O Acordo TRIPs da Organização Mundial de Comércio

Gênese do TRIPS
O GATT original 1 já previa proteção às marcas e indicações de procedência regional e
geográfica. Foi no contexto de tais normas que os Estados Unidos propuseram em setembro
de 1982, secundados por outros membros da OECD, usar o GATT para a repressão da contrafação.
Como resultado de tal iniciativa, tais países submeteram aos demais membros do Tratado
uma proposta de Acordo que implementasse os Artigos IX e XX, para tornar coativa a repressão aduaneira à contrafação de marcas registradas.
O projeto de Acordo visava uniformizar o tratamento alfandegário dos produtos contrafeitos, obrigando-se os Estados a efetuar o arresto ou seqüestro dos bens pertinentes, ou de
outra maneira negar o benefício econômico da operação com bens contrafeitos ao contrafator.
A proposta criava um Comitê para policiar a aplicação das regras; explicitava que caberia
recurso ao Sistema de Resolução de Controvérsia dos artigos XXII e XXIII do GATT; e
instituía regras de transparência, troca de informações e assistência técnica a países em desenvolvimento. Sem tentar preceituar normas substantivas de propriedade intelectual, o
Acordo proposto configurava, no entanto, o modelo de tratamento do material que, em
princípio, seria adotado no exercício do GATT em curso na rodada Uruguai.
Por ocasião da reunião ministerial do GATT de outubro de 1982, as partes contratantes,
ainda que recusando a apoiar tal proposta, decidiram solicitar o exame pelo Conselho da
questão dos bens contrafeitos, visando estabelecer se era apropriado tomar qualquer atitude
em conjunto quanto aos aspectos da contrafação relativos ao comércio internacional; mas
só em novembro de 1984, na 40ª. reunião do GATT, foi determinado que as informações
até então coletadas fossem analisadas por um grupo de especialistas.
Paralelamente a estas discussões, crescia a pressão americana para a reforma integral do
sistema normativo do comércio internacional com a inclusão no GATT dos serviços, bens
intelectuais e das questões relativas ao investimento direto no exterior. Não obstante a resistência de alguns países, em particular o Brasil, a reunião do GATT de 1986 que deslanchou
a Rodada Uruguai instituiu um grupo de negociação quanto aos “aspectos dos direitos de
propriedade intelectuais que afetam o comércio internacional, inclusive o comércio de bens
contrafeitos”.
O objetivo americano era conspícuo:
“... as pressões norte-americanas para a inclusão do tema da propriedade intelectual no
GATT tinham como fim último substituir a liberdade nacional de padrões de proteção pre-

1 O Artigo IX do Anexo à Lei 313 de 30.09.48

vista pela Convenção de Paris por uma observância estrita e obrigatória de normas rígidas
de propriedade intelectual por todas as partes contratantes do Acordo Geral”. (p. 8). 2

Seguiu-se a apresentação de propostas dos países interessados em negociar as normas substantivas de proteção da propriedade intelectual, patentes, marcas, direitos autorais, desenhos
e modelos industriais, trade secrets, indicações de procedência e nomes geográficos sobre
produtos, software, circuitos integrados, bases de dados e biotecnologia 3.
A Propriedade Intelectual numa economia globalizada
A partir do Governo Reagan, verificou-se com a maior intensidade o revigoramento da noção de propriedade da tecnologia e da tutela dos investimentos da indústria cultural 4. Este
revigoramento foi, a princípio, notado como um fenômeno intrínseco à economia dos países
industrializados, em particular dos Estados Unidos. Em seguida, a tendência patrimonialista
foi exportada e imposta aos demais países 5.
Como medida de curto prazo, os Estados Unidos desfecharam uma ofensiva de caráter unilateral 6 impondo sanções de várias naturezas aos países que não se conformassem aos parâmetros tidos por aceitáveis 7. Igualmente, abandonando o foro tradicional das discussões

2

Regis Percy Arslanian e Maurício Carvalho Lyrio, A Reforma da Lei de Patentes no Brasil e as Pressões NorteAmericanas na Área de Propriedade Intelectual, Revista Política Externa, vol. 4, nº 2, set. 1995, p. 3 e segs..
3 As principais propostas foram as dos países da OCDE (EUA, CEE, Japão, Nórdicos, Suíça, Áustria, Austrália e Nova
Zelândia), de um lado, e da parte dos países em desenvolvimento, as propostas mais completas foram a do Brasil (documento MTN, GNG/NG11/W/57) e a Índia.
4 O episódio todo é narrado com concisão e precisão por Ashoka Mody, New International Environment for Intellectual
Property Rights, in Intellectual Property Rights in Science, Technology and Economic Performance, Ed. Westview, 1990,
pg. 203.: "In the 1960s and early 1970s, many developing countries charged that the intellectual property system was
biased against them. Critics of the system argued that it gave monopoly rights to foreign holders of intellectual property
without benefiting developing countries in any significant way. They demanded the rolling back of protection in selected
areas. (...) In the 1980s, the United States, with some support from other developed countries criticized the system as
being too lax and has demanded substantial increases in protection. With all sides adopting inflexible positions, the stalemate is being resolved de facto by the unilateral trade actions of the United States".
5 Vide nossa intervenção no Seminário TECH-90, promovido pelo Ministério das Relações Exteriores em São Paulo, em
novembro de 1990; em Porque somos piratas, Revista Brasileira de Comercio Exterior, Setembro de 1988; e O Avanço
do Feudalismo Informacional, Jornal do Brasil, Idéias, 14/7/91, Sobre a Propriedade Intelectual, Universidade de Campinas (estudo disponível em meio magnético), 1992 e, Licitações, Subsídios e Patentes, Ed. Lumen Juris, 1997, p. 91 e seg.
6 Ashoka Mody, op. cit. pg 225: "Using its domestic laws, the U.S. is Pushing a series of changes in the intellectual property legislation of a number of countries. In other areas of trade policy also, the United States has found bilateral and even
plurilateral) actions more effective than cumbersome multilateral efforts".

