outros países asiáticos, a Tailândia nunca foi uma colônia 

ocidental. Tem uma posição única dentro da Ásia, pois teve tempo de desenvolver 

seu próprio sistema legal, incluindo os direitos de propriedade intelectual, 

voluntariamente e, em grande medida, sem pressão externa.  

A primeira codificação no campo da proteção da propriedade intangível data 

de 1892. Trata-se da Proclamação Real da Biblioteca Vachirayan para a Proteção de 

Obras Literárias, para proteção das obras da Biblioteca Real. Em 1901, a lei foi 

ampliada para cobrir todos os tipos de publicações registradas no reino. No ano de 

1931, a lei sofreu emendas significativas para adequação à Convenção de Berna. Em 

1995, a proclamação foi substituída pela nova lei de direitos autorais de 1994, 

compatível com o Acordo TRIPS (SORG, 2009). 

Outro marco importante na proteção da propriedade intelectual foi o 

estabelecido em 1914, quando a proteção e registro de marcas tornou-se 

regulamentada por lei. Após as alterações em 1931 e 1991, a mais recente reforma 

da lei de marcas registradas ocorreu em 2000, ajustando a lei aos requisitos do 

TRIPS. Em contraste com os direitos autorais e marcas registradas, a proteção de 

patentes tem uma tradição relativamente curta na Tailândia (SORG, 2009). 

Em 1979, a primeira Lei de Patentes (B. E. 2522) foi promulgada para promover 

e acelerar o desenvolvimento econômico e transformar o país em um produtor 

industrial. Todo esse cenário foi desenvolvido internamente, sem a pressão de 

colonizadores. Essa situação perdurou até o final do século XX. No início do século 

XXI, o sistema ocidental começou a influenciar o sistema de proteção à propriedade 

intelectual na Tailândia (THAILAND, 1979). 

As alterações tiveram cunho político e econômico, devido às pressões que o 

País começou a sofrem no âmbito da OMC para a assinatura do Acordo TRIPS em 

1992, e, posteriormente em 1999. Os EUA acusavam a Tailândia de violação dos 



 

90 | Evolução histórica e legislative dos direitos de propriedade intelectual 

direitos de propriedade intelectual desde 1991, o que comprometia as exportações 

estadunidenses (SORG, 2009). 

Como se tratava de um caminho sem volta, a Tailândia, paulatinamente foi se 

adequando ao sistema internacional e produzindo reformas em seu sistema jurídico. 

Juntamente com a criação de novas leis de propriedade intelectual, foi criada em 

1997, a Central de Propriedade Intelectual e Comércio Internacional (Central 

Intellectual Property and International Trade Court - CIPITC), que integrou 

competências para litígios civis e criminais de propriedade intelectual em primeira 

instância (SORG, 2009). 

Cedendo às pressões das grandes potências econômicas mundiais, a 

Tailândia entrou na OMC em 1995. Ela já era membro da Convenção de Berna desde 

1931. Em 1989 aderiu à WIPO e, em 2008, tornou-se membro da Convenção de Paris. 

Além disso, é membro da Associação das Nações do Sudoeste Asiático (ASEAN - 

Asean members states), desde 1969; e, da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico 

(APEC members), desde 1989.  

No campo das marcas registradas, vários acordos bilaterais de comércio e 

investimento (TIFA) foram concluídos com os Estados Unidos, Japão, China, Índia e 

Austrália, garantindo direitos de propriedade intelectual em troca de investimentos. 

O TIFA dos EUA-Tailândia é apenas preliminar à medida que os países trabalham no 

sentido de um Acordo de Livre Comércio (ALC). O objetivo principal é garantir um 

padrão de proteção da propriedade intelectual mais elevado e, em segundo lugar, 

melhorar a proteção de patentes farmacêuticas (SORG, 2009). 

É importante esclarecer que esse movimento de adaptação legal nem sempre 

é fácil para os padrões asiáticos, devido à resistência cultural. Na Ásia, os negócios, 

quase sempre têm origem familiar e os acordos são celebrados tendo como base o 

vínculo de confiança entre as famílias, dispensando assim a tutela do Estado na 

consolidação do negócio. Alguns países asiáticos conseguiram romper com esse 

sistema familiar e, paulatinamente, vem se consolidando como nações globalizadas, 

como é o caso da Tailândia (TAPLIN, 2014). 

Diferentemente do Camboja e Laos, na Tailândia, o sistema de proteção dos 

direitos de propriedade intelectual está muito mais organizado. Lá existem um 

sistema de trilha dupla para a aplicação de sanções para violação dos direitos de 
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propriedade intelectual: o administrativo e o judicial. A punição administrativa é 

coordenada pelo Departamento de Propriedade Intelectual da Tailândia (DIP - Thai 

Department of Intellectual Property) como a autoridade administrativa mais alta. O 

DIP criou o Centro de Centro de Coordenação da Dissuasão contra a Violação da 

Propriedade Intelectual, que coordena as ações de execução com outras autoridades. 

O número de ações administrativas gira em torno de 2000 por ano, sendo a maioria 

contra violação de marca registrada. O principal problema do sistema, porém, é a falta 

de recursos e de pessoal qualificado, resultando na dependência da ajuda de nações 

estrangeiras em questões como pesquisa e exame pericial (SORG, 2009). 

Para litígios civis e criminais de propriedade intelectual, o CIPITC tem 

competência em primeira instância. À medida que o tribunal promulgou suas próprias 

regras processuais, há uma certa flexibilidade em litígios e o CIPITC pode processar 

decisões mais rapidamente: 90% dos casos são encerrados no prazo de um ano. 

Dessas decisões, cabem recurso a Suprema Corte de Justiça da Tailândia (Court of 

Justice Thailand) (SORG, 2009). 

Os juízes têm relativa formação em assuntos de propriedade intelectual, tendo 

em vista que o acesso à carreira judiciária ser bem rigoroso. No processo seletivo, 

além do candidato a um cargo de juiz ter sido aprovado no exame da Ordem dos 

Advogados da Tailândia, há ainda, a obrigatoriedade de comprovação de dois anos 

do exercício da profissão. Cumpridos esses requisitos preliminares, o candidato 

precisa ser aprovado em três etapas do concurso: na primeira etapa são avaliados 

conhecimentos gerais da área do direito, no segundo uma prova aberta e, finalmente, 

na terceira etapa o candidato é arguido sobre questões específicas. Posteriormente, 

o juiz participa de um programa de treinamento por pelo menos um ano antes da 

aprovação do Tribunal. Existe também um procedimento de seleção especial para o 

CIPITC juízes (SORG, 2009). 

Um candidato ao promotor do Ministério Público passa por um período de 

experiência de um ano. Caso seja aprovado, finalmente, torna-se promotor de justiça. 

Na área de patentes, a profissão do advogado de patentes não é reconhecida em 

Tailândia. Na prática, os advogados atuam em pedidos de patentes e representam 

candidatos em processos judiciais e em julgamentos (SORG, 2009). 



 

92 | Evolução histórica e legislative dos direitos de propriedade intelectual 

O Instituto de Patentes da Tailândia não possui funcionários suficientes e 

possui poucos examinadores, além de orçamento baixo. Porém, nos últimos anos, a 

Tailândia tomou algumas medidas para melhorar essa situação. O governo instalou 

um sistema de registro de propriedade intelectual e o DIP ofertou cursos técnicos, 

bem como a formação em leis de patentes. Apesar disso, o DIP ainda depende 

fortemente assistência governamental estrangeira para formar seu quadro de 

pessoal (SORG, 2009). 

 

A propriedade intelectual como instrumento industrialização da Índia 

 

O período abordado compreende o período de 1800 até a sua adesão ao 

Acordo TRIPS, em 1994, se concentrando na luta da Índia para se libertar da 

colonização tecnológica da Coroa Britânica  e  consolidar  seu  Sistema  doméstico  

de  proteção do 

conhecimento. 

 

O contexto histórico e cultural 

 

Segundo Garde (2009), a partir de 15 de agosto de 1947, data da sua 

independência da Grã-Bretanha, a Índia trilhou um novo caminho econômico. Levado 

pelo espírito otimista de um país livre, o primeiro-ministro Jawaharlal Nehru, 

discursou: “No momento da meia-noite, quando o mundo dorme, a Índia despertará 

para a vida e a liberdade” (GARDE, 2009, p. 55). 

Entretanto, esse otimismo não conseguiu sobrepor-se a uma realidade nada 

otimista. Enquanto o país conseguia sua tão sonhada liberdade, a realidade 

econômica e social era muito diferente. O setor industrial da época era pequeno, 

contribuindo apenas para um quarto de renda nacional. Além disso, a produtividade 

agrícola era baixa e a população estava aumentando. Havia necessidade de reforma 

agrária como base para um plano de desenvolvimento a longo prazo. Entretanto, 

dentre tantas prioridades a industrialização era a mais urgente (GARDE, 2009). 
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Naquela época, um grupo de oito industriais indianos se reuniu para 

desenvolver o que ficou conhecido como o Plano de Bombaim 12  e coordenar e 

centralizar o setor privado era fundamental, pois o setor público vinha de um 

desgaste político desde a fome em Bengala de 194313. 

A colonização britânica provocou diversos episódios de fome em diversas 

regiões da Índia, em 1770, 1783, 1866, 1873, 1892, 1897 e, finalmente, o período de 

1943-1944, em Bengala, reconhecido historicamente como o período mais 

devastador de todos (Figura 5). 

Os méritos do plano não estavam em seus detalhes, mas sim identificando 

uma maneira de avançar. O plano de desenvolvimento econômico apoiou o controle 

estatal sobre setores de interesse comunitário, como energia, infraestrutura e 

transporte, setores que mais afetavam a comunidade em geral. O trabalho foi 

instrumentalizado via Diretivas da Política Estadual na Constituição Indiana, com a 

afirmação de que o bem comum é melhor preservado se houver controle dos recursos 

materiais da comunidade. Foram dois os pressupostos do Plano de Bombaim: 

primeiro, a existência de um governo nacional no centro, investido de plena liberdade 

em questões econômicas e, em segundo lugar, a manutenção da unidade econômica 

da Índia (GARDE, 2009). 

À medida que a Índia desenvolveu sua política industrial, o foco foi incentivar 

as indústrias domésticas, refletindo o sentimento de que o Raj britânico havia 

desencorajado intencionalmente o crescimento industrial indiano através de 

distorções das regras tarifárias e comerciais para favorecer as empresas britânicas. 

Consequentemente, quando a Índia considerou qual modelo econômico empregar, o 

capitalismo era equiparado a uma forma de colonialismo. A preocupação com a 

industrialização era o medo de que a riqueza e o poder se concentrassem nas mãos 

de poucos. Como observou Gandhi: "É uma maquinaria [...] que tem empobrecido a 

Índia" (GARDE, 2009, p. 56). 

 

                                                     
12 SANYAL, A. The Bombay Plan: A forgotten document. [online]. Disponível em: 
<https://nzsac.files.wordpress.com/2012/05/bombayplanfornzsac.pdf>. Acesso em: 16 jan. 2018. 
13 CHAKRABORTY, R. The Bengal famine. [online]. Disponível em: 
<https://yourstory.com/2014/08/bengal-famine-genocide/>. Acesso em: 16 jan. 2018. 

https://nzsac.files.wordpress.com/2012/05/bombayplanfornzsac.pdf
https://yourstory.com/2014/08/bengal-famine-genocide/
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Figura 5 – Fome em Bengala (1943-1944) reconhecido historicamente como o 
período mais devastador de todos 

 
 

 

Fonte: Yourstory (2014). 

 

A Índia olhou para os modelos da antiga União Soviética, atribuindo o poder e 

o sucesso deste último à sua agenda socialista e, ao Japão, devido a sua estratégia 

de investimento em conhecimento industrial, atribuindo ao governo japonês o papel 

de manter a concorrência estrangeira com produtos de alta qualidade, o que resultou 

na sua rápida transformação de uma sociedade agrária a uma sociedade em grande 

parte industrializada. Foram esses os exemplos que a Índia observou para traçar a 

sua estratégia de desenvolvimento. No entanto, é questionável se um modelo de 

desenvolvimento socialista é uma medida precisa para entender a economia indiana. 

Conforme observado por Galbraith em 1958: 

“Mesmo o capitalista indiano mais intransigente pode observar 

ocasionalmente que ele é realmente um socialista de coragem. Esta referência 

reiterada ao socialismo é extremamente importante para uma compreensão da 
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economia indiana - ou para falar com mais precisão, contribui grandemente para a 

incapacidade de entendê-la” (GARDE, 2009, p. 56). 

Um dos principais atores da industrialização da Índia foi Prasanta Chandra 

Mahalonobis, responsável pela elaboração do Segundo Plano Quinquenal, também 

conhecido como Modelo de Planejamento de Mahalanobis. Este modelo propôs uma 

abordagem nacionalista para a industrialização, defendendo a autossuficiência 

sobre produtos manufaturados estrangeiros (GARDE, 2009). 

 

A legislação de propriedade intelectual da Índia 

 

O sistema de patentes tem suas raízes no processo de colonização dos 

britânicos, iniciando nos anos 1800. Constitucionalmente, o direito de conceder a 

patente estava na Coroa; entretanto, devido um amplo debate nos anos 1850, sobre 

a conveniência ou não de se estender os direitos de patentes concedidas na 

Inglaterra em território indiano, foi promulgada uma Lei em 1856. A partir desse 

marco legal, foram criados os privilégios exclusivos, concedidos aos inventores por 

um período de catorze anos. Porém, essa não teve efeito prático, porque não foi 

sancionada pela Rainha e, o Conselho Legislativo indiano não tinha competência para 

aprovar referida lei. Deste modo, em 1957, a lei foi revogada e o assunto retornou em 

1959, ano da aprovação do Ato XV, que reconheceu o privilégio de patente por período 

de quatorze anos (GARDE, 2009). 

Desde então, o inventor podia usar e vender invenção na Índia, depois de ter 

sido concedido licença pelo Governador Geral. Por sua vez, para conseguir a licença 

e, consequentemente, a patente, o inventor tinha que descrever a natureza da 

invenção e os meios pelos quais seria usado, e nenhum privilégio exclusivo seria 

concedido na ausência de tal divulgação ou, se a invenção não possuísse utilidade, 

nem novidade, e, se não fosse depositada pelo próprio inventor, ou ainda, se tivesse 

alguma fraude envolvendo o invento. A novidade era considerada como algo que não 

era conhecido na Índia ou no Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda antes do 

depósito do pedido de licença (GARDE, 2009). 

O Ato XV tinha diversos períodos de carência. Primeiro, um período de carência 

de seis meses para uso público da invenção por alguém que não o inventor, bem 
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como um período de carência de um ano para uso público pelo inventor ou, por sua 

instrução. Havia também um período de doze anos para solicitar a licença, caso o 

invento fosse o primeiro patenteado no Reino Unido, na medida em que não afetaria 

a novidade se a invenção não fosse conhecida ou utilizada na Índia antes do depósito 

do pedido de patente no Reino Unido. Por fim, a lei previa direitos de usuário 

anteriores e dava ao Governador Geral a autoridade para revogar os privilégios, se 

considerado pernicioso para o Estado ou prejudicial ao público. Por fim, em 1872, 

novamente a lei foi alterada para incluir projetos no âmbito de proteção e, em 1883, 

a última alteração desse ciclo. Em 1888, esses três Atos foram todos substituídos 

pelo Ato V, intitulado Inventions and Designs Act (GARDE, 2009). 

Cinco anos antes da Lei de 1888, foram aprovadas leis que alteraram o Código 

britânico de patente. No entanto, quando a Índia aprovou a Lei de 1888, baseou-se 

nas alterações na Lei inglesa de patentes de 1852, porque entendeu que a lei nova 

ainda não estava completamente madura, para introdução da prática inglesa em sua 

totalidade, visto que o volume de trabalho de patente na Índia era pequeno. Em 1910 

a Lei de Patentes foi alinhada à lei britânica (GARDE, 2009). 

Em 1948, logo após a independência, devido ao acordo geral de que o sistema 

de patentes em vigor não era suficiente para garantir direitos de patente efetivos para 

promover o desenvolvimento industrial, o governo nomeou um Comitê de Inquérito 

às Patentes para rever a situação. Em 1950, o Comitê apresentou seu relatório, 

conhecido como relatório Justice Bakshi Tek Chand. O relatório sugeriu a emissão de 

licenças obrigatórias como meio para combater abusos do sistema, a exemplo do 

Comitê de Cisnes no Reino Unido (GARDE, 2009). 

Em 1957, o governo nomeou Shri Justice N. Rajagopala Ayyangar para revisar 

as leis de patentes indianas. Isso resultou em um relatório em 1959 que identificou 

os propósitos do sistema de patentes, o incentivo ao avanço tecnológico, o que 

resultaria em uma maior ênfase em educação técnica e um maior número de 

institutos de pesquisa. No entanto, o relatório enfatizou que esses objetivos não 

seriam alcançados ao aplicar um sistema de patentes a um país subdesenvolvido. O 

Relatório Ayyangar observou que: “O sistema de patentes indiano falhou em seu 

objetivo principal, a saber, estimular a invenção entre os indianos e incentivar o 

desenvolvimento e a exploração de novas invenções para fins industriais no país,  de  
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modo a garantir os seus benefícios para a maior parte do país” (GARDE, 2009). 

O relatório apontava ainda o índice desproporcional de patentes concedidas a 

proprietários nacionais e estrangeiros. O número de pedidos de depósito de patentes 

de 1949-1958 foi 143% maior que o número de pedidos depositados entre 1930-1939, 

mas o número de pedidos de patentes depositado pelos indianos permaneceu o 

mesmo. Além disso, 91% das patentes em vigor a partir de 1º de janeiro de 1958 eram 

de propriedade exclusiva de estrangeiros.  

Tomando uma posição aparentemente protecionista para identificar e corrigir 

essas distorções, o relatório recomendou que o sistema de patentes fosse melhorado 

nos seguintes termos: incentivar invenções para o progresso industrial e barrar as 

que prejudiquem a saúde ou o bem-estar nacional (i); reconhecer a importância do 

conhecimento produzido fora da Índia (ii); combater os males da Índia, por meio do 

fornecimento de remédios, em parceria com outros países (iii); proporcionar 

disposições especiais no que diz respeito ao licenciamento de patentes para 

invenções relacionadas com alimentos e remédios (iv); e, combater o monopólio dos 

remédios (v) (GARDE, 2009). 

A Lei de Patentes de 1970 seguiu essas sugestões, reconhecendo as patentes 

de processos e produtos, sendo que este não estava disponível para invenções 

relacionadas a alimentos, remédios ou drogas ou substâncias produzidas por 

processos químicos. Além disso, ampliou a área de busca por novidade para incluir 

a publicação em todo o mundo e fornecido para licenças obrigatórias e revogação da 

patente se a invenção não fosse usada. Ainda, uma patente que reivindicasse o 

método ou processo de fabricação de uma substância para uso em alimento 

medicamento receberia um período mais curto de prazo, de sete anos, a partir da data 

de depósito ou cinco anos a partir da data da concessão. Para outras invenções, o 

prazo foi reduzido para catorze anos (GARDE, 2009). 

Durante a primeira década, após a promulgação da Lei de Patentes de 1970, 

houve uma diminuição significativa no número de aplicações estrangeiras, mas o 

número de pedidos de indianos permaneceu praticamente o mesmo. Por exemplo, 

em 1970, o número de depósito de patentes pelos indianos foi de 1.116 (21,7%), 

enquanto o número de pedidos apresentados por estrangeiros residentes no exterior, 

3.864 (75,1%). No entanto, em 1978-1979, o número de pedidos apresentados pelos 
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indianos foi de 1.124 (38,3%), enquanto o de estrangeiros, 1.795 (61,2%). De fato, o 

número total de pedidos caiu quase metade. Ainda mais interessante é que, em 1970, 

o número de patentes em vigor que pertenciam aos indianos era de 2.568 (9%), 

comparado aos 25,753 (91%), estrangeiros. Em 1978-1979, o número de pedidos 

indianos era de 2.469 (15%), em comparação com 13.966 (85%), estrangeiros. Mais 

uma vez, a queda na porcentagem de propriedade estrangeira é ilustrada, já que o 

número de patentes de propriedade de indianos permaneceu relativamente constante 

(GARDE, 2009). 

Seis anos depois, a tendência inverteu-se ligeiramente, na medida em que o 

número de pedidos indianos, em 1984-1985, era de 1.001 (30%), e o número de 

pedidos de estrangeiros residentes no exterior, 2.316 (70%). Novamente, outros seis 

se passaram e houve aumento proporcional de 1.293 (36,4%) pedidos solicitados por 

indianos e apenas 2.259 (63,6%), por estrangeiros. O nível relativamente estável de 

pedidos entre 1972 e 1992 teve uma mudança marcada com um pico de pedidos em 

1997, provavelmente devido à adesão da Índia ao Acordo Geral sobre Tarifas e 

Comércio - GATT/TRIPS, que exigiu a implementação do procedimento para pedidos 

de patentes voltados para produtos farmacêuticos (GARDE, 2009). 

Para Garde (2009), a adesão da Índia ao Acordo TRIPS redefiniu o contexto de 

proteção da propriedade intelectual no país e, de certa forma, reduziu a soberania 

nacional em relação às leis de patentes. Alcançar o padrão de proteção em nível das 

convenções internacionais foi muito difícil para os indianos. Embora tenha sido um 

dos primeiros membros signatários do GATT, durante as rodadas de negociação 

subsequentes, havia a sensação de que o GATT era favorável aos países 

desenvolvidos e não em desenvolvimento. 

Em 1958, um comitê revisou seu funcionamento e concluiu em seu relatório 

final, conhecido como Relatório Haberler, que os países em desenvolvimento 

enfrentaram um sistema desequilibrado, que levou ao estabelecimento da 

Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD). 

Como resultado, o artigo 36 da Parte IV do GATT foi implementado, reconhecendo 

que o estágio de desenvolvimento de um país deve ser um fator a ser analisado ao 

determinar seu tratamento em âmbito de contrato internacionais. Em relação às 

patentes, o artigo 20 (d) permitiu que as partes contratantes adotassem e aplicassem 
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as medidas para garantir o previsto na legislação ou regulamentos que não sejam 

contrários aos contratos, inclusive em relação a patentes, marcas, direitos autorais e 

proteção contra fraudes.  

Sua aplicação pode ser vista, como por exemplo, no caso de importações de 

molas automotivas dos EUA, que considerou que as partes contratantes do GATT 

poderiam tomar medidas para proteger as patentes, mesmo que tais medidas não 

estivessem em conformidade com as obrigações que lhes incumbem por força do 

GATT (GARDE, 2009). 

Ademais, a Índia ao longo da sua evolução, tem procurado alinhar sua agenda 

de propriedade intelectual com as de muitos países em desenvolvimento e isso se 

refletiu no número de patentes (Quadro 7). 

 

Quadro 7 – Relação entre patente, marca e desenho industrial, em milhares, e o PIB, 
em milhões, da Índia no período de 2007 a 2016 

 

 
PL (DOMÉSTICA + EXTERNA, INCLUINDO REGIONAL) E ECONOMIA 

ANO Patente Marca Desenho Industrial PIB (Constante 2011 
US$) 

2007 10.529 133.660 6.553 4.363.38 
2008 11.546 142.590 5.478 4.533.16 
2009 11.939 153.938 4.886 4.917.56 
2010 14.869 190.326 6.738 5.422.10 
2011 15.896 194.796 8.179 5.782.04 
2012 18.202 197.877 7.137 6.097.53 
2013 20.908 204.987 7.005 6.486.92 
2014 22.445 237.244 8.021 6.973.78 
2015 23.990 283.346 9.257 7.532.38 
2016 25.845 294.598 7.882 8.067.71 

Fonte: WIPO (2016). 

 
 

Na Índia, como também na maioria dos países da Ásia, o número de patentes 

externas (non-residents) superam o número de patentes domésticas (Figura 6), o que 

significa um baixo spillover de conhecimento, demonstrando assim que o País ainda 

está sendo “colonizado tecnologicamente” pelos países desenvolvidos. 
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Figura 6 – Número de patentes domésticas (resident), estrangeiras (non-resident) e 
concedidas no exterior (abroad), em milhares, na Índia, no período de 2007 a 2016 

 

 

  Fonte: Adaptado de WIPO (2018). 

 

 

A China e o desafio dos direitos de propriedade intelectual 

 

Segundo Ganea e Jin (2009), até 1978, a propriedade intelectual tinha 

pouquíssimas publicações na China. Mesmo os livros existentes traziam conceitos 

rudimentares a respeito desse tema em textos antigos que remontavam até os 

séculos X e XIII. Exemplos desses conceitos incluem a concessão de direitos 

exclusivos de impressão e publicação, que é semelhante aos privilégios de impressão 

europeus e um direito exclusivo de usar determinada tecnologia de destilação de sal 

ou fundição de ferro. No entanto, um sistema de privilégios reais nunca foi 

desenvolvido, uma vez que a concessão de tais direitos de exploração exclusivos 

dependia da boa vontade das autoridades locais. 

O primeiro contato da China com o conceito ocidental de propriedade 

intelectual aconteceu no final do século XIX e início do século XXI, mas não teve o 

mesmo impacto que no seu vizinho Japão, onde as primeiras leis de propriedade 

intelectual nasceram naturalmente, sem a intervenção do colonizador. Ao contrário, 

a China se tornou uma pseudo-colônia de potências ocidentais (e do Japão) e nunca 



 
Guilherme Aparecido da Silva Maia  | 101 

 

 

teve a chance de desenvolver seu próprio sistema de proteção do conhecimento, nem 

como avaliar os seus efeitos no desenvolvimento. 

Em vez disso, foi forçada a assinar uma série de tratados comerciais bilaterais 

que continham cláusulas sobre a proteção de direitos autorais e marcas 

estrangeiras. Mesmo assim, os chineses reconheceram que a proteção do 

conhecimento seria um instrumento legal que poderia contribuir para o crescimento 

do seu país. O último imperador promoveu a ideia de proteção de patentes e em 1898, 

decretou um conjunto de regras semelhantes a patentes, o Regulamento sobre 

recompensas para a promoção da tecnologia. No entanto, o documento não chegou 

a ser colocado em prática devido a uma intervenção da poderosa Imperatriz Cixi 

(Figura 7) (GANEA e JIN, 2009). 

 

Figura 7 – A Imperatriz viúva Tseu-Hi ou Cixi, poderosa e carismática mulher que 
governou a China da Dinastia Qing durante 47 anos, de 1861 até à sua morte em 

1908 
 

 

 

         Fonte: CHANG (2014). 
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A era republicana caótica que seguiu a queda do Império também criou um 

ambiente difícil para a adoção de novas medidas legais. Esta dificuldade foi ainda 

agravada por Mao Zedong, que denunciou propriedades de todos os tipos. Nos 

primeiros anos do governo comunista, depois de 1949, o governo tentou estabelecer 

os sistemas de remuneração do autor e um sistema dual de certificados de inventor 

para propriedade de patentes, mas os sistemas não vingaram (GANEA e JIN, 2009). 

Foi em 1978, durante a Terceira Sessão Plenária do 11º Comitê Central do 

Partido Comunista da China, que surgiu um movimento liderado por Deng Xiaoping, 

para reforma econômica do sistema. Esse movimento queria a abertura ao capital 

estrangeiro, visto que até então não havia proteção legal para que estrangeiros 

investissem. Então, a partir do início da década de 1980, a China promulgou leis 

básicas de direitos de propriedade intelectual, compostas de: Lei das marcas 

comerciais, Lei de patentes (incluindo a proteção de modelos de utilidade), a Lei de 

direitos autorais e a Lei da concorrência desleal (GANEA e JIN, 2009). 

A legislação de propriedade intelectual seguiu as orientações dos tratados 

multilaterais. O estabelecimento de um ambiente jurídico estável representou um 

enorme desafio, porque no início da política de abertura e reforma, a China não 

possuía nem leis e nem estruturas administrativas de proteção da propriedade 

intelectual. Além disso, precisava aderir aos padrões internacionais de proteção 

baseados em negociações unilaterais (GANEA e JIN, 2009). 

O primeiro passo para a abertura ao capital estrangeiro se deu em 07 de julho 

de 1979, quando a China firmou dois acordos bilaterais com os Estados Unidos, um 

na área da física para produção de energia e outro na área comercial. Neles, a China 

se comprometeu a proteger as obras dos EUA em bases bilaterais e a se filiar à 

Convenção Universal sobre Direito de Autor (UCC) (GANEA e JIN, 2009). 

A China aderiu à Convenção de Paris e à Convenção de Berna em 10 de julho 

de 1992. Em 30 de julho de 1992, se juntou à UCC e, em 5 de janeiro de 1993, aderiu 

à Convenção de Genebra. Todas essas adesões foram para melhorar as relações com 

os EUA, cada vez mais preocupado em combater a pirataria que batia recordes de 

pirataria. A China ainda aderiu à WIPO em 1980. De todos os principais acordos 

internacionais, a China, só não aderiu à Convenção de Roma, mas, como é membro 

da OMC, ela necessariamente tem que cumprir os acordos de proteção dos direitos 
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dos artistas intérpretes ou executantes, dos produtores de fonogramas e dos 

organismos de radiodifusão abarcados pela Convenção de Roma (GANEA e JIN, 

2009). 

Todo esse esforço em alinhar-se às normas internacionais foi sendo 

consolidado aos poucos; porém, o que realmente tornou o País uma potência foi a 

sua vocação para o patenteamento doméstico (Figura 8). 

 

Figura 8 – Número de patentes domésticas (resident), estrangeiras (non-resident) e 
concedidas no exterior (abroad), em milhares, na China, no período de 2007 a 2016 

 

        Fonte: Adaptado de WIPO (2018). 

 

Na China o número de patentes domésticas supera, em muito, o número de 

patentes externas, demonstrando assim, a sua capacidade de produção e fixação do 

conhecimento em seu território. 

Outro dado igualmente interessante é a sua capacidade de transbordamento 

de tecnologia (Quadro 8). Na China, o transbordamento de tecnologia vem ocorrendo 

desde o início dos anos 2000 e seu abroad vem crescendo significativamente. Em 

2008 eram 9.689 patentes no exterior e esse número foi crescendo, até chegar a 

60.310 em 2017 (Quadro 8). 

A superação do número de patentes domésticas em relação ao número de 

patentes estrangeiras demonstra sua capacidade produtiva da China. Entretanto, o 

baixo desempenho na exportação de patentes evidencia que a estratégia do País 
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ainda é copiar o que outros países inventaram, o que não é mais aceito em âmbito 

internacional. 

 

Quadro 8 – Aplicações das patentes domésticas (resident), externas (non-resident) 
e, exportadas (abroad) da China, em milhares, no período de 2007 a 2016 

 
Ano Doméstica Estrangeira Externa 

2008 194.579 95.259 9.689 

2009 229.096 85.508 12.338 

2010 293.066 98.111 15.260 

2011 415.829 110.583 20.341 

2012 535.313 117.464 26.095 

2013 704.936 120.200 29.160 

2014 801.135 127.042 36.682 

2015 968.252 133.612 42.363 

2016 1.204.981 133.522 52.428 

2017 1.245.709 135.885 60.310 

Fonte: WIPO (2016). 

 

No país, a hierarquia jurídica é formada pelos Tribunais Populares Municipais, 

em nível de cidade, seguido pelos Tribunais Populares Intermediários, em nível 

distrital e, Tribunais Populares Superiores, em nível provincial. A suprema autoridade 

judicial é o Supremo Tribunal Popular, que também tem alguma autoridade 

legislativa. Muitos tribunais foram equipados com câmaras especializadas em 

propriedade intelectual, mas a experiência acumulada nessas câmaras varia 

conforme a região. A maioria dos casos envolvendo direitos de propriedade 

intelectual é apresentada perante os tribunais populares em Pequim e Xangai, por 

terem acumulado maior experiência nessa área (GANEA e JIN, 2009). 

O Tribunal Popular Intermediário de Pequim n. 1 tem jurisdição de primeira 

instância em casos de revisão das decisões do Escritório de Patentes. Além de 

decidir os casos, esses tribunais populares superiores estão envolvidos na 

publicação de coleções de casos por eles julgados. O Tribunal Popular Superior 

também emitiu algumas regras de interpretação detalhadas sobre como lidar com 

certos aspectos de violação de patentes. Essas regras, no entanto, só podem servir 
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como material de referência. Somente o Supremo Tribunal Popular está autorizado a 

emitir disposições de interpretação vinculativa (algo como as jurisprudências no 

Brasil) e algumas de suas decisões recentes. As emendas de 2000-2002 à Lei de 

Patentes, à Lei de Marcas e à Lei de Direitos Autorais implicaram uma série de 

esclarecimentos para melhorar a aplicação das leis (GANEA e JIN, 2009). 

Entre outras coisas, as leis fornecem regras claras sobre como determinar os 

danos, nomeadamente de acordo com a perda do autor, de acordo com a receita do 

infrator, ou de acordo com a analogia, se a determinação pelos dois primeiros 

métodos não for viável. As novas regras de avaliação de danos são resultado de 

queixas estrangeiras sobre danos. No que diz respeito à quantidade de danos, 

algumas decisões recentes dão esperança, mas uma tendência estável em relação a 

reparação justa desses danos ainda não foi alcançada. Outro instrumento de 

execução recentemente introduzido é a injunção preliminar. O Supremo Tribunal 

promulgou várias disposições de interpretação de novos conselhos para ajudar os 

tribunais inferiores a interpretar as novas regras (GANEA e JIN, 2009). 

A estrutura jurídica para proteção dos direitos de propriedade intelectual é 

relativamente recente. Esse fato exige um caminho duplo para a solução das 

controvérsias envolvendo esses direitos: via tribunais ou, via administração. O 

sistema judicial é continuamente criticado, apesar das reformas recentes, pelos 

procedimentos dispendiosos e demorados, decisões imprevisíveis e remédios 

jurídicos insuficientes, especialmente na área de danos. Os procedimentos 

administrativos são menos onerosos e mais rápidos, mas produzem resultados 

menos confiáveis. No decurso da onda de alteração da propriedade intelectual entre 

2000 e 2001, as competências quase judiciais das administrações foram 

consideravelmente reduzidas (GANEA e JIN, 2009). 

Entre outras coisas, as administrações locais não são mais competentes para 

determinar os danos, que são considerados de interesse privado entre as partes em 

disputa. Só podem ordenar a cessação da infração e impor multas administrativas 

contra infratores que tenham violado o contrato de mercado. As administrações 

especializadas podem, no entanto, ouvir danos em caso de pedido explícito das 

partes e, em seguida, a administração atuará como mediadora. Uma parte que está 
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insatisfeita com a decisão da mediação, no entanto, é livre para iniciar processos 

civis perante um Tribunal. 

Esta foi uma mudança positiva, visto que antes das alterações, quando as 

administrações ainda eram competentes para determinar os danos, a avaliação de 

danos administrativos só poderia ser revista em um procedimento judicial 

administrativo. Continua a ser tarefa dos tribunais determinar os danos para a parte 

diretamente lesada em um processo civil. Menos positivo, no entanto, é que os 

proprietários de direitos que solicitam ações administrativas são normalmente 

proibidos de participar de novos processos, uma vez que os procedimentos 

administrativos são considerados como um público, e não mais privado (GANEA e 

JIN, 2009). 

No que diz respeito à aplicação das fronteiras, as novas disposições relativas 

à proteção aduaneira dos Direitos de Propriedade Intelectual, de 2 de dezembro de 

2003, incluem uma série de esclarecimentos sobre questões processuais e 

facilitações para o proprietário, tais como disposições claras sobre a garantia a ser 

depositada em caso de detenção a pedido do proprietário e a abolição de registro 

como pré-requisito para a proteção aduaneira (GANEA e JIN, 2009). 

Segundo Gassmann et al. (2012), embora a China tenha avançado na 

consolidação de normas e estruturas jurídicas para a proteção dos direitos de 

propriedade intelectual, o país ainda enfrenta desafios gigantescos nessa área. O 

fenômeno das contrafações originárias aumentou constantemente nas últimas duas 

décadas. Além disso, nos últimos 10 anos a escala de roubo de propriedade 

intelectual aumentou exponencialmente em termos de sua sofisticação, seu volume, 

a gama de bens e os países afetados. A China está conseguindo sair na liderança de 

países produtores e comerciantes de bens falsificados. 

Nos anos 2000, a China consolidou a fabricação de bens legítimos em 65 a 

70% da sua produção total. Foi um avanço, mas não o suficiente, devido a 

grandiosidade da sua produção industrial. Para se ter uma ideia, em 2009, as 

alfândegas da União Europeia apreenderam mais de 118 milhões de produtos 

falsificados e pirateados, levando ao pressuposto de que a produção de falsificações 

em grandes quantidades provavelmente continuará neste século (GASSMANN et al., 

2012). 
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Embora os produtos têxteis sejam o produto de contrafacção mais 

interceptado, as indústrias de fabricação e bens industriais constituem uma ameaça 

crescente em relação aos produtos pirateados. De acordo com uma pesquisa de 2007 

da Federação Alemã de Engenharia, 67% das empresas entrevistadas alegaram ter 

sofrido pirataria de seus produtos. Em 60% dos casos, máquinas inteiras foram alvo 

de imitação, enquanto que em 42% dos casos, as peças de reposição foram copiadas 

(GASSMANN et al., 2012). 

Em escala global, os números impressionam. Segundo Gassmann et al. (2012), 

¾ de todas as imitações do mundo, são da China. O mais grave disso tudo é que as 

imitações vão além dos produtos e das suas peças de reposição. Recentemente, a 

China falsificou um grupo inteiro de lojas falsas Apple (Figura 9). 

 

Figura 9 – Existem mais de 30 lojas da Apple na cidade de Shenzhen (sul da China), 
das quais apenas uma é original. As 29 restantes são falsas 

 
 

 

       Fonte: Business Insider (2018). 
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Essas lojas não só vendiam bens falsos; eles imitavam toda a aparência das 

lojas originais, com seus layouts, assim como as roupas dos funcionários e os 

cartazes promocionais nas paredes. O mesmo aconteceu com a IKEA, loja de 

departamentos para o lar. Em Kunming, no sudoeste da China, existe uma loja falsa. 

A falsificação não é percebida facilmente e todas as características, nos mínimos 

detalhes foram copiadas: o layout, os lápis pequenos, os produtos e até mesmo os 

sacos de compras amarelos. A loja é chamada de Shi Yi Jiaju, mas, o nome da IKEA 

na China é Yi Jia-Jiaju. É preciso muita atenção para perceber a diferença 

(GASSMANN et al., 2012). 

A partir da sua adesão à OMC, em 2001, a China desencadeou um processo de 

nivelamento das suas leis de propriedade intelectual para cumprir as obrigações do 

Acordo TRIPS. Entretanto, as empresas estrangeiras ainda enfrentam riscos 

relacionados aos seus direitos de propriedade intelectual ao fabricar e comercializar 

seus produtos em território chinês, principalmente, devido à falta de transparência e 

fiscalização para garantir os direitos de propriedade intelectual no País (GASSMANN 

et al., 2012). 

Para Shi (2008), essa transição de uma terra praticamente sem lei de proteção 

à propriedade intelectual, para um nivelamento em relação aos acordos multilaterais 

globais, não poderia acontecer sem alguma tensão nas negociações. Na 12º reunião 

anual sobre as Perspectivas Econômicas Globais (The World Bank. Global Economic 

Prospects and the Developing Countries), o Banco Mundial debate com 

aprofundamento necessário a arquitetura dos acordos comerciais globais, bem como 

o seu impacto nos países em desenvolvimento na próxima década. Ele termina com 

o seguinte comentário: O Acordo TRIPS 2 aumentou significativamente os requisitos 

para proteger a propriedade intelectual que incumbe as nações que desejam fazer 

parte do sistema de comércio global (SHI, 2008). 

A China, assim como os demais países em desenvolvimento, temendo a 

marginalização de uma economia global em rápida mudança, fizeram uma mudança 

dramática em direção à sua política externa e mostraram entusiasmos imprevisíveis 

na atualização de seus sistemas legais nacionais. Como resultado, após o 

estabelecimento do Acordo TRIPS, a proteção internacional de propriedade 
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intelectual foi gerenciada em um processo acelerado de padronização em todo o 

mundo, com países em desenvolvimento sendo participantes ativos (SHI, 2008). 