7 The New Imperialism: the extraterritorial aplication of U.S.Law, V.Rock Grundman: "in the past 25 years the United
States has had three major exports: rock music, blue jeans and United States Law", in, 14 The International Lawyer 257
(1980). Embora este seja um episódio fascinante na história deste novo imperialismo jurídico, não é aqui o lugar para
fazer-lhe a narração detalhada. Para uma análise de tais medidas, vide Alan F.Holmer e Judith H.Bello, Recent Trade
Policy Initiatives, in U.S. Import Relief Laws, PLI 1985, pgs.281-331, quanto a primeira investida com base no Trade Act
de 1984. O resultado da ofensiva americana no teatro de operações do Pacífico (Korea, Taiwan, Singapura e Tailândia)
pode ser encontrado em Gunda Schumann, Economic Development and Intellectual Property Protection in Southeast Asia,
in Intellectual Property Rights in Science..., op cit., pg. 157-202. O estado desta legislação após o Omnibus Trade Act de
1988 é relatado por John T. Masterson, Jr., Protection of Intellectual Property Rights in International Transactions, in The
Coommerce Department Speaks, PLI, 1990, pg 221-245.

de propriedade intelectual, a OMPI, foi lançado um processo de negociação do tema no
âmbito do GATT, através da Rodada Uruguai, que resultou no acordo TRIPs da OMC .
Muitos fatores levaram ao surto patrimonialista; mas parece razoável indicar como elemento crucial desta ofensiva à outrance em favor dos direitos intelectuais a notável perda de
liderança tecnológica americana em um considerável número de setores industriais8.
Tal ocorreu, em boa parte, devido à utilização inteligente e oportuna que o Japão e, mais
recentemente, alguns NICs asiáticos fizeram exatamente do sistema de propriedade intelectual então em vigor, através do caminho da imitação, do uso adaptativo ou da cópia servil,
mas competente 9. O aumento de visibilidade do problema da propriedade intelectual resulta fundamentalmente da imposição de fortes barreiras à entrada de novos competidores 10.
A maré patrimonialista se contrapõe a esta autêntica Nova Ordem Econômica, e não à fantasia cooperativa dos anos 60’ e 70’.
O aumento de competitividade se reflete e se complica com as mudanças específicas do
processo inovador, as novas estratégias da expansão internacional, com o aumento global
de investimento em pesquisa, com a aceleração da vida útil dos novos produtos, pela facilidade objetiva de cópia de certas tecnologias recentes 11, e pelo aumento progressivo de custos e dificuldade de acesso a informação que anteriormente tinha circulação livre 12.
Outros autores ainda acrescentam o aumento de importância da atividade científica para a
manutenção da competitividade, a inadequabilidade do sistema legal em vigor para a proteção de certas tecnologias novas, o aumento de mobilidade de pessoal técnico e, principalmente, a globalização do mercado mundial 13.

8 Vide Carlos Correa, Tecnologia y desarollo de la informatica en el contexto norte-sur, pg. 60: "Desde la era del
Sputinik, observan English y Watson Brown (nota M.English e A. Watson Brown, National policies in information technology: challenges and responses, Oxford Surveys in Information Technology, vol. 1. 55-129, 1984) la preocupación en
los Estados Unidos por su posición internacional no fue tan grande como ahora; 'la brecha percibida entre la tecnologia
militar de los Estados Unidos y la de la URSS se está estrechando, mientras que los japoneses están bien en los talones de
las compañías estadounidenses en los mercados de tecnología de la información; en algunas áreas (electrónica de consumo
y semiconductores) ellos está mas adelante". A. Mody, op. cit. pg. 234: "Given the declining competitiveness of many
segments of the U.S. industry, a case could be made for importing more technology."
9 Ashoka Mody, op. cit., pg. 205: "Japan and the east Asian industrializing countries in particular have shown themselves
adept at copying and at reverse engineering (...) (pg.234) Protection levels are being set so as to restrict the scope of legitimate reverse engineering. Those levels are being applied to new technologies and to conventional and mature products"
10 Ashoka Mody, New International Environment for Intellectual Property Rights, in Intellectual Property Rights in
Science..., op. cit., pg 235: "current trends suggest that low-income countries will have to live through a more stringent
technology transfer environment than did the NICs. Successful U.S.trade actions to promote intellectual property protection have produced effects that will very likely last for at least the next decade. The actions of U.S. firms suggest that they
are taking more seriously the task of entry deterrence than in the past."
11 Em particular as que denominamos "auto-duplicativas". Além desta propriedade implícita dos novos objetos tecnológicos, o aumento da competitividade global e da capacidade imatativa em particular enfatizam o aspecto subjetivo desta
facilidade de cópia, que resulta em menor importância relativa do lead time e de outras formas não jurídicas de proteção
do investimento tecnológico.
12 Ashoka Mody, op. cit., 206-214. Tal seria um fator de realimentação que resultaria progressiva e interminavelmente
em aumento de custos da inovação e em recrudescimento da proteção jurídica. Pierre Catalá, Ebauche d'une théorie juridique de l'information, Recueil Dalloz Sirey, 16o 6o. cahier, Chronique, 1984 mantem a apropriabilidade da informação
como objeto de propriedade.
13 Carlos Correa, op. cit., pg. 13 a 22.