O transplante do direito da propriedade intelectual através da OMC 

representou um modelo único de reforma legal imposta pelas nações 

industrializadas no contexto da globalização em época de política de liberação 

econômica. Foi dada ênfase substancial ao conceito de transplantes legais no 

contexto do direito comparado. Embora a divergência entre os otimistas e os céticos 

da teoria permaneça, mais estudiosos tendem a acreditar na transferibilidade de leis 

estrangeiras, desde que seja garantido um processo de adequação em um ambiente 

socioeconômico diferente (SHI, 2008). 

Este processo é fundamental para garantir que uma lei estrangeira crie raízes 

em solo estrangeiro e, para esse fim, requer flexibilidade necessária para países com 

condições sociais, econômicas e culturais variadas. No entanto, o TRIPS adota um 

padrão universal de harmonização das normas de propriedade intelectual e não 

define padrões e procedimentos a seguir de forma ad hoc. Nessas circunstâncias, os 

países em desenvolvimento podem hesitar em alcançar o padrão internacional antes 

da adaptação doméstica. Portanto, não é surpreendente que, embora o transplante 

de TRIPS tenha sido abraçado ostensivamente por quase todos os países, ainda 

existem tensões não resolvidas quanto à reforma legal à luz dessa nova forma dos 

países se relacionarem (SHI, 2008). 

Uma das grandes dificuldades nessa transposição jurídica está no fato da 

propriedade intelectual ter sido, tradicionalmente, considerada como um conceito 

cultural até 1994, quando, por força do Acordo TRIPS, foi transformada em questão 

comercial. Deste modo, as nações são obrigadas a aceitar a visão prevalecente sobre 

o papel adequado dos direitos de propriedade intelectual, como forma de inclusão 

nas negociações mundiais, lideradas pela OMC (SHI, 2008). 

A posição da China frente ao Acordo TRIPS é respeitada, devido a sua 

importância como nação milenar, e pelo seu potencial de mercado e investimentos. 

Sob esse argumento a OMC não aplica a totalidade das sanções do Acordo TRIPS, 

como por exemplo a sua exclusão da OMC, o que resultaria no fechamento de um 

gigantesco mercado que os países não querem abrir mão. Afinal, ela abriga cerca de 

20% da população mundial disposta ao trabalho e ao consumo. Em novembro de 
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2001, após quinze anos de negociações difíceis, a China aderiu a OMC e permitiu 

envolver-se plenamente na comunidade global de comércio e está agora em uma 

posição para aumentar sua credibilidade como gigante mundial do comércio 

mundial. Em 2001, tornou-se o segundo maior importador do mundo, compartilhando 

9,41% das importações totais e ganhou uma posição de liderança em vários 

mercados globais. É líder mundial no setor têxtil e produz 70% de todos os telefones 

celulares e câmeras digitais e, 50% de todos os computadores (SHI, 2008). 

Nos últimos anos, a China vem se consolidando, ainda, como o maior mercado 

mundial de sistemas de refrigeração e ar condicionado, o segundo maior mercado de 

energia e o terceiro, de eletrônicos. No entanto, embora o país tenha saído 

publicamente e inequivocamente a favor de uma nova rodada de negociações 

comerciais multilaterais, as expectativas de que assumirão um papel positivo nas 

questões decorrentes do TRIPS ainda não foram realizadas, e a proteção dos direitos 

de propriedade intelectual na China parece estar constantemente em controvérsia 

(SHI, 2008). 

É importante o debate, pois as nações desenvolvidas sabem que a eficácia de 

um regime de proteção dos direitos de propriedade intelectual depende, não apenas 

das estruturas jurídicas, mas também de superestrutura política, da diversidade 

cultural, da infraestrutura econômica e da capacidade técnica do país. Embora o 

cumprimento formal das obrigações do TRIPS tenha sido razoavelmente bom, os 

seus desdobramentos práticos foram fracos (SHI, 2008). 

Um Relatório da Seção 301 dos Estados Unidos (Office of the United States 

trade representative. Special 301) mostra que a lei de direitos autorais chinesa, por 

exemplo, está em conformidade com os requisitos do Acordo TRIPS, tanto em termos 

de alcance quanto de período; entretanto, a pirataria de direitos autorais continua a 

ser um grande problema, que está piorando em áreas como gravações de som, o que 

vem incomodando bastante os países da OMC. Em um exemplo do descumprimento 

das normas de proteção ao conhecimento e do lucro envolvido nesse comércio ilegal, 

o autor cita o Relatório da International Intellectual Property Alliance (IIPA), sobre 

lucro do comércio de vídeos pirateados e gravações clandestinas: cerca de US$ 202 

milhões, em 2004, US$ 204 milhões, em 2005, e, US$ 206 milhões, em 2006 (SHI, 

2008). 
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Portanto, a solução para o problema vai muito além de questões relacionadas 

aos acordos multilaterais. Elas envolvem negociações no âmbito da política 

econômica e isso deverá perdurar por alguns anos. 

 

A propriedade intelectual na Coreia do Sul 

 

Segundo Park (2012), o marco legal da propriedade intelectual na Coreia do 

Sul remonta a 1908, ao final da dinastia Chosun, com a promulgação de um decreto 

regulamentando patentes, desenhos industriais, marcas comerciais e direitos 

autorais. Em 1910, a Coreia foi anexa ao Japão, porém, esses Decretos Reais, 

prevalecendo a legislação japonesa, assim permanecendo até 1945, com o fim da 

colonização japonesa. 

No período de 1945 a 1948, o novo governo coreano estabeleceu atual sistema 

de proteção da propriedade industrial. Em 1946, foi criado o Escritório de Patentes, 

subordinado ao Ministério do Comércio e da Indústria, e aprovada a Lei de Patentes, 

modelo de utilidade e projetos. A Lei de Marcas foi aprovada 949 e ainda estava muito 

influenciada pela de Lei de Marcas do Japão. Somente em 1957 o Governo da 

República da Coreia implementou sua Lei de Direitos Autorais, com a personalidade 

nacional da Coreia (PARK, 2012). 

Esse quadro legislativo permaneceu até 1961, quando o Governo promulgou 

uma nova Lei de Patentes e, em 1963, uma nova Lei de Marcas, que foi alterada em 

1997 para incluir no rol de proteção as marcas tridimensionais. Em 2001, essa lei 

sofreu novas alterações para se adequar ao Sistema de Registro Internacional de 

Marcas de Madri e ao Tratado de Marcas Registradas. Alterações recentes 

possibilitam a proteção por indicações geográficas, bem como a compensação por 

perdas percebidas antes do registro da marca. A Lei de patentes também sofreu 

alterações em 1980, para adequações à Convenção de Paris. Posteriormente, em 

1986, foi introduzida a proteção de patentes de produtos e, em 1990 a lei alcançou a 

proteção de novas cultivares (PARK, 2012). 

Em âmbito internacional, a Coreia do Sul aderiu à WIPO em 1979, marco inicial 

como País signatário de acordos multilaterais, desencadeando, consequentemente, 

a sua adesão à Convenção de Paris, em 1980, cujo resultado imediato foi o 
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compromisso de estender o tratamento nacional aos estrangeiros, em nível de 

proteção dos direitos de propriedade intelectual, conforme preceitua essa 

Convenção. A consequência imediata foi o aumento do número de patentes 

estrangeiras em território coreano, como podemos constatar no quadro 9 (PARK, 

2012). 

Entretanto, mesmo com a adesão ao Acordo TRIPS em 1993, a Coreia do Sul 

conseguiu implementar uma estratégia de desenvolvimento pautada na 

consolidação do conhecimento doméstico, conforme demonstra o quadro 9. É 

importante ressaltar que esse processo de empoderamento da propriedade 

intelectual na Coreia teve que vencer a cultura histórico baseado no ideal 

confucionista, em que o principal é a comunidade, o público, o bem comum. Essa 

lógica vem ao contrário do que estabelece o direito de propriedade intelectual, como 

bem individual que precisa ser protegido (PARK, 2012). 

 
Quadro 9 – Aplicações das patentes domésticas (resident), externas (non-resident) 

e, exportadas (abroad), em milhares, da Coreia do Sul no período de 2007 a 2016 
 

 
Ano Doméstica Estrangeira Externa 

2008 127.114 43.518 46.382 

2009 127.316 36.207 42.917 

2010 131.805 38.296 46.849 

2011 138.034 40.890 49.713 

2012 148.136 40.779 55.700 

2013 159.978 44.611 63.549 

2014 164.073 46.219 66.480 

2015 167.275 46.419 70.910 

2016 163.424 45.406 70.371 

2017 159.084 45.691 67.484 

Fonte: WIPO (2018). 

 

Analisando os indicadores da Coreia, percebe-se que essa cultura de proteção, 

paulatinamente, foi ganhando força, e as patentes domésticas estão aos poucos 

vencendo as patentes estrangeiras (Figura 10). 

Percebe-se, por esses indicadores, um desenvolvimento econômico baseado 

no conhecimento doméstico. Esse desenvolvimento foi impulsionado pelo Governo 
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da Coreia, cuja estratégia seguiu o modelo japonês de intervenção nas atividades 

econômicas do País. Essas intervenções foram significativas em praticamente todas 

as etapas do desenvolvimento da Coreia, como por exemplo, no período de governo 

do presidente Jung Hee Park, após o golpe militar de 1960. Em sua gestão, o 

presidente focou no desenvolvimento industrial, capitaneado por um grupo de 

militares e líderes políticos e tecnocratas civis, cuja meta foi o crescimento 

econômico da Nação. O lema do governo Park foi: governo lidera; empresários 

seguem (PARK, 2012). 

Essa estratégia resultou em uma indústria forte e coesa. Os sacrifícios iniciais 

de adequação a um objetivo nacionalista alavancaram a Coreia a um patamar de 

desenvolvimento tecnológico de projeção internacional. Cita-se como exemplo a 

força do setor de telecomunicações coreano, resultado de uma política de 

estruturação de linhas de fibra ótica que ligou todo o país. Esse setor foi de capital 

importância para a indústria de Tecnologia da Informação e para os setores que têm 

a Internet como elemento essencial para o seu desenvolvimento (KIM, 2005) 

 

Figura 10 – Número de patentes domésticas (resident), estrangeiras (non-resident) 
e concedidas no exterior (abroad), em milhares, na Coreia do Sul, no período de 

2007 a 2016 
 

 

 

         Fonte: Adaptado de WIPO (2018). 
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Os resultados desse esforço foram os indicadores econômicos. O PIB de US$ 

80,00 por ano, nos anos 1960, equiparava-se ao de países pobres como Gana e 

Sudão. Passadas décadas e um crescimento em torno de 9% ao ano, a Coreia 

ostentou em 2017 um PIB de US$ 1.849,71, tornando-se assim um destaque mundial 

(WIPO, 2018). 

Para dar suporte jurídico à proteção dos direitos de propriedade intelectual, o 

governo coreano instituiu, em 1994, o Tribunal de Patentes especializado em direitos 

de propriedade intelectual, cuja competência é dirimir conflitos nessa área. O Tribunal 

conta com doze juízes experientes na área e que são nomeados pelo Supremo 

Tribunal da Coreia (PARK, 2012). 

Deste modo, os conflitos que não forem solucionados em âmbito 

administrativo pelo Governo coreano serão resolvidos pelo Tribunal de Patentes, 

garantindo assim a segurança jurídica aos empreendedores do setor privado. 

 

Considerações finais 

 
Na Ásia houve uma valorização da propriedade intelectual, estreitamente 

relacionada à propriedade privada, ou seja, na medida em que os asiáticos se 

preocupavam em consolidar seu parque industrial, paralelamente, eles também 

foram estruturando seu sistema de proteção de conhecimento com robusta 

legislação nas áreas de patentes de invenção, patentes de design e modelos de 

utilidade; registro de direitos atorais; marca comercial; e concorrência desleal. 

Em grande parte, essa sofisticação legislativa, foi pressionada por organismos 

internacionais como a OMC e a WIPO, pois foi a partir de 1995, com a adesão à WIPO 

e, 1998, com a adesão à Convenção de Paris, que o Camboja iniciou o processo de 

consolidação da sua legislação de proteção do conhecimento. Isso fica evidente pelo 

fato da lei de patentes do Camboja ter sido promulgada em 2003, ou seja, logo em 

seguida à adesão aos referidos acordos globais. 

Entretanto, nem todos os países asiáticos seguiram essa tendência de 

alinhamento à legislação internacional, como é o caso da Malásia, Camboja, Laos. A 

Malásia ainda é um dos maiores exportadores mundiais de software pirateado e fica 

evidente que ocorreu investimentos na infraestrutura de produção; porém, a 
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preocupação em proteger os direitos de propriedade intelectual e direitos de autor 

não foi prioridade neste país. 

Na Tailândia, os principais litígios envolvem direitos de propriedade intelectual 

e violação de direitos autorais e marcas. É um fato curioso, pois o Sistema Legal de 

proteção ao conhecimento remonta de 1805, com a promulgação da Lei dos Três 

Selos. Posteriormente, graças à abertura política do Rei Rama V (1868-1910), o poder 

judiciário foi se adequando ao sistema jurídico do Reino Unido, o que facilitou sua 

adesão ao Acordo TRIPS, em 1992. Certamente, na Tailândia, a preocupação é com a 

promulgação das leis; porém, o seu efetivo cumprimento ainda é um desafio para 

esse país. 

Por outro lado, países como Singapura, Tailândia, China, Índia e Coreia do Sul, 

têm avançado sobremaneira em direção à consolidação de um sofisticado Sistema 

de Proteção do Conhecimento e isso teve reflexos no crescimento do PIB.  

Na Índia, os desafios vão além da proteção do conhecimento. Lá, os desafios 

são sociais, herdados do processo de colonização tecnológica dos britânicos nos 

anos 1800. Os privilégios eram exclusivos da Coroa Britânica e foi somente em 1948 

que a situação começou a mudar, graças à sua libertação da Coroa Britânica. Nesse 

período, o novo governo iniciou um sofrível processo de consolidação de proteção do 

conhecimento, no qual a criação do Comitê de Inquérito às Patentes foi o primeiro 

passo. Graças à atuação desse Comitê, a Índia reconheceu a necessidade de 

estimular a invenção com vistas a conseguir a libertação econômica do País. Nos 

anos 1970, criou a sua Lei de Patentes, reconhecendo a proteção de processos e 

produtos, inclusive de alimentos e remédios. Em 1997, também aderiu ao Acordo 

TRIPS e vem envidando esforços para a devida adequação aos mecanismos de 

proteção internacional de proteção do conhecimento. 

Sem dúvida nenhuma, o maior desafio do continente asiático é a China. Até os 

anos 1970, as referências de propriedade intelectual eram baseadas em livros dos 

séculos X e XIII. Foi somente a partir do final do século XIX e início do século XXI, 

com a abertura da economia ao universo capitalista. A partir de então, na década de 

1980, a China promulgou leis básicas de direitos de propriedade intelectual, 

compostas de: Lei das Marcas Comerciais, Lei de Patentes (incluindo a proteção de 

modelos de utilidade), Lei de Direitos Autorais e a Lei da Concorrência Desleal. A 
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legislação de propriedade intelectual seguiu as orientações dos tratados 

multilaterais, WIPO, em 1980, Convenção de Paris e Convenção de Berna, em 1992. 

Embora exista uma hierarquia jurídica formada por Tribunais Populares Municipais, 

em nível de cidade, seguido pelos Tribunais Populares Intermediários, em nível 

distrital e, Tribunais Populares Superiores, em nível provincial, a garantia do 

cumprimento das leis ainda é um desafio para uma economia que detêm 20% do 

mercado consumidor do mundo, o que vai além de acordos multilaterais, avançando 

para o campo de uma política econômica globalizada. 

Ao avaliar-se o processo de consolidação de proteção do conhecimento nos 

países estudados na Ásia (Camboja, China, Índia, Indonésia, Japão, Malásia, 

Myanmar e Coreia do Sul), pode-se afirmar que o que proporcionou o 

desenvolvimento econômico dos países foi o número de patentes domésticas, 

identificando que aqueles países que conseguiram aumentar o número de patentes 

até que apresentaram resultados significativos, tais como Singapura e Tailândia. 

Porém, os resultados que consolidaram o pleno desenvolvimento somente foram 

alcançados quando o número de patentes domésticas superou o número de externas, 

como foi o caso da China e da Coreia do Sul. Na Coreia, além de produzir 

conhecimento, ainda houve um transbordamento de tecnologia, que resultou em um 

elevado número de exportação de conhecimento. 
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3. A Propriedade Intelectual como Estratégia de Libertação do Japão da 

Dependência Econômica dos Estados Unidos no Pós-Guerra do Século XIX 

 

Introdução 

 

Qual a lição que o Japão pode ensinar em relação à proteção do 

conhecimento? Atualmente, é um exemplo de um país desenvolvido. Porém, as 

etapas deste desenvolvimento nem sempre resultaram em progresso econômico 

imediato. O Japão percorreu um longo caminho até alcançar esse estágio de 

desenvolvimento. Além disso, a causalidade nem sempre é clara, e a questão 

permanece inevitavelmente na medida em que os direitos de propriedade intelectual 

promovem o progresso econômico que, consequentemente, resulta em demanda por 

direitos de propriedade intelectual (DREXL et al., 2009). 

Desde o direito de guildas, nos séculos XVIII e XIX, até os acordos 

internacionais, o Japão foi palco de intensas batalhas pelo direito dos japoneses de 

pensar e transformar seu pensamento criativo em algo a ser protegido. O período do 

pós-guerra de 1945 foi o mais emblemático. Derrotados pelos EUA, o país teve de 

curvar-se perante a opressão tecnológica dos americanos. Porém, ao aplicar a 

engenharia reversa, os japoneses acabaram por apropriarem-se das tecnologias a 

eles impostas e consolidaram sua própria tecnologia, conquistando assim a sua 

independência econômica em plena época de colonização tecnológica. 

Esse cenário é parecido com o da China do final do século XX, porém, o 

Governo do Japão adotou como estratégia de desenvolvimento tecnológico e 

econômico construção de infraestrutura a básica nas áreas essenciais como parques 

tecnológicos, transporte e incentivos governamentais para a formação e fixação de 

competências locais. Essa estratégia resultou em elevação dos indicadores de 

patentes domésticas e, consequentemente a consolidação de um mercado 

internacional. Na China, embora consiga produzir com competitividade, sua 

estratégia não resultou em conquista de um sólido mercado internacional em áreas 

importantes como a automobilística, por exemplo, como aconteceu com o Japão, 

cujos carros ganharam o mercado mundial. A China consegue ganhar mercado às 
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custas de produtos baratos e de baixa qualidade. O Japão já superou essa fase, por 

isso, conquista e mantém seu mercado pela competitividade e qualidade. 

Ao estudar os direitos de propriedade intelectual no Japão, uma nuance 

aparece em comum aos países que conseguiram alcançar o desenvolvimento, como 

é o caso também da Coreia do Sul. Assim como também no Japão, naquele País, o 

número de patentes de propriedade nacional supera o número de patentes de 

propriedade estrangeira. Essa relação de causa e efeito nem sempre aparece em uma 

primeira leitura, porém, ela faz toda a diferença ao analisar-se o contexto do 

desenvolvimento destes países (DREXL et al., 2009). 

Ao comparar-se os indicadores de transbordo do conhecimento (spillover), 

será constatado que, em determinado momento da história, os japoneses iniciaram 

sua trajetória de exportadores do conhecimento e não mais como importadores, 

como havia experimentado em épocas de dominação tecnológica americana. 

Deste modo, este artigo tem como objetivo o estudo e a compreensão da 

importância da propriedade intelectual no Japão e como esse país consolidou sua 

estrutura de proteção do conhecimento, cujo resultado foi o desenvolvimento 

econômico, permitindo suprir uma lacuna na investigação acadêmica, pois, 

relacionar a proteção do conhecimento ao desenvolvimento de uma país nem sempre 

tem sido a prioridade nos estudos acadêmicos. 

 

Material e Métodos 

 

A metodologia é a revisão sistemática, que ocorreu em três estágios: 

planejamento, condução e disseminação, conforme Tranfield et al. (2003), adaptado 

de Clark e Oxman (2001). 

Na etapa 1, planejamento, foram identificadas as necessidades do estudo e 

desenvolvimento de protocolo, desenvolvido a partir das seguintes questões 

norteadoras: como está estruturada a propriedade intelectual no Japão? Quais são 

as estruturas de proteção da propriedade intelectual? Qual o papel da propriedade 

intelectual no desenvolvimento? 

Nessa etapa, a estratégia de busca foi adaptada de Silva (2016) (Quadro 1). 
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Na etapa 2, condução, foram prospectadas, identificados, selecionados e 

executadas as buscas, objeto da revisão sistemática. Na estratégia de busca, itens 1, 

2 e 3, as palavras-chave utilizadas foram na Língua Portuguesa e direcionadas às 

publicações nacionais e, nos itens 4, 5 e 6, em Inglês. 

 

Quadro 1 – Estratégia de busca das publicações com foco em propriedade 
intelectual e direitos de autor 

 
 

Estratégias de 
Busca 

Palavras-chave e combinação de termos 

Busca 01 Proteção do conhecimento e propriedade intelectual 

Busca 02 Convenções internacionais e propriedade intelectual 

Busca 03 Direitos de autor e propriedade intelectual 

Busca 04 Copyrights and Intellectual Property 

Busca 05 Intellectual Property in Japan 

Busca 06 Intellectual Property and Japan  

Busca 07 Copyrights and Intellectual Property in Japan 

       Fonte: Adaptado de Silva (2016). 

 

A partir da definição das palavras-chave foi possível identificar as obras 

referenciadas nas publicações da Universidades de Harvard, Universidade de São 

Paulo e Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Foram ainda identificadas 

publicações da World Intellectual Property Organization (WIPO), com o critério de 

seleção sendo o da relevância e publicação em inglês. 

Na etapa 3, disseminação, as obras foram divididas em grupos temáticos afins 

(assunto e localização geográfica) e identificadas as contribuições de cada autor de 

acordo com o campo pesquisado. 

O trabalho de busca de publicações resultou nas obras que embasam este 

trabalho, listadas ao final (Referências Bibliográficas). 
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Resultados e discussão 

 

Segundo Nagaoka (2009), a história da propriedade intelectual japonesa 

começou logo após a Restauração Meiji de 1868. Anteriormente a este período, o que 

existia era uma sociedade de castas feudais, estritamente separada em cavaleiros 

samurais, camponeses e, no nível mais baixo da hierarquia, artesãos e comerciantes. 

A criatividade individual não era muito apreciada e a filosofia do estado era o neo-

confucionismo, uma escola de pensamento que favoreceu a subordinação à 

comunidade sobre a auto realização individual em termos de criatividade e inovação. 

Em 1718, o governo até promulgou uma lei que proibia a inovação. 

Porém, foi na classe de artesãos e comerciantes, a mais baixa, que começou a 

ocorrer a criação de atividades literárias e artísticas. Ao contrário do Samurai estóico, 

que despreza todos os tipos de sentimentos externos, como a paixão, a luxúria e 

demais emoções, eles desenvolveram formas de arte altamente alegres, frívolas, 

como o teatro Kabuki e pinturas que refletiram o sentimento de um mundo fugaz, tal 

como o ukiyo, um gênero de xilogravura e pintura que prosperou entre os séculos XVII 

e XIX (JPO, 2018). 

Em 1853, os EUA atacaram Edo Bay (Tóquio). Desde então, tanto Estados 

Unidos quanto a Europa pressionara o país a abrir seus portos para o comércio 

exterior e a assinar os chamados tratados comerciais desiguais. Os tratados previam, 

entre outras coisas, condições comerciais irreparáveis e a não aplicação da lei 

japonesa aos residentes de nacionalidade estrangeira. Um grupo de samurais 

progressistas reconheceu a incapacidade do regime de evitar o avanço da 

colonização. Teve início então a Restauração Meiji, que visava a retomada do papel 

do imperador, que havia desaparecido da cena desde o século XII (o fim do regime de 

Kamakura). Esse foi o início de um enorme esforço para reconstruir o Japão em uma 

nação econômica e militarmente poderosa. A auto realização individual em termos 

de criatividade e inovação começou a desempenhar um papel importante no 

desenvolvimento posterior (NAGAOKA, 2009). 

No período de 1868 a 1880 aconteceu no Japão a denominada reforma legal, 

impulsionada tanto pelo desejo de se livrar dos humilhantes tratados comerciais 

desiguais quanto pelo alcance do Ocidente. A introdução da proteção da propriedade 
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intelectual foi percebida como uma ferramenta útil para promover a industrialização. 

Antes dos padrões de proteção internacional não existirem, os europeus e 

americanos divulgaram com orgulho seus conhecimentos avançados e invenções 

para os asiáticos, evidenciando seu atraso como nação (NAGAOKA, 2009; JPO, 2018). 

A partir da restauração Meiji, a propriedade intelectual tinha tanto valor que o 

imperador instituiu o dia 18 de abril de 1885 como o Patent Monopoly Act (Dia da 

Inovação). A partir desse ano, todos os anos da Era Meiji comemoravam esse como 

sendo um marco da estratégia de inovação desse importante imperador (JPO, 2018). 

Em comparação com os países em desenvolvimento de hoje, o Japão estava 

em uma posição única. Por um lado, gozava da liberdade de absolver conhecimentos 

estrangeiros por meio de traduções de livros científicos sem pedir permissão aos 

autores ou por meio de cópia de máquinas sem sequer pagar uma taxa; e, por outro 

lado, poderia testar o efeito de patentes, direitos autorais e marcas registradas sobre 

o desenvolvimento tecnológico e econômico dentro de um contexto puramente 

doméstico (NAGAOKA, 2009). 

Para Heath (2005), esse ambiente favorável, aliado à curiosidade natural dos 

japoneses possibilitaram a descoberta de novas tecnologias, principalmente as 

armas vindas de outros países e que despertavam tanto a curiosidade desse povo. O 

autor cita como exemplos os casos dos navios estrangeiros que chegavam ao Japão 

nos anos 1852 e os oficiais japoneses tinham curiosidade em saber como as armas 

funcionavam, seu manuseio, como eram fabricadas. Perguntavam, anotavam e 

ouviam tudo com muita atenção. 

A curiosidade sobre a propriedade intelectual, não só como instrumento bélico, 

mas também como instrumento de desenvolvimento econômico foi rapidamente 

percebida nessa época e também, posteriormente, nas viagens que os estudiosos 

realizaram aos EUA. A forma da propriedade intelectual, especialmente do sistema 

de patentes, é destacada por uma afirmação retrospectiva frequentemente citada 

dada por Korekiyo Takahashi, o primeiro presidente do Escritório de Patentes Japonês, 

em sua autobiografia em 1900: 

 

Examinamos a nossa volta para ver quais são as nações melhores, para que 

possamos ser como eles. Nós dissemos: O que é o que faz dos Estados Unidos 



 

124 | Evolução histórica e legislative dos direitos de propriedade intelectual 

 

uma grande nação? E investigamos e descobrimos que eram patentes, então 

teremos patentes14 (HEATH, 2005 apud NAGAOKA, 2009, p. 129). 

 

Pouco depois de Meiji, foram promulgadas as primeiras normas sobre 

patentes, direitos autorais, design e proteção de marca registrada. Na década de 

1880, depois de um período de regras deficientes e falta de recursos para sua 

administração, as leis de propriedade intelectual foram se tornando realmente 

instrumentos aplicáveis. Especificamente, em 1887, as primeiras ordenanças foram 

transformadas nas primeiras regras de direitos autorais reais na medida em que 

foram separadas das disposições sobre censura e controle de publicação (HEATH, 

2005). 

Quanto às patentes, inicialmente, a legislação abrangia apenas as invenções 

domésticas, enquanto a tecnologia importada permaneceu livremente explorável. Em 

1885, a Portaria de Patentes de Venda exclusiva foi promulgada, tornando assim a 

primeira disposição de patente realmente aplicável. Deste modo, passou a valer a 

norma que exigia que os pedidos de patente deveriam incluir uma descrição do 

pedido de proteção, que deveria ser submetido ao Ministério da Agricultura e 

Comércio (o antecessor do Ministério do Comércio Internacional e da Indústria). O 

fato da legislação de propriedade industrial ter sido preparada pelo Ministério da 

Indústria e do Comércio denota sua vocação industrial. A regulamentação continha 

regras detalhadas sobre os pré-requisitos de proteção, marcação de patentes e 

sanções criminais, mas permaneceu defeituosa em vários aspectos. Por exemplo, 

não esclareceu a data a partir da qual o termo de proteção deveria começar 

(NAGAOKA, 2009). 

Em 1888, uma nova Portaria de Patentes substituiu as disposições de 1885. 

Devido ao retorno do Korekiyo Takahashi (um dos muitos japoneses que viajaram 

aos EUA em busca de conhecimentos), a Portaria de Patentes foi fortemente 

influenciada pelos princípios dos EUA. Um exemplo dessa influência foi a adoção do 

Princípio do Primeiro a Inventar. Os japoneses, no entanto, ainda fizeram pouco uso 

do instrumento jurídico de proteção. Nos primeiros anos após 1885, o número  médio 

                                                     
14 Traduzido do original. 
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de patentes concedidas a cada ano era inferior a 250 (HEATH, 2005). 

Em relação às marcas registradas, o primeiro documento regulador consta de 

1884, mas logo foi substituída por uma Portaria governamental de 1888 que, entre 

outras coisas, esclareceu o pré-requisito de distinção. De acordo com a Lei, as 

marcas registradas só podem ser transferidas em conjunto com a totalidade do 

negócio e, o período de cancelamento de não uso foi de seis meses. Após vários 

projetos improvisados, um Projeto Lei foi finalmente promulgado em 1888. A 

proteção legal dos projetos era urgentemente necessária porque a pirataria de 

produtos se tornara desenfreada (NAGAOKA, 2009). 

A proteção de desenho industrial foi caracterizada pelo Princípio do Primeiro 

Ato, exame substantivo quanto à novidade e a obrigação de indicar o direito de 

projeto sobre o produto. A violação foi uma questão de processo penal. Além disso, 

foi dada ênfase especial ao Princípio do Serviço, ou seja, a propriedade dos projetos 

feitos pelos funcionários foi anexada aos empregadores. É notável que o princípio do 

serviço não tenha sido introduzido na lei de patentes até 1909. Aparentemente, o 

atraso foi causado pelo fato de que os principais candidatos à proteção de patentes 

ainda eram inventores individuais. No que diz respeito aos artigos de design, no 

entanto, a relação mestre-aprendiz em guildas de artesanato caracterizava-se como 

uma relação empregado-empregador, tradição herdada da era pré-Meiji, do século 

XIX, caracterizado como um período de experimentação em que os japoneses 

testaram vários modelos de legislação para encontrar o que melhor se adequava à 

realidade econômica (NAGAOKA, 2009). 

Como não havia demandas para proteger a propriedade intelectual 

estrangeira, este processo de tentativa e erro foi fundamentado em uma atitude 

positiva em relação a patentes, projetos, marcas registradas e direitos autorais. 

Nesta fase inicial, no entanto, a propriedade intelectual ainda era percebida como um 

instrumento para fomentar a criatividade de inventores e criadores individuais do que 

como uma ferramenta para garantir o investimento corporativo. A disponibilidade de 

patentes, em particular, contribuiu para o surgimento de uma classe única de 

inventor-empreendedor com invenções que se encaixam em um ambiente 

econômico ainda caracterizado por agricultura e artesanato (NAGAOKA, 2009). 
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No Japão, até o início do século XX, o foco era a proteção dos direitos internos 

de propriedade intelectual. Foi a partir da década de 1880, com o surgimento dos 

primeiros acordos frutos das convenções multilaterais de proteção da propriedade 

intelectual, nomeadamente a Convenção de Paris, em 1883, e a Convenção de Berna, 

em 1886, que os titulares de direitos de propriedade estrangeiros reconheceram o 

Japão como um mercado cada vez mais rico com uma forte demanda, não apenas 

pelo conhecimento técnico, mas também por livros e música. Na década de 1890, o 

Japão foi atraído para uma série de acordos bilaterais que permitiram que os 

estrangeiros apresentassem patentes no Japão ou obrigassem a se tornar membro 

das novas convenções de propriedade intelectual (NAGAOKA, 2009). 

As exigências para aderir à Convenção de Berna causaram muita comoção 

interna, porque a tradução de livros científicos estrangeiros ainda era o principal 

canal de importação de conhecimento internacional. Muitos japoneses temiam que 

a importação de conhecimento minasse seu mercado de trabalho se os estrangeiros 

pudessem exercer seus direitos autorais no Japão. Entretanto, os tratados 

comerciais desiguais, anteriormente mencionados, ainda estavam em vigor e EUA e 

os europeus tornaram a adesão do Japão à Convenção de Berna e de Paris uma 

condição prévia para a abolição desses tratados. Essas adesões se deram em 1899, 

para ambas as Convenções. Houve necessidade de adequações do sistema de 

proteção intelectual japonês para a adequação aos requisitos mínimos de ambas as 

convenções (NAGAOKA, 2009). 

No campo da propriedade industrial, especialmente as patentes, a imposição 

de obrigações internacionais, notadamente, Convenção de Paris, não destruiu a 

atitude positiva em relação à propriedade intelectual. Em 1905, a primeira Lei do 

Modelo de Utilidade foi promulgada, embora essa proteção não fosse exigida pelos 

tratados internacionais de propriedade intelectual. O objetivo era reservar modelos 

de utilidade para inventores japoneses, uma vez que os mesmos pensavam que, após 

a adesão à Convenção de Paris, a grande maioria das patentes de inovações seria 

concedida aos estrangeiros. O modelo de estrutura legislativa foi o da Alemanha, 

onde essa proteção já existia desde 1891 (NAGAOKA, 2009). 

A proteção do modelo de utilidade em invenções menores também se 

encaixava no cenário industrial contemporâneo, onde as grandes empresas com 
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sólidas capacidades de pesquisa e desenvolvimento (P&D) ainda eram raras. A lei 

japonesa, ao contrário da alemã, foi regida pelo Princípio do Primeiro Pedido. A 

proteção do modelo de utilidade exigia um menor grau de inventividade, e a novidade 

era limitada a doméstica. O tema da proteção incluiu desenvolvimentos úteis sobre 

a forma, o arranjo ou o conceito de um objeto comercial. O prazo de proteção foi 

limitado a seis anos a partir da aplicação. Ao contrário da Alemanha, os aplicativos 

do Modelo de Utilidade foram examinados substancialmente. A prática de aplicação 

mostra que os japoneses fizeram bom uso do novo instrumento de proteção. De 1906 

a 1910, a taxa de aplicação aumentou de 2.011 para 14.057. Na década de 1930, as 

aplicações excederam 30.000 por ano (NAGAOKA, 2009). 

O temor que, após a adesão à Convenção de Paris, os estrangeiros se 

tornassem os principais usuários do sistema de patentes, aumentando a atividade 

nacional de patentes, não se concretizou. Pelo contrário. Essa reação teria 

correspondido ao padrão de resposta negativa encontrado por Lerner (2002) na 

avaliação do efeito das mudanças de política na atividade de patenteamento 

nacional. 

O número de pedidos de patentes nacionais continuou a aumentar, em 6% ao 

ano. Atualmente, cerca de 90% dos subsídios são para os candidatos domésticos. É 

importante ressaltar, que, mesmo no período inicial após a adesão do Japão à 

Convenção de Paris em 1899, a participação doméstica permaneceu elevada. Outro 

fato relevante que merece atenção é que, mesmo com o aumento crescente de 

patentes nacionais (domésticas), o Japão não diminuiu os investimentos em 

pesquisa. Devido à demanda específica e sua baixa renda per capita, talvez não tenha 

havido muita necessidade de inovações estrangeiras e o incentivo para que outros 

apresentassem pedidos de patentes no Japão poderia ter sido correspondentemente 

baixo (NAGAOKA, 2009). 

O fim da Primeira Guerra Mundial marcou o início de um boom econômico que 

logo exigiu uma revisão das leis de propriedade industrial existentes. Em 1921, as leis 

que regem as patentes, os modelos de utilidade, os desenhos e as marcas registradas 

foram modificados de forma correspondente. 

No campo das patentes, a introdução de regras sobre os inventos dos 

empregados previa que as empresas, em vez de inventores individuais, em breve se 
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tornassem a principal fonte de inovação. Houve também alterações da Lei do Modelo 

de Utilidade do mesmo ano, com o objetivo de melhor definir a diferença entre um 

modelo de utilidade e uma patente. As emendas de 1921 à Lei de Desenho Industrial 

esclareceram que a proteção só deveria estar disponível para a concepção de um 

artigo e, portanto, não para meras decorações que poderiam ser anexadas a outros 

artigos. As alterações à Lei de Marcas, de 1921, prolongaram a proteção contra a 

marcação não autorizada de produtos idênticos para incluir também produtos 

similares (NAGAOKA, 2009). 

No início do século XX, o Japão foi confrontado com estrangeiros, que exigiam 

uma Lei de Concorrência Desleal. O debate estava centrado na rotulagem dos 

produtos praticada pelos japoneses. Eles fabricavam os produtos e colocavam na 

etiqueta que eram fabricados no exterior. Isso valorizava os produtos, visto que, 

naquela época o país não tinha prestígio internacional como tem nos dias atuais. 

Além disso, as preocupações com a proteção do consumidor foram poucas. Não 

havia por parte dos consumidores uma investigação sobre a veracidade das 

informações dos rótulos dos produtos japoneses. Deste modo, o governo apoiou 

abertamente a rotulagem enganosa potencializando assim, a concorrência desleal 

sob o argumento de que a exportação   de  produtos  sofreria   se   eles   fossem   

rotulados   corretamente 

(NAGAOKA, 2009). 

Como um membro para a Convenção de Paris, no entanto, o Japão não podia 

ignorar os tratados internacionais de concorrência desleal, especialmente a 

Conferência de Washington de 1925, que introduziu um padrão mínimo de proteção. 

Em 1934, o Ato de Concorrência Desleal foi finalmente promulgado. Consistia apenas 

em seis disposições que proibiam o uso de nomes de fabricantes amplamente 

conhecidos, o uso de nomes comerciais de mercadorias de forma confusa ou para 

prejudicar a reputação de outros fabricantes e, o uso de símbolos oficiais, como 

bandeiras. Apesar desta promulgação, é evidente que as regras não foram realmente 

colocadas em prática pelas indústrias japonesas. Embora os EUA tenham abolido 

algumas deficiências da legislação de concorrência desleal, após a ocupação de 

1945, a concorrência desleal foi praticada até a década de 1960. No entanto, até a 

década  de  1990,  todas  as  alterações  da  pós-guerra  foram feitas para  acomodar 
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interesses estrangeiros, principalmente dos EUA (NAGAOKA, 2009). 

Ao analisar a história da propriedade intelectual no Japão, é fundamental 

esclarecer que, foi a partir de 1945, com o advento da Segunda Guerra Mundial, que 

os japoneses puderam compreender que uma coisa era compreender a tecnologia 

ocidental e, outra coisa, bem diferente, era produzi-la, em nível internacional e 

competitivo. Os esforços das décadas seguintes, portanto, concentraram-se no 

estabelecimento de uma base industrial estável e internacionalmente competitiva. 

Um dos novos slogans foi gyôsei shidô (orientação administrativa), coordenado pelo 

novo Ministério do Comércio Internacional e Indústria (MITI, atualmente, METI 

Ministério da Economia, Comércio e Indústria). Contrariamente a uma economia de 

comando socialista, esse modelo administrativo era velado, vez que as empresas 

foram recomendadas a não demonstrarem abertamente sua política industrial 

(TAPLIN, 2014; HEATH, 2005). 

Um indicador de que a maioria das empresas tenha aderido a essa orientação 

foi o poder do governo na alocação de trocas estrangeiras na década de 1950, até a 

introdução da convertibilidade do iene. Os empresários japoneses tinham a 

consciência de que o governo poderia atrapalhar, em muito, seus interesses 

econômicos e que a cooperação seria a melhor estratégia. Nas décadas seguintes, a 

indústria japonesa realizou um elevado número de contratos de licença de tecnologia 

com empresas estrangeiras e procurou melhorar seu sistema de produção, 

principalmente sob a filosofia budista de harmonia, cooperação e trabalho, que 

possibilitaram o crescimento e consolidação da indústria nacional japonesa (TAPLIN, 

2014). 