A soma de todos estes fatores certamente justifica a nova postura refletida na ofensiva unilateral americana, assim como nos exercícios de harmonização e nos acordos do âmbito da
OMC, mas é exatamente o último ítem que merece particular atenção neste ponto, eis que
ele passa a determinar inescapavelmente as características dos sistemas nacionais de proteção à tecnologia 14.
A globalização decorreria, em primeiro lugar, da homogeneização dos mercados discretos,
pela padronização da demanda 15 e pela oferta de produtos cada vez mais compatíveis com
características universais.
Em segundo lugar, a globalização resultaria da redução das barreiras ao comércio de bens
físicos, após quase meio século de ação do GATT 16, mas também pelo abandono das políticas de substituição de importações e pelo desmantelamento dos mecanismos desenvolvimentistas como consequência dos saneamentos financeiros dos países endividados do terceiro mundo.
O aperfeiçoamento das tecnologias de comunicação e de teleinformática, a capacidade gerencial das empresas multinacionais e a progressiva uniformização cultural dos países permitem, em terceiro lugar, a organização produtiva realmente internacionalizada. Neste passo, a tecnologia, em particular a de informação, precipita diretamente a modificação dos
padrões de produção.
Em quarto lugar, o aumento da competição numa economia que, globalmente, mantém níveis de crescimento moderados requer a eliminação de mercados fragmentados por barreiras alfandegárias ou outros tipos de aparatos de descontinuidade dos fluxos de comércio. O
investimento anteriormente realizado em determinada economia protegida por barreiras
jurídicas de qualquer natureza passa a não mais ser justificado pelos padrões mais estritos
de competição.
Em último lugar, certos custos de pesquisa só se justificam considerando-se o mercado
mundial, não obstante a dimensão de certos mercados nacionais, como o americano, em
especial quando se reduzem as demandas não determinadas pelo mercado - especialmente
os gastos militares.
Os fatores que levam à globalização do mercado conduzem, quase que necessariamente, a
uma uniformidade de proteção jurídica. A racionalidade do sistema exige, pelo menos, que
não haja um excesso de condições de desigualdade, induzido pela legislação de direito intelectual, que conduza uma empresa a instalar unidades fabris em um território onde naturalmente não viria a produzir, ou que afaste a empresa de um território onde naturalmente tenderia a se instalar ou vender.
Todos estes fatores vêm efetivamente transformando os sistemas legais nacionais e internacionais de propriedade intelectual 17. Como seria de se esperar, em praticamente todos os

14 Acompanharemos aqui a cuidadosa análise que faz Carlos Correa, op. cit., deste fenômeno.
15 Para o que contribui, de um lado, a imagem de marcas conhecidas internacionalmente, e, de outro, a criação de um
imaginário comum, através dos meios de comunicação de massa.
16 O General Agreement on Tariffs and Trade foi assinado em 30 de outubro de 1947.
17 Bruno Salgues, Evaluation Economique des droits de la Propriété Intellectuelle, in Le Droit du Génie Génétique Végétal, Lb. Techniques (1987), pg.182: "On essaie de comprendre comment le modèle actuel de la propriété intellectuelle a

casos o novo estatuto jurídico resultou em reforço da posição do titular dos direitos à tecnologia.
O processo de patrimonialização da tecnologia se intensificou, em primeiro lugar, pela multiplicação dos títulos jurídicos de proteção à tecnologia 18. O surgimento de novos campos
de inovação 19 e de novos sistemas de comercialização 20, a consolidação da jurisprudência
dos tribunais e a uniformização regional da legislação específica 21: uma série de fatores
conduziu à criação de direitos intelectuais inexistentes até então 22 ou - mais frequentemente - à extensão dos direitos já existentes de forma a atender às situações ainda não protegidas.
De outro lado, nos anos 70’ e 80’ concluiu-se, para todos efeitos práticos, o processo de
generalização do sistema de patentes nos países desenvolvidos de economia de mercado.
Até esta época, os países da OECD vinham restringindo a concessão de privilégios nos setores tecnológicos que consideravam de maior interesse econômico ou social, levando em
conta principalmente os interesses da própria indústria nacional 23. A interdependência econômica e o atingimento por todos os países desenvolvidos de um patamar mínimo de industrialização passou a justificar a concessão de patentes para todas as invenções industriais quase sem exceções 24.
De outro lado, o reconhecimento da proteção jurídica de novas tecnologias - como as resultantes da engenharia genética e os programas de computador - implicou na dispensa de reapparu et a évolué en ajoutant des catégories à celles préexistantes. Deux modèles sont alors discernables: le modèle postrévolucionnaire et le modèle de marché. Le modèle post-revolucionnaire est issu des Girondins qui estiment que la propriété est un droit inaliénable, une rempart contre la tyrannie. On devienne propriétaire des idées comme on est propriétaire foncier. Cette réflexion engendre quatre règles fondamentales: il y a obligation d'exploitation, le monopole d'usage
est la règle, l'expropriation est possible, certains éléments sont inapropriables. Dans le modèle du marché, l'auteur, l'inventeur disparaissent au profit de l'investisseur. La notion d'oeuvre s’élargit (...) la limite de l'ancien droit de propriété recule.
(...) Les limites sont plus dans le droit de la concurrence que celui des brevets (concurrence déloyale, loi antitrust, concurrence parasitaire)."
18 Ashoka Mody, op.cit., pg. 234: "the larger concern for developing (and developed) countries is that methods of protection for information services technologies are evolving in an ad hoc manner without a good understanding of the global
implications. Although any form of intellectual property protection must by definition retard the diffusion of the technology, poor systems of protection can aggravate this problem".
19 As chamadas tecnologias da informação - inteligência artificial, CAD/CAM, redes locais, memórias de massa de leitura visual, desktop publishing, etc -, as biotecnologias, novos materiais, etc.
20 Fruto da tecnologia dos computadores pessoais, a comercialização em grande escala de programas-produto para o
público em geral criou pelo menos um sistema legal específico de proteção - as chamadas legislações de shrink wrap,
pelas quais obrigações contratuais nascem da simples abertura da embalagem.
21 A criação de um Direito Comunitário em matéria de Propriedade Intelectual é um dos casos mais óbvios de uniformização regional.
22 A Alemanha, então República Federal, começou a reconhecer patentes para produtos farmacêuticos em 1967; o Japão,
após chegar a ser o segundo maior fabricante de produtos farmacêuticos do mundo, passou a conceder tais privilégios em
1976; em 1977, a Suiça e, no ano seguinte, a Suécia seguiu o exemplo; e, ainda em 1978, a Itália, por meio de uma decisão da Corte Constitucional seguiu a tendência.
23 Vide Eduardo White, La industria Farmacêutica Internacional, la legislacíon comparada sobre patentes e el caso argentino, in Revista del Derecho Industrial, no. 2, pg. 311 e seg.
24 Ernest Gutmann, Les Modalités de la Protection des innovations dans le domaine de la création végétale, in Le Droit
du Génie..., op.cit., pg. 194: "Il est bien connu que plusieurs catégories d'invention ont longtemps été exclues de la protection par brevets. (...) Mais il faut également souligner que le nombre des domaines techniques exclus de la brevetabilité
s'est considérablement réduit au cours de ces dernières décennies".

quisitos de enorme importância no sistema de patentes, como o da publicação do invento
para conhecimento geral do público. O acesso ao resultado do desenvolvimento tecnológico
- ao invés do acesso ao conhecimento tecnológico - passou a ser considerado como atendimento aos requisitos legais específicos.
Tal fato contribuiu significativamente para dar maior importância ao segredo industrial
(trade secret) e à sua proteção internacional. No tocante às tecnologias de maior sensibilidade aos interesses da alimentação e da saúde, aliás, foram preservados e ampliados os privilégios da legislação sanitária de vários países, considerados como uma expressão legal do
mesmo trade secret, em particular no que se refere aos resultados dos testes de toxidade dos
novos produtos introduzidos no mercado 25.
O mais importante fato dos últimos anos, porém, foi realmente o movimento de uniformização de muitos sistemas nacionais de proteção, resultante especialmente da ação direta,
diplomática e econômica, dos Estados Unidos.
A propriedade intelectual na OMC
Nas discussões conduzidas no GATT, que deram origem ao TRIPs da OMC, e nas ações e
caracter unilateral quanto à regulação internacional da propriedade intelectual, serviços e
investimentos parece estar clara a estratégia dos países desenvolvidos para renovar a repartição de poderes entre as nações, em função das novas tecnologias e das mutações na divisão de trabalho mundial. Parece certo que o resultado inevitável de tais exercícios é manter
as características da economia agregada dos países desenvolvidos, que se configura estruturalmente como central perante outras economias nacionais - a dos países não desenvolvidos
-, sem prejuízo das rearrumações internas a se fazer no próprio bloco industrializado.
Para os países da América Latina, o reforço da atual divisão de poderes pode importar na
frustração das tendências desenvolvimentistas que marcam sua história desde os anos 30.
Tendo-se aproximado do limiar do desenvolvimento, a região tem todo interesse em evitar
que as portas lhe sejam fechadas quando se propõem novas regras do jogo na economia
mundial.
Da mesma maneira que ocorreu com os NICs asiáticos, o modelo de desenvolvimento de
certos países do terceiro mundo, até agora se caracterizava pela “infringência” das leis clássicas da economia, que se fiam no livre fluxo de bens e nas virtudes da vantagem comparativa. Não cabe falar aqui das razões da expiração do atual ciclo de desenvolvimento, ou,
como querem alguns, de seu presente insucesso.
Mas, parcial e limitado que fosse, também houve sucesso. E tal sucesso vinculou-se ao modelo de desenvolvimento infringente, o qual, no tocante ao desenvolvimento tecnológico,
resultou, em boa parte, da falta de normas jurídicas, coativas em escala internacional, quanto ao comércio de bens imateriais não financeiros; e, no tocante à produção de bens físicos,