As estratégias de competitividade na esfera da proteção intelectual surtiram 

efeito. Já em 1991, o Japão possuía 24% das patentes simultaneamente solicitadas 

no Instituto Europeu de Patentes (EPO - European Patent Office) e no Gabinete de 

Patentes Japonês (JPO - Japan Patente Office) e concedidas pelo Escritório de 

Marcas e Patentes dos Estados Unidos (USPTO - United States Patent and 

Trademark Office), da família triádica (Triadic Patent Family - denominação da 

Organização e Cooperação para o Desenvolvimento Econômico, quando uma patente 

é depositada no Japão, Estados Unidos e Europa), enquanto 34% eram contabilizadas 

pelos Estados Unidos e o restante foi formado pelas três principais nações europeias: 
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França, Reino Unido e Alemanha. O índice de patentes do Japão por milhão é de 92,3 

e, portanto, significativamente superior à média de 70,8 dos três principais países 

europeus e, 57,7 para os Estados Unidos (NAGAOKA, 2009). 

Entretanto, essa estratégia japonesa nem sempre foi vista com bons olhos 

pelos outros países, principalmente, EUA e Alemanha, líderes mundiais em 

desenvolvimento tecnológico. Depois da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), a 

política do governo japonês foi bastante agressiva e tendenciosa em relação aos 

investidores estrangeiros. Um exemplo foi o caso da IBM, forçada pelo vice-ministro 

do Ministério do Comércio Internacional e Indústria do Japão, em 1950, a 

disponibilizar suas tecnologias para as indústrias domésticas no Japão (OLWAN, 

2013). 

De qualquer modo, o fato é que o Japão conseguiu seu desenvolvimento 

econômico. Segundo Drexl et al. (2009), essa estratégia adotada teve resultados 

positivos na sua economia, considerando o incremento do PIB, um dos maiores da 

Ásia (Quadro 2). 

 

Quadro 2 – Relação entre patente, marca e desenho industrial, em milhares, e o PIB, 
em milhões, do Japão no período de 2007 a 2016 

 

 
          Fonte: WIPO (2016). 

 

O número de patentes domésticas concedidas aos japoneses ultrapassou o 

número de patentes nacionais dos EUA no início da década de 1980 permanecendo 
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a contemporaneidade (Figuras 1 e 2). O Japão, além de incrementar a sua produção 

nacional de patentes, ainda possui conhecimento suficiente para spillover (abroad), 

demonstrando assim, a sua liderança em propriedade intelectual (Figura 1). 

 
 

Figura 1 – Número de patentes domésticas (resident), estrangeiras (non-resident) e 
concedidas no exterior (abroad), em milhares, pelo Japão, no período de 2007 a 

2016 
 

 

             Fonte: Adaptado de WIPO (2016). 

 

Analisando os números das patentes do Japão no Quadro 3, constata-se que 

em 2007, a taxa de patentes domésticas era de 0,5687 (56,9%), as não-residentes era 

de 0,0780 (7,8%) e, o spillover, era de 0,3531 (35,3%). Essas taxas foram sofrendo 

pequenas alterações, que podem ser percebidas na avaliação dos percentuais do ano 

de 2016. Nesse ano, o percentual de patentes domésticas era de 56,9% (0,5687) e 

caiu para 48,4% (0,4842); por outro lado, as patentes não-residentes aumentaram de 

7,8% (0,0780) para 12,8% (0,1279). Entretanto, o transbordo de conhecimento 

(spillover) cresceu significativamente, aumentando de 35,3% (0,3531), para 38,8% 

(0,3878), comprovando assim a estratégia de exportação de conhecimento dos 

japoneses. 
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Esse elevado número de patentes domésticas indica um potencial mercado 

interno e aponta que a estratégia do Japão foi a de ampliar seu potencial econômico 

por meio das patentes (Figura 2). 

 

Figura 2 – Número de patentes domésticas (resident), estrangeiras (non-resident) e 
concedidas no exterior (abroad), em milhares, pelos EUA, no período de 2007 a 

2016 
 

 

          Fonte: Adaptado de WIPO (2016). 

 

 Por outro lado, a estratégia dos EUA foi consolidar seu domínio global por meio 

da exportação de conhecimento, evidenciado nos números significados apontados 

no “abroad” do quadro 3. 
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Quadro 3 – Aplicações das patentes domésticas (resident), externas (non-resident) 
e, exportadas (abroad), em milhares, do Japão no período de 2007 a 2016 
 
 

Ano Doméstica Estrangeira Externa 
(Abroad) 

2007 145,040 19,914 90,043 

2008 151,765 25,185 88,929 

2009 164,459 28,890 91,091 

2010 187,237 35,456 99,607 

2011 197,594 40,729 107,072 

2012 224,917 49,874 118,608 

2013 225,571 51,508 114,655 

2014 177,750 49,392 119,269 

2015 146,749 42,609 124,395 

2016 160,643 42,444 128,651 

Fonte: WIPO (2016). 

 

Na análise de comportamento da proteção do conhecimento entre Japão e 

EUA, constata-se, portanto que, em 2007 o Japão tinha mais patentes (508.263) que 

os EUA (437.353). Porém, em 2016, os EUA contavam com 521.802 patentes e o 

Japão, 456.467 patentes. Entretanto, a taxa de transbordo de tecnologias (abroad) do 

Japão foi maior do que a dos EUA. Em 2007 a taxa foi de 35,3% (0,3531), enquanto a 

dos EUA, 30,0% (0,3005). 

Em 2016, essa liderança asiática permaneceu. Enquanto os EUA detiveram 

27,2% (0,2721) de spillover de conhecimento, o Japão ampliou para 38,8% (0,3878) 

(Quadros 2 e 4; Figura 3). 
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Figura 3 – Spillover de conhecimento entre Japão e EUA, no período de 2007-2016 
 
 

 

       Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A partir de 2013 o Japão iniciou sua liderança tecnológica (Figura 3) e 

enquanto os EUA estabilizaram seus percentuais de transbordo, a tecnologia do 

Japão conquistou o mundo. 

Na avaliação entre patentes domésticas e externas, os japoneses também 

lideraram no período estudado (2007-2016). Enquanto os EUA tinham em 2016, 35,5% 

de patentes domésticas, os japoneses detinham 48,4%. 

Segundo Nagaoka (2009), essa liderança foi se consolidando continuamente, 

ao longo das décadas, desde a guerra de 1945, enquanto nos EUA o número de 

patentes concedidas aos inventores domésticos mostrou uma diminuição da década 

de 1960 para o início dos anos1980, mesmo que tenha havido um aumento 

substancial novamente a partir da década de 1990. 
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Quadro 4 – Aplicações das patentes domésticas (resident), externas (non-resident) 
e, exportadas (abroad) dos EUA no período de 2007 a 2016 

 
 

 
         Fonte: WIPO (2016). 

 

Nesse período de 130 anos, a nação japonesa ensinou, primeiramente, que a 

atitude em relação à proteção intangível da propriedade era positiva desde o início. 

Por cerca de vinte anos após 1868, o Japão foi livre para testar a propriedade 

intelectual dentro de um contexto puramente doméstico. Então, no início do século 

XX, quando foi pressionada a se tornar um membro das Convenções de Berna e Paris, 

as bases para um sistema de proteção da propriedade intelectual já estavam em 

vigor.  

O regime internacional de propriedade intelectual, no entanto, ainda deixou 

espaço suficiente para adaptar as leis às necessidades nacionais, que se 

concentraram tanto em incentivos à inovação para inovadores domésticos quanto 

em evitar a superproteção de estrangeiros. Na mudança de imitadores para 

melhoradores e, finalmente, de melhoradores para inventores, o escopo de proteção 

e os pré-requisitos para proteção foram posteriormente aprimorados (NAGAOKA, 

2009). 

Mas afinal, o que os países emergentes podem aprender com Japão? 

Infelizmente, a oportunidade de testar a propriedade intelectual dentro do contexto 

doméstico antes de estender essa proteção aos estrangeiros definitivamente 

desapareceu. Os países em desenvolvimento de hoje enfrentam dificuldades de 

tempos contemporâneos em que imperam regras de proteção internacional às quais 
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eles devem aderir se quiserem ter acesso em âmbito da OMC. As experiências 

japonesas, portanto, têm apenas uma aplicação limitada aos países asiáticos que 

estão agora em desenvolvimento (NAGAOKA, 2009). 

Entretanto, o autor, conclui que, as experiências do Japão têm algo a ser 

ensinado aos demais, como por exemplo, que o desenvolvimento tecnológico após a 

guerra foi impulsionado por melhorias graduais feitas por especialistas e 

funcionários não especializados e que tanto as patentes como os modelos de 

utilidade constituíram ferramentas importantes para criar uma base tecnológica 

estável.  

Ao longo de décadas, essa estratégia permitiu que se tornassem produtores 

mundialmente conhecidos de bens de alta qualidade, mesmo que a tecnologia 

essencial subjacente fosse na maioria dos casos desenvolvida no exterior. Tal 

política de inovação, visando a inovação em pequena escala e melhorias em uma 

ampla base, também seria uma opção lucrativa para muitos mercados emergentes 

de hoje. 

Deste modo, percebe-se que a estratégia do Japão foi redirecionar os milhares 

de engenheiros de guerra para o desenvolvimento tecnológico não bélico, em 

especial o eletroeletrônico e, em seguida o setor de automóveis e motores. No início 

desse processo, nas décadas de 1950, os produtos japoneses tinham baixa qualidade 

e má reputação em outros países, como os EUA e Europa, mas, os japoneses 

solucionaram esse problema nas décadas seguintes e ganharam mercado 

internacional. 

Em muitos dos mercados emergentes da Ásia, acima de tudo, a China, 

fabricação e montagem utilizando mão-de-obra intensiva é a forma predominante de 

atividade industrial. Nesses países, no entanto, a grande maioria dos produtos 

exportáveis provêm do investimento direto de outros países, enquanto os produtos 

fabricados por empresas locais ficam muitas vezes atrasados em termos de 

segurança, qualidade e confiabilidade. Nada impedirá que esses países utilizem 

ativamente seus sistemas de modelos de patente e de utilidade e as flexibilidades 

remanescentes no Quadro de Convenções Multilaterais para promover a atividade 

inovadora em pequena escala em círculos de qualidade e similares, como fizeram os 

japoneses, para estabelecer uma base industrial doméstica estável. 
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Nesse contexto, a exceção é a Coreia do Sul, que tem investido na proteção 

doméstica como vantagem competitiva. Dados da WIPO (2016) apontam para essa 

realidade (Quadro 5). No período estudado, o número de patentes domésticas esteve 

em constante crescimento, assim como também o spillover de conhecimento 

(abroad). 

 

Quadro 5 – Aplicações das patentes domésticas (resident), externas (non-resident) 
e, exportadas (abroad) da Coreia do Sul, no período de 2007 a 2016 

 
 

 
   Fonte: WIPO (2016 

 

Em 2007, das 220.104 patentes do país, 58,5% eram domésticas e apenas 

19,9% de origem estrangeira. Se compararmos os indicadores, o número de 

exportação de conhecimento (spillover) foi sempre superior ao número de 

importação, ou seja, 19,9% de não-domésticas contra 21,64 de abroad – em 2007. 

Esses indicadores  continuaram  positivos  em  todo  o  período  estudado.  Em 

2016, das 279.192 patentes, 58,5% eram  domésticas,  contra  16,3%  de  estrangeiras 

e a taxa de exportação continuou superior, 25,2%. 

Percebe-se, Coreia do Sul, uma correlação linear positiva entre PIB e patentes. 

Isso quer dizer que o comportamento é linear, em 31,89% e 30,59%, no período de 

20008 a 2017, ou seja, quando um cresce, automaticamente puxa o outro. Esse 

avanço tecnológico foi desencadeado pelo setor público coreano, tendo como marco 

histórico a criação do Instituto de Ciência e Tecnologia da Coreia (KIST), centro 

técnico multidisciplinar, que abrigou os engenheiros vindos do setor público e 
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colocados à disposição do setor privado. Aliados a essa estratégia deu certo e o 

governo coreano criou outros centros de pesquisa autônomos ligados ao KIST. Os 

centros foram divididos por áreas prioritárias como construção naval, eletrônica, 

telecomunicações, energia, maquinaria etc. (KIM, 2005). 

 

Considerações finais 

 

Ao estudar-se a proteção do conhecimento no Japão, pode-se concluir que a 

diferença entre essa nação e os demais países da Ásia foi a atitude positiva em 

relação à proteção do conhecimento no período Meiji, de 1868-1912, em que o país 

foi livre para testar a propriedade intelectual dentro de um contexto exclusivamente 

doméstico. 

Deste modo, quando, no início do século XX, o País foi pressionado pela OMC 

a se tornar membros dos tratados internacionais, notadamente WIPO (Berna e Paris), 

já havia consolidado seu conhecimento interno. 

Mesmo com a pressão dos EUA, no período do pós-guerra, 1945, o Japão não 

limitou sua capacidade inventiva e inovadora. Enquanto muitos países da Ásia e, 

mesmo da América Latina se curvaram a dominação econômica, os japoneses, em 

uma atitude nacionalista e preparada para suportar os imensos desafios de uma 

colonização tecnológica, seguiu em frente, rumo ao seu pleno desenvolvimento. A 

diferença foi seu posicionamento em relação a dominação dos países desenvolvidos 

da América e Europa. Não se deixar dominar pelo conhecimento estrangeiro é uma 

lição que os japoneses têm a ensinar. 
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 4. A Propriedade Intelectual na Alemanha: da Convenção de Berna ao Acordo 

TRIPS 

 
Introdução  

 

Na Alemanha, os direitos de propriedade intelectual foram consolidados, 

principalmente, sobre as patentes domésticas. Este país, atualmente tão 

industrializado, construiu seus direitos de propriedade intelectual fundamentados na 

ideologia humanista, o que o foi o seu diferencial ao abordar essa temática. 

Se por um lado, os países desenvolvidos como o Reino Unido e os Estados 

Unidos da América, situaram os direitos de propriedade no campo dos direitos 

utilitários, a Alemanha aderiu à ideologia humanitária e o situou no campo dos 

direitos fundamentais, da Constituição Federal alemã. Coube, também, tecer a teia de 

proteção dos direitos de autor, pois foi ela o berço dos debates ao entorno desses 

direitos, na Convenção de Berna, culminada, em 1886. Mas, afinal, como um país tão 

industrializado conseguiu construir um direito tão humanizado em relação à 

propriedade intelectual? 

Esta é a questão norteadora deste trabalho, cujo objetivo é investigar como a 

Alemanha estruturou seus direitos de propriedade intelectual e como essa estrutura 

influenciou o seu desenvolvimento econômico. 

Nesse contexto, foi um desafio compreender qual seria o núcleo jurídico a ser 

protegido pelos direitos de propriedade intelectual nesse país. Investigando-se, 

constatou-se que a preocupação sempre foi o vínculo entre autor e obra. Para os 

alemães, e, posteriormente, para o mundo jurídico, proteger o esforço (junção de 

tempo, dinheiro e trabalho), é o núcleo jurídico a ser protegido pela propriedade 

intelectual. 

Para melhor compreensão do tema abordado a sequência de estudos foi 

dividida em: fundamentar a propriedade intelectual e os direitos de autor; 

compreender a consolidação da proteção do conhecimento na visão alemã; 

identificar e compreender o Sistema Jurídico da Propriedade Intelectual da 

Alemanha; e, relacionar a propriedade intelectual como fator de desenvolvimento. 
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Material e Métodos 

 

A metodologia aplicada para este trabalho foi a revisão sistemática, que 

ocorreu em três estágios: planejamento, condução e disseminação, conforme 

Tranfield et al. (2003), adaptado de Clark e Oxman (2001). 

Na etapa 1, planejamento, foram identificadas as necessidades do estudo e 

desenvolvimento de protocolo, que foi desenvolvido a partir das seguintes questões 

norteadoras: Como surgiram os direitos de autor e propriedade intelectual? Como os 

alemães compreendem a propriedade intelectual e os direitos de autor? Qual a 

contribuição dos direitos de propriedade intelectual na consolidação da economia 

alemã? 

Nessa etapa a estratégia de busca foi adaptada de Silva (2016) (Quadro 1). 

Na etapa 2, condução, foram prospectadas, identificados, selecionados e 

executadas as buscas, objeto da revisão sistemática. Na estratégia de busca, itens 1, 

2 e 3, as palavras-chave foram na Língua Portuguesa e direcionadas às publicações 

nacionais e, nas buscas 4, 5 e 6, em Inglês. 

 

Quadro 1 – Estratégia de busca das publicações com foco em propriedade 
intelectual e direitos de autor 

 
 

Estratégias de 
Busca 

Palavras-chave e combinação de termos 

Busca 01 Proteção do conhecimento e propriedade intelectual 

Busca 02 Convenções internacionais e propriedade intelectual 

Busca 03 Direitos de autor e propriedade intelectual 

Busca 04 Copyrights and Intellectual Property 

Busca 05 Intellectual Property in Germany 

Busca 06 Intellectual Property in Germany and Europe 

Busca 07 Copyrights and Intellectual Property in Germany 

     Fonte: Adaptado de Silva (2016). 

 



 
Guilherme Aparecido da Silva Maia  | 141 

 

 

A partir da definição das palavras-chave, foi possível identificar as obras 

referenciadas nas publicações da Universidade de Harvard, Universidade de São 

Paulo e Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Foram ainda identificadas 

publicações da World Intellectual Property Organization (WIPO), com critério de 

seleção das publicações sendo o de relevância e publicação em inglês. 

Na etapa 3, disseminação, as obras foram divididas em grupos temáticos afins 

(assunto e localização geográfica) e identificadas as contribuições de cada autor de 

acordo com o campo pesquisado. 

O trabalho de busca de publicações resultou nas obras que embasam este 

trabalho, listadas ao final (Referências Bibliográficas). 

 

Os fundamentos da propriedade intelectual e dos direitos de autor 

 

Na Alemanha, a propriedade intelectual está linkada à liberdade de opinião, de 

arte e ciência, prevista no artigo 5, nº 3 do texto constitucional daquele país, in verbis: 

“Art. 5, ... (3) Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die Freiheit der 

Lehre entbindet nicht von der Treue zur Verfassung, significando que a arte e a 

ciência, a pesquisa e o ensino são livres. A liberdade de ensino não dispensa da 

fidelidade à Constituição (DEUTSCHLAND, 1949). 

Segundo Kur e Dreier (2012), pode-se dizer que existem raciocínios idealistas 

para a concessão de direitos de propriedade intelectual, o que se concretiza na 

Alemanha, diferentemente das justificativas utilitárias que norteiam o Sistema 

Jurídico de Proteção do Conhecimento americano. Os fundamentos idealistas (ou 

não utilitários) dos direitos de propriedade intelectual, geralmente enfatizam o 

vínculo entre o criador e sua criação intelectual como motivo para a concessão de 

direitos de propriedade intelectual. As teorias utilitárias se concentram nos efeitos 

que o uso desses direitos tem para a sociedade, como a inovação, concorrência e 

satisfação do consumidor. 

É claro que, na maioria das jurisdições (países ou continentes), essas duas 

visões acabam se sobrepondo e se moldando às necessidades e estratégias de 

desenvolvimento de cada uma dessas jurisdições. Interessante observar que dessas 

adaptações emergem duas características distintas e igualmente interessantes. 
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Em geral, os países acabam, naturalmente, separando a proteção do 

conhecimento em dois grupos distintos de direitos (os idealistas, para regular direitos 

autorais em relação às criações da literatura, da arte e das ciências e, os utilitários, 

assim denominados aqueles ligados à propriedade industrial, neles incluídos as 

patentes e as marcas). Na maioria dos países da Europa continental (em particular a 

França, Alemanha, Itália, Espanha e todos os outros países que, na época colonial, 

baseavam o seu sistema nas leis de um desses estados), os direitos dos autores se 

baseiam largamente na teoria idealista, já o raciocínio para os direitos autorais anglo-

americanos (Reino Unido, EUA e todos os outros países que basearam seu sistema 

nas leis de um desses estados), é utilitário. Esta diferença em relação à lógica da 

proteção tem seus efeitos em todos os aspectos da proteção legal (KUR e DREIER, 

2012). 

Com isto percebe-se que, a visão de propriedade intelectual alemã é mais 

idealista (humanista) do que econômica (utilitária). Para compreender como um tema 

tão ligado à economia foi normatizado no direito alemão, sem comprometer sua 

vocação idealista, foi usado como base a obra de Hoffmann e Richter (2008). Os 

autores, em sua obra Geistiges Eigentum in der Betriebspraxis: Erlangung, 

Verwaltung, Verteidigung und Verwertung von Patenten, Marken, Designs und 

Copyrights im Unternehmen (Propriedade intelectual na prática comercial: Aquisição, 

administração, defesa e exploração de patentes, marcas registradas, Projetos e 

direitos autorais na empresa) oferecem uma visão geral do Sistema Legal de 

Propriedade Intelectual. Entretanto, os autores iniciam a obra esclarecendo que o 

Sistema alemão de propriedade intelectual, à primeira vista, é abstrato e confuso, 

como dificilmente uma outra área do direito poderia ser. Segundo eles, as 

nomenclaturas, patente, marca registrada ou autoria muitas vezes são tratados 

equivocadamente como sinônimos, o que dificulta o intérprete da lei em sua 

aplicabilidade na prática. 

Muito interessante essa informação, pois, geralmente no Brasil tende-se a 

acreditar que os países desenvolvidos têm normas mais elaboradas na proteção de 

seus interesses. 

Hoffmann e Richter (2008) demonstram, com muita propriedade, a consciência 

da sociedade e do governo alemão em proteger o que eles classificam de valores 
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espirituais milenares, necessidade esta fundada na consciência nacional de que a 

propriedade intelectual na contemporaneidade, passa transversalmente por todas as 

áreas da sociedade, estejam elas situadas na espera pública ou privada, econômica 

ou não. Segundo os autores, a propriedade intelectual está onipresente na sociedade 

contemporânea. Interessante a utilização deste termo, geralmente tão ligado às 

questões divinas nas sociedades latino americanas. 

No direito alemão, a propriedade intelectual compõe os chamados ativos 

suaves ou ativos não físicos da empresa. Ainda, trata-se de ativos intangíveis 

derivados de serviços criativos. A partir deste entendimento conceitual, há uma 

divisão da propriedade intelectual em três áreas distintas: os direitos de propriedade 

industrial, os direitos autorais e, o direito de concorrência (este, no caso, só pode ser 

aplicado no caso de direitos relativos à propriedade industrial). A propriedade 

intelectual, portanto, é um monopólio, funcionando como uma barreira de muitos 

obstáculos à concorrência e limite ao público em geral, conforme entendimento de 

Hoffmann e Richter (2008) (Figura 1). 

A palavra barreira representa bem o sentido da propriedade intelectual. Por 

meio dela, as empresas protegem o seu patrimônio intangível, derivado dos esforços 

criativos de seus proprietários e colaboradores (segundo círculo, Figura 1). Por outro 

lado, os concorrentes, por não terem acesso a todo esse conjunto de conhecimentos, 

acabam perdendo espaço no mercado. 

Consequentemente, a sociedade em geral (terceiro círculo, Figura 1), passa a 

condição de dependente dessas empresas, como é o caso sementes geneticamente 

modificadas patenteadas pela multinacional Monsanto, do ramo da agricultura e 

biotecnoloigia. 
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Figura 1 – As barreiras do monopólio industrial proporcionado pela propriedade 
intellectual 

 
 

 

 

                     

 

 

 

 

 

                         Fonte: Adaptado de Hoffmann e Richter (2008). 

 

Deste modo, constata-se que a propriedade intelectual significa todos os 

direitos exclusivos em relação à propriedade intangível concedidos pelo Estado. 

A partir dessa definição, os desdobramentos dos direitos de propriedade 

intelectual vão, paulatinamente, se assemelhando ao entendimento dos americanos 

em relação ao tema, como apontado por Buskop (2008). 

Assim como nos EUA, na Alemanha também há o entendimento de que, em se 

tratando de proteção do conhecimento, os ativos intangíveis passam a ser tratados 

como se tangíveis fossem. A atribuição da proteção contra terceiros, no direito 

alemão, leva em consideração não o objeto material em si, mas sim, a conquista 

espiritual nele incorporada. Nas palavras de Hoffmann e Richter (2008), não é a 

invenção, mas a solução técnica que está nela que deve ser protegida. Não é o 

romance como um produto impresso, mas sim, as palavras escolhidas e a criação 

individual nele contido que estão protegidos pelos direitos autorais. 

 

O desafio da proteção do conhecimento na visão alemã e as suas lições para o Brasil 

 

A intangibilidade é uma característica que dificulta a proteção do 

conhecimento. O desafio inicial é, primeiramente, definir a propriedade intelectual no 

contexto da totalidade de todos os ativos não físicos que podem ser registrados 

economicamente. Sendo assim, procurou-se partir de um ponto de entendimento 
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como o Sistema Legal de Propriedade Intelectual. Nesse contexto, a questão 

norteadora é: onde se situa a propriedade intelectual no direito alemão? Como já 

visto, sob o termo genérico de Direitos de Propriedade Intelectual estão contidas três 

subáreas: direitos de propriedade industrial (i), direitos autorais (ii) e, direitos 

individuais de concorrência (iii). Mas, como esses direitos se desdobram no 

ordenamento jurídico alemão? 

Os direitos de propriedade industrial (i) protegem a patente, o modelo de 

utilidade, a marca registrada, o design, a variedade de cultivares e, os 

semicondutores. Nota-se, portanto, uma semelhança entre o direito alemão e o 

brasileiro em relação à proteção do conhecimento. Na Lei de Propriedade Industrial 

(Lei nº 9.279/1996), estão garantidos os seguintes direitos de propriedade industrial: 

de patentes, modelo de utilidade, desenhos industriais, marcas, e, de indicações 

geográficas e cultivares (BRASIL, 1996). Diante disso, observar-se que a diferença 

está na proteção de direitos relativos à semicondutores, previsto no direito alemão e 

não previsto na lei brasileira; e, na proteção por indicações geográficas, prevista 

somente na lei brasileira. Nas demais áreas de proteção, ambos os países adotaram 

a mesma estrutura jurídico. 

Em relação aos direitos de autor (ii), o legislador alemão seguiu o acordo 

multilateral sobre a proteção transfronteiriça da propriedade intelectual, da 

Convenção de Berna (WIPO, 2017). No entanto, o enfoque foi mais comercial do que 

artístico propriamente dito. O foco foi proteger: obras de literatura, ciência e arte, por 

exemplo, “composições, pinturas, esculturas, textos, produções teatrais, fotografias, 

filmes, transmissões de rádio, gravações de música e som” (HOFFMAN e RICHTER, 

2008, p. 21). Entretanto, também oferece proteção para a exploração comercial da 

criação musical. Além disso, certamente possui interfaces para o escopo de proteção 

para inovações técnicas, como desenhos técnicos e desenvolvimento de software, 

entendimento sinérgico ao do legislador brasileiro. 

No Brasil, o artigo 7º, inciso XII, da Lei de Direitos Autorais (Lei nº 9.610/98), 

também incluiu o programa de computador em seu rol de proteção (BRASIL, 2004). 

Além dessa, para o programa de computador foi criada uma lei específica, a Lei de 

Software (Lei 9.609/98), que dispõe sobre a propriedade intelectual e 

comercialização de programa de computador (BRASIL, 1998). Basicamente, a Lei de 
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Software acatou todos os direitos de propriedade intelectual abarcados pela Lei de 

Direitos Autorais, menos os direitos morais. 

No artigo 2º, caput, da Lei de Software, está estabelecido que “O regime de 

proteção à propriedade intelectual de programa de computador é o conferido às 

obras literárias pela legislação de direitos autorais e conexos vigentes no País, 

observado o disposto nesta Lei”. Até aqui, nenhuma inconsistência, até mesmo 

porque é entendimento que a criação de um software de computador é uma criação 

do espírito, ou, comercialmente falando, um ativo intangível. Porém, no § 1º do 

mesmo artigo, o legislador colocou o seguinte dispositivo: 

 

§ 1º Não se aplicam ao programa de computador as disposições relativas aos 

direitos morais, ressalvado, a qualquer tempo, o direito do autor de reivindicar a 

paternidade do programa de computador e o direito do autor de opor-se a 

alterações não-autorizadas, quando estas impliquem deformação, mutilação ou 

outra modificação do programa de computador, que prejudiquem a sua honra ou 

a sua reputação (BRASIL, 2004). 

 

É entendimento que houve uma contradição do legislador, pois, se no caput do 

artigo 2º fica claro que a proteção dada aos programas de computador é a mesma 

da Lei de Direitos Autorais, em seguida, no §1º ele retira a proteção moral do 

proprietário da obra. Os direitos morais do autor estão previstos no artigo 24, da Lei 

de Direitos autorais, in verbis: 

 

Art. 24. São direitos morais do autor: I – o de reivindicar, a qualquer tempo, a 

autoria da obra; II – o de ter seu nome, pseudônimo ou sinal convencional 

indicado ou anunciado, como sendo o do autor, na utilização de sua obra; III – o 

de conservar a obra inédita; IV – o de assegurar a integridade da obra, opondo-

se a quaisquer modificações ou à prática de atos que, de qualquer forma, possam 

prejudicá-la ou atingi-lo, como autor, em sua reputação ou honra (BRASIL, 1998). 

 

É de fácil compreensão a dificuldade em positivar uma norma que regulamenta 

e quantifica o quanto a honra de um autor foi atingida pela modificação de um 
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programa de computador, visto ser a honra um atributo da personalidade e da moral 

do indivíduo. Nas palavras de Diniz (2002) apud Gabliano e Pamplona Filho (2014): 

 

São direitos subjetivos da pessoa de defender o que lhe é próprio, ou seja, a sua 

integridade física (vida, alimentos, próprio corpo vivo ou morto, corpo alheio, vivo 

ou morto, partes separadas do corpo vivo ou morto); a sua integridade intelectual 

(liberdade de pensamento, autoria científica, artística e literária) e sua integridade 

moral (honra, recato, segredo pessoal, profissional e doméstico, imagem, 

identidade pessoal, familiar e social (GAGLIANO e PAMPLONA FILHO, p. 234). 

 

Nas palavras lapidadas de Cavalieri Filho (2015, p. 89): 

 

... O dano moral está necessariamente vinculado a alguma reação psíquica da 

vítima. Pode haver ofensa à dignidade da pessoa humana sem dor, vexame, 

sofrimento, assim como pode haver dor, vexame e sofrimento sem violação da 

dignidade. Dor, vexame, sofrimento e humilhação podem ser consequências, e 

não causas. Assim como a febre é um efeito de uma agressão orgânica, a reação 

psíquica da vítima só pode ser considerada dano moral quando tiver por causa 

uma agressão à sua dignidade .... 

 

É de fundamental importância esclarecer que a inviolabilidade da honra está 

prevista na Constituição Federal de 1988, no Título II, dos Direitos e Garantias 

Fundamentais, Seção I, que trata dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, 

especificamente, no artigo 5º, inciso X, nos seguintes termos: “X – são invioláveis a 

intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a 

indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação” (BRASIL, 2016a, 

p. 9). Vale lembrar que os direitos fundamentais são irrenunciáveis, portanto, o 

legislador deveria reformar a Lei de Software para contemplar os direitos morais no 

âmbito da sua proteção. 

Amparado no entendimento de Venosa (2011), de que “... não é porque o dano 

exclusivamente moral é difícil de ser avaliado economicamente que deve ser deixado 

de lado ...”. Caso assim o fosse, o legislador não o teria deixado de lado, motivo pelo 

qual o Código Civil de 2002, em seu artigo 186 estabelece que “Aquele que por ação 
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ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito” (BRASIL, 2016b, p. 58). 

Após essa breve explanação sobre a positivação dos direitos de autor no 

Brasil, deve-se continuar a abordagem os direitos individuais de concorrência (iii). 

Para compreender-se os direitos individuais de concorrência, primeiramente, 

é necessário compreender o papel da concorrência. Para os alemães, o núcleo 

jurídico a ser protegido é o que eles denominam de Lauterkeit des Verhaltens im 

Markt ou, Solidez do Comportamento no Mercado. Para eles, o direito de concorrência 

existe para manter o equilíbrio no comportamento entre empresários, na relação 

mercado-consumidor. Lá também existe a preocupação em evitar monopólios. Por 

essa razão, o governo ançou sua Kartellrecht ou, Lei Antitruste, cujo objetivo é unificar 

a competição de desempenho livre, porém, preservando a estabilidade econômica do 

país (HOFFMAN e RICHTER, 2008). 

No Brasil, a primeira lei antitruste (Lei nº 8.884) data de 11 de junho de 1994 e 

foi promulgada no governo do então presidente Itamar Franco. Ela transformou o 

Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) em autarquia, e criou normas 

para prevenir e reprimir as infrações contra a ordem econômica (BRASIL, 1994). 

Posteriormente, em 30 de novembro de 2011, sob o comando de Dilma Rousseff, foi 

promulgada a Lei nº 12.529 (novo marco legal antitruste), que revogou a lei anterior 

e instituiu novos mecanismos de controle da concorrência (BRASIL, 2011). 

No entendimento alemão, o bem a ser protegido pelo direito de concorrência é 

a concorrência em si. Basicamente a sua Kartellrecht não resulta em direitos 

especiais de proteção, mas, da proibição de se comportar de forma tal, que, o 

resultado desse comportamento seja o desequilíbrio. Deste modo, a função da Lei 

Antitruste não é inibir um direito exclusivo, mas, evitar a injustiça da concorrência 

desleal. Na visão dos autores, atualmente, o direito da concorrência é muitas vezes 

entendido como o "direito de passagem" dos direitos de propriedade industrial 

(HOFFMAN e RICHTER, 2008). 
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O direito à propriedade intelectual no sistema jurídico da Alemanha 

 

A questão norteadora deste tópico é: a propriedade intelectual tem status 

constitucional no direito alemão? 

Na Alemanha, o Bundesverfassungsgericht ou, Tribunal Constitucional 

Federal, é um órgão independente na estrutura judiciária. Formado por dois 

senadores, cada um com oito juízes, ele é o guardião da Constituição Federal e para 

garantir os direitos fundamentais dos cidadãos alemães. Segundo esse Tribunal, a 

“propriedade são todos os direitos do direito simples que são de um bem" (HOFFMAN 

e RICHTER, 2008, p. 23). 

O entendimento é o seguinte: os direitos imateriais, como o direito da patente, 

a marca registrada e a lei de design ou os direitos autorais são cobertos pelo regime 

de proteção constitucional, desde que tenham um ativo, e, como já visto 

anteriormente, os ativos podem ser tangíveis e intangíveis. Logo, os direitos de 

propriedade intelectual têm sim status constitucional no direito alemão. Entretanto, 

isso não implica obrigações por parte do Estado em conceder ou criar direitos de 

propriedade intelectual, como acontece em relação aos direitos fundamentais. 

Embora o Estado tenha decidido oferecer oportunidades de proteção de bens 

intangíveis, por meio de mecanismos de barreiras devidamente positivadas, na esfera 

constitucional ele apenas cristalizou o assunto como área central, obviamente como 

questão de soberania e estratégia de desenvolvimento da nação (HOFFMAN e 

RICHTER, 2008). 

Segundo WIPO (2018), a primeira lei de patentes da Alemanha foi promulgada 

em 5 de maio de 1936 e tratava de patentes, modelos de utilidade, segredos 

industriais e, variedades vegetais. No entanto, em 1995, ela foi modificada por conta 

de notificação da Organização Mundial do Comércio (OMC) à Alemanha, para 

adequação ao artigo 63.2 do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade 

Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS). 

Além do TRIPS, a Alemanha ainda é signatária da European Convention Patent 

(EPC), um acordo firmado em Munique, em 1973 e que permanece em vigor até os 

dias atuais. Ele regula a chamada patente europeia. Para obter essa modalidade de 

patente, o empreendedor precisa se registrar no European Patent Office (EPO), em 
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Munique, que realiza um procedimento independente de concessão de patentes 

europeias.  

A base para isso é a EPC. Uma patente europeia pode atualmente chegar a até 

34 países signatários. No entanto, a proteção não é uniforme para todos os países 

signatários. Após a concessão, a patente europeia é dividida em direitos de 

propriedade nacionais individuais. Estes surgem com a publicação da patente nos 

respectivos países membros da EPC.  

O próprio empreendedor decide em que países-membros sua patente deve ser 

aplicada. Nesse processo, qualquer cidadão pode opor-se à concessão de uma 

patente europeia. Essa oposição deve ser protocolada no Instituto Europeu de 

Patentes no prazo de nove meses após o anúncio da sua concessão. As patentes 

concedidas com efeito à República Federal da Alemanha também podem ser 

impugnadas através de um recurso de anulação perante o Tribunal Federal de 

Patentes (HOFFMAN e RICHTER, 2008). 

A segunda opção processual transnacional para obtenção de patentes na 

Alemanha, além do procedimento da EPC, é uma solicitação internacional sob o 

chamado Patent Cooperation Treaty (PCT). O PCT é um conjunto de vários processos, 

mas, ao contrário do procedimento do EPC, este grupo de processos não é examinado 

e concedido uniformemente a todos os países signatários, mas divide-se em 

procedimentos nacionais e internacionais.  

Os procedimentos nacionais individuais culminam com os direitos nacionais 

de propriedade intelectual; por outro lado, os procedimentos internacionais resultam 

em direitos de propriedade intelectual junto aos demais países signatários do PCT. 

Os direitos de proteção desejados são tratados de acordo com a legislação nacional. 

O PCT atualmente tem 141 partes que podem ser "designadas" por uma patente por 

pedido internacional. Para este propósito, uma aplicação pode ser submetida ao 

Escritório Alemão de Marcas e Patentes (DPMA) como autoridade de transmissão.  

O DPMA submete então o pedido à Organização Mundial da Propriedade 

Intelectual (WIPO), que controla o processo internacional mais amplo. Na fase 

internacional, que começa com o pedido, uma das autoridades de busca internacional 

elabora o relatório de busca que é enviado ao solicitante. O requerente pode então 
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solicitar um exame provisório e, assim, obter uma primeira impressão da proteção de 

sua invenção (HOFFMAN e RICHTER, 2008). 

No máximo após 30 meses da data de prioridade, o declarante deve iniciar, 

separadamente, a fase nacional (ou regional) antes de cada Escritório designado. 

Esse é o momento para a escolha dos países signatários para a proteção da patente. 

Uma opção geralmente escolhida pelos candidatos é a designação da região coberta 

pelo EPC em uma aplicação PCT. Este caminho também pode ser seguido após uma 

aplicação nacional dentro da prioridade de 12 meses (HOFFMAN e RICHTER, 2008). 

Na Europa, após décadas de negociações entre os estados-membros da União 

Europeia, em 2012 foi proposta a criação de uma patente única em um Tribunal 

Europeu de Patentes. Porém, para que a patente única se torne realidade na União 

Europeia, a Convenção sobre o Tribunal Europeu de Patentes deverá ser ratificada, ao 

menos por 13 países membros, dentre eles Alemanha, França e Reino Unido 

(HOFFMAN e RICHTER, 2008). 

 

A propriedade intelectual como fator de desenvolvimento econômico na Alemanha 

 

Em 1945 a Alemanha se livrou do regime nazista, mas passou a ser controlada 

pelos aliados, americanos e britânicos. No entanto, tanto Francklin Roosevelt, quanto 

Winston Churchill não sabiam o que fazer com um país cuja economia estava 

fundada na produção de armamento bélico, localizados no vale do Ruhr e do Sarre. A 

proposta inicial, em comum acordo, foi materializada no Plano Morgenthau, cujo 

objetivo era transformar a Alemanha em um país agrícola. Entretanto, logo esse plano 

foi descartado, devido às dificuldades na transição de uma cultura bélica altamente 

industrializada para um agrícola (STIMSON e BUNDY, 1948). 