25 A divulgação de tais testes, assim como a utilização de seus resultados por outros fabricantes do mesmo produto, constituía-se em fator importantíssimo de facilitação da entrada no mercado, aumentado a competitividade. As novas leis
expandiram, desta maneira, a proteção anterior ao trade secret, uma vez mais favorecendo a patrimonialização da tecnologia. Vide o nosso Licitações, Patentes e Subsídios, Ed. Lumen Juris, 1997, p. 135 e seg., onde estudamos o impacto do
tema na recente Lei de Propriedade Industrial.

aproveitou-se do espaço assegurado pelo GATT às indústrias nascentes e aos países em
desenvolvimento em geral.
Pois o espaço até agora utilizado por tais países para expandir-se tornou-se de marginal (e
por isso possibilitando o desenvolvimento infrigente) em primordial para as economias
centrais. Resta do país ou modificar seu modelo submetendo-se a uma nova e eterna aliança, maculada por uma invencível dependência ou obter tempo para que o limiar do desenvolvimento seja atingido.
Esta última alternativa é posta em questão, de um lado pelo perigo de desaceleração do processo interno de crescimento, e, de outro, pelo aumento de velocidade da tecnologia e das
alterações na divisão mundial de trabalho. O problema parece ser fundamentalmente de
tempo.

TRIPs e o Direito dos tratados
Será no âmbito da Propriedade Intelectual e, em particular, da Propriedade Industrial, possivelmente, onde se dá com mais freqüência em nosso Direito a aplicação direta das normas
internacionais 26.
Argüindo prioridade, fazendo depósito internacional, suscitando aplicação extraterritorial
de notoriedade de marca, o titular de direitos de propriedade industrial estará, a cada momento, interfaciando as normas internas e as internacionais, num atrito constante e complexo. Desta forma, mais do que em quase qualquer outra área do Direito, se torna indispensável relembrar os parâmetros de internalização, interpretação, interpretação, integração e
destinação das normas internacionais.
É bastante vasta a teia de tratados em vigor no País; no nosso “Legislação da Propriedade
Industrial e do Comércio de Tecnologia”, registramos, até 1982, 13 tratados, acordos e
convenções relativas à propriedade industrial, sem falar das normas internacionais de dupla
tributação, que contam com dispositivos sobre a matéria 27. Notável, também, a estabilidade
de tais instrumentos, ativos, em sua maior parte, por décadas, alguns por mais de uma centena de anos 28

26 “In 1883 the oldest multilateral economic treaty still in existence was signed in Paris: the Convention on the Union
for the Protection of Industrial Property. Together with the Berne Convention for the protection of literary and artistic
works, dated of 1886, the former was to shape the International Intellectual Property System in the century to come.
After those treaties, patents and trademarks were turned into transnational legal institutions, necessary adjuncts to the
market oriented economies, whereas the Right of Authorship ("droit d'auteur") patterned in the German and French
legal tradition became the paramount standard for the protection of intellectual creations. A relative stability and a growing universability were the main characteristics of such system: more and more countries became parties to one or both
Conventions and even though the membership to those treaties was never all-encompassing, approximately the same
objects were deemed as protectable under the various national legal systems. Denis Borges Barbosa, Developing new
technologies: A changing intellectual property system. Policy options for Latin America., SELA, (1987)
27 Acordo executivo com a OMPI (RPI 423, de 28/11/78), Acordo de Madri sobre Indicações de Procedência (dec.
19.056/29), Acordo de Berna de 1920 (dec. 16.415/24), Acordo de Neufchatel (dec. legislativo 6/47), Acordo Brasil-Itália
(dec. 28.369/50), Acordo Brasil-Alemanha (dec. 49. 956/58), Convenção da OMPI (dec. 75.541/75), Convenção de Buenos Aires (dec. 11.588/1915), Convenção de Paris (dec. 75.542/75), PCT (dec. 81.742/78), Convenção de Santiago
(dec.16.685/24), Convenio Brasil-Panamá (dec. legislativo 15/50), Convênio Brasil-Uruguai (dec. legislativo. 1/50).
28 That rather stable treaty structure, however, was to be modified in the early sixties by new agreements necessary to
deal with new technological fields not adequately protected within the prior patent system. The first important international agreement dealing on Intellectual Property after the two grandfather Conventions was that establishing the International Union for the Protection of New Varieties and Plants (UPOV), signed since 1961 by 17 countries. The
patent-like system then created in a supranational basis was taking into account the commercially meaningful developments occurred during the last decades in the agronomical technologies. The rising of the new biotechnologies also
led in 1977 to the execution of another general treaty, which notwithstanding its rather ancillary purpose emphasizes the role of the intellectual property in the development of new technical areas. Already signed by 18 countries (including both the U.S.A. and the U.R.S.S. but excluding Japan), the Budapest Treaty on the International Recognition
of the Deposit of Microorganisms seems to be the advanced echelon of a new set of agreements required to extend legal
coverage to biological inventions. Some other probably interesting new proposals where not yet converted in actual
International Agreements: the exercises held within the World Intellectual Property Organisation (WIPO) to discuss the
advisability of a Software Treaty for instance, had no issue to date even though new meetings have been convened on
the related, but quite distinct, question of the protection of semiconductor chips. When it is possible to point out
international legislative initiatives as those lastly mentioned, as a rule much more commotion was already felt in the
national level; by dedicating our preliminary remarks to the multilateral conventions and discussions, therefore, we tried
to stress the importance of the new technological conquests for the changing of the Intellectual Property System.(
SELA 1987, op.cit.)