Segundo os autores, a economia alemã continuou apresentando baixos 

indicadores (em torno de 60% daqueles apresentados até os anos de 1936), o que 

resultou em uma grave crise política, pois uma parte do país ainda estava presa aos 

ideais soviéticos e, a outra aos ideais americanos e britânicos.  

Dessa insatisfação emergiu o movimento separatista que culminou com a 

divisão da Alemanha em Ocidental e Oriental. Mas, o que prevaleceu foi o ideal 

liberalista encadeado por Ludwig Erhard, nomeado Direito da Administração 
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Econômica Bizonal. Em 1948 ele lançou um plano de restauração da economia que 

aboliu as amarras econômicas do Estado, o que resultou em um aquecimento 

econômica que resultou em sucesso absoluto dos indicadores no ano seguinte. Em 

1949, o índice de produção foi de 143% em relação a 1948. Foi o início da recuperação 

da economia Alemã. 

Nesse período, ainda não existiam os indicadores de patentes, que somente 

começaram a existir a partir de 2007, com a divulgação dos indicadores da WIPO. 

Entretanto, devido a esse cenário, fica claro que a transição entre o conhecimento 

bélico e o conhecimento industrial em outras áreas, certamente, contribuiu para a 

consolidação do conhecimento doméstico da Alemanha na atualidade, 

principalmente após a reunificação do País em 03 de outubro de 1990. 

Os reflexos de todo esse conhecimento da nação alemã podem ser percebidos 

nos atuais indicadores econômicos do País (Quadro 2). 

Ao analisar-se o desempenho da Alemanha no período de 2007 a 2016, os 

números demonstram que a propriedade intelectual, notadamente as patentes têm 

relação direta com o PIB (Quadro 2). 

 

Quadro 2 – Relação entre patente, marca e desenho industrial e o PIB da Alemanha, 
no período de 2007 a 2016 

 

 
 Fonte: WIPO (2016). 

 

O país, apresentando, assim, crescimento linear do número de patentes, o 

que também foi constatado em relação ao crescimento do PIB (Figura 2). 
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Figura 2 – Evolução do número de patentes e crescimento do PIB da Alemanha. no 
período de 2007-2016 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em WIPO (2016). 

 

Ao comparar-se os indicadores da Alemanha (Quadro 2, Figura 2), com outro 

país desenvolvido, como a Inglaterra, constata-se que essa tendência também se 

repete (Quadro 3, Figura 3). 

 

Quadro 3 – Relação entre patente, marca e desenho industrial, em milhares, e o PIB 
da Inglaterra, em milhões, no período de 2007 a 2016 

 
 

    
  Fonte: WIPO (2016). 
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Figura 3 – Evolução do número de patentes e crescimento do PIB da Inglaterra, no 
período de 2007-2016 

 
 

 

     Fonte: Elaborado pelo autor, com base em WIPO (2016). 

 

Na Inglaterra, conforme o número de patentes foi aumentando esse reflexo 

positivo também foi percebido no crescimento do PIB (Quadro 3, Figura 3). 

 

Quadro 4 – Aplicações das patentes domésticas (resident), externas (non-resident) 
e, exportadas (abroad), em milhares, da Alemanha no período de 2007 a 2016 

 

 

  Fonte: WIPO (2016). 

 

Em relação ao spillover de conhecimento, a Alemanha apresentou indicadores 

similares à Holanda e Inglaterra, ambos países desenvolvidos (Quadros 4, 5 e 6, figura 

4). 
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Figura 4 – Número de patentes domésticas (resident), estrangeiras (non-resident) e 
concedidas no exterior (abroad), em milhares, pela Alemanha, no período de 2007 a 

2016 
 

 

 Fonte: Adaptado de WIPO (2016). 

Ao se comparar com a Holanda e a Inglaterra, houve comportamento similar 

de constante spillover de conhecimento em todos os anos do período estudado 

(Quadros 5 e 6, figuras 5 e 6). 

 

 
Quadro 5 – Aplicações das patentes domésticas (resident), externas (non-resident) 

e, exportadas (abroad) da Holanda, em milhares, no período de 2007 a 2016 
 

 

 Fonte: WIPO (2016). 
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Figura 5 – Número de patentes domésticas (resident). estrangeiras (non-resident) e 
concedidas no exterior (abroad). pela Holanda. no período de 2007 a 2016 

 
 

 

Fonte: Adaptado de WIPO (2016). 

 

Diferentemente da Holanda, a Alemanha e Inglaterra, embora apresentem uma 

superioridade de indicadores em relação às patentes domésticas e spillover de 

conhecimento, ainda apresentam números significativos de patentes externas 

(Quadros 4 e 6, Figuras 4 e 6). 

 

Quadro 6 – Aplicações das patentes domésticas (resident), externas (non-resident) 
e, exportadas (abroad), em milhares, da Inglaterra, no período de 2007 a 2016 

 
 

 
Fonte: WIPO (2016). 
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 Os números da Inglaterra impressionam, como podemos observar na Figura 

6, em que os indicadores de exportação de conhecimento superam, inclusive, os 

indicadores de conhecimento nacional, demonstrando assim sua imensa 

capacidade de produzir riquezas. 

 

Figura 6 – Número de patentes domésticas (resident), estrangeiras (non-resident) e 
concedidas no exterior (abroad), em milhares, pela Inglaterra, no período de 2007 a 

2016. 
 
 

 
Fonte: Adaptado de WIPO (2016). 

 

Percebe-se com isto que a Alemanha, em relação à Holanda e Inglaterra, 

igualmente desenvolvidos, se sobressai por ter privilegiado a patente doméstica, 

mesmo estando todos sob o mesmo regime de proteção, que é o Tratado da União 

Europeia. O diferencial da proteção jurídica da Alemanha foi, basicamente, a sua 

tradição no reconhecimento do vínculo entre autor e obra no seu mais amplo aspecto, 

não somente para os direitos de autor, mas, também em relação ao conhecimento 

científico em geral. Percebe-se essa preocupação, quando o País protege o vínculo 

eterno entre o autor e seu conhecimento, como direito fundamental e não apenas 

como direito econômico. Essa preocupação alemã proporcionou a proteção de seu 

conhecimento mundo afora, o que prevalece até os dias atuais, mesmo estando sob 

novos acordos multilaterais, como os ditados pela OMC. 
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Considerações finais 

 

Ao proteger o vínculo entre autor e obra, os alemães protegeram o esforço do 

autor para construir a obra e consequentemente, proporcionaram ambiente favorável 

ao desenvolvimento econômico do país. 

O entendimento de esforço está solidificado em três pilares: trabalho, tempo e 

dinheiro. Unindo esses três elementos, é necessário que a propriedade intelectual de 

um bem, seja ele tangível ou intangível. Deste modo, o Sistema Jurídico Alemão 

compreendeu que protegendo o esforço de um cidadão, consequentemente estará 

protegendo sua dignidade humana, base angular dos direitos fundamentais. 

Os resultados desse Sistema de Proteção do Conhecimento consolidaram o 

desenvolvimento para toda a nação alemã e a prova de que trilhou corretamente o 

caminho da propriedade intelectual está em seus indicadores. O país detém um dos 

maiores PIB’s do mundo, em conjunto com os melhores indicadores de spillover de 

conhecimento. 
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 5. A Propriedade Intelectual no Quadro Jurídico Europeu 

 

Introdução 

 

Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, a Europa vem envidando esforços 

para se fortalecer economicamente novamente. O livre comércio foi a alternativa 

mais viável para unir a Europa novamente. Em contraponto, a propriedade intelectual, 

fundada no Princípio da Territorialidade, protege as fronteiras de percepção dos 

frutos econômicos de direitos relativos às patentes de empreendedores que investem 

esforço na consolidação dos seus produtos. 

Ao formar a Comunidade Europeia, a Europa criou um oximoro em que a 

proteção das fronteiras da propriedade intelectual colide com a abertura de fronteiras 

proposto pela Tratado da Comunidade Econômica Europeia, composta pelos países 

da Europa ocidental (Figura 1). 

O Tratado da Comunidade Econômica Europeia é um experimento, com 

diversos países tentando uma coexistência econômica com vistas ao bem comum. 

Essa forma de adesão econômica, mesmo sendo de um único continente, provoca, 

entre essas duas formas de agir tem provocado debates no âmbito da estrutura 

jurídica da Comunidade Europeia. Com isto, é necessário conhecer como ela se 

estruturou juridicamente para dirimir os conflitos oriundos dos direitos de 

propriedade intelectual entre os países signatários. 
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Figura 1 – Países signatários do Tratado da Comunidade Econômica Europeia 
(TCEE). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

         Fonte: Government of Canada (2018). 

 

Desta maneira, objetivou-se investigar a proteção do conhecimento no âmbito 

da Comunidade Europeia, para compreender a estruturação jurídica que dá suporte a 

toda essa ideologia econômica. Para isto, é necessário investigar os Tratados da 

Comunidade Econômica Europeia e da Comunidade Europeia, tendo em vista que, na 

contemporaneidade, eles são uma tentativa de fortalecimento da economia europeia. 

Mas, como convergir em uma mesma Comunidade princípios contraditórios como o 

“Princípio da Livre Circulação de Mercadorias”, pedra angular desses Tratados, com 

o Princípio da Territorialidade e seus desdobramentos, base da propriedade 

intelectual? 

 

Material e Métodos 

 

A metodologia aplicada foi a Revisão Sistemática, que ocorreu em três 

estágios:  planejamento,   condução   e   disseminação, conforme Tranfield et al. 
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(2003), adaptado de Clark e Oxman (2001) e Silva (2016). 

Na etapa 1, planejamento, foram identificadas as necessidades do estudo e 

desenvolvimento de protocolo, que foi desenvolvido a partir das seguintes questões 

norteadoras: Como está estruturada a proteção jurídica da propriedade intelectual na 

Comunidade Europeia? E, como a Comunidade Europeia está resolvendo os conflitos 

entre os princípios que regem a propriedade intelectual e o princípio do livre comércio 

de mercadorias? Nesta etapa foi desenvolvida a estratégia de busca, adaptada de 

SILVA (2016) (Quadro 1). 

 

Quadro 1 – Estratégia de busca das publicações com foco em propriedade 
intelectual e direitos de autor 

 

 
 Fonte: Adaptado de Silva (2016). 

 

Na etapa 2, condução, foram prospectadas, identificadas, selecionadas e 

executadas as buscas, objeto da revisão sistemática. Na estratégia (Quadro 1), itens 

1, 2 e 3, as palavras-chave foram na Língua Portuguesa e direcionadas às 

publicações nacionais e, nas buscas 4, 5 e 6, as palavras-chave foram em Inglês. 

A partir da definição das palavras-chave foi possível identificar as obras 

referenciadas nas publicações da Universidades de Harvard, Universidade de São 

Paulo e Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Foram ainda identificadas 

publicações da World Intellectual Property Organization (WIPO). O critério de seleção 

das publicações foi o de relevância. 

Na etapa 3, disseminação, as obras foram divididas em grupos temáticos afins 

(assunto e localização geográfica) e identificadas as contribuições de cada autor de 
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acordo com o campo pesquisado. O trabalho de busca resultou nas obras que 

embasam este trabalho, listadas ao final. 

 

Resultados e Discussão 

 

Para entender como ocorrem a proteção do conhecimento no âmbito da 

Comunidade Europeia e compreender a estruturação jurídica que dá suporte a toda 

essa ideologia econômica, foi necessária realizar uma leitura e análise de do livro 

original de Kur e Dreier (2012) e, também se reportar as decisões do Tribunal de 

Justiça da Comunidade Europeia (TJCE). 

Segundo os mesmos autores, a Comunidade Econômica Europeia (CEE) foi 

criada em 1957, quando o Tratado de Fundação foi assinado em conjunto com o 

Tratado da Comunidade Europeia de Energia Atômica (CEEA ou EURATOM). Como a 

cerimônia de assinatura ocorreu em Roma, ambos os tratados também são 

chamados de Tratados de Roma. Já em 1951, a Comunidade Europeia do Carvão e 

do Aço (CECA) tinha sido criada como o primeiro dos três sistemas de tratados 

europeus básicos. 

Sendo concluído logo após a Segunda Guerra Mundial, o objetivo da CECA era 

reconstruir as economias do continente, impedir a guerra e garantir uma paz 

duradoura. Do mesmo modo, o preâmbulo do Tratado CEE afirma que seu objetivo 

era "preservar a paz e a liberdade e estabelecer as bases de uma união cada vez mais 

estreita entre os povos da Europa". Mais especificamente, os membros fundadores 

da CEE procuraram apertar os laços econômicos entre eles e promover a 

prosperidade ao estabelecer um mercado comum (KUR e DREIER, 2012). 

Os primeiros passos para esse objetivo foram a criação de uma união 

aduaneira com uma tarifa externa comum e a formulação e implementação de 

políticas comuns em matéria de agricultura, transportes e comércio. A integração foi 

posteriormente reforçada com base no Ato Único Europeu, firmado em 1986, o qual 

exigia a consolidação de um mercado comum até o final de 1992. Em 1993, com a 

assinatura do Tratado de Maastricht, firmado na cidade de mesmo nome, Países 

Baixos, a nomenclatura Comunidade Econômica Europeia (CEE) foi alterada para 

simplesmente Comunidade Europeia (CE) ou União Europeia (EU), como aparece na 
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literatura internacional e, em conjunto com a CECA e EURATOM, constituíram os três 

pilares das Comunidades Europeias (CE) (KUR e DREIER, 2012). 

Na década de 1990, a estrutura do sistema proposto pelo Tratado da União 

Europeia foi modificada para melhorar seu sistema de decisão. Essas alterações 

foram realizadas nos Tratados de Amsterdam (1997) e Nice (2001). Paralelamente, 

foi promulgado um novo Tratado Constitucional (Tratado que estabelece uma 

Constituição para a Europa, TCE), que teria substituído os tratados da CE por um 

único texto abordado direitos fundamentais, regras de votação e outros elementos 

estruturais básicos do sistema.  

No entanto, o TCE foi abandonado depois de ter sido rejeitado por plebiscitos 

nos Países Baixos e na França. Apesar do fracasso, o objetivo de chegar a reformas 

substanciais não foi renunciado, e os esforços renovados resultaram no Tratado de 

Lisboa, que foi assinado em 2007 e entrou em vigor em 1º de dezembro de 2009. O 

objetivo a ser alcançado era a eficiência e a legitimidade democrática da União 

Europeia, melhorando a coerência de suas ações (KUR e DREIER, 2012). 

Ainda, com base em Kur e Dreier (2012), a base jurídica do Tratado de Lisboa 

é o Princípio da Livre Circulação de Mercadorias, no qual estão contidas as quatro 

liberdades para a livre circulação de: bens, serviços, pessoas e, capital. Esse princípio, 

de tão relevante havia sido expresso no artigo 30 do Tratado da Comunidade 

Econômica Europeia (TCEE) e, permanece até os dias atuais, no artigo 34 da atual 

Comunidade Europeia (ou União Europeia). Entretanto, aqui surge um problema 

jurídico que confronta com os direitos de propriedade intelectual. 

A estrutura do TCEE compreende três instâncias: 

1) O Conselho, que representa os governos dos Estados-membros; 

2) A Comissão, que representa a comunidade; e, 

3) O Parlamento, que representa os cidadãos. 

As competências destas instâncias permaneceram praticamente inalteradas 

até os dias atuais, desde o tratado original de formação da União Europeia. Tanto a 

Comissão, quanto o Parlamento e o Conselho agem juntos quando a uma legislação 

é aprovada. Especial função é delegada à Comissão, pois é de sua competência a 

vigilância em relação às violações dos tratados básicos da União Europeia ou outras 

legislações secundárias. Por conseguinte, é competente, nomeadamente, para o 
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acompanhamento e a injunção de conduta que violem as disposições em matéria de 

concorrência, agindo como autoridade comunitária (KUR e DREIER, 2012). 

A quarta instância que compõe essa estrutura, desde 2009, é o Tribunal de 

Justiça da Comunidade Europeia (TJCE), que exerce o controle judicial. O Tribunal 

tem sede no Luxemburgo e sua estrutura, tarefas e competências constam dos 

artigos 251 e seguintes, do TCEE (KUR e DREIER, 2012). 

De forma resumida, as tarefas podem ser descritas da seguinte forma: 

 

1) O TJCE tem a competência de analisar a legalidade dos atos das nações 

que compõem a União Europeia;  

2) Ele também garante que os Estados-Membros cumpram as obrigações 

previstas no Tratado; e, 

3) Finalmente, é dele a prerrogativa de interpretar o direito da União 

Europeia a pedido dos internacionais e nacionais. 

 

Desde 1989, a instituição do Tribunal de Justiça foi complementada pelo 

Tribunal de Primeira Instância, atualmente, Tribunal Geral. O Tribunal Geral é 

competente, nomeadamente, para rever a legalidade dos atos de órgãos, escritórios 

ou agências destinados a produzir efeitos jurídicos em relação a terceiros, que inclui 

a revisão das decisões tomadas pelo Instituto de Harmonização do Mercado Interno 

(IHMI) sobre marcas comerciais e desenhos comunitários, decisões do Instituto 

Comunitário das Variedades Vegetais (OCVV) e injunções e, outras medidas emitidas 

pela Comissão contrapartes privadas. Das decisões do Tribunal Geral cabem 

recursos ao Tribunal de Justiça da Comunidade Europeia. 

Para ilustrar, os autores apontam o processo Centralfarm vs. Sterling Drug15, 

em que o a holandesa Centralfarm, detentora da patente, tentou intervir contra a 

importação paralela do Reino Unido e da Alemanha nos Países Baixos de 

medicamentos patenteados que foram fabricados sob uma licença contratual pela 

Sterling Drug. Nesse a licenciada estava concorrendo com a fabricante, resultando 

                                                     
15 Judgment of the Court of 31 October 1974. - Centrafarm BV et Adriaan de Peijper v Sterling Drug 
Inc. - Reference for a preliminary ruling: Hoge Raad - Netherlands. - Parallel patents. - Case 15-74. 
1974.  Disponível em: <http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX:61974CJ0015#I2>. Acesso em: 06 jan. 2018. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:61974CJ0015#I2
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:61974CJ0015#I2
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assim em uma manobra comercial, em princípio desvantajosa para a Centralfarm, 

detentora dos direitos de propriedade intelectual dos medicamentos patenteados. O 

TJCE afirmou que: 

 

(9) [i] em relação a patentes, o assunto específico da propriedade industrial é a 

garantia de que o titular da patente, para recompensar o esforço criativo do 

inventor, tem o direito exclusivo de usar uma invenção com o objetivo de fabricar 

produtos industriais e colocá-los em circulação pela primeira vez, quer 

diretamente, quer mediante a concessão de licenças a terceiros, bem como o 

direito de se opor às infrações (TJCE, 1974). 

 

As consequências dessa abordagem foram testadas em dois casos 

subsequentes. O primeiro deles, Merck vs. Stephar16, referiu-se a uma situação em 

que a droga foi liberada no mercado italiano pelo fabricante. Na data de prioridade 

relevante, a lei italiana não previa a proteção de patentes de produtos farmacêuticos 

(que só entrou em vigor em 1º de janeiro de 1975, ou seja, um ano depois do caso). 

Quando as drogas foram importadas pela Stephar da Itália para os Países Baixos, a 

Merck alegou a violação da sua patente holandesa, e a questão foi submetida ao 

TJCE se isso se justificava nos termos do Artigo 36 TCEE, que proíbe restrições de 

importações entre Estados-Membros da União Europeia. Referindo-se à sua decisão 

na Centralfarm, o TJCE salientou que: 

 

O direito de colocar um produto no mercado permite ao inventor, ao permitir-lhe 

o monopólio de explorar o seu produto, obter uma recompensa pelo seu esforço 

criativo, sem, no entanto, garantir que ele obterá tal recompensa em todas as 

circunstâncias. É para o titular do direito de decidir... em que condições ele 

comercializará seu produto, incluindo a possibilidade de comercialização em um 

Estado-Membro onde a lei não fornece proteção de patente para o produto em 

questão. Se ele decidir, então ele deve suportar as consequências de sua escolha 

                                                     
16 Judgment of the Court of 14 July 1981. - Merck & Co. Inc. v Stephar BV and Petrus Stephanus 
Exler. - Reference for a preliminary ruling: Arrondissementsrechtbank Rotterdam - Netherlands. - 
Patents - Pharmaceutical products. - Case 187/80. Disponível em: <http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61980CJ0187>. Acesso em: 09 jan. 2018. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61980CJ0187
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61980CJ0187
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no que diz respeito à livre circulação do produto dentro do Mercado Comum 

(COMUNIDADE EUROPEIA, 2016, art. 36). 

 

Os casos apresentados levantam questões de difícil solução: uma patente 

vincula patentes paralelas em vários Estados, todos membros da União Europeia? 

Esses conflitos têm sido decididos pelo TJCE e levam em consideração que, se o 

Estado decidir adentrar ao grupo da União Europeia, ele deverá curvar-se às regras 

comuns a todos os Estados-Membros. Claro está a posição do Tribunal, em proteger 

os interesses econômicos do grupo de países, em detrimento de algum interesse em 

particular. 

 

O conflito do Princípio da territorialidade x Princípio do livre comércio e seus reflexos 

nos direitos de propriedade intelectual na União Europeia 

 

Os direitos de propriedade intelectual são regidos pelo Princípio da 

territorialidade, provavelmente, o elemento mais importante da lei de propriedade 

intelectual que define a necessidade e a estrutura da proteção internacional. De 

acordo com este princípio, os direitos de propriedade intelectual não são universais, 

mas são limitados no seu efeito no território do estado sob as leis de que foram 

concedidas (KUR e DREIER, 2012). O Princípio da territorialidade das leis ou Omnia 

statuta realia, estabelece que os tribunais devem aplicar as leis vigentes nos limites 

territoriais geográficos daquele país (FROTA, 2006). 

O princípio provavelmente foi assumido por privilégios que, embora 

interpretados de forma diferente, podem, em muitos aspectos, ser vistos como os 

precursores dos direitos de propriedade intelectual modernos. Desde o primeiro 

registro conhecido de um privilégio de impressão concedido por um governo europeu 

em Veneza em 1469, os privilégios foram concedidos individualmente pela 

autoridade real, ducal ou outra autoridade que autoriza uma pessoa a realizar certos 

atos no território do respectivo Estado à exclusão de qualquer outra pessoa (barreira). 

O princípio de territorialidade de hoje data do século 18 e, certamente, do século 19, 

quando territórios e os países emergentes começaram a redigir seus primeiros 

estatutos de propriedade intelectual (KUR e DREIER, 2012). 
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No que se refere aos direitos registrados, decorre da Lei de Doutrina de Estado, 

fundadas no princípio da soberania, que os efeitos de atos das autoridades 

administrativas nacionais estão limitados ao território do respectivo Estado onde a 

autoridade administrativa é dotada de poder prescritivo. Essas normas jurídicas são 

adotadas em relação às legislações que regulam a propriedade intelectual, ou seja, 

cada país regulamenta suas normas em relação à propriedade intelectual, norteando-

se, é claro, pelas orientações gerais dos tratados internacionais e do direito 

internacional (KUR e DREIER, 2012). 

No entanto, isso não impõe, por si só, que os Estados nacionais reconheçam 

os efeitos que a legislação estrangeira ou suas autoridades administrativas criam 

dentro dos limites de um determinado país. Esse reconhecimento mútuo é a regra em 

relação aos títulos de propriedade para a propriedade física, ou a validade dos 

passaportes emitidos pela autoridade administrativa estrangeira competente. Mas, 

na área de direito de propriedade intelectual, tais exemplos são raros. O paralelo mais 

próximo ao reconhecimento mútuo da propriedade na propriedade física pode ser 

encontrado na teoria da universalidade nos direitos autorais, o que motivou alguns 

países a aplicar a lei do país de origem ao determinar a primeira propriedade em uma 

obra protegida por direitos autorais (KUR e DREIER, 2012). 

O motivo da ênfase ainda prevalecente do princípio da territorialidade pode ser 

explicado por razões políticas. No início, quando apenas um pequeno número de 

Estados concedeu proteção legal para propriedade intelectual, havia o receio de que 

os efeitos dos direitos de propriedade intelectual rompessem e comprometessem a 

soberania e o território de cada país. Temia-se a concretização do fenômeno de 

ampliação da soberania de um país sobre o outro de forma artificial. 

Na contemporaneidade, quando a maioria dos Estados tem a obrigação de 

reconhecer, pelo menos algum tipo de proteção da propriedade intelectual, tornou-se 

um desafio adotar uma legislação nacional em sintonia com necessidades 

econômicas, inovadoras, criativas e de consumo específicas desse Estado e que 

tenha reflexos positivos com outros Estados.  

Em outras palavras, o princípio da territorialidade permite aos Estados-Nação 

exercerem uma liberdade, embora limitada, de ajustar suas políticas de propriedade 

intelectual de forma sinérgica entre o nacional e o internacional. Essas necessidades 
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diferem muito entre os países industrializados, recentemente industrializados ou 

limítrofes e os países em desenvolvimento, entre os exportadores e os importadores 

líquidos de bens e serviços relacionados à propriedade intelectual (KUR e DREIER, 

2012). 

Deste modo, o princípio da territorialidade tem as seguintes consequências: 

todos os direitos de propriedade intelectual são de caráter nacional, a menos que 

sejam criados direitos que produzam efeito em toda uma região, como a União 

Europeia; um direito concedido em um país, por exemplo, uma patente concedida pelo 

Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) no Brasil, só tem efeito aqui e sua 

concessão não confere quaisquer direitos sobre a invenção patenteada em outros 

países (KUR e DREIER, 2012). 

A título de ilustração, pode-se citar o caso da Botica Comercial Farmacêutica 

Ltda., detentora da marca O Boticário, que patenteou a deocolônia Acqua O Boticário 

no INPI no Brasil e em Portugal, para proteger a marca nos dois países (Figuras 2 e 

3). 
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Figura 2 – Registro da marca Acqua O Boticário, no Instituto Nacional de 
Propriedade Industrial, Brasil, pelo período de 30 jan. 2004 a 31 jul. 2023, requerida 

pela Botica Comercial Farmacêutica Ltda 
 

 

    Fonte: INPI-BRASIL (1994). 

 

Nesse caso, se o inventor quiser ser protegido no Brasil e em Portugal, por 

exemplo, além de solicitar uma patente no INPI do Brasil, também deve solicitar uma 

patente em Portugal. Caso não o faça, na ausência de uma patente do produto, 

qualquer terceiro é livre para usar a invenção no território português, embora tenha 

sido patenteado no Brasil. Porém, com base em sua patente no Brasil, mesmo que o 

titular não tenha retirado uma patente em Portugal, ele pode, no entanto, impedir a 

importação para o Brasil de bens que tenham sido produzidos legalmente por uma 

terceira pessoa em Portugal. Isso ocorre porque a exportação de bens legitimamente 

fabricados em Portugal para o Brasil é, ao mesmo tempo, um ato de importação para 

o Brasil e, portanto, se feito sem autorização do titular da patente no Brasil - viola o 

direito de distribuição concedido ao titular da patente pelas leis brasileiras (KUR e 

DREIER, 2012). 
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Observando a figura 3, o sinal da marca é exatamente o mesmo registrado no 

INPI de Portugal, demonstrado na figura 4. O período de exploração da marca é até 

31 de julho de 2023, data em que poderá ser requerida ampliação desse prazo. 

 

Figura 3 – Registro da marca Acqua O Boticário, no Instituto Nacional de 
Propriedade Industrial, Portugal, pelo período de 30/01/2004 a 31/07/2023, 

requerida pela Botica Comercial Farmacêutica Ltda 
 

 
 

 

Fonte: INPI-Portugal, (2018). 

 

Embora esse sistema de registro de direitos de propriedade intelectual esteja 

em vigência até os dias atuais na União Europeia, positivados sob a forma de 

regulamentos, diretivas e recomendações, subordinados ao sistema legislativo 

interno de cada país, bem como dos tratados internacionais, Kur e Dreier (2012) 

analisam que esse sistema de proteção está fundado no princípio da territorialidade, 

desenvolvido no Século XIX, para funcionar em um mundo cada vez mais globalizado.  
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Para eles, o desafio da União Europeia é gigantesco, pois precisam adaptar um 

quadro legislativo já consolidado de proteção do conhecimento para uma nova 

realidade completamente livre de fronteiras. 

 

A função das diretivas e dos regulamentos internos no âmbito do Tratado da 

Comunidade Econômica Europeia (TCEE) 

 

A União Europeia ainda enfrenta o dilema da proteção do conhecimento 

seguindo normas de livre comércio e interesses diversificados pelo feixe de direitos 

nacionais, muitas vezes contraditórios e conflitantes. Na busca de um norte que 

contemple todas as nações da União, surgem elementos normativos como as 

diretivas e os regulamentos. 

As diretivas destinam-se a garantir a aproximação das disposições legais, 

sempre que tal se revele necessária para o estabelecimento e funcionamento do 

mercado interno. Este objetivo não mudou desde o Tratado da Comunidade 

Econômica Europeia (Parecer 1/94 do Tribunal de Justiça, Competência da 

Comunidade para concluir acordos internacionais relativos a serviços e proteção da 

propriedade intelectual, 1994) e permanece no artigo 114, nº 2, do Tratado sobre o 

Funcionamento da Comunidade Europeia (TFCE), in verbis: 

 

O Parlamento Europeu e o Conselho, deliberando de acordo com o processo 

legislativo ordinário e após consulta ao Comité Econômico e Social, adoptarão as 

medidas de aproximação das disposições previstas por lei, regulamentação ou 

ação administrativa nos Estados-Membros que tenham por objeto o 

estabelecimento e o funcionamento do mercado interno (KURT e DRIEIR, 2012, p. 

59). 

 

Desde o Tratado de Maastricht (1993), as diretivas estão sujeitas ao chamado 

processo de co-decisão, que merece o direito do Parlamento Europeu não só de ser 

ouvido, mas também de votar em medidas legislativas. No âmbito do TFCE, os 

direitos de voto do Parlamento foram reforçados. As regras que organizam o 

processo legislativo ordinário constam do artigo 294. A Legislação é regularmente 
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iniciada pela Comissão, que apresenta a sua proposta ao Parlamento e ao Conselho. 

O Parlamento inicia o processo por uma primeira leitura, cujos resultados são 

apresentados ao Conselho. Se o mesmo não concordar com o Parlamento, fazendo 

suas próprias propostas, estas devem ser consideradas pelo Parlamento em 

segunda leitura, cujos resultados são então comunicados à Comissão e ao Conselho. 

Se, novamente, nenhum consenso for alcançado, a proposta é encaminhada aos 

processos de conciliação (KUR e DREIER, 2012). 

Além das diretivas, os regulamentos estabelecem direitos unitários de 

propriedade intelectual e só podem ser criados ao abrigo dos Tratados da 

Comunidade Econômica Europeia TCEE e da Comunidade Europeia CE com base 

numa "cláusula padrão" não especificada (artigo 235 da TCEE, artigo 308 do TCE), 

que permitiu ao Conselho deliberar por unanimidade proposta da Comissão, para 

alcançar um dos objetivos estabelecidos nos tratados que não ofereciam os poderes 

necessários (KUR e DREIER, 2012). 

Segundo os mesmos autores, o TJCE abriu um precedente ao decidir, no seu 

parecer 1/94, sobre a competência da Comunidade Europeia para concluir o Acordo 

da OMC (Parecer 1/94 do Tribunal de Justiça, Competência da Comunidade para 

concluir acordos internacionais relativos a serviços e proteção da propriedade 

intelectual, 1994); isso significava que o Parlamento Europeu, nessa época, só tinha 

direitos de consulta sobre essa legislação e não tinha competência para co-decidir 

sobre o assunto. Essa foi uma mudança fundamental no âmbito do Tratado de 

Funcionamento da Comunidade Europeia. Uma base legislativa específica para a 

criação de direitos unitários de propriedade intelectual está prevista no artigo 118 (nº 

1), do TFCE: 

 

No contexto do estabelecimento e do funcionamento do mercado interno, o 

Parlamento Europeu e o Conselho, de acordo com o processo legislativo 

ordinário, estabelecerão medidas para a criação de direitos de propriedade 

intelectual europeus para assegurar uma proteção uniforme dos direitos de 

propriedade intelectual em toda a União e para a criação de acordos 

centralizados de autorização, coordenação e supervisão em nível da União (TFCE, 

art. 118). 
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Portanto, fica evidente a importância das diretivas e dos regulamentos no 

âmbito da Comunidade Europeia e seus Tratados, instrumentos normativos que 

possibilitam a instrumentalização de suas diretrizes. 

Segundo Lévêque e Ménière (2004), desde a década de 1970, a Comunidade 

Europeia vem envidando esforços para melhorar seu sistema de patentes. Um 

momento histórico importante foi a Convenção de Munique, negociada fora do 

Quadro da Comunidade Europeia, que resultou no Sistema Europeu de Patentes, em 

funcionamento deste então, por meio do Escritório Europeu de Patentes (EPO). Trata-

se de um procedimento centralizado que garante os mesmos critérios de 

patenteabilidade em todos os países europeus. Porém, esse procedimento não 

substitui os procedimentos para patentes nacionais, ou seja, nesse caso o 

empreendedor precisa protocolar em ambas as instâncias. Entretanto, segundo os 

autores, esse procedimento acaba concentrando o número de patentes naqueles 

países mais atrativos, deixando os periféricos com menos investimentos e inovação. 

Esse argumento é confirmado pelo EPO (2008). Até 2017, por exemplo, a 

Alemanha detinha mais de 25.458 patentes nas diversas áreas do conhecimento 

(engenharias, química, instrumentos etc.), seguido pela França, com 10.545 patentes, 

Suíça, 7.276, Itália, 7.343, e, Holanda, 7035, dentre os países ricos; outros países 

detinham muito poucas patentes, como é o caso da Hungria com 94 patentes, Chipre, 

49, Estônia, 54 e, Mônaco, 28, dentre outros pequenos países da Comunidade 

Europeia. 

Para Lévêque e Ménière (2004), esse cenário é resultado dessa política de 

gestão de patentes proporcionada pelo EPO da Comunidade Europeia, pois, ao poder 

escolher entre todos os países da Europa, o empreendedor acaba escolhendo os 

mercados mais atrativos para o patenteamento. Deste modo, os países mais pobres 

são preteridos pelos ricos, de uma mesma Europa que tenta se unificar, mesmo que 

tenham situações que não podem ser unificadas, como é o caso da propriedade 

intelectual. 

Com isto observa-se que ocorreu uma evolução do Sistema Europeu de 

Proteção dos direitos de propriedade intelectual. Entretanto, essa evolução se deu de 

forma bifurcada, tendo em vista que o EPO não invalidou as normas do Tratado. O 

que se pretendeu foi fechar todas as brechas e monopolizar a proteção de forma 
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soberana entre todos os países. Esse tem sido um desafio ainda a ser vencido, pois, 

a desigualdade dos países europeus ainda prevalece e, mesmo havendo uma 

homogeneização de normas no território, ainda permanecem desigualdades 

regionais e econômicas entre os países, o que tem dificultado sobremaneira a 

consolidação de um sistema de proteção eficiente. 

 

Considerações finais 

 

A propriedade intelectual é fundada no Princípio da Territorialidade, sob o qual 

as fronteiras são limitantes para a percepção dos lucros advindos dessa proteção do 

conhecimento; entretanto, os Tratados da Comunidade Econômica Europeia e da 

Comunidade Europeia emergem como alternativas econômicas fundadas no 

Princípio da Livre Circulação de Mercadorias, cuja tentativa é justamente derrubar 

fronteiras. 

O resultado dessa tentativa de unir dois princípios tão antagônicos acabou por 

sobrecarregar o Tribunal da Comunidade Europeia, que tenta equilibrar as forças que 

degladiam na busca de sobreposição econômica, em que os países ricos, continuam 

obtendo vantagens sobre os pobres, mesmo estando em um continente tão rico 

quanto o Europeu. 

Essa desigualdade é resultado das dificuldades regionais e econômicas no 

território. O Sistema Europeu de Patentes possibilita a escolha de países em que o 

empreendedor pretende atuar. Deste modo, os países mais ricos acabam atraindo a 

atenção dos investimentos e, aqueles com baixos indicadores econômicos acabam 

ficando à margem do Sistema de Proteção, o que tem perpetuado as diferenças em 

relação à proteção do conhecimento. 
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6. A propriedade intelectual como instrumento de ampliação de soberania 

amercicana sobre os países megadiversos 

 

Introdução  

 

A propriedade intelectual é uma estratégia de soberania nacional, não só em 

relação ao território, mas, principalmente soberania econômica. A prova disso é o 

esforço que os países desenvolvidos têm feito para consolidar sua expansão, via 

acordos multilaterais, bem como o fortalecimento da Organização Mundial do 

Comércio (OMC). Dentre os protagonistas dessa expansão, destaca-se a atuação dos 

Estados Unidos da América (EUA). 

A indústria farmacêutica transnacional foi um dos principais atores que 

pressionaram os EUA a inserir a propriedade intelectual no Acordo sobre Aspectos 

Relacionados com o Comércio dos Direitos de Propriedade Intelectual (TRIPS). 

Os EUA aderiram a Organização Mundial de Propriedade Intelectual (WIPO), em 

1967, tendo ratificado o acordo em 1970. Na época, a WIPO era a principal 

responsável pela administração de diversos acordos multilaterais, dentre eles as 

Convenções de Paris e Berna. Entretanto, a partir da criação da Organização Mundial 

do Comércio (OMC), em 1995, a WIPO perdeu espaço, ficando responsável por 

questões de cunho administrativo, enquanto a OMC expandiu a administração dos 

acordos multilaterais em nível de comércio internacional, ou seja, ampliou o assunto 

ao nível econômico. 

A partir dessa ampliação, a soberania americana ganhou novos ares e, a essa 

estratégia tornou possível a ampliação do o seu território (não físico, mas, do 

conhecimento), o que proporcionou significativos avanços econômicos por meio do 

acesso às riquezas biológicas a que os países em desenvolvimento detêm. Deste 

modo, o objetivo deste artigo foi analisar, compreender e demonstrar que os EUA têm 

praticado a ampliação da sua soberania, notadamente por conta da sua 

superioridade de conhecimento científico, sobre os países em desenvolvimento, e do 

acesso aos seus recursos naturais, amparados pelo Acordo TRIPS. 
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Material e Métodos 

 

Para o desenvolvimento da pesquisa a metodologia aplicada foi a revisão 

sistemática, que ocorreu em três estágios: planejamento, condução e disseminação 

conforme Tranfield et al. (2003), adaptado de Clark e Oxman (2001) e Silva (2016). 

Na etapa 1, planejamento, foram identificadas as necessidades do estudo e 

desenvolvimento de protocolo, que consistiu em definir as questões norteadoras e 

identificar possíveis fontes de pesquisa bibliográfica: O novo marco legal de acesso 

ao patrimônio genético é mais uma forma de exploração dos recursos naturais da 

biodiversidade brasileira pelo capital estrangeiro ou, um grande avanço de 

desenvolvimento nacional? Nessa etapa, a estratégia de busca foi adaptada de Silva 

(2016) (Quadro 1). 

 

Quadro 1 – Estratégia de busca das publicações com foco em propriedade 
intelectual e direitos de autor 

 
 

Estratégias de Busca Palavras-chave e combinação de termos 

01 Proteção do conhecimento e propriedade intelectual 

02 Convenções internacionais e propriedade intelectual 

03 Direitos de propriedade intelectual e TRIPS 

04 Copyrights and Intellectual Property 

05 Intellectual Property in Brazil 

06 Intellectual Property and development 

07 Intellectual property and access to genetic heritage 

     Fonte: Adaptado de Silva (2016). 

 

Na etapa 2, condução, foram prospectadas, identificadas, selecionadas e 

executadas as buscas das publicações com foco em propriedade intelectual e 

direitos de autor, objeto da revisão sistemática. 

Na estratégia de busca, itens 1, 2 e 3 (Quadro 1), as palavras-chave foram na 

Língua Portuguesa e direcionadas às publicações nacionais e, nas buscas 4, 5, 6 e 7 

as palavras-chave foram em Inglês. 

Na etapa 3, disseminação, as obras foram divididas em grupos temáticos afins 

(assunto e localização geográfica) e identificadas as contribuições de cada autor de 
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acordo com o campo pesquisado. O trabalho de busca de publicações resultou nas 

obras que embasam este trabalho, listadas ao final. 

 

Resultados e Discussão 

 

A escolha dos EUA para defender os interesses das indústrias transnacionais, 

notadamente, a farmacêutica, via Acordo TRIPS, está fundada no seu protagonismo 

global. Nos anos de 1994, quando o Acordo foi firmado, País ocupava posição 

consolidada de desenvolvimento mundial, assim permanecendo até os dias atuais, 

conforme demonstram o quadro 2. 

 

Quadro 2 – Aplicações das patentes domésticas (resident), externas (non-resident) 
e, exportadas (abroad), em milhares e, PIB dos Estados Unidos da América, em 

bilhões, no período de 2008 a 2017 
 
 

Ano Patente Marca Desenho Industrial PIB (Constante 2011 US$) 

2008 428,881 1,197,995 204,306 15,321.42 

2009 397,919 1,040,068 145,796 14,896.17 

2010 433,199 1,198,782 180,422 15,273.33 

2011 440,632 1,335,791 189,908 15,517.93 

2012 473,489 1,390,564 230,836 15,863.05 

2013 501,162 1,483,556 252,712 16,129.13 

2014 509,521 1,525,002 268,543 16,543.51 

2015 530,662 1,677,570 278,867 17,016.92 

2016 521,642 1,609,409 320,395 17,269.67 

2017 524,835 1,650,723 353,707 17,662.27 
 

 

     Fonte: WIPO (2016). 

 

Há uma correlação linear positiva entre PIB e patentes de 94,5%, conforme 

demonstra a Figura 1. Isso quer dizer que o comportamento dos EUA é linear, ou seja, 

quando um cresce, automaticamente puxa o outro. Embora, para níveis maiores de 

PIB a taxa de crescimento se torna menor, pois enquanto o PIB cresceu 15,28%, o 

número de patentes cresceu 22,37%, de 2008 a 2017. 
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Figura 1 – Dispersão entre PIB e número de patentes, nos Estados Unidos da 
América, no período de 2008 a 2017 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir dos dados da WIPO (2016). 

 

Os EUA, ao assinar os acordos multilaterais, consequentemente permitiram 

que as patentes estrangeiras adentrassem ao território americano, porém, sua 

competitividade ainda permaneceu, demonstrado pelo elevado número de patentes 

domésticas e o spillover de conhecimento (abroad), como demonstra a figura 2. 

 

Figura 2 – Número de patentes domésticas (resident), estrangeiras (non-resident) e 
concedidas no exterior (abroad), nos Estados Unidos da América, no período de 

2008 a 2017 
 

 

       Fonte: Adaptado de WIPO (2018). 
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Os EUA são signatários dos principais acordos multilaterais, dentre eles a 

Convenção de Paris, assinado em 18 de março de 1887, e, da Convenção de Berna, 

em 16 de novembro de 1988, e, esse protagonismo americano tem raízes históricas, 

até o Acordo TRIPS de 1994. 

Na Constituição Federal estadunidense, a propriedade intelectual está 

garantida no artigo 8º, desde 1787, como um direito não natural, visto que o Sistema 

Jurídico de Proteção entende se tratar de um direito que só tem razão de existir se 

for positivado pelo Congresso e para fins econômicos. A positivação veio em 1910, 

com a primeira Lei de Patentes americana. O processo de evolução dos direitos de 

propriedade intelectual dos EUA foram se consolidando e essa hegemonia foi 

construída ao longo dos séculos. 

Kur e Drier (2012) apontam que a partir dos primeiros anos de industrialização, 

as Convenções de Paris e Berna tiveram que ser adaptadas várias vezes ao 

desenvolvimento econômico e técnicos para se manterem compatíveis com os 

desafios legais relevantes. Ao longo da primeira metade do século XX, foram 

convocadas várias dessas conferências de revisão e, principalmente, levaram a 

resultados positivos. 

No entanto, o período compreendido entre o final da década de 1960 e início 

da década de 1970, notadamente, Convenção de Paris, revista em Estocolmo em 

1967; e, no caso da Convenção de Berna, revista em Paris, em 1971, essas revisões 

já não surtiam mais os efeitos desejados.  

As principais reclamações dos países signatários eram quanto à pirataria, 

visto que o mundo havia se expandido, por meio da descoberta de novos continentes, 

tornando assim ambiente favorável ao comércio de obras e produtos sem a devida 

recompensa econômica aos seus criadores e inventores. Por outro lado, os países, 

que se beneficiavam desse processo ilegal não tomavam as devidas precauções, 

resultando em uma instabilidade jurídica e econômica.  

O mundo estava mudando de forma significativa. Os motivos dessas 

mudanças eram variados: o período da Guerra Fria e, em particular, durante a 

construção de blocos após o processo de descolonização no início da segunda 

metade do século XX, bem como a radicalização resultante na década de 1970, e o 

surgimento da China como outro jogador na cena global (o que resultou em opiniões 
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marcadamente diferentes quanto ao modo como o desenvolvimento e o comércio 

deveriam ser regulados) (KUR e DRIER, 2012). 

Tornou-se cada vez mais difícil e, em última análise, impossível chegar a um 

consenso sobre qualquer alteração substancial de qualquer convenção. Isso levou a 

um crescente descontentamento e crescente frustração dos países industrializados 

e dos detentores de direitos de propriedade intelectual. Em reação a isso, os EUA 

começaram a negociar questões de propriedade intelectual dentro de um ambiente 

comercial e concluiu uma série de acordos de livre comércio com alguns países do 

Leste asiático e, posteriormente, também com os Estados da Europa Oriental, que 

foram considerados como tendo se beneficiado amplamente da livre circulação de 

propriedade intelectual estrangeira.  

Nesses acordos, as parcerias bilaterais foram firmadas para garantir elevado 

grau de proteção da propriedade intelectual em troca de vantagens comerciais. 

Posteriormente, por iniciativa das indústrias norte-americanas, europeias e 

japonesas, a questão da proteção internacional efetiva da propriedade intelectual foi 

introduzida como parte das negociações do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio 

(GATT - General Agreement on Tariffs and trade) do Uruguai (KUR e DRIER, 2012). No 

Brasil, o GATT foi promulgado via Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994 

(BRASIL, 1994). 

O principal argumento para este movimento foi que uma resposta era 

urgentemente necessária para o crescente aumento de pirataria e contrafacção de 

bens que distorcem os fluxos de comércio internacional. A mudança do fórum da 

WIPO para o GATT levou ao resultado desejado: quando o Acordo OMC foi concluído 

em Marrakech em 1994, o Acordo sobre Aspectos Relacionados com o Comércio dos 

Direitos de Propriedade Intelectual (TRIPS) tornaram-se uma parte integrante do 

GATT (KUR e DRIER, 2012). 

Segundo os autores, alavancar os direitos de propriedade intelectual em 

âmbito da OMC e do GATT trazia vantagens mais amplas do que trabalhar em âmbito 

de negociações bilaterais. Daí surgiram as promessas dos países industrializados de 

reduzir as restrições de produtos agrícolas, e colaborar com os países em 

desenvolvimento na transferência de tecnologias. O resultado foi a elevação do grau 

de proteção internacional obrigatória aos direitos  de  propriedade  intelectual,  muito 
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além do prescrito pelas Convenções de Paris e Berna, juntas. 

Ademais, as próprias normas de Paris e Berna foram incorporadas ao próprio 

texto do TRIPS, como nos artigos 2(1), e 9(1), respectivamente, em que as 

disposições substantivas de ambas as convenções são explicitamente incluídas nas 

suas versões mais recentes, de modo a formar uma parte integrante do TRIPS (com 

exceção da proteção de direitos morais). Além disso, os direitos mínimos previstos 

na Convenção de Paris e na Convenção de Berna são reforçados e novas obrigações 

são impostas, de uma maneira refletindo, em geral, o que surgiu ao longo dos anos 

como o padrão aceito nos países industrializados.  

Os países em desenvolvimento e, em particular, Brasil, Chile, Argentina e Índia 

argumentaram que a atualização do Acordo TRIPS para atingir todos os países, 

inclusive os países que não atingiram o pleno desenvolvimento era um equívoco, pois 

nesses países, ainda não existia a infraestrutura suficiente para cumpri os ditames 

desse Acordo e, as punições do TRIPS em relação ao não cumprimento das regras 

nele contidas, como a obrigatoriedade de patentear e registrar era quase impossível 

de ser atendida devido ao seu atraso tecnológico e carência de infraestrutura 

judiciária para combater a pirataria. No entanto, a coalizão dos países 

industrializados ficou firme, e os contra-argumentos não passaram (KUR e DRIER, 

2012). 

O TRIPS, na parte I, ao tratar das disposições gerais, princípios e objetivos, 

elege inicialmente o princípio do tratamento nacional, que consta do artigo 3.º, e 

complementado pelo tratamento da nação mais favorecida segundo o qual os 

Estados-Membros devem alargar os benefícios comerciais concedidos a certos 

parceiros comerciais também a outros membros do Acordo. Os objetivos e princípios 

são definidos no preâmbulo, bem como nos artigos 7 e 8 do TRIPS. 

Em relação aos objetivos em que se baseia o TRIPS, o Artigo 7 estabelece que 

“a proteção e a aplicação dos direitos de propriedade intelectual devem contribuir 

para a promoção da inovação tecnológica e para a transferência e divulgação de 

tecnologia, em benefício mútuo dos produtores e utilizadores de conhecimentos 

tecnológicos e de forma conducente ao bem-estar social e econômico e a um 

equilíbrio de direitos e obrigações” (KUR e DRIER, 2012). 
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O artigo 8º define os princípios que devem ser observados para a aplicação de 

o acordo: os deputados podem, ao formular ou alterar as suas leis e regulamentos, 

adotar as medidas necessárias para proteger a saúde pública e a nutrição e promover 

o interesse público em sectores de importância vital para o seu desenvolvimento 

socioeconômico e tecnológico, desde que tais medidas estejam em sinergia com os 

objetivos do Acordo (i); as medidas adequadas, desde que sejam consistentes com 

as disposições do Acordo, podem ser necessárias para evitar o abuso de direitos de 

propriedade intelectual pelos titulares de direitos ou o recurso a práticas que 

restringem injustificadamente o comércio ou prejudiquem a transferência 

internacional de tecnologia (ii) (KUR e DRIER, 2012). 

A título de ilustração, em 19 de dezembro de 1997, a União Europeia denunciou 

o Canadá junto à OMC, alegando que sua lei de patentes não oferecia proteção total 

de invenções de produtos farmacêuticos, alegando que sua legislação não estava 

compatível com as obrigações que lhe incumbem por força do Acordo TRIPS, tendo 

em vista a não previsão da proteção total das invenções farmacêuticas patenteadas 

durante todo o período de vigência previsto nos artigos 27(1), 28 e 33 do Acordo 

TRIPS. 

Em 25 de março de 1999, houve julgamento e a decisão final foi a seguinte: 

quanto à denominada exceção de revisão regulatória prevista na Lei de Patentes do 

Canadá, na Seção 55.2 (1) e impugnada pela União Europeia, a decisão favoreceu o 

Canadá. O Tribunal entendeu que a lei canadense não estava incompatível com o 

Artigo 27(1) do Acordo TRIPS e estava coberta pela exceção em Artigo 30 do Acordo 

TRIPS e, portanto, não era incompatível com o Artigo 28.1 do Acordo. Segundo a 

decisão, sob a exceção da revisão regulatória, os concorrentes potenciais de um 

detentor de patente são autorizados a usar a invenção patenteada, sem a autorização 

do titular da patente durante o prazo da patente, para fins de obtenção da aprovação 

de marketing do governo, para que eles tenham permissão regulamentar para vender 

em concorrência com o titular da patente até a data em que a patente expirar. 

Quanto à exceção de estoque, prevista na Seção 55 (2), segundo aspecto da 

Lei de Patentes impugnada pela União Europeia, sob a alegação de que estava 

incompatível com o Artigo 28.1 do Acordo TRIPS e não estava abrangido pela 

exceção do Artigo 30 do Acordo, o painel decidiu que, na exceção de estoque, os 
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concorrentes podem sim fabricar e armazenar produtos patenteados durante um 

certo período antes da expiração da patente, mas os bens não podem ser vendidos 

até a expiração da patente. O painel considerou que, ao contrário da exceção da 

revisão regulatória, a exceção de estoques constituía uma redução substancial dos 

direitos de exclusão a serem concedidos aos proprietários de patentes nos termos 

do artigo 28 (1), de tal forma que não poderia ser considerada como uma exceção 

limitada dentro do significado do Artigo 30 do Acordo TRIPS. 

Kur e Dreier (2012) ao avaliarem os 20 anos do Acordo TRIPS, constatam que 

houve ganhos na área econômica, principalmente para os países industrializados, 

notadamente pela segurança jurídica garantida pela OMC. Entretanto, segundo os 

autores, essa visão depende do ponto de vista da análise. Enquanto que para os 

países desenvolvidos o TRIPS representa uma conquista e uma segurança para o 

cumprimento do alto padrão exigido de proteção da propriedade intelectual, para os 

países em desenvolvimento, constata-se que foi mais uma forma de exploração das 

nações ricas em detrimento daquelas que ainda não alcançaram o status de 

desenvolvimento. 

Para eles, do ponto de vista do titular do direito, que em grande medida 

também determina a posição adotada pelos países industrializados, argumenta-se 

que o aumento do padrão de direito substantivo devido às obrigações do TRIPS foi 

benéfico para um grande número de países e que ainda melhores resultados 

poderiam ser alcançados se mais proteção fosse concedida, e se a aplicação for mais 

eficiente e dissuasora. Essa posição também refletiu em uma série de acordos 

comerciais bilaterais ou plurilaterais que foram concluídos na era pós-TRIPS. 

Contrariamente a isso, para aqueles que tomam partido com a maioria dos países em 

desenvolvimento e os países menos desenvolvidos, o TRIPS falhou em suas 

promessas e a situação está piorando devido à pressão repetida no âmbito das 

negociações bilaterais para aceitar padrões de proteção ainda mais fortes (KUR e 

DREIER, 2012). 

O descontentamento semelhante é articulado por partes crescentes da 

sociedade civil nos países industrializados. Além de sublinhar que a atualização 

constante das normas de proteção dificulta as tentativas legítimas dos países mais 

pobres de adaptar o nível de proteção nacional de propriedade intelectual ao seu 
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próprio estado de desenvolvimento, argumenta-se que uma proteção muito forte 

invade formas contemporâneas de criatividade e troca de informações, e reprime a 

inovação, onde não é principalmente orientada para o mercado, mas sim visa gerar 

benefícios sociais ótimos (KUR e DREIER, 2012). 

Embora a coalizão entre países em desenvolvimento e grupos da sociedade 

civil seja menos homogênea e sua influência na legislação seja geralmente inferior à 

das indústrias estabelecidas e seus aliados políticos, há sinais de fato que a era da 

maximização da propriedade intelectual pode acabar eventualmente. Tais sinais 

podem ser encontrados, no fato de que a maioria dos esforços empreendidos sob o 

comando da WIPO para concluir os principais acordos pós-TRIP falhou. Além disso, 

tanto a WIPO quanto a OMC expressaram seus compromissos com as necessidades 

especiais dos países em desenvolvimento, adotando agendas orientadas para suas 

necessidades, principalmente em relação ao acesso a medicamentos, que 

culminaram com a primeira emenda do Acordo (KUR e DREIER, 2012). 

 

O Brasil e o Acesso ao Patrimônio Genético oriundos da Biodiversidade  

 

Para Antunes (2012, p. 446), a Convenção de Diversidade Biológica (CBD, 

2017), regulamentada no Brasil, por meio do Decreto Legislativo nº 2, de 3 de fevereiro 

de 1994, é “... principal documento internacional para estabelecer quadros legais para 

o desenvolvimento de atividades econômicas que se relacionam com a diversidade 

biológica é a Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB) ...”. Ela foi firmada 

durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 

(CNUMAD), que aconteceu no Rio de Janeiro no ano de 1992. A aprovação foi via 

Congresso Nacional, mediante Decreto Legislativo n. 2, de 3 de fevereiro de 1994 

(BRASIL, 1994); e, a promulgação se deu pelo Decreto nº 2.159, de 16 de março de 

1998. 

Trata-se de um documento-chave para tornar segura a proteção dos 

ecossistemas e promover o desenvolvimento sustentável. Ele ressalta que a CDB tem 

sido pouco estudada pelos pesquisadores brasileiros e a produção científica 

internacional a respeito do tema é significativamente maior, demonstrando que os 

estudiosos brasileiros têm dedicado pouco tempo à investigação desse acordo de 
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fundamental importância para a diversidade biológica. A explicação, segundo ele, 

está no enfoque preservacionista que é dado quando se trata da biodiversidade 

brasileira. O espírito da CDB é conservacionista, e não preservacionista, ressalta 

(ANTUNES, 2012). 

Com isto, é possível constatar que mesmo tendo esse acordo multilateral e a 

aprovação frente ao Congresso Nacional, esse decreto não foi muito explorado pelos 

pesquisadores brasileiros e a CDB, ao contemplar a conservação da diversidade 

biológica 

Ainda, para Antunes (2012, p. 447), o ponto problemático da CDB está ligado 

ao acesso ao conhecimento tradicional associado à biodiversidade biológica 

brasileira. O tema tem chamado a atenção de organismos internacionais como a 

World Intellectual Property Organization (WIPO) e Organização Mundial do Comércio 

(OMC), principalmente em relação aos conflitos existentes entre os Estados Unidos 

da América (EUA) e o Brasil, em relação ao Agreement on Trade Related Aspects of 

Intellectual Property Rights (TRIPS) sobre esse acesso ao conhecimento (INPI, 2017). 

O conflito principal refere-se aos artigos 27 e 28 do Acordo TRIPS, que 

reconhece o patenteamento de qualquer invenção, de produto ou de processo, em 

todos os setores tecnológicos em território brasileiro. Entretanto, a Lei de 

Propriedade Intelectual (Lei n. 9.279/96) autoriza a “licença compulsória” em casos 

de emergência nacional ou interesse público. Os EUA acusam o Brasil de não 

cumprimento do Acordo TRIPS, do qual ambos são signatários. Eles exigem que o 

Governo brasileiro retire da Lei n. 9.279/96 a autorização da “licença compulsória” e 

o conflito foi parar na OMC. Em 2001, Brasil e EUA firmaram um acordo pondo fim ao 

conflito e neste acordo, o Brasil se compromete a anunciar com antecedência a 

intenção de adotar a quebra de patente via “licença compulsória” em casos de 

emergência nacional ou interesse público (MARTINS, 2017). 

Esse foi apenas um conflito pontual entre Brasil e Estados Unidos da América 

(EUA). Outros pontos, em escala global, demandam atenção. As tensões acerca de 

diversidade biológica e propriedade intelectual está situada no aspecto dúplice: “a 

perda de diversidade de flora e fauna (i); e, a perda de diversidade cultural” (ii) 

(ANTUNES, 2012, p. 440). Para se ter uma ideia desse impacto cultural, pode-se citar 

os diferentes povos indígenas e sua língua. Atualmente existem cerca de 217 etnias 
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brasileiras e 170 línguas e toda essa cultura linguística vem sendo paulatinamente 

comprometida pela escassez da biodiversidade, fruto de constantes desmatamentos 

e ocupações dos habitats naturais desses povos. 

Os conflitos acerca da propriedade intelectual sobre a diversidade biológica 

vêm sendo apontados por cientistas como a doutora indiana Vandana Shiva, onde o 

mundo está passando por um novo processo de colonização, no qual os países 

desenvolvidos colonizam tecnologicamente os países em desenvolvimento. Para ela, 

o patenteamento genético tem formado novas colônias. Os elementos naturais como 

a terra, as florestas, os rios, os oceanos e a atmosfera têm sido colonizados por 

aqueles países ricos que detém o conhecimento científico. O resultado desse 

processo de colonização é a poluição e a depauperização dos países em 

desenvolvimento e que abrigam essa mega diversidade biológica. 

A mesma preocupação tem sido tema dos estudos do cientista norte-

americano Jeremy Rifkin. Segundo ele, o tema é um dos maiores desafios da 

humanidade, pois leva a questionar os valores da biodiversidade: intrínseco ou 

utilitário (FIFKIN, 1999 apud ANTUNES, 2012). 

A base jurídica que trata de Organismos Geneticamente Modificados (OGMs) 

está na Constituição Federal de 1988, artigo 225, §1º, II e V, que delega ao Poder 

Público a responsabilidade pela conservação da diversidade e do patrimônio 

genético do país e a fiscalização da pesquisa e manipulação de material genético 

(FIORILLO, 2012). A legislação infraconstitucional se desdobra em: Lei nº 8.974, de 5 

de janeiro de 1995 (Lei de Biossegurança); Lei nº 9.456, de 28 de abril de 1997 

(Proteção de Cultivares); Lei nº 11.105, de 24 de março de 2005; (Normas de 

Biossegurança); e, Lei nº 11.794, de 8 de outubro de 2008 (Regulamenta o uso 

científico de animais) em território nacional (ANTUNES, 2012). 

Deste modo, à luz dos ensinamentos de Fiorillo (2012, p. 411) o patrimônio 

genético, visto na perspectiva jurídica, é a “... informação de origem genética contida 

em amostras do todo ou de parte de espécime vegetal, fúngico, microbiano ou animal, 

na forma de moléculas e substâncias provenientes do metabolismo desses seres 

vivos e de extratos obtidos desses organismos vivos ou mortos ...”. Trata-se de uma 

realidade jurídica no Brasil, prevista na Constituição Federal de 1988, artigo 218, § 2º 

que “a pesquisa tecnológica voltar-se-á preponderantemente para a solução dos 
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problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e 

regional” (BRASIL, 2016a). 

Esse acesso está regulamentado pela Lei n. 13.123, de 20 de maio de 2015 

(BRASIL, 2015) e Decreto n. 8.772, de 11 de maio de 2016 (BRASIL, 2016b). Eles 

regulamentam aspectos da Constituição Federal de 1988 e da CDB e dispõem sobre 

o acesso ao patrimônio genético, sobre a proteção e o acesso ao conhecimento 

tradicional associado e sobre a repartição de benefícios para conservação e uso 

sustentável da biodiversidade, além de revogar a Medida Provisória n. 2.186-16, de 

23 de agosto de 2001 (BRASIL, 2001). 

Esse novo marco legal, além das definições básicas também estruturou o 

Conselho de Gestão do Patrimônio Genético (CGen), de caráter deliberativo, 

normativo e consultivo, com competências para estabelecer normas técnicas, 

diretrizes, critérios para criação de banco de dados, credenciamento de instituição 

nacional mantenedora de coleções, dentre muitas outras atribuições. A partir dessa 

estruturação jurídica, a Secretaria Executiva do CGen publicou a Portaria n. 1, de 3 de 

outubro de 2017, implementando e disponibilizando o Sistema Nacional de Gestão 

do Patrimônio Genético e do Conhecimento Tradicional Associado (SisGen). 

Como órgão colegiado, o CGen é constituído por órgãos e entidades da 

administração pública federal, cujas competências estão ligadas ao escopo dessa lei 

e detém 55% de representação, enquanto a sociedade civil fica com os 45% restantes. 

Sua estrutura administrativa é composta de Plenário, Câmaras Temáticas, Câmaras 

Setoriais, e, Secretaria Executiva (Decreto nº 8772/16, art. 6º) (BRASIL (2016b). 

De acordo com o artigo 8º desse Decreto, as Câmaras Temáticas foram 

criadas para subsidiar as decisões do Plenário, por meio de decisões técnicas de 

acordo com as devidas áreas de conhecimento. Para democratizar as decisões 

dessas Câmaras, as suas representações foram assim distribuídas: 50% de 

representantes de órgãos e entidades da administração pública federal; 25% de 

setores usuários; e, 25% de organizações de provedores de conhecimento tradicional 

associado (art. 8º, § 1º, I, II, III). 

O Plenário ainda conta com o suporte das Câmaras Setoriais, que são criadas 

por deliberação da Presidência do CGen, com base no Regimento Interno, para 

subsidiar discussões técnicas de temas e setores relevantes como a Academia 
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(Deliberação nº 5) e Populações Indígenas (Deliberação nº 4), dentre outros (CGEN, 

2017). 

É de fundamental importância que se consiga compreender em sua gênese 

qual a finalidade de todo essa estrutura jurídica. No entendimento de Silva (2017), 

escopo dessa Lei é a exploração econômica de um produto acabado (Figura 3). 

O fluxo de processo (Figura 3) tem início com a pesquisa e desenvolvimento 

tecnológico. Pela Lei, a pesquisa é definida como sendo atividade, experimental ou 

teórica, realizada sobre o patrimônio genético ou conhecimento tradicional 

associado, com o objetivo de produzir novos conhecimentos, por meio de um 

processo sistemático de construção do conhecimento (BRASIL, 2015). Por sua vez, o 

acesso ao patrimônio genético é definido pela referida Lei como sendo a pesquisa ou 

desenvolvimento tecnológico realizado sobre amostra de patrimônio genético (art. 

2º, VIII). 

 

Figura 3 – Esquematização do escopo da Lei nº 13.123/2015 

 

 

     Fonte: Adaptado de Silva (2017). 

 

Todo esse caminho tem como finalidade o produto acabado, definido pela Lei 

como sendo: 

 

O produto cuja natureza não requer nenhum tipo de processo produtivo adicional, 

oriundo de acesso ao patrimônio genético ou ao conhecimento tradicional 

associado, no qual o componente do patrimônio genético ou do conhecimento 
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tradicional associado seja um dos elementos principais de agregação de valor ao 

produto, estando apto à utilização pelo consumidor final, seja esta pessoa natural 

ou jurídica (Lei n. 13.123/15, art. 2º, XVI), (BRASIL, 2015)  

 

Ora, se está falando de acesso ao patrimônio genético e de um produto que 

poderá ser comercializado pela indústria, consequentemente, é preciso se referir à 

infraestrutura de acesso a esse patrimônio, uma vez que quem tiver acesso em 

primeiro lugar, consequentemente terá direito à sua propriedade intelectual. 

Se contextualizar-se o acesso ao patrimônio genético e se correlacionar aos 

benefícios econômicos gerados pelas patentes, percebe-se que se trata de uma 

forma de apropriação de recursos naturais pelos países desenvolvidos sobre os 

países mega diversos, cuja tecnologia ainda não esteja desenvolvida a ponto de 

resultar em produto final acabado. O resultado, não poderia ser outro, senão a 

perpetuação de uma desigualdade, em que não são respeitadas as riquezas naturais 

pelos seus povos originários, que detém o vínculo com a Terra, conforme apontado 

por Ricklefs (2016, p. 15). 

Ainda, de acordo com o autor, “... os humanos são os grandes atores da 

superfície da Terra...”. São mais de 7 bilhões de pessoas, vivendo, comendo, 

transportando, queimando combustíveis fósseis, enfim, desenvolvendo-se. O 

processo de ocupação do solo e o desenvolvimento das sociedades, tanto em escala 

global, como também em nível regional, têm sido o mesmo: descobrir, percorrer, 

conquistar e ocupar o solo (SODRÉ, 1990) e utilizar a natureza para produzir riquezas. 

No entanto, esse autor esclarece que, sua efetiva ocupação somente acontece 

quando: 

 

Agrupamentos sedentários deixam vestígios de sua organização social, de seus 

processos de vida, dos seus costumes, das formas de produção com que se 

empenham na áspera luta pela existência. O labor agrícola, vinculando o homem 

ao solo [...] com que ele amoldasse todas as cousas que o cercavam à feição de 

suas tendências (SODRÉ, 1990, p. 23, grifo nosso). 
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Historicamente, a natureza sempre foi visa de forma instrumentista, ou seja, 

um instrumento de gerar riquezas para as sociedades, sempre um meio e não um fim. 

Após a Convenção de Estocolmo, em 1972, teve início o debate sobre a relação de 

biodependência, em que o homem tem uma estreita relação de sobrevivência, da qual 

a natureza não é somente um instrumento de gerar riquezas, mas sim ela é a própria 

riqueza (BELCHIOR, 2011). 

Ainda, segundo Ricklefs (2016), o processo de uso e ocupação do solo tem 

sido regido por políticas públicas que separam em torno de 10% das áreas destinadas 

a reservas com o intuito de sustentar as espécies de fauna e flora, para fazer o 

contraponto do acelerado processo de desmatamento, que corresponde a 90% de 

áreas de manejo para dar suporte à vida humana na Terra. É desse manejo que vem, 

e virão, a moradia, os alimentos, as madeiras, a produção mineral, a caça, a pesca, a 

recreação, que mantém as sociedades humanas no Planeta. 

Todo esse processo tem consumido os recursos naturais do Planeta. É 

possível observar que as áreas de floresta tropical (em verde) (Figura 4), ainda 

remanescentes, estão concentradas em alguns países do Continente Africano (Serra 

Leoa, Libéria, dentre outros); na América Central (Guatemala, El Salvador, Costa Rica 

e Panamá); na Ásia (Camboja, Tailândia e Vietnã); e, na América Latina, o Brasil, na 

Região Norte, visto que na Região Sul, Sudeste e Centro-Oeste, a predominância é de 

campos cultivados (em laranja) (Figura 4 e 5). 
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Figura 4 – Remanescente de áreas naturais no mundo, por continentes 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Fonte: Adaptado de Ricklefs (2016). 

 

Figura 5 – Áreas de campos cultivados no mundo, por continents 
 

        Fonte: Adaptado de Ricklefs (2016). 

 

Existe uma predominância de plantações na América do Norte (Canadá e 

leste dos Estados Unidos da América) (Figura 5 e 6); no Continente Europeu 

(Espanha, França e Itália); no Continente Asiático (leste da China e Índia); e, na 

América Latina (Brasil, destacando-se as regiões centro-oeste, sudeste e sul). 
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Figura 6 – Áreas destinadas a áreas cultivadas no mundo, por continents 

 

 

      Fonte: Adaptado de Ricklefs (2016). 

 

Fechando a análise, observa-se que grande parte das áreas ocupadas no 

mundo estão destinadas a fazendas (Figura 5 e 6). Na América no Norte (Canadá e 

Centro-Oeste dos Estados Unidos da América); em todo o Continente Australiano; no 

Continente Asiático (China); na África do Sul; e, no Brasil (regiões Centro-Oeste, Sul, 

Sudeste e parte do Nordeste), evidenciando a perda da biodiversidade em escala 

global. 

Deste modo, fica evidente que a população em geral não respeita o sistema 

unificado que rege a Natureza e, tampouco a sustentabilidade ambiental (CMMAD, 

1991). As consequências são o desequilíbrio ambiental, nas palavras de SEN (2010, 

p. 16) “... a pobreza e tirania, carência de oportunidades econômicas e destituição 

social sistemática, negligência de serviços públicos e intolerância ou interferência 

excessiva de Estados repressivos ...”. Segundo o autor, negar o desenvolvimento de 

um país é negar a sua liberdade. 

Essa constatação pode ser comprovada analisando-se os indicadores de 

proteção do conhecimento de países desenvolvidos e de países em desenvolvimento, 

por exemplo, comparando-se os Estados Unidos da América, Brasil e Serra Leoa 

(Figuras 7, 8 e 9). 

Ao analisar-se os remanescentes de áreas naturais (Figura 4), em relação ao 

depósito de patentes dos EUA (Figura 7), percebe-se que as áreas de biotecnologia e 

farmacêutica têm significativo percentual de patentes (3,9% e 6,2%, respectivamente), 
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mesmo o país detendo poucas áreas naturais com grande biodiversidade, 

preservadas. O questionamento então é: de onde vem os insumos da biodiversidade 

para patenteamento? Como esses insumos são adquiridos? 

 

Figura 7 – Patentes depositadas pelos Estados Unidos da América, por área do 
conhecimento, período de 2001 a 2015 

 
 

 
       Fonte: Adaptado de WIPO (2017). 

 

No caso do Brasil, a área farmacêutica apresenta um percentual de 4,27% dos 

depósitos, enquanto que a área de biotecnologia nem aparece (Figura 8). Mas, o 

Brasil não é um dos países mais mega diversos do mundo? Por que ele não deposita 

patentes sobre produtos oriundos da sua rica biodiversidade? 
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Figura 8 – Patentes depositadas pelo Brasil, por área do conhecimento, período de 
2001 a 2015 

 
 

 
Fonte: Adaptado de WIPO (2017). 

 

 

Ao analisar-se a situação de Serra Leoa, um país do Continente Africano, rico 

em biodiversidade e subdesenvolvido economicamente, constata-se que o mesmo 

não depositou patente nas áreas de biotecnologia e nem farmacêutica (Figura 9), 

embora figure no mapa (Figura 4) como um país com significativas áreas naturais 

remanescentes. 

 

Figura 9 – Patentes depositadas por Serra Leoa, África, por área do conhecimento, 
período de 2001 a 2015 

 
 

 
Fonte: Adaptado de WIPO (2017). 
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Para Haase et al. (2009), o monopólio proporcionado pelas patentes resulta 

em ambiente estimulador a investimentos privados e, consequentemente, a geração 

de lucros e desenvolvimento econômico. Para estes autores, esse desenvolvimento 

somente será alcançado se as medidas de proteção dos direitos de propriedade 

intelectual foram garantidas pelo Estado, por meio de superestruturas jurídicas e 

forte fiscalização. 

 

O Panorama Institucional Brasileiro de Proteção do Conhecimento  

 

Esse é um panorama que merece atenção especial da comunidade científica e 

do Estado brasileiro, pois se trata de uma oportunidade que o Brasil tem de melhorar 

seus indicadores de propriedade intelectual, considerando que esses números não 

têm sido favoráveis, nem em relação às patentes oriundas da biodiversidade, como 

analisado anteriormente, tampouco em relação às outras modalidades de patentes. 

O ideal seria que tanto Governos (em todas as suas esferas), centros de 

pesquisa e Universidades (públicas e privadas) priorizassem, em seus 

Planejamentos Estratégicos, a propriedade intelectual das suas pesquisas. Cabe 

ressaltar que no Brasil, o estímulo à inovação foi consolidado juridicamente em 11 de 

janeiro de 2016, com a promulgação da Lei n. 13.243 (BRASIL, 2016b). Fundada nos 

princípios da promoção das atividades científicas e tecnológicas como estratégicas 

para o desenvolvimento econômico e social (art. 2, parágrafo único, I), essa norma 

veio para estimular a inovação no País. 

Para atingir essa finalidade, a Lei ainda norteou o caminho da inovação, 

definindo o que seria necessário para atingir a inovação. Dentre as estruturas 

previstas estão os Núcleos de Inovação Tecnológica (NIT’s), que são estruturas 

instituídas por uma ou mais Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação 

(ICTs), como estratégia de gestão institucional no âmbito de cada Instituição que 

pretenda inovar (artigo 2, V e VI). 

Outro ponto relevante a ser considerado, é que qualquer órgão ou entidade da 

administração pública direta ou indireta ou pessoa jurídica de direito privado, sem 

fins lucrativos e legalmente constituída, pode ser uma ICT. Essa previsão legal tem 

por finalidade, exatamente, o estímulo à inovação. Finalmente, a Lei ainda formalizou 
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o fomento à inovação, por meio da figura jurídica da Fundação de Apoio à Pesquisa, 

cuja função é dar apoio a projetos de pesquisa, ensino e extensão, projetos de 

desenvolvimento institucional, científico e tecnológico (art. 2º, VII). 

Entretanto, para que a finalidade maior dessa lei se materialize na sociedade, 

é de fundamental importância que a proteção do conhecimento seja pensada e 

interiorizada por cada professor/pesquisador, aluno empreendedor e setor das 

Instituições de Ensino Superior (IES). Essa estratégia deve envolver todos os atores 

envolvidos no processo de ensino/aprendizagem em nível de graduação e pós-

graduação, lato e stricto sensu. 

A questão maior no Brasil está relacionada aos reais interesses dos setores de 

produção de patentes das IES que não estão alinhadas aos setores produtivos no 

desenvolvimento de suas pesquisas. A produção acadêmica no Brasil está 

direcionada a produção de papers, não existindo uma correlação entre as atividades 

inventivas das IES e as indústrias. 

Segundo INPI (2018), as universidades brasileiras são responsáveis pelo 

depósito de somente 26% das patentes de invenção, sendo que o restante está 

dividido entre as pessoas físicas (43%), empresas de médio e grande porte (18%) e 

empresas de pequeno porte e microempresas (11%). Em relação às patentes de 

modelo de utilidade, os indicadores são ainda menores. Dos 28.576 depósitos, em 

2017, somente, 3% vieram das IES e Governo. O restante tive sua origem nas 

empresas de médio e grande porte (13%), empresas de pequeno porte, 

microempresas e microempresas individuais (17%), e, o restante, foram depositadas 

por pessoas físicas (66%). 

Para melhorar esses indicadores, a estratégia deverá ser no 

professor/pesquisador como elemento principal. O ideal será que cada docente, ao 

ensinar, pesquisar e extensionar, poderá descobrir algo (produto ou processo) que 

poderá ser objeto de propriedade intelectual. Cabe a esse professor e a sua IES 

proporcionar aos seus alunos infraestrutura para que eles se tornem agentes de 

inovação e propulsores do conhecimento. Neste entendimento, essa prospecção de 

talentos para a propriedade intelectual deve começar nos processos seletivos 

(Banca) de incubação, em Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC), processos 

seletivos de Iniciação Científica (IC), de editais de incubadoras (banca), monografias, 
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dissertações e teses de doutorado. Em todos os momentos em que seja possível 

detectar uma possibilidade de uma patente, as Comissões Organizadoras, 

Coordenações, ou mesmo os professores já devem comunicar o Núcleo de Proteção 

do Conhecimento (NPI), da IES (círculo verde) (Figura 10). 

No segundo grupo de processos (Figura 11), fica claro que o acompanhamento 

do INPI é de fundamental importância, pois tanto o aluno quanto o 

professor/orientador poderão na fase de desenvolvimento do Plano de Negócios, 

realizar novas descobertas passíveis de proteção do conhecimento que, talvez, na 

fase anterior (Banca), tenham passado despercebidas. 
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Figura 10 – Fluxo de processos de proteção do conhecimento do aluno (da seleção, 
no primeiro grupo de processos até a incubação, no segundo grupo de processos) 

 
 

 

                 Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 11 – Fluxo de processos de incubação de aluno inovador 

 Fonte: Elaborado pelo autor
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Claro está que, ante a um produto ou processo original, inovador e com 

possibilidades de mercado, o fluxo de processos indica que o próximo passo será 

“Realizar a pré-busca” no portal Spacenet para verificar se há anterioridade. Os 

fluxos seguintes, Pedido Provisório, Depósito da Patente e Publicações, culminarão 

com um posicionamento oficial do INPI, que será a concessão ou não da Carta-

Patente. 

Ao estabelecer esses procedimentos, certamente, a IES estará ampliando e 

consolidando seu número de patentes e registros de propriedade intelectual, uma 

vez que todos os processos foram mapeados (Figuras 10 e 11), bem como todas as 

formas de averiguação foram propostas. Deste modo, todos os vazamentos de 

informação são estancados e as potencialidades da IES são aproveitadas. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

7. Novos contornos jurídicos dos direitos de Propriedade Intelectual envolvendo as 

patentes de vacinas contra a Covid-19 

 

Introdução 

 

Os Direitos de Propriedade Intelectual têm sua origem a partir da lei veneziana 

de patentes, de 1474. Mas, foi a partir das convenções multilaterais de Paris (1883) 

e Berna (1886) que a proteção do conhecimento alcançou a comunidade 

internacional global com a moldura jurídica que se tem na contemporaneidade. 

Posteriormente, nos anos de 1994, um arranjo econômico-comercial, demandado do 

poderio da indústria farmacêutica americana, foi instituída a Organização Mundial 

do Comércio (OMC), instância de jurisdição global de punição aos países que não 

adequassem suas normas internas para o cumprimento das referidas Convenções, 

de Paris e Berna. Para consolidação dessa estratégia, foi instituído o Agreement on 

Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (Acordo TRIPS). 