Desde então, entrou em vigor o Acordo sobre os aspectos da Propriedade intelectual relativos ao Comércio (TRIPs), no âmbito da Organização Mundial do Comércio 29 e, em junho
de 2000, o Tratado-Lei de Patentes (PLT), versando sobre o procedimento administrativo
de concessão de patentes, assinado pelo Brasil e mais 53 países, mas ainda não ratificado
nem posto a vigorar. Em 23 de maio de 1999, entrou em vigor no Brasil o tratado de 1978
da UPOV, sobre proteção aos cultivares, sobre o qual se fala no capítulo próprio à modalidade.
No campo do Direito Autoral, registram-se a importantíssima Convenção da União de Berna, de 1886, a hoje menor Convenção Universal; no âmbito dos Direitos Conexos, a Convenção de Roma, a chamada Convenção sobre Fonogramas e a Convenção de Bruxelas de
21 de maio de 1974 sobre Satélites. As convenções sobre Direitos Autorais e conexos têm
sido objeto de modificações recentes 30, introduzindo-se o Tratado de Direitos Autorais da
OMPI, como subsidiário à Convenção de Berna, cuidando especificamente dos programas
de computadores e bases de dados, da medidas tecnológicas de proteção, do direito de distribuição e de locação de software, obras cinematográficas e fonográficas; e o Tratado de
Direitos Conexos (PPT) 31.
No âmbito regional, contam-se inúmeros tratados tanto no âmbito da propriedade industrial,
quanto no do Direito Autoral e Conexos e, até mesmo, sobre outros direitos intelectuais.
Relação dos tratados com a lei interna
O Direito Unificado da Convenção de Paris ou de Berna não funciona como norma de Direito Internacional Privado ou de Lei de Tratados. As Uniões não compreendem normas de
conflito e aplicação de leis, mas regras uniformes de direito substantivo. Assim também as
regras do Acordo TRIPs. Desta maneira, é no nosso sistema constitucional que se vão buscar as normas pertinentes à relação desses tratados com o sistema jurídico interno.
Os atos internacionais do tipo plurilateral estabelecem uma relação de caráter complexo,
simultaneamente contratual e normativo. Entre os Estados participantes, existe sinalagma,
vínculo obrigacional residindo na esfera do Direito Internacional Público; para com os
submetidos ao império do sistema legal brasileiro, existe norma legal. Esta dupla natureza
não pode ser perdida de vista 32.

29 Encontram-se no Congresso Nacional uma série de Acordos de Proteção e Promoção de Investimento (APPIs) que
dispõe sobre, entre outras matérias, propriedade intelectual. A partir de 1993, o Itamaraty negociou uma série de APPI,
concluindo acordos, ao momento em que se escreve, sob apreciação do Congresso Nacional, com o Chile, Portugal, Reino
Unido e Suíça. Além disto, manteve negociações com a Alemanha, a Itália, a França, a Coréia, a China, os Países Baixos e
a Noruega. Também foi assinado o acordo quadripartite no âmbito do MERCOSUL. O Brasil também negociou o Tratado
de Proteção de Topografias de Circuitos Integrados, ainda não em vigor, e estudou a adesão à UPOV.
30 Conferência Diplomática sobre certas questões de direito autoral e direitos conexos, dezembro de 1996.
31 João Lucas Quental, Os Novos Tratados da Ompi. Revista da ABPI, Nº 50 - Jan./Fev. de 2001, p. 31. J. Oliveira Ascensão, As Novas Tecnologias e os Direitos de Exploração das Obras Intelectuais, Revista da ABPI, Nº 47 - Jul./Ago. de
2000, p. 3.
32 Vide A Convenção de Paris e o Direito Interno: Alguns Aspectos, Lélio Denícoli Schmidt, Revista da ABPI 27 (1997).