 A partir da gênese desse instituto tão importante para o desenvolvimento e 

protagonismo das nações, que é a propriedade intelectual, este trabalho de pesquisa 

procurou estabelecer um paralelo dos fundamentos dos direitos de propriedade 

intelectual a partir da lei Veneziana de Patentes, transitando pelas Convenções de 

Paris e Berna, até chegar ao Acordo TRIPS. 

Deste modo, os objetivos da pesquisa foram investigar os novos contornos 

dos direitos de propriedade intelectual frente aos novos desafios propostos pela 

pandemia do coronavírus. Especificamente, a pesquisa procurou: identificar e 

debater os principais marcos legais globais que regem os direitos de propriedade 

intelectual (i); avaliar se os mecanismos globais de proteção dos direitos de 

propriedade intelectual são adequados/suficientes para a justa exploração dos 

lucros sobre as descobertas de vacinas contra o coronavírus (ii); comparar a 

evolução dos direitos de propriedade privada com a necessidade de atualização dos 

direitos de propriedade intelectual para contemplar sua função social, 

principalmente em relação à percepção dos lucros pela exploração das descobertas 

de vacinas no combate ao coronavírus (iii); e, apresentar possíveis soluções em 
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relação a uma atualização da natureza jurídica dos direitos de propriedade 

intelectual, a partir da sua função social frente aos novos desafios propostos pelo 

período pós-pandemia (iv). 

Para alcançar os objetivos propostos, adotou-se o Método Dialético de 

Aristóteles, Sócrates e Platão (Macedo, 1993), combinado com o Hipotético-Dedutivo 

(Karl Popper, 1935), envolvendo proposições das áreas das Ciências Jurídicas e 

Econômicas. A técnica investigativa adotada constou das seguintes etapas: 

localização dos direitos de propriedade intelectual nos tratados internacionais e 

compreensão do seu modus operandi, principalmente no âmbito da Organização 

Mundial do Comércio (OMC)/Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual 

Property Rights (Acordo TRIPS) (i); identificação da sua natureza jurídica e 

verificação da existência da sua classificação, notadamente quanto às dimensões 

de direitos (ii); averiguação dos seus fundamentos no âmbito do Direito Internacional 

e se existe a possibilidade de sua interpretação resultar em prejuízo social quando 

comparada aos ganhos dos direitos de propriedade intelectual versus os benefícios 

sociais frente ao período pandêmico (iii); comparação das dimensões e a evolução 

dos direitos de propriedade privada (Direito Civil), e sua correlação com os direitos 

de propriedade intelectual (Direito Econômico), com ponderação crítica a respeito 

dessa classificação (iv); e, indicação de possíveis alternativas para solucionar 

eventuais divergências entre essas duas formas de propriedade (privada e 

intelectual), que possam resultar em novos contornos jurídicos menos excludentes 

e mais justos, inclusive para os países em desenvolvimento, em um cenário pós-

pandemia do Coronavírus. 

O trabalho está dividido em dois capítulos, sendo o primeiro deles destinado a 

traçar um panorama histórico-legislativo dos direitos de propriedade intelectual, a 

partir das seguintes questões norteadoras: os direitos de propriedade intelectual das 

vacinas de combate ao Coronavírus devem prevalecer, totalmente, frente às 

demandas gigantescas oriundas dos países em desenvolvimento? Quais são os 

novos contornos que devem ser levados em consideração em relação à manutenção 

desses direitos por parte da comunidade internacional? Se tudo no mundo mudou, 

não seria o momento oportuno para rever algumas normas de direito internacional 

que regem os direitos de propriedade intelectual pela descoberta ou aperfeiçoamento 
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de vacinas? 

No segundo capítulo procurou-se identificar e analisar os novos contornos 

dos direitos de propriedade intelectual em um cenário pós-pandemia do Coronavírus. 

As questões propostas foram: será que esse modelo de proteção, via patente, 

concebido no século XV para potencializar os lucros em um processo inicial de 

produção rudimentar ainda é o mais eficiente no cenário pós-pandemia da 

contemporaneidade? Outra questão igualmente relevante é: o cenário daquela época 

era muito mais local do que universal/global. O que foi pensado a partir de uma 

perspectiva local pode ser a pedra angular para consolidar uma proteção de patentes 

em um cenário globalizado em que os desafios são muito mais transindividuais? 

Espera-se com este trabalho levantar questões de cunho jurídico e acadêmico 

para enriquecer o debate sobre os direitos de propriedade intelectual das vacinas. 

Obviamente, não se pretende trazer repostas exatas às questões propostas, tendo 

em vista que os países ainda estão em pleno processo de entendimento de todo esse 

cenário, em que a segurança jurídica das relações do Direito Econômico está posta 

em xeque pela avalanche econômica e social resultantes da pandemia do 

Coronavírus. 

 

Fundamentação histórica e legislativa da Propriedade Intelectual a partir da lei 

veneziana de patentes do Século XV 

 

 A pandemia do Coronavírus forjou uma nova era, em que os antigos arranjos, 

previamente estruturados da sociedade contemporânea foram postos em xeque-

mate. As relações comerciais, educacionais, sociais, culturais, amorosas, familiares, 

enfim, tiveram que se adaptar e, provavelmente, o mundo não será o mesmo depois 

dela. 

 Se por um lado, os setores-chave da sociedade conseguiram se adaptar às 

novas limitações, bem como também às novas demandas, como as limitações em 

relação ao comércio, as novas demandas por novos serviços de delivery, estruturas 

de teletrabalho e teleducação; por outro lado, um novo desafio, ainda em aberto, 

trouxe preocupação, o da Saúde. As questões postas são: os direitos de propriedade 

intelectual das vacinas de combate ao Coronavírus devem prevalecer totalmente 
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frente às demandas gigantescas oriundas dos países em desenvolvimento? Quais 

são os novos contornos que devem ser levados em consideração em relação à 

manutenção desses direitos por parte da comunidade internacional? Se tudo no 

mundo mudou, não seria o momento oportuno para rever algumas normas de direito 

internacional que regem os direitos de propriedade intelectual pela descoberta ou 

aperfeiçoamento de vacinas, levando-se em consideração que as principais 

referências são do século XIX, como a Convenção de Paris de 1883 (OMPI, 1998) e a 

Convenção de Berna de 1886 (OMPI, 1980)? 

 Para responder a esse questionamento é de fundamental importância uma 

análise a partir da estruturação dos direitos de propriedade intelectual que regem as 

normas internacionais. 

 Ao analisar a origem da proteção do conhecimento, percebe-se claramente a 

intenção das nações, qual seja, a competitividade. Foi assim quando em Veneza no 

ano de 1474, momento da criação da Lei Veneziana de Patentes para proteger os 

segredos das profissões artesanais, deste modo, evitando que os estrangeiros se 

apossassem das técnicas de fabricação de artefatos importantes para a sociedade 

da época, principalmente, vidro, têxtil, instrumentos, dentre outros (JUSOH, 2012). 

 Segundo Alfred, a lei era precisa nesse sentido de proteção aos interesses 

locais, pois estabelecia que:  

 

Qualquer pessoa nesta cidade que faça qualquer instigação nova e engenhosa, 

não feita até agora em nosso domínio, deve, assim que for aperfeiçoada para que 

ela possa ser usada e exercida, dar aviso do mesmo ao nosso escritório de 

Provveditori di Comun [Escritório Judicial do Estado], sendo proibido até 10 anos 

para qualquer outra pessoa em qualquer território e lugar nosso para criar uma 

disposição na forma e semelhança, sem o consentimento e a licença do autor 

(ALFRED, 2012, p. 1-2). 

 

 Essa estratégia foi importante para possibilitar a competição entre os locais e 

os forasteiros e quem saiu ganhando foi a sociedade e o próprio Estado, pois nascia 

daí a “inovação”, exatamente como queria a Administração Pública de Veneza. Note-

se que a visão capitalista prevalecia, o que não era nenhum demérito (ou egoísmo), 
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visto que a sociedade precisava cada vez mais de bens de qualidade para satisfazer 

a sociedade, em expansão, da Europa do século XV. A locomotiva europeia estava 

em franco processo de expansão. 

 Dito de outra forma, a patente (documento) foi um meio que o Estado adotou 

para se atingir uma finalidade (inovação/desenvolvimento). Nesse modelo, o Estado 

recompensava o inventor/inovador por meio da exclusividade, garantindo-lhe um 

tempo – que na época foi de 10 anos – para que ele conseguisse recuperar o esforço 

investido na concepção e desenvolvimento do novo produto. Esse “esforço” pode ser 

traduzido em inteligência, senso de oportunidade, tempo e recursos financeiros 

envolvidos na concepção de um produto (patente) ou até mesmo o aperfeiçoamento 

de um produto novo, melhorando-o, aperfeiçoando-o (inovação). Esse esforço, 

obviamente, precisava ser recompensado (KUR e DREIER, 2012). 

 Pela figura 1, pode-se ter a compreensão dessa estratégia. Note-se que no 

primeiro estágio o inventor/inovador tem a percepção de uma ideia. Obviamente, 

naquela época as questões gravitavam na busca de solução para problemas daquela 

época, como por exemplo, a temperatura para se conseguir a modelagem ideal do 

vidro, a forma mais precisa de tear o fio, o ponto ideal de corte de uma lâmina, dentre 

outros equipamentos e manufaturas. Como se pode observar, o autor da 

invenção/inovação necessitava de insumos para o aperfeiçoamento da sua ideia, o 

que vale dizer, necessitava de tempo, dinheiro e uma certa dose de inteligência, 

percepção da realidade, talento, ou seja, esforço. Portanto, ele também era um 

investidor. 

 Por outro lado, no final desse ciclo, estava a sociedade, ávida por novidades 

que pudessem tornar a vida mais fácil e confortável, em uma época em que a Europa 

atravessava um amplo processo de desenvolvimento. Entretanto, no meio do 

processo estão dois atores igualmente importantes, o Estado regulador e o mercado 

produtor e distribuidor. Os interesses desse meio campo da inovação são 

convergentes. Se por um lado o mercado tem sede de faturamento, por outro o 

Estado tem interesse no incremento da arrecadação e, também, no alcance do bem 

comum, qual seja, a satisfação da sociedade. Destaca-se que a propriedade 

intelectual tornou possível a proteção de direitos intangíveis, o que, na época foi uma 
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novidade, considerando que os direitos de propriedade privada tinham como objeto 

apenas os bens tangíveis (BUSKOP, 2008). 

 

Figura 1 – Estratégia da inovação, desde a concepção da ideia, passando pela 
regulação do mercado e distribuição do mercado, até o consumidor final 

 
 

 

        Fonte: Elaborado pelos autores 

 

 Analisando-se a figura 1 como um conjunto de interesses de seus 

stakeholders1 , constata-se que um elemento que é transversal a todos eles, é o 

dinheiro. Para o inventor/inovador o dinheiro é um insumo necessário (e, também, 

uma promessa futura de reposição do que foi investido, mas, ainda, uma promessa 

de lucro); para o Estado, é a garantia de tributos adentrando os cofres públicos e, 

portanto, mais incremento para o Orçamento Público e, portanto, garantia de 

tranquilidade pela satisfação da sociedade. Para o mercado, o dinheiro é a finalidade 

e função social, qual seja lucro. Chega-se à conclusão que o fio condutor da cadeia 

como um todo, é o dinheiro, seja ele insumo ou resultado. Esse ciclo é a base da 

proteção do conhecimento, fundado no Princípio da Onipresença do Criador (KUR e 

                                                     
1 Referindo-se ao PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. Guia PMBoK, 4 ed. São Paulo: Saraiva, 2012, 
que define stakeholders como sendo os atores envolvidos em um projeto. 
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DREIER, 2012), fio condutor que acompanha e remunera o autor da criação pelo 

esforço demandado. 

 A pergunta que fica nesta análise histórica e legislativa originária da 

propriedade intelectual é: será que esse modelo de proteção, via patente, concebido 

no século XV para potencializar os lucros em um processo inicial de produção 

rudimentar ainda é o mais eficiente no cenário pós-pandemia da 

contemporaneidade? Outra questão igualmente relevante é: o cenário daquela época 

era muito mais local do que universal/global. O que foi pensado a partir de uma 

perspectiva local pode ser a pedra angular para consolidar uma proteção de patentes 

em um cenário globalizado em que os desafios são muito mais transindividuais? 

 Esses questionamentos emergem neste momento, entretanto, eles são objeto 

de aprofundamento na segunda parte deste trabalho, visto que a análise dos 

fundamentos da proteção dos direitos de propriedade intelectual ainda está 

incompleta. É evidente que a gestão do conhecimento evoluiu. Mas, o fundamento 

continua o mesmo, qual seja o dinheiro. É de fundamental importância dar 

continuidade à linha do tempo, analisando-se a expansão da proteção do 

conhecimento para os demais países, como Inglaterra, França, Estados Unidos; 

assunto a seguir abordado. 

 A partir do start provocado pela Lei Veneziana de Patentes, as demais nações 

foram estabelecendo suas normas domésticas de proteção do conhecimento, como 

foi o caso da Inglaterra, que instituiu sua lei de patentes em 1624. Os Estados Unidos 

da América, que promulgaram o Ato de Patentes, em 1790, o mesmo acontecendo na 

Assembleia Nacional Revolucionária da França, em 1791. Essa convergência de 

interesses nos países com protagonismo global, mesmo naquela época, culminou 

com Convenção de Paris, em 1883, e Convenção de Berna, em 1886 (WIPO, 2004). 

 Embora a Convenção de Paris e a Convenção de Berna tenham basicamente 

sua formação no mesmo período, qual seja, os anos 1880, não se pode dizer o 

mesmo das suas origens e dos seus fundamentos. Enquanto a Convenção de Paris 

tem seus desdobramentos por força da pressão dos industriários na manutenção do 

poder nas mãos da indústria dos países em franco desenvolvimento (OLWAN, 2013), 

a Convenção de Berna tem suas raízes nos grupos dos intelectuais daquela época 
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que viam suas obras literárias sendo reproduzidas e comercializadas, principalmente 

na América. 

 O que separou as duas convenções, portanto, foram os direitos por elas 

protegidos. Paris protegeu os direitos industriais, fruto da hard Science, fundado na 

solução de um problema real da sociedade; Berna teve como foco as criações 

literárias ou artísticas, o que eram considerados direitos suaves, de inspiração da 

alma, na visão alemã (KUR e DREIER, 2012). 

 Apesar das diferenças conceituais, as duas convenções têm um ponto 

convergente, ambas têm como objetivo proteger o vínculo entre o autor e a obra. 

Entenda-se, caso a obra seja industrial, a proteção está sob a jurisdição da 

Convenção de Paris. Se o vínculo criado for entre autor e obra de cunho literário, 

artístico e científico, a proteção é fundada na Convenção de Berna.  

 Comparando-se o artigo 2 (1) da Convenção de Paris com o artigo 5 (1) da 

convenção de Berna clarificada está a diferença: 

 

Artigo 2 (1) Convenção de Paris: Os nacionais de qualquer país da União2 devem, 

no que diz respeito à proteção da propriedade industrial, gozar em todos os 

outros países da União das vantagens que as respectivas legislações concedem 

ou, em seguida, concedem aos nacionais; tudo, sem prejuízo dos direitos 

especialmente previstos nesta Convenção. Consequentemente, eles devem ter a 

mesma proteção que o último, e o mesmo recurso legal contra qualquer violação 

dos seus direitos, desde que as condições e formalidades impostas aos 

nacionais são cumpridas (OMPI, 1998, p. 4). 

... Artigo 5 (1) Convenção de Berna: Os autores devem gozar, em relação às obras 

para as quais estão protegidas ao abrigo da presente Convenção, em países da 

União que não sejam o país de origem, os direitos que as respectivas legislações 

fazem agora ou, em seguida, concedem aos seus nacionais .... (OMPI, 1980, p. 

34) (sem grifo no original) 

 

 Analisando-se de todos os ângulos, o que se percebe é a proteção do 

conhecimento sui generis, seja ele industrial, literário ou científico. Fica evidente que 

                                                     
2 O termo União designa a comunidade de membros da Convenção (Paris). 
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se tratou de um movimento liderado por nações que detinham as estruturas 

tecnológicas e econômicas daquela época. Esse modelo foi desenvolvido para 

proteger interesses econômicos e não interesses humanitários. O cenário daquela 

época demandava protagonismo acirrado entre os impérios, como é o caso do 

próprio Império Alemão, de Guilherme I (SARLET; GODOY, 2021). 

Para Okediji (2003, p. 39), esse foi um movimento liderado pelos países 

colonizadores, que forjaram um aparato jurídico colonial, em que o conhecimento 

estava protegido e fixado sob a soberania dos países europeus, desdobrando-se aos 

países colonizados apenas a exploração das riquezas naturais e mão-de-obra. 

Segundo ela: 

 

A lei de propriedade intelectual não era apenas uma parte incidental do aparelho 

jurídico colonial, mas uma técnica central na superioridade comercial procurada 

pelas potências europeias em suas interações entre si em regiões além da 

Europa. O primeiro período de contato europeu através do comércio com os 

povos não europeus foi assim caracterizado predominantemente pela extensão 

das leis de propriedade intelectual às colônias para fins associados geralmente 

com as estratégias coloniais globais de assimilação, incorporação e controle. 

Também foi caracterizado por esforços para garantir interesses econômicos 

nacionais contra outros países europeus em territórios coloniais (OKEDIJI, 2003, 

p. 39). 

 

Olwan (2013, p. 39), vai além, para ele, o artigo 2 da Convenção de Paris 

consolidou a denominada cláusula colonial, que assim estabelecia: 

 

... os nacionais de qualquer país da União, no que diz respeito à proteção da 

propriedade industrial, gozam, em todos os outros países da União, das 

vantagens que as respectivas legislações concedem ou, em seguida, concedem 

aos nacionais; tudo, sem prejuízo dos direitos especialmente previstos nesta 

Convenção. Consequentemente, devem ter a mesma proteção que a última, e o 

mesmo recurso legal contra qualquer violação de seus direitos, desde que sejam 

cumpridas as condições e formalidades impostas aos nacionais ... (OLWAN, 

2013, p. 39) 
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Essa estratégia perversa de condicionamento do desenvolvimento à remessa 

do lucro ao colonizador não tem mais espaço nos dias atuais. Entretanto, o modus 

operandi continua, fruto das amarras arquitetadas pelos países ricos em produção 

intelectual. Embora a problemática tenha sido objeto de debates em diversos 

períodos como na Convenção de Paris em 1900 (Bruxelas), em 1911 (Washington), 

em 1925 (Haia), em 1934 (Londres), em 1958 (Lisboa), em 1967 (Estocolmo) e, 

finalmente, em 1979 (OLWAN, 2013), os argumentos dos países em desenvolvimento 

não tiveram o efeito almejado. 

A economicidade dos direitos de propriedade intelectual, ora principiada, 

cristalizou a valoração jurídica e econômica do conhecimento. Essa racionalidade 

possibilitou a análise jurídica pura, sem contar as externalidades dessa política de 

desenvolvimento, em que a propriedade intelectual é vista para cumprir preceitos 

econômicos e não humanitários (SOUZA, 1977 apud DEL MASSO, 2013, p. 28). 

Segundo Bagnoli (2009), nessa perspectiva, os direitos de propriedade 

intelectual foram abarcados pelo Direito Econômico, que consolidou a ideia de lucro 

sobre os inventos e inovações. Essa prática foi amplamente divulgada e 

recepcionada, principalmente pelos Estados Unidos da América (EUA). 

Pressionado pela indústria farmacêutica, os EUA, com o objetivo principal de 

garantir um padrão de proteção da propriedade intelectual mais elevado e 

potencializar os lucros sobre a exploração de patentes farmacêuticas (SORG, 2009), 

forjaram uma estratégia, até então inovadora, política e comercialmente, que foi a 

criação da Organização Mundial do Comércio (OMC), durante a Rodada Uruguai, em 

1994. 

Dessa junção de interesses geopolíticos, nasceu o Agreement on Trade-

Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS). Em linhas gerais, o Acordo 

englobou as Convenções de Paris e Berna e instituiu jurisdição sobre os direitos de 

propriedade intelectual, possibilitando sanções econômicas a quem violasse direitos 

de propriedade intelectual (WIPO, 2017). 

 Essa estratégia de elevar o nível de proteção possibilitou a ampliação em 

escala, a percepção dos lucros pelos países ricos em tecnologia, principalmente os 

EUA, pois, obrigou os países em desenvolvimento a aceitar, mesmo que em 

desvantagem as patentes estrangeiras em território nacional. Essa estratégia 
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americana não foi aleatória. Em 1994 o protagonismo global americano estava 

consolidado, assim permanecendo até os dias atuais, conforme série histórica 

apontada no quadro 1. 

 

Quadro 1 – Número de patentes domésticas, estrangeiras, exportadas e PIB dos 
EUA, no período de 2010 a 2019 

 
 

ANO PATENTES 
DOMÉSTICAS 

PATENTES 
ESTRANGEIRAS 

PATENTES 
EXPORTADAS 

PIB 
US$ 

2010 107.792 111.822   83.083  
2011 108.626 115.879   93.443 17.099,71 

2012 121.026 132.129 108.091 17.484,37 
2013 133.593 144.242 110.569 17.806,45 

2014 144.621 156.057 110.033 18.243,06 
2015 140.969 157.438 116.100 18.768,63 

2016 143.723 159.326 133.367 19.062,77 
2017 150.949 167.880 134.808 19.485,39 

2018 144.413 163.346 144.667 20.055,79 
2019 167.115 187.315 142.529 20.523,81 

Fonte: WIPO (2019) 

 

 Ao se comparar esses números de patentes domésticas, estrangeiras e 

exportadas dos EUA com países em desenvolvimento, como o Brasil, Argentina e 

México, por exemplo, percebe-se esse domínio tecnológico, conforme quadro 2. 

 

Quadro 2 – Número de patentes domésticas, estrangeiras e patentes exportadas 
pelo Brasil, Argentina e México, no período de 2010 a 2019 

 
 

ANO PATENTES 
DOMÉSTICAS 

PATENTES 
ESTRANGEIRAS 

PATENTES 
EXPORTADAS 

 BRA AR MEX BRA AR MEX BRA AR MEX 
2010 314 211 229 2.937 1.155 9.170 492 104 195 

2011 380 224 245 3.059 1.067 11.240 567 112 233 
2012 365 208 290 2.465 724 12.068 662 146 381 

2013 385 228 312 2.587 1.069 10.056 856 182 514 
2014 374 265 305 2.375 1.095 9.514 940 142 478 

2015 460 214 410 2.951 1.345 8.928 924 161 487 
2016 533 201 423 3.662 1.678 8.229 932 176 527 

2017 714 176 407 4.736 2.126 8.103 914 178 689 

2018 1.066 129 457 8.900 1.396 8.464 910 161 712 
2019 906 165 438 10.041 2.012 8.264 947 203 707 

Fonte: WIPO (2019) 

 



 

218 | Evolução histórica e legislative dos direitos de propriedade intelectual 

 

 Analisando-se o desenvolvimento tecnológico dos EUA, constata-se um 

equilíbrio interno e externo do País.  Isso significa que a Nação é capaz de se manter 

de pé, soberana, mesmo se, porventura, os demais países não produzirem 

conhecimento a contento. Caracterizada está a sua Soberania Tecnológica, pois o 

País produz e exporta tecnologia. Esse domínio é constante e crescente.  Em 2010, 

eram 107.792 patentes domésticas, 111.822 estrangeiras em solo americano e, 

83.083 exportadas. Esse protagonismo se manteve ao longo do período até o ano de 

2019, em que o País deteve 167.115 patentes domésticas, 187.315 estrangeiras em 

solo nacional e, quase dobrou o seu domínio para as demais nações, fechando a série 

histórica com 142.529 patentes. Importante ressaltar que esse domínio do 

conhecimento resulta em incremento do PIB, conforme figura 2. 

 

Figura 2 – Correlação entre proteção do conhecimento e PIB dos EUA no período 
2011 a 2019 

 
 

 
Fonte: Elaborado pelos autores, com base nos dados de WIPO (2019). 

 

 Observando o quadro 2, é possível constatar que existe uma sincronicidade 

entre produção do conhecimento e incremento do PIB, pois ambos se 

retroalimentam. O País produz tecnologia, usa essa tecnologia internamente, exporta 

produtos com valor agregado e, ainda exporta tecnologia e know-how aos demais 

países, principalmente os países em desenvolvimento, que acabam ficando reféns 

desse modelo de desenvolvimento colonizador. Consequentemente, ao obter lucro 
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com a venda da sua tecnologia e, amparada pelo Acordo TRIPS, o País tem condições 

de investir em mais infraestrutura de pesquisa e desenvolvimento para manter sua 

hegemonia tecnológica. Esse ciclo se repete constantemente, assim como o ciclo de 

dependência dos países pobres também, conforme se pode constatar observando-

se o quadro 2. 

 O pico de desenvolvimento de conhecimento doméstico do Brasil se deu em 

2018, onde o País produziu 1.066, Argentina 129 e México 457. Enquanto isso, os EUA 

produziram 144.413 patentes domésticas. Como se não bastasse o pífio indicador 

(1.066 patentes domésticas), o Brasil, no mesmo ano ainda abrigou 8.900 patentes 

estrangeiras, ou seja, uma equivalência de 1 patente doméstica para 8 estrangeiras. 

 A correlação entre propriedade intelectual e PIB não acontece de forma 

satisfatória. No período de 2011 a 2019, o PIB pouco alterou, de US$ 2,900.93 (2011), 

para 3,092.22 (2019); Argentina e México também seguiram a tendência de 

estagnação e atraso tecnológico, característica dos países em desenvolvimento. 

Argentina tinha US$ 959.49 (2010), rompeu a barreira da casa dos US$ 1,000,00 no 

período de 2011 até 2018, porém, regrediu novamente para US$ 990.18 em 2019. O 

México ficou estável na casa dos US$ 2,000.00 no período de 2010 a 2019, sendo 

respectivamente US$ 2,032.75 e 2,519.16. Em suma, pouco conhecimento, PIB 

estagnado. 

No campo de exportações de conhecimento, o cenário também é desfavorável 

ao Brasil. O País consegue ter números mais positivos que a Argentina e o México, 

166 e 712 patentes exportadas, respectivamente. Porém, comparando-se com os 

EUA, trata-se de uma luta inglória. Somente em 2018 os Estados Unidos exportaram 

144.667 patentes. Esse cenário é similar nas demais nações desenvolvidas, como 

Alemanha, França, Japão, Inglaterra. 

 E quais são as áreas em que esse protagonismo global se consolida? Segundo 

dados de Wipo (2020), o investimento em hardware e equipamentos eletrônicos para 

tecnologia de informação e comunicação lideram com 23,5% dos investimentos, 

seguido pelo setor de produtos farmacêuticos e biotecnologia, com 18,8%, e, 

automóveis, com 15,5% de investimentos. 

 A partir da análise dos dados até agora apresentados é possível traçar 

algumas hipóteses referentes ao cenário global de enfrentamento da pandemia do 
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Coronavírus e sua correlação entre os direitos de propriedade intelectual das vacinas 

versus a carência de potencialidade tecnológica para a descoberta de novas vacinas 

no universo dos países em desenvolvimento. E mais, o que será dos países em que 

os indicadores de propriedade intelectual sequer aparecem no cenário de 

competitividade. É o que se pretende debater no próximo tópico. 

 

Os novos contornos dos direitos de Propriedade Intelectual em um cenário pós-

pandemia do Coronavírus 

 

 Após uma breve explanação sobre os direitos de propriedade intelectual, que 

obviamente não teve a intenção de esgotar o assunto, visto tratar-se de instituto 

profundamente enraizado nos ordenamentos jurídicos das nações desde o 

surgimento dos povos; o que se pretendeu na primeira parte foi analisar os direitos 

de propriedade intelectual a partir dos principais tratados internacionais que 

norteiam o assunto a partir das Convenções de Paris e Berna, dos anos de 1800, até 

o Acordo TRIPS, em vigor a partir de 1994. Feito isso, passa-se a uma análise crítica 

dessa base jurídica, para verificar se essas normas de cunho internacional ainda 

possuem a devida eficácia jurídica e social que se espera delas e, se essa eficácia é 

justa, tendo em vista que foram concebidas pelas nações desenvolvidas para 

perpetuar o seu domínio perante os países em desenvolvimento. 

 O raciocínio ora proposto, leva em consideração o teor da necessidade 

humana em relação às invenções ou inovações. Explica-se: a patente de invenção 

ou inovação de um novo tipo de motor de carro tem a mesma relevância para a 

sobrevivência da espécie humana do que a criação de uma nova vacina? E mais, em 

se tratando de investimentos, ou negociações entre nações desenvolvidas e em 

desenvolvimento, a negociação em torno dos direitos de propriedade intelectual deve 

seguir os mesmos parâmetros nas duas situações propostas? A ponderação de 

valores humanos está intrínseca nessas duas negociações? 

 Levando-se em consideração que os países ricos destinam 18,8% dos 

investimentos em pesquisa e desenvolvimento de produtos farmacêuticos e 

biotecnologia, pode-se concluir que destinarão boa parte dos recursos para a 

descoberta de vacinas de combate ao Coronavírus, bem como também de suas 
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variantes, seguindo a tendência traçada inicialmente no século XV, conforme 

apontado no início desse estudo, na figura 1, qual seja a recompensa financeira ao 

autor pela invenção ou inovação. 

 Entretanto, é de capital importância, nessa análise temporal, tecnológica e 

econômica compreender a perspectiva da evolução dos direitos de propriedade (não 

a intelectual, propriamente dita, mas, os direitos de propriedade privada). A 

propriedade privada inicialmente concebida a partir da Revolução Francesa do 

século XVIII, teve contornos de direitos fundamentais de primeira dimensão, fundada 

em um Estado Liberal. Nessa primeira leitura, a sua natureza jurídica foi de moldura 

de direitos civis individuais e, naquela época já tinha críticos, dentre eles PROUDHON 

(1975, p. 33), que assim compreendeu: 

 

A propriedade, diz M. Hennequin, é o princípio criador e conservador da 

sociedade civil ... A propriedade é uma das teses fundamentais sem as quais as 

explicações que se pretendem novas não teriam podido alcançar-se tão cedo; 

porque, é preciso nunca o esquecer e é importante que o publicista e o homem 

de Estado estejam seguros disso: é da questão de saber se a propriedade é o 

princípio ou o resultado da ordem social, se é preciso considerá-la como causa 

ou como efeito, de que depende toda a moralidade e, por isso mesmo, toda a 

autoridade das instituições humanas. (sem destaque no original) 

 

 Ora, se mesmo no nascimento do direito civil de propriedade privada, pedra 

angular dos movimentos revolucionários da França dos anos 1700-1800 já se 

criticava as bases sociais dos direitos de propriedade, o que se pode esperar da 

análise desses direitos no século XXI, em que a concentração de riquezas está cada 

vez mais consolidada nas mãos dos países desenvolvidos? A diferença é que a 

propriedade privada (tangível) da atualidade foi ampliada para os direitos de 

propriedade intelectual (intangível), porém, muito mais valiosa. Entretanto, as 

picuinhas em relação à propriedade privada eram bem menos complexas. O que se 

debatia no século XVIII eram questões triviais como, por exemplo, se as “coisas” que 

estavam sobre o solo compunham a propriedade privada. Encontra-se esse debate 

em CONDORCET (1797), relatando uma audiência na Corte de Paris, em cujo 
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processo se debatia direitos de propriedade sobre objetos em solo do proprietário de 

terras. 

 Ao citar que a lei humana somente pode ser válida se estiver em sintonia com 

as necessidades humanas Pin e Almeida (1834), lança o debate sobre o limite dos 

direitos de propriedade privada e sua função humana. Dois séculos depois, esse 

debate ainda permanece, como é o caso dos direitos fundamentais/humanos às 

vacinas. 

 Esse argumento é corroborado por Lamennais (2019), ao traçar as seis 

condições para a consolidação de uma sociedade: 1) diversidade biológica, 2) 

variedade de áreas ocupadas, 3) união espontânea dos seres humanos no lugar 

escolhido, 4) permanência no lugar escolhido, 5) harmonia entre os indivíduos, e, 6) 

solidariedade do grupo. 

 Os fundamentos desse autor do século XVIII permanecem válidos na 

contemporaneidade, destacando-se a sexta condição por ele estabelecida - a 

solidariedade do grupo. Esse debate já havia sido iniciado por Grotius (1625), que 

defendia a existência de um direito natural universal (e não particular, de cunho 

racionalista), reconhecendo, assim, que suas normas decorrem de princípios 

inerentes ao ser humano, qual seja, a solidariedade do grupo de seres humanos. 

 Os argumentos dos doutrinados citados ecoaram e continuam a ecoar até os 

dias atuais. Na linha temporal, essa evolução se deu em momentos distintos. A 

compreensão da função social da propriedade privada foi sendo forjada ao longo dos 

séculos, sendo o seu cume no Século XX, influenciada pelas Constituições Federais 

do México de 1917 e de Weimar (Alemanha), de 1919 e, das políticas fundadas na 

filosofia do Estado Social, que nos EUA foi implantada na administração de Roosevelt 

dos anos 1940, via New Deal; na França pela Welfare State; e, no Brasil por Getúlio 

Vargas, nos anos 1940 (SARLET; GODOY, 2021). 

 Ora, quais são os argumentos do Estado Social? Quais suas bases jurídicas e 

filosóficas? Essas questões podem ser respondidas por Finnis; em suas palavras 

precisas lecionou: 

 

O propósito, de acordo com a justiça, da propriedade privada é dar ao possuidor 

o uso primário e a fruição dela e de seus frutos (incluindo aluguéis e lucros), pois 
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é essa disponibilidade que intensifica sua autonomia razoável e estimula sua 

produtividade e proteção. Mas, além de uma medida e grau razoável de tal uso 

para as necessidades suas e de seus dependentes ou copossuidores, ele 

mantém o resto de sua propriedade e de seus frutos como parte (de acordo com 

a justiça, se não de acordo com a lei) do estoque comum. Em outras palavras, 

além de um certo ponto, o que estava disponível em comum, mas que foi com 

justiça tornado privado para o bem comum, torna-se novamente, de acordo com 

a justiça, parte do estoque comum; embora apropriado a seu gerenciamento e 

controle, agora não é para seu benefício privado, mas é mantido por ele 

imediatamente para o benefício comum (como Aristóteles disse mais 

concisamente) (FINNIS, 2007, p. 171-172). (Sem destaque no original). 

 

 Deste primeiro trecho pode-se extrair o argumento da função social da 

propriedade a partir da manutenção do uso primário, porém, com desdobramentos 

de interesses comuns. Ele ainda abre e fecha o ciclo do raciocínio argumentando que, 

em suas palavras, algo estava disponível, tornado privado e, novamente, por justiça 

torna-se comum de novo. Fecha o ciclo. Ora, mesmo que essa técnica de abordagem 

tenha sido construída a partir do entendimento sui generis de direitos de propriedade 

privada, nada impede que seja expandido aos direitos de propriedade intelectual 

sobre vacinas. Deste modo, o ciclo tem início com as descobertas de vacinas pelos 

países desenvolvidos com o objetivo de aferir lucro sobre elas (tornando-as 

privadas), então, por justiça social, uma parte desse conhecimento pode tornar-se 

comum novamente e ser direcionado aos países em desenvolvimento. 

 Ora, pode-se argumentar: mas, essa cláusula de exceção foi contemplada no 

Acordo TRIPS, ao estabelecer a possibilidade de “licença compulsória”, prevista nos 

§§ 2º e 3º, do artigo 27, in verbis: 

 

Art. 27. Matéria patenteável. 1 ... 2. Os Membros podem considerar como não 

patenteáveis invenções cuja exploração em seu território seja necessário evitar 

para proteger a ordem pública ou a moralidade, inclusive para proteger a vida ou 

a saúde humana, animal ou vegetal ou para evitar sérios prejuízos ao meio 

ambiente, desde que esta determinação não seja feita apenas por que a 

exploração é proibida por sua legislação. 3. Os Membros também podem 



 

224 | Evolução histórica e legislative dos direitos de propriedade intelectual 

 

considerar como não patenteáveis: a) métodos diagnósticos, terapêuticos e 

cirúrgicos para o tratamento de seres humanos ou de animais; ... (WIPO, 2017). 

(Sem destaque no original). 

 

 Não há dúvida sobre a possibilidade de licença compulsória no âmbito da 

Corte Internacional da OMC, com base no artigo 27. Entretanto, esse processo é 

complexo e exige autorização e análise das situações para a autorização. São 

questões que envolvem não somente argumentos jurídicos, como também 

interesses econômicos dos 164 países signatários do Acordo. 

O que se pretende apontar neste artigo é a necessidade de solidificação da 

natureza jurídica dos direitos de propriedade intelectual em relação às vacinas de 

combate ao Coronavírus, como direito social, contemplado na sua gênese. Nesse 

diapasão, em casos de descoberta de novas vacinas por países desenvolvidos, 

automaticamente já se estaria direcionando uma parte do lote fabricado aos países 

em desenvolvimento a preços acessíveis, a exemplo do que já ocorreu em outras 

situações, como o Sofosbuvir no Brasil. Em 2014, foi lançado em nível global ao custo 

de US$ 84,000.00 para tratamento de doze semanas. Entretanto, a própria empresa 

anexou um licenciamento voluntário com onze parceiros indianos, autorizando a 

produção e comercialização ao custo simbólico de US$ 840.00 (qual seja, 100 vezes 

a menos), direcionada a um grupo de países previamente definidos (FIOCRUZ, 2021). 

Esse é um exemplo de ação de exceção que poderia ser convertida em regra geral.  

Finnis (2007, p. 171-172), ainda argumenta que essas ações humanitárias 

podem ser difundidas de diversas maneiras, quando aponta: 

 

A partir desse ponto, o possuidor tem, de acordo com a justiça, deveres não de 

todo diferentes daqueles de um trustee - nas leis inglesas. Ele pode cumprir com 

esses deveres de variadas maneiras - investindo seus superavits na produção de 

mais bens para posterior distribuição e consumo; dando emprego remunerado a 

pessoas que procuram trabalho; por meio de doações ou empréstimos a 

hospitais, escolas, centros culturais, orfanatos etc.; ou diretamente ajudando os 

pobres (Finnis, 2007, p. 171-172). (Sem destaque no original) 
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 Finalmente, fechando o ciclo de raciocínio, o autor ainda chama a atenção 

para a importância do Estado Social na indução e monitoramento desse processo. 

Segundo ele “a autoridade pública pode corretamente ajudá-los a fazê-lo criando e 

implementando esquemas de distribuição, e.g., por meio de tributação 

‘redistributiva’, para propósitos de ‘bem-estar social’”, ou por uma medida de 

expropriação (Finnis, 2007, p. 171-172). 

 Esses argumentos, juntos, podem consolidar uma nova perspectiva jurídica, 

uma nova moldura das relações jurídicas e comerciais que norteiam a complexa rede 

de processos produtivos que resultam na possibilidade de oferta de novas vacinas 

para a sociedade internacional. O desafio global é imenso e as consequências na 

tomada de decisão de implantação de políticas públicas baseadas em uma 

geopolítica excludente terá proporções inimagináveis. 

 A título ilustrativo, desde 31 de julho de 2020, em Genebra, Suíça, está 

acontecendo uma negociação global para consolidar o Compromisso de Mercado 

Avançado COVAX (AMC) da Gavi. Trata-se de um acordo “guarda-chuva” com 

objetivo de disponibilizar vacinas para prevenção contra a COVID-19 a 92 países de 

economias de baixa e média renda, sendo que desse montante, 78 já manifestaram 

interesse por escrito e aguardam as primeiras doses. Segundo o Conselho de Gavi, 

trata-se de um processo tão severo de negociações que se compara apenas ao 

ocorrido durante a Segunda Guerra Mundial. A ação é necessária para proteger 

economias pobres e emergentes (GAVI, 2020) 

 Para a classificação dos 92 países nos três níveis: baixa renda, renda média 

baixa e adicional ida elegível, o Gavi usou os dados do Gross National Income (GNI) 

do Banco Mundial de 2018 e 2019. A distribuição ficou assim consolidada: a) Baixa 

renda: Afeganistão, Benim, Burkina Faso, Burundi, República Centro-Africana, Chade, 

Congo, Dem. Rep., Eritreia, Etiópia, Gâmbia, Guiné, Guiné-Bissau, Haiti, Coreia, 

Representante Popular de Dem; b) Renda média baixa: Angola, Argélia, Bangladesh, 

Butão, Bolívia, Cabo Verde, Camboja, Camarões, Comores, Congo, Rep. Côte d'Ivoire, 

Djibouti, Egito, Representante Árabe, El Salvador, Eswatini, Gana, Honduras, Índia, 

Indonésia, Quênia, Kiribati, República Quirguiz Lao PDR, Lesoto, Mauritânia, 

Micronésia, Fed. Sts., Moldávia, Mongólia, Marrocos, Mianmar, Nicarágua, Nigéria, 

Paquistão, Papua Nova Guiné, Filipinas, São Tomé e Príncipe, Senegal, Ilhas Salomão, 
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Sri Lanka, Sudão, Timor-Leste, Tunísia, Ucrânia, Uzbequistão; e c) Adicional ida 

elegível: Dominica, Fiji, Granada, Guiana, Kosovo, Maldivas, Ilhas Marshall, Samoa, 

Santa Lúcia, São Vicente e Granadinas, Tonga, Tuvalu. 

O Brasil aderiu ao grupo de interesses, juntamente com Andorra, Argentina, 

Armênia, Austrália, Botsuana, Canadá, Chile, Colômbia, Croácia, República Tcheca, 

República Dominicana, Estônia, Finlândia, Grécia, Islândia, Iraque, Irlanda, Israel, 

Japão, Jordânia, Kuwait, Líbano, Luxemburgo, Maurício, México, Mônaco, 

Montenegro, Nova Zelândia, Macedônia do Norte, Noruega, Palau, Portugal, Catar, 

República da Coreia, San Marino, Arábia Saudita, Seychelles, Cingapura, África do Sul, 

Suíça, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido, Venezuela. 

 O que une todos esses países? A luta pela vida de seus cidadãos, das pessoas 

que habitam as suas fronteiras, sejam elas de quais nacionalidades forem. É o 

princípio da solidariedade humana em sua mais pura manifestação. São interesses 

primários e secundários que podem ser compreendidos a partir de Renato Alessi 

apud Fiorillo (2012). Os interesses públicos primários devem coincidir com os 

interesses da própria população, como os direitos individuais, as políticas públicas 

de saúde, educação, seguridade social, desenvolvimento urbano etc., que justificam 

a própria estrutura administrativa do Estado, subdivida em áreas, como: Fazenda, 

Meio Ambiente, Educação, Assistência Social, dentre outras. Neste momento, todos 

os interesses são convergentes em uma só direção, a sobrevivência da espécie 

humana e o modelo de Estado e democracia que foi construído ao longo das 

civilizações. 

 Para os novos desafios futuros é necessário a adoção de novas práxis, visões 

inovadoras de geopolítica e, sem dúvida a compreensão de que no estágio atual de 

um mundo pós-pandemia, as cláusulas de barreira dos direitos de propriedade 

intelectual precisam evoluir, assim como os direitos de propriedade privada 

evoluíram. Pensar em direitos de propriedade intelectual de segunda e terceira 

dimensão pode ser uma saída para problemas complexos em relação aos direitos de 

vacinas. Pode-se adaptar a teoria de Heath (2005), que credita o desenvolvimento de 

Veneza a partir da invenção dos direitos de patente. Seu argumento é de que mesmo 

em economia de mercado, ainda assim a presença do Estado é de fundamental 

importância.  
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 Segundo o relatório do Índice Global de Inovação de 2020, publicado por 

UNIVERSIDADE CORNELL, INSEAD E OMPI (2020), o cenário atual aponta estar 

dividido em quatro grupos das dez economias mais bem classificadas: economias 

de alta renda (i), composto de 49 países ao total; economias de renda média-alta (37 

países) (ii); economias de renda média-baixa (29 países) (iii); e, economias de baixa 

renda (16 no total) (iv).  

 No primeiro grupo, alta renda, estão assim distribuídos (por ordem de 

desenvolvimento): Suíça, Suécia, Estados Unidos da América, Reino Unido, Holanda, 

Dinamarca, Finlândia, Cingapura, Alemanha, e República da Coreia. Pertencentes ao 

segundo grupo, renda média-alta, estão: China, Malásia, Bulgária, Tailândia, 

Romênia, Federação da Rússia, Montenegro, Turquia, Maurício e, Sérvia; no terceiro 

grupo, renda média-baixa, os dez primeiros são: Vietnã, Ucrânia, Índia, Filipinas, 

Mongólia, República da Moldávia, Tunísia, Marrocos, Indonésia e, Quênia. 

Finalmente, as de maiores economias do quarto grupo, baixa renda, são: República 

Unida da Tanzânia, Ruanda, Nepal, Tajikistão, Malaui, Uganda, Madagascar, Burquina 

Fasso, Mali e Moçambique. 

 Nem todos esses países que aparecem nos grupos de renda média-alta detêm 

um sofisticado sistema de proteção de conhecimento e tampouco número elevado 

de patentes, como é o caso de Malásia, que detém os direitos em torno de 2.000 

patentes e Tailândia, com um número em torno de 6.000 patentes, e estão no mesmo 

grupo da China, uma gigante que detém 1.440.000 patentes espalhadas pelo mundo. 

 O mundo globalizado pós-pandemia exigirá uma gestão de interesses 

geopolíticos conflitantes e irregulares, em que nem sempre o desenvolvimento 

humano será a base. A gestão global de vacinas terá que ser conduzida por políticas 

globais mais humanitárias e menos capitalistas, afinal o que está em jogo é a 

dignidade humana e o processo de retomada do crescimento econômico e social de 

nações que ainda engatinham nesse novo modus operandi de economias em que o 

conhecimento científico, cristalizado nos direitos de propriedade intelectual ditam as 

regras. Não se pode esperar que a OMC, que aplica o Princípio da Territorialidade 

como meio de barreira tecnológica possa conduzir esse processo, sem pender para 

o lado do mercado. Esse desafio humanitário está em mãos erradas, por assim dizer. 
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 O foco na humanidade pode ser distorcido pelas cifras dos investimentos em 

P&D, principalmente do setor privado que, no cenário pretérito da pandemia, nos anos 

até 2018, mostra uma fotografia econômica da inovação global. Segundo dados da 

Universidade Cornell, Insead e OMPI (2020), somente em 2018, as 2.500 maiores 

empresas privadas investiram 823 bilhões de euros em P&D, o que representou um 

aumento de 8,9% em relação ao ano de 2017. Essas empresas representam 90% das 

atividades de P&D no mundo. 

 Se por um lado, a previsão do Fundo Monetário Internacional (FMI) é de 

encolhimento do PIB global, por outro, a necessidade de sobrevivência ditará o ritmo 

da inovação dos países desenvolvidos. Ainda no campo das especulações, pois os 

dados ainda estão sendo trabalhados, mas, o que já está sendo divulgado demonstra 

a força da inovação em saúde. Para ampliar seu potencial de investigação no 

combate à COVID-19, a França anunciou um aumento de 25% de P&D, o que equivale 

a 5 bilhões de euros. A Alemanha está no segundo pacote de estímulo à inovação. 

Os valores são da ordem de 50 bilhões de euros para P&D no combate à COVID-19. 

Os valores dos EUA e China ainda estão em aberto, mas, pode-se esperar montantes 

que pareiam França e Alemanha. 

 Nessa geografia flutuante da inovação, em que gigantes emergem como 

China, Índia, ao lado de aspirantes como Vietnã e Filipinas, o panorama global pode 

trazer surpresas. Só não se pode esquecer, que a China não tem respeitado o Acordo 

TRIPS em muitos aspectos, principalmente na pirataria de produtos eletrônicos, e, 

suspeita-se, em muitos casos da prática da biopirataria junto aos países ricos em 

biodiversidade, como o Brasil. 

 

Considerações finais 

 

A inquietação resultante desse trabalho girou em torno das questões 

norteadoras propostas, às quais, pretendeu-se responder durante a investigação. É 

de capital importância lembrar que são temas que envolvem mais do que 

conhecimento para respondê-las. Os desafios alcançam uma vertente geopolítica de 

difícil solução, pois envolve um grupo forte de países desenvolvidos que detêm o 

poder intangível sobre os demais, por meio das patentes. 
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Na primeira seção foi traçado um panorama histórico e legislativo dos direitos 

de propriedade intelectual em que as indagações iniciais foram: os direitos de 

propriedade intelectual das vacinas de combate ao Coronavírus devem prevalecer 

totalmente frente às demandas gigantescas oriundas dos países em 

desenvolvimento? Quais são os novos contornos que devem ser levados em 

consideração em relação à manutenção desses direitos por parte da comunidade 

internacional? Se tudo no mundo mudou, não seria o momento oportuno para rever 

algumas normas de direito internacional que regem os direitos de propriedade 

intelectual pela descoberta ou aperfeiçoamento de vacinas? 

A resposta ao primeiro questionamento é construída em âmbito de acordo 

internacional junto à OMC. Entende-se que esses direitos de propriedade do 

conhecimento que resultam em vacinas não podem sofrer barreiras jurídicas e 

econômicas radicais. Há que se descobrir novos arranjos para que os direitos 

humanitários e sociais tenham lugar nessas negociações. O mundo não é mais o 

mesmo e, dificilmente voltará a sê-lo. A pandemia trouxe novos arranjos sociais, 

trabalhistas, produtivos, educacionais, enfim, em todas as esferas das relações 

individuais e sociais. Os direitos de propriedade intelectual devem se adequar à nova 

realidade da comunidade internacional. 

Em relação às respostas aos questionamentos da segunda seção, em que se 

põe em dúvida a adequação social e humanitária do modelo de proteção da 

propriedade intelectual, concebido no século XV ainda teria espaço no cenário pós-

pandemia da contemporaneidade. Ficou evidente neste estudo que a distância 

percorrida pelos direitos de propriedade intelectual desde o século XV, passando 

pelos séculos XVI, XVII, XVIII, XIX, XX até chegar ao século XI permaneceu fundada 

no mesmo Princípio da Territorialidade e da Onipresença do Autor. Se até os direitos 

de propriedade privada evoluíram para contemplar a função social da propriedade 

privada (segunda dimensão), tornou-se uma questão de sobrevivência da espécie 

humana a evolução doutrinária e legislativa dos direitos de propriedade intelectual, 

notadamente, para propor novos contornos que possam forjar uma nova dimensão 

a esses direitos, qual sejam, os direitos de propriedade intelectual de segunda 

dimensão.  
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8. Complexidade do sistema de jurisdições múltiplas que envolvem a proteção da 

Propriedade Intelectual na União Europeia: um desafio a mais devido à pandemia da 

Covid-19 

 

Introdução 

 

Este trabalho tem como motivação compreender os direitos de propriedade 

intelectual na Europa e seus desdobramentos envolvendo um possível direito global 

de propriedade intelectual. Trata-se de uma investigação desafiadora, considerando 

que a Europa adotou o Sistema de Jurisdição Múltipla, pois envolve o Sistema 

Tradicional de Proteção, as denominadas leis nacionais (ou patentes tradicionais ou 

domésticas), que, por força dos acordos firmados com a Organização Mundial do 

Comércio (OMC), via Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property 

Rights (Acordo TRIPS), impõem aos países a obrigatoriedade do cumprimento das 

Convenções de Paris, Berna e Roma. Como se não bastasse, os países signatários 

do Tratado de Fundação da União Europeia (TFUE), ainda devem seguir as rígidas 

regras de proteção do conhecimento da União Europeia (EU) e da Jurisdição do 

Acordo sobre um Tribunal Unificado de Patentes, sob a jurisdição do Tribunal Federal 

de Patentes (TFP) e do Tribunal Federal da União Europeia (TFUE). 

Pela via administrativa, a investigação tem como objeto a gestão 

administrativa das patentes em solo europeu. Trata-se de uma seara em igual nível 

de complexidade, vez que existem instâncias que se sobrepõem como é o caso dos 

sistemas locais de proteção, ou seja os Institutos Nacionais de Propriedade 

Industrial (INPIs), que cada país europeu tem para o depósito de patentes em 

território local; e o Escritório Europeu de Patente (EPO), com as suas cinco unidades 

espalhadas pela Europa: Munique, Haia, Berlim, Viena e Bruxelas, que possibilita o 

requerimento da Patente Unitária ou Patente europeia com efeito unitário, que é uma 

patente europeia concedida pelo EPO sob as regras e procedimentos estabelecidos 

da Convenção Europeia de Patentes, à qual, a pedido do proprietário da patente, é 

dado efeito unitário para o território dos países participantes do regime de Patentes 

Unitárias. A Patente Unitária coexistirá com patentes nacionais e com patentes 
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europeias clássicas ou domésticas, quais sejam, aquelas depositadas em seus 

Institutos Nacionais de Propriedade. 

Como se não bastasse todo esse sistema complexo de jurisdição múltipla, e 

administração multifacetada, emergiram problemas relacionados à crise provocada 

pela pandemia da COVID-19. Como se percebe, tanto na instância administrativa, 

quanto na judicial, a complexidade é uma característica da proteção da propriedade 

intelectual na Europa.        

Deste modo, este trabalho tem como objetivos investigar a complexa teia 

jurídico-administrativa que norteia o Sistema de Jurisdição Múltipla da Europa, bem 

como as instâncias administrativas multifacetadas de propriedade intelectual da 

Europa. A partir desse objetivo geral, o trabalho apresenta os desafios e as propostas 

em relação a uma possível vacina global de combate a COVID-19, apontando o 

entendimento dos principais atores envolvidos nesse processo, Estados-membros, 

setor farmacêutico, pesquisadores, terceiro setor e sociedade. 

Para atingir os objetivos propostos, adotou-se o método hipotético-dedutivo 

combinado com o método dialético, envolvendo as áreas das ciências jurídicas e 

econômicas: a) Identificar a propriedade intelectual nos tratados internacionais e 

como ela é classificada, principalmente no âmbito da Organização Mundial do 

Comércio (OMC)/Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property 

Rights (Acordo TRIPS), Organização Mundial de Propriedade Intelectual (WIPO), 

Tratado de Fundação da União Europeia (TFUE) e da Comunidade Europeia (CE) e, do 

Tribunal Federal de Patentes (TFP); b) verificar se esse Sistema de Jurisdição 

Múltipla está consolidada na EU e, quais os desafios encontrados para sua 

efetivação; c) analisar a evolução dos direitos de propriedade privada que norteiam 

a propriedade intelectual, e sua correlação com os novos desafios de uma 

propriedade intelectual global (ou da sua renúncia), em relação aos direitos de 

vacinas contra a COVID-19 na Europa; e, identificar e apontar lacunas, críticas e  

possíveis alternativas para solucionar eventuais divergências entre essas duas 

formas de propriedade (privada e intelectual), que possam resultar em novos 

contornos jurídicos menos excludentes e mais justos, inclusive para os países 

pobres e em desenvolvimento da própria Europa, bem como dos demais países. 
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 Espera-se que o trabalho possa colocar o debate em pauta, principalmente, 

levando-se em consideração que os laboratórios mais ricos do mundo estão em solo 

europeu e, as políticas públicas referentes aos direitos de propriedade intelectual que 

forem traçadas lá, podem comprometer o restante dos países do mundo, 

principalmente os pobres ou em desenvolvimento, como o Brasil. 

 

O novo cenário global pandêmico da Covid-19 

 

 A pandemia da COVID-19 levou a morbidade e a mortalidade a todos os 

continentes, independentemente do nível de desenvolvimento, assim como também 

das classes sociais das populações. As consequências foram em todas as áreas da 

sociedade contemporânea, desde bloqueios econômicos, restrições de direitos 

fundamentais como a liberdade de locomoção, liberdade comercial e, até mesmo a 

liberdade de usar ou não máscara (JOHANSEN e NOHYNEK, 2021). 

 A partir de janeiro de 2020, quando se teve conhecimento do início da 

pandemia, houve uma busca sem precedentes por vacinas. A título de ilustração, no 

início de 2021, mais de dez fabricantes já tinham a aprovação de uso emergencial e 

comercialização de vacinas, pela Agência Europeia de Medicamentos (EMA) ou pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS). Em abril de 2021, a OMS publicou a lista 

contendo 276 nomes de vacinas de diversos laboratórios, sendo que deste total, 92 

em estágio de testes de ensaios clínicos avançados (fases 1 e 2). Desse total, 

somente quatro recebem, nesse período, a autorização da EMA para comercialização 

condicional da União Europeia (UE) (JOHANSEN e NOHYNEK, 2021). 

 Segundo Bellino (2021), a EMA é uma das agências mais rigorosas do mundo 

para a aprovação do uso de vacinas contra a COVID-19. São aplicados controles 

rigorosos para identificar os níveis de qualidade adequados, segurança 

recomendada para a obtenção da licença de comercialização de vacinas. Para a 

eficácia pontual da vacina foi estabelecido pelo menos o limite de 50%, com um limite 

inferior do intervalo de confiança de 95% > 20% (sendo o ideal maior que 30%). Tudo 

isso com acompanhamento de dois meses para um relatório conclusivo pela EMA. 

 Ainda, segundo a mesma autora, na União Europeia, os esforços foram 

direcionados para a imunização os trabalhadores da área da Saúde e, 
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posteriormente, ampliada aos demais grupos prioritários, como idosos acima de 65 

anos, hipertensos, doentes renais crônicos, grávidas e assim sucessivamente. Essa 

tendência de imunização foi adotada pelos demais países, como Inglaterra, Israel, 

Estados Unidos da América, Itália, dentre outros.  

 A urgência pela busca de vacinas demonstrou o quanto é frágil o sistema de 

conservação da vida humana no Planeta. Por outro lado, essa mesma busca 

demonstrou um cenário de unificação global de nações na busca pela sobrevivência 

da espécie humana. Não restam dúvidas da gravidade sanitária, humanitária e 

econômica da situação. Entretanto, para além das questões relacionadas às 

descobertas das vacinas, a pandemia da COVID-19 desnudou uma situação jurídica 

emergente: os direitos de propriedade intelectual das vacinas. É uma batalha 

desigual. Por um lado, países ricos com um poderoso núcleo de conhecimento 

formado pelas melhores universidades, capacidade instalada laboratorial dos 

centros de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), indústria farmacêutica com 

equipamentos de última geração e com os cientistas mais capacitados do Planeta. 

Por outro lado, países que eram pobres e mal tinham condições de manter as suas 

parcas produções de insumos e materiais de primeira necessidade, nesse novo 

cenário, a desigualdade está já na largada da corrida (pela busca da vacina). 

 Burki (2021) ilustra bem essa situação de desigualdade humanitária, citando 

o caso da África Ocidental. Em fevereiro de 2021 Gana recebeu 600 mil doses da 

vacina Oxford-AstraZeneca e a Costa do Marfim, 500 mil doses. É de fundamental 

importância ressaltar que essa ação humanitária somente foi possível graças ao 

esforço em conjunto do consórcio COVAX Facility, formado pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS), GAVI Alliance, e, a Coalizão para Inovações em Preparação 

para Epidemias1, cujo objetivo é garantir a imunização igualitária no mundo. 

 No entanto, essa ação, mesmo significativa não é o suficiente, nem naquela 

época tampouco no futuro próximo, visto que a demanda é gigantesca, vinda de 

outros países da África como também de outros, na Ásia, nas Américas e, mesmo 

dentro do União Europeia, onde também existem países pobres, mesmo sendo 

                                                     
1 A Coalition for Epidemic Preparedness Inovation (CEPI), em inglês, é uma organização filantrópica 
global, formada pela união entre organizações públicas, privadas, filantrópicas e da sociedade civil, 
lançada em Davos, em 2017. O propósito da organização é desenvolver vacinas para conter futuras 
epidemias. A partir de https://cepi.net. 
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europeus. A perspectiva da COVAX é de entregar mais de 2 bilhões de doses de 

vacinas até o final de 2021. Desse total, em torno de 1,3 bilhão de doses serão 

destinadas a 92 países considerados de banda e média rendas. Esse esforço 

conjunto foi assunto do G7, em reunião virtual de fevereiro de 2021. Dessa reunião 

surgiram iniciativas humanitárias de diversos países, como Canadá, França, Noruega 

e Reino Unido. Somente os EUA prometeram US$ 4 bilhões para os próximos dois 

anos. Mesmo com aceno positivo das nações mais ricas do mundo, o desafio ainda 

é enorme. Muitos países dependem exclusivamente dessa ação do COVAX. Segundo 

estimativas da OMS e da UNICEF, esse número chega a 2,5 bilhões de pessoas 

espalhadas por 100 países do mundo (BURKI, 2021). 

 Dentre os desafios humanitários, outros ainda estão surgindo e podem 

comprometer as atuais instâncias legislativas e econômicas que norteiam o sistema 

jurídico, em âmbito global, como é o caso dos direitos de propriedade intelectual das 

vacinas. Tema do próximo tópico. 

 

Gênese dos direitos de Propriedade Intelectual da Europa 

 

 Na Europa, os direitos de propriedade intelectual foram forjados a partir da 

iniciativa de três países: Alemanha, França e Itália. Esses direitos podem ser 

divididos em duas categorias básicas: direitos de autor e direitos de propriedade 

industrial. Esse regime jurídico originário foi replicado nos demais países da Europa, 

assim como também serviram de inspiração aos legisladores dos demais 

continentes, dentre eles as Américas. Nas palavras de Tafforeau; Monnerie e Kpolo 

(2014, p. 333), a propriedade industrial pode ser assim entendida: “La propriété 

industrielle est l’ensemble des règles juridiques relatives aux dessins et modèles 

industriels, aux brevets d’invention, aux marques et aux appellations d’origine et 

indications de provenance2”. (Sem destaque no original). 

Quanto à patente, os autores a definem como: Le brevet d’invention est le titre, 

délivré par l’État ou un organisme international, conférant à l’inventeur ou à ses 

                                                     
2 Em tradução livre: Propriedade industrial é o conjunto de normas jurídicas relativas a desenhos 
industriais, patentes, marcas e denominações de origem e indicações de procedência. 
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ayants droit un monopole d’exploitation temporaire sur une invention3 (TAFFOREAU; 

MONNERIE e KPOLO, 2014, p. 372). 

 Na França, berço da Convenção de Paris de 1883 para proteção dos direitos 

industriais (OMPI, 1998), diferentemente do Brasil, adotou-se um Código de 

Propriedade Intelectual. Le Code de la propriété intelectuelle dedica sua segunda 

parte (Livros IV a VII) à salvaguarda dos direitos de propriedade privada intangíveis, 

fruto da engenhosidade humana nas áreas do comércio e indústria. O Livro IV está 

dedicado à organização administrativa e profissional, dentre eles l’Institut National 

de la Propriété Industrielle, criado em 1951, equivalente ao Instituto Nacional de 

Propriedade Intelectual (INPI), no Brasil. 

 Além do l’Institut National, a França ainda conta com o Office européen des 

brevets (OEB), que será objeto de estudo ainda neste artigo. 

 A Alemanha, terra da Convenção de Berna de 1886 de proteção dos direitos 

autorais (OMPI, 1980) não codificou os direitos de propriedade intelectual. Os 

alemães optaram por leis infraconstitucionais esparsas, assim como o Brasil. 

Entretanto, na organização judiciária consta um Tribunal de Patentes. No 

Patentgerichts alemão, criado em 1976, são dirimidos conflitos que no Brasil seriam 

solucionados por um juiz de primeiro grau (GERMANY, 1976). 

 Segundo Sarlet (2021), a Alemanha iniciou seu processo de proteção da 

propriedade intelectual no projeto da Assembleia Nacional Constituinte da 

Constituição Imperial da Igreja de São Paulo (CISP), fruto dos debates do Parlamento 

de Frankfurt, em 1848. A CISP não vingou, fruto da recusa do imperador Otto von 

Bismarck em reconhecer uma constituição forjada pela sociedade civil. Somente a 

partir de 1871 a propriedade intelectual ganhou status constitucional, com a 

promulgação da Constituição Imperial Alemã (CIA). Permaneceu na Constituição de 

Weimar de 1919, no artigo 158, até os dias atuais pela Lei Fundamental de 1945, que 

criou o Tribunal Federal de Patentes (Bundespatentgericht), ou (TFP), fundado em 

1961, com sede em Munique. 

                                                     
3 Na Língua Portuguesa: A patente de invenção é o título, concedido pelo Estado ou por organismo 
internacional, que confere ao inventor ou a seus sucessores titulares o monopólio temporário de 
exploração de uma invenção. 
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 Quanto à Itália, foram os italianos que inventaram o conceito de patente, por 

meio da Lei de Patentes de Veneza, em 1474, para proteger o conhecimento dos 

artesãos, principalmente, na produção do vidro, um dos principais produtos daquela 

época (ALFRED, 2012). Ao longo dos séculos a Itália consolidou um sofisticado 

sistema jurídico de proteção dos direitos de propriedade intelectual distribuídos em 

166 textos legislativos em vigor, em que são protegidos desde os níveis elementares 

da propriedade industrial, como patentes, modelo de utilidade e desenhos industriais, 

bem como os direitos autorais, até os acordos internacionais junto à Organização 

Mundial do Comércio (OMC). Nessa mesma linha de proteção seguem a Espanha, 

com 125 leis e regulamentos, Bélgica, com 90 textos normativos, Holanda, Bélgica, 

Suíça, enfim, todos os países da União Europeia (WIPO, 2021). 

 Percebe-se pela análise dessa amostra de países, que cada um deles, à sua 

maneira, foram consolidando seu sistema de proteção interno, é claro alinhados à 

Organização Mundial do Comércio. Entretanto, esse modus operandi de proteção 

estava alinhado a uma perspectiva pretérita da pandemia. 

 O Sistema pretérito de proteção era fundamentado no direito de barreira, em 

que o Estado, por meio da patente impõe uma barreira de proteção daquela invenção 

ou inovação, sem computar as externalidades, tampouco a função social da patente, 

como apontado em Tafforeau; Monnerie e Kpolo (2014, p. 372): 

 

La protection juridique de l’innovation participe de l’idée même du progrès. Le 

droit résultant du brevet sur une invention constitue toutefois un monopole qui 

restreint par définition la circulation des connaissances techniques et du 

commerce industriel. Aussi, cette réservation est-elle conçue de manière plus 

stricte que d’autres monopoles de la propriété intellectuelle, que ce soit dans 

l’accomplissement des formalités par lesquelles elle s’acquiert, la durée de 

protection, le contenu du droit d’exploitation ou son opposabilité aux tiers 4 

(TAFFOREAU; MONNERIE e KPOLO, 2014, p. 372) (Sem destaque no original) 

                                                     
4 Em português: A proteção legal da inovação faz parte da própria ideia de progresso. No entanto, o 
direito decorrente da patente de uma invenção constitui um monopólio que, por definição, restringe a 
circulação do conhecimento técnico e do comércio industrial. Além disso, essa reserva é concebida 
de forma mais estrita do que outros monopólios de propriedade intelectual, seja no cumprimento das 
formalidades pelas quais é adquirida, no prazo de proteção, no conteúdo do direito de exploração ou 
na sua oponibilidade a terceiros 
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Essa ausência de preocupações em relação à função social das patentes na 

Europa tem seus fundamentos na história da formação da própria proteção do 

conhecimento. Em 1793, período de positivação dos direitos de propriedade 

intelectual na França, a preocupação estava no direito de reprodução que abrangia 

escritos de todos os tipos, música, pintura e desenhos. Mas o legislador achou por 

bem prever uma legislação especial para desenhos, sob pressão da indústria da seda 

em Lyon. A lei de 18 de março de 1806 organizou seu processo no tribunal industrial 

de Lyon, então em toda a França. Ao longo do século 19, as leis de propriedade 

artística eram consideradas aplicáveis apenas à arte "nobre". Havia, portanto, dois 

regimes separados para dois tipos de objetos artísticos; em suma, uma direita em 

duas velocidades (ou dois pesos, duas medidas). Portanto, houve a necessidade de 

formulação da proteção dos direitos sobre o desenho industrial, pelo fato de a lei de 

1793 ser considerada inaplicável à arte industrial. Era a sua única proteção 

(TAFFOREAU; MONNERIE e KPOLO, 2014). 

 Para Lèvêque e Ménière (1998), a propriedade intelectual se aplica às criações 

da mente. 

Seu arcabouço legal protege, na forma de direitos, marcas exclusivas e 

transferíveis, inovações técnicas, bancos de dados, obras literárias, musicais ou 

cinematográficas e até variedades de plantas. Cada uma dessas criações está 

sujeita a legislação específica, a que se denomina regime jurídico da propriedade 

intelectual. Para o economista, a lei de propriedade intelectual responde a dois 

imperativos: estimular a inovação e facilitar o comércio.  

A lei de propriedade intelectual alcança um compromisso entre dois objetivos 

de eficiência econômica. Alcançar a chamada eficiência estática requer que os 

recursos sejam alocados de forma que o excedente total seja maximizado. Esse 

excedente é formado pelo lucro dos produtores - medido pela área entre o preço e o 

custo marginal - e ganho do consumidor - medido por área entre a curva de demanda 

e o preço. Eficiência dinâmica refere-se à melhoria e renovação ao longo do tempo 

de técnicas de produção e bens. É o resultado de investimentos dedicados à P&D 

(LÈVÊQUE e MÉNIÈRE, 1998). Clara está a estratégia de utilizar os direitos de 

propriedade intelectual como instrumento de produção de riquezas. Trata-se de um 
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processo de formações complexas que foi se consolidando ao longo dos séculos, 

conforme a própria Europa foi se fortalecendo.  

 Todo esse sistema de proteção evoluiu (ou se complicou?) com a assinatura 

com a criação do Sistema de Patente Unitária (EPO, 2020c) da União Europeia, fruto 

do Acordo sobre um Tribunal Unificado de Patentes (UPC, 2012), que culminou com 

a criação do Escritório Europeu de Patentes (European Patent Office), ou EPO (UNIÃO 

EUROPEIA, 2021) e do Tribunal Unificado de Patentes (Unified Patent Court - UPC) 

(UPC, 2012), temas que estão abordados no próximo tópico. 

 

O Escritório Europeu de Patentes (European Patent Office – EPO) e o Sistema de 

Múltipla Jurisdição da União Europeia 

 

O Escritório Europeu de Patentes (European Patent Office), ou EPO, é uma 

instância em nível de União Europeia. A União Europeia é formada por 27 países: 

Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, 

Eslovênia, Espanha, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Holanda, Hungria, Irlanda, 

Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Polônia, Portugal, República Tcheca, 

Romênia e Suécia. É um tratado fundado no Princípio do Livre Comércio de 

Mercadorias, que tenta tornar livre o comércio de mercadorias dentro dos países 

signatários (UNIÃO EUROPEIA, 2021; COMUNIDADE EUROPEIA, 2016). 

Como nem todos os países da Europa aderiram à União Europeia, o EPO é uma 

instância que fornece procedimento uniforme de aplicação que permite aos 

empreendedores patentear suas invenções nos 38 países europeus signatários do 

Acordo sobre um Tribunal Unificado de Patentes (UPC, 2012), assinado pelos 

Estados-membros da Organização Europeia de Patentes (OEP), que são: Albânia, 

Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, Croácia, República Tcheca, Dinamarca, Estônia, 

Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia, Irlanda, Itália, Letônia, 

Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Mônaco, Holanda, Macedônia do Norte, 

Noruega, Polônia, Portugal, Romênia, San Marino, Sérvia, Eslováquia, Eslovênia, 

Espanha, Suécia, Suíça, Turquia e Reino Unido. Ou seja, ele é um instrumento da 

Organização Europeia de Patentes. Portanto, o EPO é um instrumento de 

consolidação das patentes em nível da União Europeia, destinado a fazer o link entre 
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os empreendedores e os países da União Europeia signatários da Convenção 

Europeia de Patentes (EPC) (EPO, 2020b). 

O empreendedor que tenha interesse em explorar determinado mercado na 

União Europeia, pode se dirigir a um dos representantes cinco EPOs existentes, 

Munique, Haia, Berlim, Viena e Bruxelas, sendo Munique e Haia os dois maiores. No 

final de 2020, 3.579 funcionários (56% do total) trabalhavam em Munique, enquanto 

havia 2.536 (40% do total) em Haia. O serviço também é oferecido pela Internet, no 

portal de cada um dos cinco EPOs. 

Nesse caso ele poderá requerer a denominada Patente Unitária ou Patente 

europeia com efeito unitário, que é uma patente europeia concedida pelo EPO sob as 

regras e procedimentos estabelecidos da Convenção Europeia de Patentes, à qual, a 

pedido do proprietário da patente, é dado efeito unitário para o território dos países 

participantes do regime de Patentes Unitárias. A Patente Unitária coexistirá com 

patentes nacionais e com patentes europeias clássicas ou domésticas, quais sejam, 

aquelas depositadas em seus Institutos Nacionais de Propriedade Industrial (INPIs) 

(EPO, 2020c). 

Deste modo, o empreendedor poderá escolher em um universo de até 38 

países europeus para explorar comercialmente suas patentes. O EPO é um gigante 

internacional. Para se ter uma ideia do volume de trabalho realizado, segundo 

indicadores do Relatório Social Anual 2020 (EPO, 2020a), no final de 2020, 4.295 

funcionários trabalhavam como examinadores ou membros de Câmaras de Recurso 

no EPO. Os demais estavam apoiando diretamente o processo de concessão de 

patentes como oficiais de formalidades ou estavam envolvidos em outras atividades, 

como serviços jurídicos, recursos humanos, compras e gestão de instalações. 

Para solucionar conflitos envolvendo disputa por direito de patentes, foi criado 

o Tribunal Unificado de Patentes (Unified Patent Court - UPC), que é um novo tribunal 

pan-europeu comum aos Estados-membros signatários do Acordo sobre um 

Tribunal Unificado de Patentes, criado em fevereiro de 2013. Atualmente, são 24 

países signatários, dentre eles, Alemanha, França e Reino Unido. O UPC tem 

competência exclusiva para a resolução de disputas em relação tanto às patentes 

clássicas europeias quanto às futuras patentes unitárias. Trata-se de um Tribunal 

descentralizado de primeira instância, com divisões locais e regionais nos Estados-
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membros e uma divisão central com sede em Paris e seções em Londres e Munique, 

e um Tribunal de Apelação comum com sua sede no Luxemburgo (UPC, 2012). 

É de fundamental importância não confundir o UPC com o Tribunal de Justiça 

da União Europeia (TJUE), criado em 1952, com sede em Luxemburgo, para garantir 

que o direito europeu seja interpretado e aplicado da mesma forma em todos os 

países da União Europeia e, garantir que as instituições e os países da União Europeia 

respeitem o direito europeu (TJUE, 2021). 

O TJUE também é acionado para dirimir conflitos entre particulares, empresas 

ou organizações, que porventura tenham seus direitos violados, dentre eles os 

direitos de propriedade intelectual. No geral, as demandas são para interpretação de 

legislação, isso devido ao complexo sistema legislativo que engloba a legislação 

nacional, assim como também a legislação da União Europeia. Quando ocorrem 

conflitos entre essas duas instâncias, o TJUE é o local para nivelar as decisões. A 

Corte também é invocada para anular atos legislativos europeus, advindos de países 

que criam leis que violam tratados da União Europeia ou direitos fundamentais, 

dentre outras. Esses são denominados litígios de múltiplas jurisdições (TJUE, 2021). 

Cita-se algumas Jurisprudências do TJUE para ilustrar a complexidade 

dessas demandas. Em 10 de março de 2015 o Tribunal de Apelação de Bruxelas, 

Bélgica, foi acionado para resolver um conflito envolvendo a AstraZeneca versus 

Teva Pharma Bélgica. A lide versava sobre processo paralelo e auxílio provisório. O 

juiz que ouviu o pedido de auxílio provisório referiu-se à presunção refutável de que 

uma patente é válida e observou ainda que a revogação de uma patente europeia em 

outras jurisdições não dá origem a uma presunção de invalidez para a parte belga da 

patente. Como medida provisória, o juiz ordenou a retirada das versões genéricas da 

quetiapina de liberação sustentada (EPO, 2017). 

O Tribunal Federal de Patentes da Suíça recebeu um recurso em 11 de 

fevereiro de 2015 para invalidar um pedido de patente. O requerente estava buscando 

um alívio provisório com base em sua patente para formulações de liberação 

sustentada de quetiapine. O réu se opôs que a patente era inválida. O Tribunal 

observou que já havia sido revogada em processos sobre o mérito na Alemanha, 

Inglaterra, Espanha e Holanda, bem como em processos de auxílio provisório na 

Itália. Somente na Áustria um Tribunal – da mesma forma em processo de auxílio 
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provisório – considerou que a evidência de sua invalidez era insuficiente (TJUE, 

2021). 

A Corte suíça considerou que a revogação da patente por cinco tribunais 

europeus foi suficiente por si só para estabelecer prima facie que a objeção de 

invalidez do réu foi bem fundamentada (ver decisão do Supremo Tribunal Federal de 

11 de novembro de 2004, BGE 4P.89/2004). Poderia ter recusado o pedido de auxílio 

provisório apenas com base nisso, mas decidiu obter o parecer de um juiz técnico no 

interesse de lidar diligentemente com o caso. Tendo analisado as sentenças 

proferidas no exterior, a Corte concluiu que os tribunais alemães, ingleses, espanhóis, 

holandeses e italianos tinham razões sólidas para revogar a patente, enquanto o 

raciocínio do tribunal austríaco não era persuasivo. Por conseguinte, recusou a 

solicitação do requerente em sua totalidade (TJUE, 2021). 

Em 1 de julho de 2016 o Tribunal Distrital de Paris julgou o caso Mylan versus 

AstraZeneca. A AstraZeneca foi a proprietária da patente europeia 0907364 para uma 

formulação sustentada de quetiapina composta por um agente de gelagem, e seu 

uso no tratamento de estados psicóticos em humanos. Ações judiciais para a 

revogação da patente já haviam sido trazidas em vários outros países, e na maioria 

dos casos havia sido revogada por falta de novidade inventiva (BE, DE, ES, TI, NL e 

Reino Unido). O Tribunal considerou que a abordagem de solução de problemas não 

era a única, mas apenas uma das várias formas possíveis de avaliar se uma patente 

envolvia uma novidade que possa ser considerada invenção (TJUE, 2021). 

A proposta de reformulação do problema técnico da AstraZeneca (como 

sendo desenvolver uma droga antipsicótica eficaz para humanos, em vez de 

desenvolver uma formulação de liberação sustentada para quetiapina) foi projetada 

para fazer com que a formulação de liberação sustentada alegada pareça inventiva, 

ampliando artificialmente o escopo do problema. Documentos disponíveis antes da 

data de prioridade da patente, em qualquer caso, mostraram que a fabricação e o uso 

de quetiapina para tratar esquizofrenia em humanos já eram conhecidos, incluindo a 

patente europeia 0240228, que indiscutivelmente protegia quetiapine como uma 

nova droga antipsicótica atípica. Assim, a proposta de reformulação do problema 

pela AstraZeneca foi redundante, uma vez que um tratamento antipsicótico eficaz 

baseado em quetiapina já havia sido conhecido na data prioritária. O Tribunal então 
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se voltou para definir a pessoa qualificada e descobriu que poderia ser uma equipe 

chefiada por um farmacêutico e um médico. Qual deles estava no comando havia 

sido discutido longamente pela AstraZeneca, mas o Tribunal não considerou isso 

relevante (TJUE, 2021). 

O Tribunal considerou que era óbvio que essa pessoa qualificada da arte 

anterior considerasse o uso de uma formulação de liberação sustentada para 

quetiapina e que os estudos forneceram todas as informações necessárias para 

chegar prontamente a esse resultado, garantindo uma liberação controlada da 

substância ativa em quantidades suficientes, em particular usando uma matriz 

baseada em hidrogel. Por fim, uma vez que os usos terapêuticos inesperados 

alegados pela AstraZeneca não haviam sido mencionados na especificação da 

patente como um objetivo ou um problema a ser resolvido, e na ausência de qualquer 

evidência de que fossem atribuíveis à formulação de liberação sustentada descrita 

na patente, não poderiam ser consideradas para estabelecer passo inventivo na data 

prioritária. A Corte finalmente revogou a parte francesa da patente (TJUE, 2021). 