O Tratado e a Constituição
No sistema jurídico brasileiro - ao contrário, por exemplo, do que ocorre na Holanda - os
atos internacionais ou as pressões diplomáticas dos demais Estados não prevalecem sobre a
norma constitucional. Criação exógena ao sistema vigente, o tratado que conflita com a
Carta da República nem é recebido, como ocorre com a lei que, defectiva por inconstitucionalidade, prossegue tendo sua fraca iluminação de aparências.
Desta forma, ainda que a realidade do contexto internacional tenha levado o Poder Executivo a reavaliar a legislação de Propriedade Industrial, tais motivos não podem conduzir a
uma inconstitucionalidade frontal, como a que derivaria de um Código da Propriedade Industrial cujos efeitos discerníveis não fossem conformes aos propósitos expressos no Art.
5º. XXIX da Carta.
Jurisprudência: prevalência da Constituição
> Supremo Tribunal Federal
Recurso Extraordinário N 172720-9 - RJ. Fonte: Data do julgamento: 6 de fevereiro de
1996.Relator: O Exmo. Sr. Ministro Marco Aurélio. Ementa. Indenização - Dano moral Extravio de mala em viagem aérea - Convenção de Varsóvia - Observação mitigada - Constituição Federal - Supremacia. O fato de a Convenção de Varsóvia revelar, como regra, a indenização tarifada por danos materiais não exclui a relativa aos danos morais. Configurados
esses pelo sentimento de desconforto, de constrangimento, aborrecimento e humilhação decorrentes do extravio de mala, cumpre observar a Carta Política da República - incisos V e
X do artigo 5o, no que sobrepõe a tratados e convenções ratificados pelo Brasil.

Suscetibilidade de integração dos tratados
Como expõe o julgado seminal do Supremo na ADIMC-1480, uma vez aprovados pelo
Congresso Nacional, os atos internacionais de caráter normativo passam a ser constitucionalmente suscetíveis de integração ao sistema legal brasileiro. Caso sejam efetivamente
integradas, as normas internacionais se internalizam, adquirindo uma hierarquia equivalente
- pelo menos - a lei ordinária.
O que ocorre, se existe conflito com lei precedente? Sem alvitrar a superioridade das normas internacionais sobre as demais - e assim resolver o eventual conflito entre normas com
base na simples hierarquia - cabe aplicar à hipótese os mesmo princípios que presidem a
revogação de leis que se sucedem no tempo.
Menção especial merece o dispositivo do Código Tributário Nacional que determina a prevalência da norma internacional tributária sobre a norma interna que a suceda no tempo; tal
dispositivo não tem aplicação, porém, em áreas diversas da que se destina.
Integração e Aplicabilidade direta
Admitamos, neste ponto, que já está superada a questão da integração indireta, ou seja, a
dúvida de se a integração efetiva do instrumento no sistema legal exige ou não – em todos

os casos - a promulgação de uma lei específica reproduzindo o conteúdo do Tratado aprovado.
Mas é crucial aqui se entender que nem todas as normas constitucionalmente suscetíveis de
integração tem condições intrínsecas de aplicação direta, como se fossem leis ordinárias.
Diz o Juiz da Corte de Haia, Francisco Rezek·:
Na medida que um tratado estabeleça obrigações mútuas a cargo dos Estados Pactuantes,
sem criar um quadro normativo que se projete sobre os particulares e cuja realidade operacional possam estes, a todo o momento, reclamar do poder público, é de se ter como certo
que o fiel cumprimento do acordo só pode ser exigido do Estado-parte pelo co-pactuante.

Por sua vez, precisa o Juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos Cançado Trindade:
É esta uma determinação que tem cabido ao direito constitucional; no entanto, cuidou o direito internacional de elaborar o conceito das normas diretamente aplicáveis (self-executing)
propriamente ditas, com relação a disposições de tratados passíveis de ser invocadas por um
particular ante um tribunal ou juiz ("incorporação" automática), sem necessidade de um ato
jurídico complementar ("transformação") para sua exigibilidade e implementação. Para que
uma norma convencional possa ser autoaplicável, passou-se a considerar necessária a conjugação de duas condições, a saber, primeiro, que a norma conceda ao indivíduo um direito
claramente definido e exigível ante um juiz, e segundo, que seja ela suficientemente específica para poder ser aplicada judicialmente em um caso concreto, operando per se sem necessidade de um ato legislativo ou medidas administrativas subseqüentes. A norma diretamente
aplicável, em suma, consagra um direito individual, passível de pronta aplicação ou execução pelos tribunais ou juízes nacionais 33.

Uma primeira hipótese é dos tratados formulados como lei uniforme. Ou seja, se a norma,
precisa e diretamente destinada à esfera jurídica dos particulares, já se acha íntegra no texto
internacional. Cremos que, a partir da série de decisões do Supremo Tribunal Federal sobre
as leis Uniformes de Genebra a dúvida foi eliminada: não se exige tal lei, se o tratado tem a
natureza de norma uniforme 34.

33

Antônio Augusto Cançado Trindade, Direito Internacional e Direito Interno: Sua Interação na Proteção dos Direitos
Humanos, encontrado no site da PGE-SP.