 Deste modo, como o UPC ainda encontra dificuldades políticas para iniciar a 

sua atuação (jurisdição), o TJUE tem sido a instância para solucionar os conflitos 

envolvendo, também, os direitos de propriedade intelectual. A dificuldade inicial de 

implementação do UPC tem sido a demora na ratificação dos países signatários do 

Acordo sobre um Tribunal Unificado de Patentes (UPCA), assinado pelos 24 países 

em 2013 e, com previsão de ratificação de, pelo menos 13 países, em 2014. Porém, o 

peso maior recai sobre os países que detém o maior número de patentes depositadas 

nos EPOs da Europa: Alemanha, França e Reino Unido. Em 23 de junho de 2021 o 

Tribunal Constitucional Federal Alemão autorizou a Alemanha a participar do Acordo 

sobre a criação do Tribunal Unificado de Patentes, bem como do Protocolo sobre a 

Aplicação Provisória do UPCA. O próximo passo é a ratificação, que, deve acontecer 

em breve. Entretanto, só a Alemanha assinar a ratificação não será o suficiente, pois 

os dois países mais importantes ainda não assinaram, França e Reino Unido. As 

negociações continuam (TJUE, 2021). 

 Como se percebe, esse Sistema de Jurisdição Múltipla tornou a proteção dos 

direitos de propriedade intelectual na Europa um desafio político, técnico e 

econômico. São questões que envolvem a Soberania do Sistema Tradicional de 
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Proteção, as denominadas leis nacionais (ou patentes tradicionais ou domésticas), 

que, por força dos acordos firmados com a Organização Mundial do Comércio (OMC), 

via Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (Acordo 

TRIPS) (WIPO, 2017), impõem aos países a obrigatoriedade do cumprimento das 

Convenções de Paris, Berna e Roma. Como se não bastasse, os países signatários 

do Tratado de Fundação da União Europeia (COMUNIDADE EUROPEIA, 2016), ainda 

devem seguir as rígidas regras de proteção do conhecimento da União Europeia e da 

Jurisdição do Acordo sobre um Tribunal Unificado de Patentes. 

 Aplicando-se o raciocínio hipotético-dedutivo, podem-se esperar mais 

conflitos ainda, visto que a pandemia da COVID-19 desestabilizou as estruturas e 

funções jurídicas de praticamente todos os países, sejam eles ricos, pobres ou em 

desenvolvimento. Na Europa, assim como nos demais continentes, os indicadores a 

respeito do impacto da COVID-19 no Sistema de Proteção da Propriedade Intelectual 

dos Estados-membros ainda estão em construção nas instâncias administrativas 

como WIPO, EPO, bem como também no Sistema de Jurisdição Múltipla, 

representado pelo TJUE e do nascituro UPC. Entretanto, essas instâncias já 

produziram alguns indicadores, em que é possível traçar um panorama do que se 

pode esperar de impactos da COVID-19 em um futuro de médio e longo prazos, no 

tocante ao direito da propriedade intelectual em um cenário pós-pandemia. Tema 

que é tratado no próximo tópico. 

 

Sistema de jurisdições múltiplas e as complexas demandas contexto da pandemia 

da Covid-19 

 

 Pode-se iniciar a análise deste tópico a partir de Kinsella (2019), segundo o 

qual, a propriedade intelectual pode ser compreendida a partir de dois argumentos: 

naturalistas e utilitaristas. Os defensores da propriedade intelectual libertária 

tendem a compreendê-la como um direito natural (jusnaturalista). Portanto, as 

criações da mente têm direito à proteção assim como os bens materiais. Ambos são 

produto do trabalho e da mente. Por ter propriedade sobre o próprio trabalho, a 

pessoa tem o direito natural ao fruto de seu trabalho. Segundo esse ponto de vista, 
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assim como se tem direito às safras que se planta, também se tem direito às ideias 

e à arte que se produz. 

Segundo o autor, essa teoria se baseia na ideia de que se possui a propriedade 

de seu corpo e de seu trabalho e, portanto, de seus frutos, incluindo suas "criações" 

intelectuais. Um indivíduo cria um soneto, uma canção, uma escultura, usando sua 

própria obra e seu próprio corpo. Ele, portanto, tem o direito de "possuir" essas 

criações, porque elas resultam de outras coisas que ele "possui", como talento, 

criatividade, esforço. Existem também argumentos utilitaristas para a propriedade 

intelectual. O juiz federal Richard Posner é um proeminente defensor da propriedade 

intelectual utilitarista (embora não seja um libertário). Entre os libertários, o 

anarquista David Friedman analisa e parece endossar a propriedade intelectual por 

razões de "direito e economia", ou seja, uma estrutura institucional utilitária. O 

argumento utilitarista pressupõe que se deve escolher leis e políticas que maximizem 

"riqueza" ou "utilidade".  

Quando se trata de direitos autorais e patentes, a ideia é que mais "inovação" 

artística e inventiva corresponda, ou leve a, mais riqueza. Bens públicos e efeitos de 

carona reduzem a quantidade dessa riqueza abaixo de seu nível ideal, ou seja, inferior 

ao nível que seria alcançado se houvesse leis e tratamento adequado como da 

propriedade intelectual em livros escolares e de amplo acesso à sociedade. Assim, a 

riqueza é maximizada, ou, pelo menos, aumentada, ao conceder monopólios de 

direitos autorais e patentes que estimulam autores e inventores a inovar e criar 

(KINSELLA, 2019). 

Como bem ilustrado por Kinsella (2019), não existem caminhos outros que 

levem à compreensão política e legislativa dos direitos de propriedade intelectual, 

senão a partir de sua compreensão naturalista ou utilitarista. Se por um lado, na 

visão naturalista se tem o argumento de proteção da propriedade intelectual a partir 

da dignidade humana, do direito fundamental ao pensamento; por outro, ao 

reconhecer a propriedade intelectual a partir do utilitarismo, consequentemente, o 

caminho é direcionado a Mill (2005) e, ao Princípio da Felicidade Maior, de Bentham 

(1781). Ora, a decisão político-legislativa ora em debate, é: os direitos de propriedade 

intelectual serão norteados pelos direitos naturais ou pelos direitos utilitaristas? 

Deve prevalecer o Princípio da Felicidade Maior (social) ou o Princípio da 
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Onipresença do Autor e suas cláusulas de barreira, como princípios universais e, 

ainda o Princípio da Territorialidade em âmbito da União Europeia? 

Como apontado no primeiro tópico deste trabalho, a pandemia da COVID-19 

desnudou o abismo entre países ricos e países pobres e em desenvolvimento. A 

doença apenas agravou uma situação pretérita secular. Ao longo do último ano e 

meio, cientistas e pesquisadores de todo o mundo se empenharam no 

desenvolvimento de soluções para um dos maiores desafios de nosso tempo - e 

possivelmente de gerações recentes. Na verdade, a escala da pandemia COVID 19 

trouxe mudanças para a vida das pessoas de todos os continentes, 

independentemente do status de desenvolvimento dessas nações. 

O papel do EPO é de cientistas e pesquisadores, e de todos os 

empreendedores que procuram sofisticar seus processos de proteção dos direitos 

de propriedade intelectual na Europa. Durante a pandemia da COVID-19 esse desafio, 

que antes era grande, tornou-se gigante diante do cenário pós-pandemia. O EPO 

passou a ter papel significativo na disseminação do conhecimento também na área 

de gestão e sustentabilidade das empresas e dos próprios Estados-membros da 

União Europeia, como também daqueles países não signatários. Para atender 

demandas urgentes em relação à COVID-19, o próprio EPO teve que se adaptar às 

novas mudanças, assim como também solucionar seus próprios gargalos 

tecnológicos e de infraestrutura de teletrabalho. Dados do EPO (2021), indicam que 

no início da pandemia 1 em cada 4 funcionários não tinham infraestrutura de 

tecnologia da informação adequada para o teletrabalho, em nível de qualidade 

exigido pela gestão do EPO. Quanto aos examinadores de patentes, a pesquisa 

indicou que 50% dos profissionais precisaram de apoio psicológico para conseguir 

adaptar-se ao trabalho remoto. Tudo isso, levando-se em consideração que as 

demandas aumentaram para a equipe, tendo em vista a quantidade de pedidos de 

patentes durante a pandemia. 

Apesar das dificuldades percebidas, existe um elevado grau de flexibilidade da 

equipe do EPO às mudanças: 75% do pessoal está aberto a alguma forma de 

teletrabalho; cerca de 61% estariam interessados em aproveitar a oportunidade de 

trabalhar de um Estado-membro (34% dos não expatriados querem trabalhar em 



 
Guilherme Aparecido da Silva Maia | 249 

 

 

outra unidade do EPO). Isso demonstra o grau de comprometimento da equipe com 

a missão da Instituição (EPO, 2021). 

Embora as dificuldades administrativas sejam um desafio a ser superado, nem 

sempre isso acontece no campo dos conflitos de interesses das empresas no âmbito 

do mercado. Quando não é possível a via amigável, a busca pelo TJUE é a saída mais 

viável. Em levantamentos realizados pelo EUROLEX (2021), atualmente existem 158 

processos e 31 acórdãos da União Europeia. Desse total, 108 processos são do 

Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) e, 50 do Tribunal Geral (TG). Desse total 

de 158, 2 já são referentes às questões relacionadas à COVID-19. 

No primeiro processo, em recurso interposto em 30 de julho de 2021 (Processo 

T-464/21), Faller and Others versus Comissão da União Europeia, os recorrentes 

pedem ao Tribunal Geral a anulação de uma Decisão de Execução impugnada, 

incluindo as suas alterações e aditamentos. Os recorrentes apresentam os seguintes 

fundamentos aos seus pedidos: no primeiro fundamento; argumentam que a Decisão 

de Execução impugnada viola o artigo 2º, pontos 1 e 2, do Regulamento da Comissão 

Europeia nº 507/2006. O Regulamento (CE) nº 507/2006 da Comissão, de 29 de 

março de 2006, é relativo à autorização condicional de introdução no mercado de 

medicamentos para uso humano abrangidos pelo âmbito de aplicação do 

Regulamento (CE) nº 726/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho, publicado no 

JO 2006, L 92, p. 6. Argumentam que, pelo simples fato das crianças com uma 

infecção por SARS-CoV-2 apresentarem um risco nulo, não é possível estabelecer 

para crianças saudáveis qualquer relação risco/benefício positiva. A utilização da 

substância experimental assente em engenharia genética, violando assim 

gravemente o direito da União Europeia. Além disso, argumentam ainda, que a OMS 

e a União Europeia não apreciaram devidamente a situação de emergência no sentido 

de uma ameaça à saúde pública (EUROPEAN UNION, 2021). 

No segundo fundamento, os recorrentes argumentam que a Decisão de 

Execução impugnada viola o artigo 4º do Regulamento da Comunidade Europeia nº 

507/2006, devido: a) à inexistência de uma relação risco-benefício positiva previsto 

no artigo 1º, 28-A, da Diretiva 2001/83/CE (estabelece um código comunitário 

relativo aos medicamentos para uso humano, publicano no JO 2001, L 311, p. 67). 

Argumentam, ainda, a inexistência do requisito previsto no artigo 4º, nº 1, alíneas “b” 
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e “c”, do Regulamento CE nº 507/2006, pela não comprovação de eficácia do 

medicamento autorizado. Finalmente, os recorrentes argumentam que a decisão 

viola o Regulamento CE nº 1394/2007, relativo a medicamentos de terapia avançada; 

e, violação grave dos artigos 168 e 169, do Tratado de Fundação da União Europeia 

(TFUE), bem como os artigo 3º, 35º e 38º da Carta dos Direitos Fundamentais da 

União Europeia (EUROPEAN UNION, 2021). Como o processo ainda não chegou ao 

final, ainda não foi publicada a decisão final do TJUE. 

O segundo processo de nº T-677/20, do Tribunal Geral, versa sobre um 

conflito entre Ryanair e Laudamotion versus Austrian Airlines, os recorrentes alegam 

que a Corte deve anular a decisão de execução contestada, conforme 

complementado e alterado. Figuram no processo como interventores em apoio a 

Austrian Airlines, a República Federal da Alemanha e a República da Áustria. O pedido 

foi feito com fundamento no 263º do TFEU para a anulação da Decisão C (2020) 4684 

(final), de 06 de julho de 2020, sobre auxílios estatais nº SA57539 (2020/N) – Áustria 

– COVID-19 – Auxílio às Companhias Aéreas Austríacas. Esse processo chegou ao 

fim com o TJUE negando a ação, ordenando à Ryanair DAC e à Laudamotion GmbH 

que arquem com seus próprios custos e paguem os incorridos pela Comissão 

Europeia e, ainda, ordena que a República da Alemanha, a República da Áustria e a 

Austrian Airlaines que arquem com os seus respectivos custos (EUROPEAN UNION, 

2021). 

Analisando as duas decisões em que figuram questões relacionadas à COVID-

19, percebe-se que são lides econômicas. Até o momento deste trabalho, não 

emergiram questões sociais e humanitárias em âmbito de jurisdição do TJUE. 

Entretanto, pode-se concluir que essas demandas, em algum momento, chegarão à 

Corte. No momento, essa é uma preocupação das instâncias políticas.  

Segundo Cassier (2020), A União Européia, a União Africana, a OMS e vários 

atores importantes na saúde global se manifestaram para fazer uma futura vacina 

contra a COVID-19 (um bem público global). Ao desenvolver, juntos, uma vacina 

produzida em parceria com todos os países do mundo, o resultado seria a produção 

de um verdadeiro bem público global5. 

                                                     
5 Si nous arrivons ensemble à développer un vaccin produit par le monde entier, on pourra alors parler 
d’un véritable bien public mondial d’une importance unique pour notre siècle. Avec nos partenaires, 
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Entretanto, o autor esclarece que o desafio de uma vacina global esbarra no 

elemento lucro de mercado para a sua consolidação. Ele lembrou as polêmicas 

envolvendo as primeiras tentativas de socialização do combate ao da primeira 

versão da COVID-19, o então Sars cov 2. Houve uma disputa entre Estados Unidos e 

Alemanha em torno de uma oferta para adquirir uma promissora tecnologia de 

vacinas desenvolvida por uma start-up alemã, a CureVac, no valor de 1 bilhão de 

dólares, o que provocou uma reação da Alemanha e da União Europeia. A Alemanha 

estava disposta, em nome da crise sanitária global, apoiar os pesquisadores, a 

indústria nacional de tecnologia avançada, enfim toda a cadeia produtiva para 

consolidar o projeto. Entretanto, o projeto não avançou devido à oposição dos 

Estados Unidos, exatamente, por questões de domínio econômico (CASSIER, 2020). 

Outra polêmica envolveu a campeã farmacêutica francesa Sanofi que divulgou 

em meados de maio de 2020 que uma possível vacina da multinacional seria 

reservada como prioridade para o mercado americano, em virtude da ajuda pública 

que havia recebido do Departamento de Estado para saúde, e que apelou às 

instituições europeias para serem tão eficientes como as suas congéneres 

americanas. No mesmo período também se viu a capitalização de mercado de uma 

biotecnologia americana, Moderna, crescer exponencialmente, com a força de um 

primeiro ensaio clínico que mostrou que sua vacina havia produzido uma resposta 

imunológica promissora em 45 pacientes. O valor de mercado da Moderna subiu para 

US $ 30 bilhões, antes de cair hoje para US $ 22 bilhões. Isso é quase o dobro da 

capitalização da multinacional Biomérieux, uma empresa consolidada no mercado. 

Mas a Moderna era uma empresa de P&D sem nenhum produto comercializado (lucro 

líquido por ação era negativo), cuja capitalização é baseada em patentes, resultados 

de ensaios clínicos e no apoio das autoridades americanas. A promessa de 

conquistar um novo mercado para Sars cov 2 foi, portanto, singularmente valorizada 

(CASSIER, 2020). 

O desenvolvimento de uma possível vacina contra a COVID-19 é marcado pelo 

conflito entre as demandas do bem comum para combater uma pandemia e o 

capitalismo financeiro de farmacêuticas e biotecnológicas que pretendem reservar 

                                                     
nous parte naires engageons à la rendre disponible, accessible, abordable par tous (discurso (Pour 
une mobilisation mondiale contre le virus, République Française, 3 mai. 2020) (CASSIER, 2020, p. 1-2) 
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um enorme mercado potencial. O conflito não é novo, mas ganhou publicidade 

singular com a crise provocada pela doença e a urgência de desenvolver novas 

soluções de vacinas para controlar a pandemia. A novidade é que mobiliza novos 

atores na saúde global, a saber, múltiplas coalizões de paraestatais médicas e 

associações de pacientes muito ativas no campo da propriedade intelectual e os 

preços das tecnologias médicas desde HIV / AIDS, bem como também sindicatos 

industriais produtores de vacinas em países em desenvolvimento, como Índia, Brasil, 

Senegal, dentre outros. A China se tornou um importante ator nas indústrias de saúde 

e patentes médicas nos últimos 20 anos. A geografia do bem público global, portanto, 

tende a se expandir e se mover (CASSIER, 2020). 

As demandas e propostas de bens públicos globais para o combate e a 

prevenção da COVID-19 emanam de uma ampla gama de atores globais de saúde e 

governos de norte a sul do Planeta. Em 23 de março, o Presidente da Costa Rica e 

seu Ministro da Saúde pediram ao Diretor-Geral da OMS que criasse um pool de 

licenças voluntárias que reunisse todos os conhecimentos, tecnologias e direitos 

associados úteis para o combate à COVID-19. O pedido abrange não apenas 

patentes, mas também materiais biológicos, planos e modelos de dispositivos 

médicos, dados de ensaios clínicos, know-how, ou seja, todos os componentes 

necessários para reproduzir uma tecnologia. A OMS é responsável por desenvolver 

um contrato modelo para o compartilhamento dos direitos intelectuais associados. 

Essa é a tendência global (CASSIER, 2020). 

Embora seja tendência global, a busca pela socialização de patentes de 

vacinas contra a COVID-19 enfrenta desafios. A título de exemplificação desse 

emaranhado de embates políticos, ideológicos e econômicos entre nações, pode-se 

citar o embate entre os EUA e a International Federation of Pharmaceutical 

Manufacturers & Associations (IFPMA), com sede em Genebra. Bastou o Governo de 

Biden anunciar apoio a uma renúncia às patentes para vacinas Covid-19, para que a 

comunidade científica da Europa se pronunciasse. Segundo o IFPMA: 

 

Alors que la décision de l’administration américaine n’aborde pas les vrais défis 

de la vaccination du monde, l’industrie ne faiblira pas dans son engagement à 

fournir des vaccins et des produits thérapeutiques sûrs, efficaces et de qualité, 
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nous continuerons de ne négliger aucun effort pour intensifier davantage la 

fabrication de vaccins Covid-19, car personne n’est en sécurité tant que le monde 

entier n’est pas en sécurité. Le système international de propriété intellectuelle a 

donné aux entreprises la confiance nécessaire pour s’engager dans plus de 

200 accords de transfert de technologie pour étendre la livraison des vaccins 

Covid-19 sur la base de partenariats sans précédent entre les fabricants de 

vaccins des pays industrialisés et les fabricants de vaccins des pays en 

développement6 (J.M.M, 2021, p. 8) 

 

Fica clara a insatisfação da International Federation of Pharmaceutical 

Manufacturers & Associations (IFPMA) em relação à iniciativa dos EUA. Essa 

insatisfação rebateu também em Frédéric Collet, presidente da Les Entreprises du 

Médicament (LEEM), que em coluna do Jornal Le Monde declarou que a renúncia ao 

direitos de pantentes da COVID-19 não resolveria o desafio da produção em massa 

e ameaçaria a inovação no futuro; as chamadas estão crescendo para tornar esses 

produtos um bem público global, mas tal decisão teria consequências opostas 

àquelas desejadas, pois não permitiria acelerar e aumentar sua produção para 

disponibilizá-las mais rapidamente. Segundo ele,  pensar assim seria negar a 

complexidade do desenvolvimento da vacina como um produto de alta tecnologia; 

seria desautorizar a utilidade do marco regulatório da propriedade intelectual global. 

Ele argumenta, ainda, que a indústria farmacêutica multinacional já vem participando 

de ações humanitárias, como o Consórcio COVAX, lançado pela Organização Mundial 

da Saúde (OMS) para garantir o acesso equitativo às vacinas nos países mais 

pobres. Essa iniciativa possibilita a fabricação de bilhões de doses, sem 

comprometer a qualidade ou segurança. Segundo ele, isso já é o suficiente. A luta é 

de todos, inclusive da indústria farmacêutica, porém, o Estado de Direito deve 

prevalecer, e os direitos de propriedade intelectual das vacinas também  (TRIBUNE 

                                                     
6  Em tradução livre: “Embora a decisão do governo dos EUA não aborde os desafios reais da 
imunização mundial, a indústria não vacilará em seu compromisso de fornecer vacinas e 
medicamentos fitoterápicos seguros, eficazes e de qualidade, nós continuaremos a envidar todos os 
esforços para ampliar ainda mais a fabricação de vacinas Covid-19, porque ninguém está seguro até 
que o mundo todo esteja seguro. O sistema internacional de propriedade intelectual deu às empresas 
a confiança para firmar mais de 200 acordos de transferência de tecnologia para expandir a entrega 
de vacinas Covid-19 com base em parcerias sem precedentes entre fabricantes de vacinas em países 
industrializados e fabricantes de vacinas em países em desenvolvimento”. 
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DE FRÉDÉRIC COLLET, 2021). 

Huron (2021), identifica uma via interessante de raciocínio. Para ele, a COVID-

19 precisa ser enfrentada em ações pautadas em uma gestão pública 

multidisciplinar. Isso inclui ciências administrativas e de gestão pública, ciências 

jurídicas e econômicas. Segundo o autor, levar em conta as teorias econômicas 

contextualizadas aos elementos da história lança luz sobre a crise pandêmica da 

década de 2020 e, consequentemente, auxilia na compreensão dessa crise sanitária 

histórica. Assim, alguns economistas têm questionado o papel do Estado para 

garantir o equilíbrio entre o capital e o social em alguns casos. 

O surgimento da teoria das falhas de mercado e o advento da economia do 

bem-estar marcam os anos 1930. A orientação benevolente do Estado constitui um 

ponto de partida para o raciocínio de certos economistas. O trabalho de Bergson 

(1938), apud Huron (2021) enfatiza a noção de bem-estar social, ou, como ele mesmo 

sugere, trata-se de uma escolha social, fundada em uma dimensão ética. Assim, o 

Estado deve intervir para corrigir a falha observada no mercado e alcançar uma 

situação de bem estar social a toda a sociedade. Os bens coletivos estão, portanto, 

no centro do raciocínio. Samuelson (1954), apud Huron (2021) identifica duas 

variáveis que permitem tanto distingui-los: não rivalidade (o consumo do serviço por 

um indivíduo não impede o seu consumo por outro indivíduo) e não exclusão 

(ninguém pode ser excluído do consumo). 

Como aponta Hugon (2003, p. 60), apud Huron (2021), a transposição do nível 

micro e nacional para o nível global não deixa de colocar problemas teóricos quase 

insolúveis. Existe uma "não ponte" entre os micromodelos que fundamentam a teoria 

dos bens coletivos, bens comuns, externalidades e jogos cooperativos postulados 

em termos de agentes representativos e fragilidades do mercado e da economia 

internacional. Esse cenário coloca o Estado em uma “não ponte”, pois ele não 

consegue atender, ao mesmo tempo, questões humanitárias e econômicas na 

mesma proporcionalidade. Se pender para um lado corre-se o risco de validar 

apropriação de bem comum por oligopólis em um universo de concorrência 

imperfeita. Por outro lado, o Estado pode ser acusado de negliência em questões 

humanitárias, caso não volte seu olhar às questões sociais emergentes. Está posto 

o oximôro da provisão de bens públicos internacionais na ausência  de  um  Governo 
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que possa impor limites. 

Huron (2021) ainda alerta que a pandemia da COVID-19 não surgiu por acaso. 

Ela foi uma consequência da globalização, do modo de vida global baseado no 

comércio, viagens e interação social. Os especialistas em doenças infecciosas 

sempre alertaram sobre a possível disseminação de um vírus em escala planetária. 

Segundo o autor, depois de alguns alertas nos últimos vinte anos, quando os vírus 

foram circunscritos geograficamente, a pandemia se instalou em nosso mundo 

moderno, em 2020. Apesar desses elementos factuais, a crise pandêmica que afeta 

o planeta surpreendeu por sua escala e, geralmente, pela falta de antecipação das 

autoridades públicas, seja qual for o país. Caricaturamente, duas posturas puderam 

ser observadas. Uma primeira categoria de países optou por não confinar sua 

população, permitindo que o vírus se espalhe. Esta situação reflete uma escolha 

econômica com graves consequências para o número de vítimas. Uma segunda 

categoria de país optou por proteger sua população optando por sistemas de 

contenção e/ou medidas ad hoc destinadas a limitar a circulação do vírus. O critério 

de escolha foi claramente econômico e isso teve um custo para a sociedade, em que 

pese, que qualquer que seja a opção escolhida, as consequências humanas, 

econômicas e sociais são graves e a única solução adotada por especialistas para 

sair da pandemia é vacinação. 

Em tempo recorde e com base em novas terapias, vacinas foram 

desenvolvidas, testadas, produzidas e comercializadas por empresas farmacêuticas 

apoiadas por investidores públicos e privados. Do jeito que estão, as vacinas são 

tratadas como propriedade privada. As próprias vacinas são produtos competitivos 

que atendem a um mercado de quase 8 bilhões de pessoas. Por outro lado, a 

proteção que proporcionam sugere não só a redução da taxa de mortalidade, mas 

também o retorno a uma vida social e econômica correspondente à atividade anterior 

à crise. Em uma inspeção mais detalhada, a vacina antipandêmica, portanto, atende 

às características dos bens comuns e públicos globais conforme descrito acima. 

Muitas vozes se levantaram para promover a vacina como um bem público global.  

No momento da divulgação das vacinas, fica claro que a situação atual suscita 

muitos questionamentos: existe um órgão de coordenação em nível global para 

garantir o desempenho em termos de pesquisa epidemiológica? A Organização 
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Mundial da Saúde (OMS), como organização não governamental, tem sido criticada 

pelo manejo da pandemia e tem sofrido uma crise de confiança de alguns de seus 

membros. Portanto, não há nenhum fundo global de saúde dedicado a financiar 

pesquisas. Os laboratórios de pesquisa privados aproveitaram esta missão muito 

cedo com muitos subsídios de alguns estados, em particular dos Estados Unidos 

para pesquisa, produção e encomendas (Warp Speed) e da União Européia, 

principalmente, para encomendas. Esta situação se opõe ao princípio de 

estabelecimento de um bem público global porque se os laboratórios de pesquisa 

são estimulados a produzir vacinas, nada os obriga a reduzir os prazos dos direitos 

de propriedade, ou a cobrar preços diferenciados de acordo com a renda ou preços a 

custo marginal para as populações pobres (HUGON, 2003, p. 68, apud HURON, 2021). 

Huron (2021), conclui a sua análise apontando que as questões relativas ao 

bem público global, como a vacina da COVID-19, estão ligadas às teorias 

econômicas que estruturaram a gestão pública. Ele cita o trabalho de muitos autores 

que consolidaram essa teoria e que foram contemplados com Prêmio Nobel de 

Economia: Arrow (1970), Ostrom (2009), Samuelson (1954). Em teoria, a vacina anti-

covid é um bem público global. Para que esse conceito não fique preso a uma forma 

de retórica, a corrente dos bens comuns e a dos bens públicos globais podem 

fornecer, cada uma, uma resposta teórica e operacional. O campo optou por uma 

resposta híbrida. Certos elementos observados principalmente em uma escala 

geográfica estão sob a teoria dos comuns: policentrismo na produção de vacinas, o 

principal papel das autoridades locais na distribuição das doses das vacinas. Outros 

elementos a montante se relacionam mais com a teoria dos bens públicos globais: 

prevalece a lógica do poder e das relações com o Estado quando se trata de 

considerar a pesquisa e a negociação com os laboratórios de pesquisa. Essa 

hibridização observada neste contexto pode ser objeto de um estudo mais detalhado, 

ainda a ser desenvolvido futuramente. Por enquanto é isso. 

 

Considerações finais 

 

É um equívoco comum pensar que o sistema europeu de propriedade 

intelectual seja similar ao que existe na América ou na Ásia. Assim como também é 
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um equívoco pensar que a propriedade intelectual abrange somente a União 

Europeia. Na Europa, a propriedade intelectual pode ser protegida de diversas formas, 

desde a proteção local, via INPIs de cada Estado-membro, até o depósito no EPO, 

localizados em Munique, Haia, Berlim, Viena e Bruxelas.  

Para garantir a proteção dos direitos de propriedade intelectual os Estados-

membros assinaram o Acordo sobre um Tribunal Unificado de Patentes, sob a 

jurisdição do Tribunal Federal de Patentes (TFP) e do Tribunal Federal da União 

Europeia (TFUE). Entretanto, o TFP ainda não está funcionando, pois os países 

detentores do maior número de patentes da União Europeia, Alemanha, Reino Unido 

e França, ainda não chegaram a um acordo sobre a ratificação do Acordo. Enquanto 

isso, o TFUE tem sido a instância para a decisão final dos conflitos vindos dos 

Tribunais de Justiça (TJ) dos diversos Estados-membros da União Europeia. 

Entretanto, nem todos os países da Europa são signatários do TFUE, mas, eles 

compõem a Organização Europeia de Patentes (OEP), que é formada pelos 38 países 

que assinaram o Acordo sobre um Tribunal Unificado de Patentes. Portanto, o EPO é 

um instrumento de nivelamento de protocolos gerais dentre esses países. Enquanto 

o TFP não entra em funcionamento, as questões estão sendo resolvidas perante o 

TJUE. São recursos de todas as áreas envolvendo conflitos de interesses de direitos 

de propriedade de diversas áreas. Porém, já começam a chegar ao TFUE os conflitos 

envolvendo direitos relacionados a COVID-19. 

Por outro lado, isso não significa que os países da Europa ou da União 

Europeia estejam isentos do cumprimento do Agreement on Trade-Related Aspects 

of Intellectual Property Rights (Acordo TRIPS), junto à Organização Mundial do 

Comércio (OMC). Ou seja, na Europa o sistema é de Jurisdição Múltipla, tanto em 

nível de Tribunais europeus, quanto em nível da OMC. No âmbito administrativo, os 

países da Europa também estão sob a coordenação administrativa da Organização 

Mundial de Propriedade Intelectual (WIPO), que é a gestora das Convenções de Paris, 

Berna e Roma, dentre outras. Mas, na Europa, os países ainda têm o Escritório 

Europeu de Patentes (EPO), responsável pelo atendimento dos empreendedores em 

solo europeu, quando a opção seja uma Patente Unitária ou Patente europeia com 

efeito unitário. Todo esse sistema complexo tem levado a muitos conflitos, que são 

solucionados pelo TJUE, enquanto o TFP não entra em funcionamento. 
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Finalmente, em relação à COVID-19, o que se percebe é que existem dois 

caminhos, ambos ainda em construção: por um lado os humanistas, formados por 

um grupo que defende a mudança no modus operandi de proteção dos direitos de 

vacinas, que ainda é fundado no rigor do cumprimento de todos esses acordos e 

tratados anteriormente mencionados. Fundamentam o debate em prol de algo maior 

que o comércio e lucro bilionário que os fabricantes de vacinas terão a médio e longo 

prazo. Esse grupo é formado por humanistas, pesquisadores, paraestatais, e 

organizações internacionais como OMC, Consórcio COVAX, dentre outros e, tem o 

apoio dos EUA. Biden até chegou a declarar seu apoio à suspensão dos direitos de 

patente de vacinas relacionadas à COVID-19. 

No outro extremo estão os capitalistas que defendem a manutenção do 

rigoroso sistema de proteção dos direitos de propriedade intelectual. As suas vozes 

na Europa são os representantes da International Federation of Pharmaceutical 

Manufacturers & Associations (IFPMA) e, da Les Entreprises du Médicament (LEEM). 

Eles alegam que a manutenção dos direitos privados de propriedade intelectual é de 

fundamental importância para garantir que as vacinas continuem sendo produzidas 

com a mesma qualidade, tanto para países ricos, quanto para os países pobres e em 

desenvolvimento. Alegam que a própria indústria farmacêutica vem colaborando 

com a OMS e COVAX, liberando, sem custos bilhões de vacinas, que por sua vez 

foram produzidas a custos e investimentos privados. Como se pode perceber, o 

debate está apenas no início. Espera-se que seja construída uma ponte para que os 

dois extremos possam chegar a uma solução em que haja menos perdas para ambos 

os lados. 
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Considerações finais 

 

Não se produz conhecimento sem investimentos em infraestrutura jurídica, de 

pessoas e de recursos financeiros. Enquanto o Brasil não consolidar sua Política de 

Proteção do Conhecimento, tendo como prioridade o fortalecimento doméstico, o 

país estará sob o domínio do capital intelectual internacional. 

O Brasil detém uma mega biodiversidade, porém os insumos tecnológicos são 

insuficientes para alcançar indicadores que leve a produção de patentes oriundas 

dessa riqueza natural. O País não conseguiu ampliar os indicadores de patentes 

nacionais, em relação às nações desenvolvidas, e consequentemente compromete 

sua soberania econômica. 
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Conclusão geral 
 

 

Ao concluir este trabalho pode-se afirmar que: 

Preliminarmente, a proteção do conhecimento, notadamente, da propriedade 

intelectual e dos direitos do autor têm sido negligenciados por, praticamente, todas 

as áreas do conhecimento no Brasil. A prova disso é a quantidade irrisória de 

publicações da área na Língua Portuguesa. As publicações nacionais se resumem, 

quando existem, a meros formulários de interpretações do direito positivado, o que 

resulta em publicações sem o devido aprofundamento a respeito das questões 

políticas, econômicas, culturais e transversais que a temática exige. 

Por outro lado, como não poderia deixar de ser, os países desenvolvidos ou 

comunidade de países, como os EUA, Japão e União Europeia, se posicionam no 

primeiro lugar no ranking das publicações em relação à propriedade intelectual e aos 

direitos de autor. 

Em relação ao objeto de estudo, conclui-se que a origem do conhecimento foi, 

nos continentes estudados, América, Europa e Ásia, sempre voltada para subsidiar o 

desenvolvimento econômico dos países. Desde a primeira lei de proteção, da Veneza 

de 1474, a propriedade intelectual foi estratégia de avanço econômico. Na Alemanha, 

embora, inicialmente, a definição tenha sido em direção à proteção dos direitos 

suaves (intangíveis e imateriais) assim pelos alemães classificados, o objetivo final 

foi a consolidação do lucro e do desenvolvimento econômico. 

A porta de entrada para a investigação na União Europeia foi a Alemanha. 

Intencionalmente, o estudo teve a doutrina alemã como primeiro contato devido a 

sua importância história na consolidação da Convenção de Berna, notável pela sua 

primazia no tratamento dos direitos de autor que, mesmo tendo acontecido nos anos 

de 1886, seus princípios e fundamentos ecoam até os dias atuais. 

Na União Europeia, os contornos da propriedade intelectual e dos direitos de 

autor, adquiriram uma tonalidade diferenciada com o Tratado de Fundação da União 

Europeia, com a consolidação do Princípio do tratamento nacional (ou Princípio da 

reciprocidade), e, com o Princípio da territorialidade, em flagrante colisão com o 
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Princípio do Livre Comércio de Mercadorias. Esses conflitos têm sido resolvidos no 

âmbito da Suprema Corte da União Europeia. 

Na Ásia, a propriedade intelectual assumiu dupla significância: foi instrumento 

de dominação do Japão pelos Estados Unidos no pós-guerra de 1945, e, estratégia, 

desse mesmo Japão, contra o seu opressor estadunidense. Trata-se de uma 

particularidade do Japão, que soube, como nenhum outro país da Ásia, usar o 

conhecimento do seu ocupante para sua própria libertação. Entretanto, os vizinhos 

como Camboja, Laos e Malásia, não tiveram a mesma perspicácia dos japoneses. 

Na Índia, foi possível compreender como a proteção do conhecimento pode 

ser uma arma cruel e desumana, notadamente, quando a ganância do Grã-Bretanha 

falou mais alto. Impressiona o idealismo do primeiro-ministro Jawaharlal Nehru, que 

em 1947, iluminado pelo sonho de uma Índia libertada economicamente, propor a 

união do setor privado na consolidação de seu Plano Bombay, fato ligado a história 

de Bengala e seu holocausto de fome e preconceito. 

Na China, houve oportunidade de conhecer a história da proteção do 

conhecimento e uma nação, cuja história da propriedade intelectual remonta ao 

século X. Compreender a estratégia milenar de imperadores e, da Imperatriz Cixi, em 

conciliar tradição x abertura; opressão x libertação, aonde, sempre a propriedade 

intelectual esteve presente, ora como instrumento de opressão, ora como estratégia 

de libertação. 

Finalmente, no Brasil, compreendeu-se a trajetória da propriedade intelectual, 

bem como o desnível de indicadores de patentes em relação aos países 

desenvolvidos. Esse contraste proporcionou crescimento nacional desigual em 

relação às patentes domésticas e as estrangeiras, refletindo, consequentemente, no 

PIB nacional. Essa disparidade entre o conhecimento nacional e estrangeiro se 

mantém no País, apesar da nossa riqueza em recursos naturais. 

Sendo assim, pode-se admitir com absoluta certeza, que tudo o que foi 

exposto neste trabalho é de total utilidade para todas as áreas do conhecimento, seja 

para a área acadêmica de países desenvolvidos ou em desenvolvimento, permitindo 

conhecimento sobre os processos que podem permitir a libertação econômica de 

regiões menos desenvolvidas.



 

 

Anexos 

 

Anexo I – Formulário de prospecção de projetos inovadores com possibilidade de 
propriedade intelectual a ser a adotado pelo NPI da IES 

 
 

FORMULÁRIO DE PROSPECÇÃO DE PROJETOS INOVADORES  
DEPARTAMENTO  

COORDENADORIA  

CURSO  

PESQUISADOR (principal)  

EQUIPE  

 1 – ANTECEDENTES DO PROJETO 

 2 – OBJETIVOS DO PROJETO 

 3 – PRODUTOS DO PROJETO 

 4 - POSSIBILIDADE DE PROTEÇÃO DO CONHECIMENTO 

(  ) - Patente de invenção (  ) - Patente 
de modelo 
de utilidade 

(  ) - Patente de desenho industrial (  ) - Registro de marca 

(  ) - Indicações geográficas (  ) - Cultivares 

(  ) - Direitos de autor   

 5 - CAPACIDADE INSTALADA PARA O DESENVOLVIMENTO DO 
PRODUTO 1 – A infraestrutura física é suficiente (logística e laboratorial)? 

2 – Quais as demandas de infraestrutura? 

3 – Há corpo técnico suficiente? 

 6 – RECURSOS FINANCEIROS 

RECURSOS CAPTADOS VALOR (R$) FONTE 

TOTAL   

RECURSOS A CAPTAR VALOR (R$) FONTE 

TOTAL   

 7 – GARGALOS ENFRENTADOS ATÉ O MOMENTO 

 

 8- PARCERIAS (CONSOLIDADAS OU A CONSOLIDAR) 

1 – Parcerias consolidadas até o momento 

2 – Parceiros possíveis 
 9 – CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

CRITÉRIOS 
PONTUAÇÃO 

1 2 3 4 5 

1 Alinhamento estratégico      

2 Área do conhecimento      

3 Capacidade técnico/científica      

4 Custo benefício x impacto gerado      

5 Localização geográfica      

6 Mercado      

7 Possibilidade de expansão      

8 Possibilidade de patenteamento ou 
registro 

     

9 Replicabilidade       

10 Visibilidade social       
11. Envolvimento de alunos da Iniciação 
Científica 

     

11. Envolvimento de acadêmicos da pós-
graduação lato e stricto sensu 
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Avaliação final (pontuação): 
____________________________________________________ 
  

Aprovado (   ) Não aprovado (   ) 
  

Local:____________________________ Data:_____________________
________________ Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

  

 

 
 
 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  