34 1) STF - Recurso Extraordinário No 71.154 - Fonte: Revista Trimestral de Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no 58.Data do julgamento: 4 de agosto de 1971.Relator: O Exmo. Sr. Ministro Oswaldo Trigueiro.Ementa - Lei Uniforme sobre o Cheque, adotada pela Convenção de Genebra. Aprovada esta Convenção pelo Congresso Nacional, e regularmente promulgada, suas normas têm aplicação imediata, inclusive naquilo em que modificarem a legislação interna.
Recurso extraordinário conhecido e provido. 2) STF - Recurso Extraordinário No 80.004 - SE. Fonte: Revista Trimestral
de Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 83. Data do julgamento: 1 de junho de 1977. Relator: O Exmo. Sr. Ministro Cunha Peixoto. Ementa Convenção de Genebra - Lei Uniforme sobre Letras de Câmbio e Notas Promissórias - Aval
aposto à Nota Promissória não registrada no prazo legal - Impossibilidade de ser o avalista acionado, mesmo pelas vias
ordinárias. Validade do Decreto-lei no 427, de 22.1.1969. Embora a Convenção de Genebra que previu uma lei uniforme
sobre letras de câmbio e notas promissórias tenha aplicabilidade no direito interno brasileiro, não se sobrepõe ela às leis
do País, disso decorrendo a constitucionalidade e conseqüente validade do Decreto-lei no 427/1969, que instituiu o registro obrigatório da Nota Promissória em Repartição Fazendária, sob pena de nulidade do título. Sendo o aval um instituto
do direito cambiário, inexistente será ele se reconhecida a nulidade do título cambial a que foi aposto. Recurso
*extraordinário conhecido e provido.

Desta feita, não é um preceito constitucional interno que veda a aplicação direta dos tratados em geral. Para definir se um tratado é não só suscetível de integração (pois todos o são,
se aprovados pelo Congresso) mas de aplicação direta, temos que buscar no próprio texto
internacional o seu propósito e destino.
Pois há tratados, ou normas de tratados, no entanto, que não se destinam a entrar na esfera
jurídica dos particulares, ou dos entes públicos internos. Como se verá imediatamente abaixo, a análise de destinação das normas internacionais, e de seus efeitos sistemáticos, é crucial para fixar se uma norma de tratado se aplica ou não como se lei interna fosse.
Jurisprudência: Aplicação Direta de Tratados
>Supremo Tribunal Federal
Ag. Reg. em carta rogatória- AGRCR-8279 / at. Relator: Min. Celso de mello . Publicação:
dj 10-08-00 p6 Ement. Vol-1999-1 pp-42. Julgamento: 17/06/1998 - Tribunal Pleno E M E
N T A: Mercosul - carta rogatória passiva - denegação de exequatur - protocolo de medidas
cautelares (Ouro Preto) - inaplicabilidade, por razões de ordem circunstancial - ato internacional cujo ciclo de incorporação, ao direito interno do Brasil, ainda não se achava concluído à data da decisão denegatória do exequatur, proferida pelo presidente do supremo tribunal federal - relações entre o direito internacional, o direito comunitário e o direito nacional
do Brasil - princípios do efeito direto e da aplicabilidade imediata - ausência de sua previsão
no sistema constitucional brasileiro - inexistência de cláusula geral de recepção plena e automática de atos internacionais, mesmo daqueles fundados em tratados de integração - recurso de agravo improvido. A recepção dos tratados ou convenções internacionais em geral
e dos acordos celebrados no âmbito do Mercosul está sujeita à disciplina fixada na constituição da república. - A recepção de acordos celebrados pelo Brasil no âmbito do Mercosul está sujeita à mesma disciplina constitucional que rege o processo de incorporação, à ordem
positiva interna brasileira, dos tratados ou convenções internacionais em geral. É, pois, na
Constituição da República, e não em instrumentos normativos de caráter internacional, que
reside a definição do iter procedimental pertinente à transposição, para o plano do direito
positivo interno do Brasil, dos tratados, convenções ou acordos - inclusive daqueles celebrados no contexto regional do mercosul - concluídos pelo Estado brasileiro. Precedente:
ADI 1.480-DF, Rel. Min. Celso de Mello. –
Embora desejável a adoção de mecanismos constitucionais diferenciados, cuja instituição
privilegie o processo de recepção dos atos, acordos, protocolos ou tratados celebrados pelo
Brasil no âmbito do MERCOSUL, esse é um tema que depende, essencialmente, quanto à
sua solução, de reforma do texto da Constituição brasileira, reclamando, em conseqüência,
modificações de jure constituendo. Enquanto não sobrevier essa necessária reforma constitucional, a questão da vigência doméstica dos acordos celebrados sob a égide do
MERCOSUL continuará sujeita ao mesmo tratamento normativo que a Constituição brasileira dispensa aos tratados internacionais em geral.
PROCEDIMENTO CONSTITUCIONAL DE INCORPORAÇÃO DE CONVENÇÕES
INTERNACIONAIS EM GERAL E DE TRATADOS DE INTEGRAÇÃO (MERCOSUL).
- A recepção dos tratados internacionais em geral e dos acordos celebrados pelo Brasil no
âmbito do MERCOSUL depende, para efeito de sua ulterior execução no plano interno, de
uma sucessão causal e ordenada de atos revestidos de caráter político-jurídico, assim definidos: (a) aprovação, pelo Congresso Nacional, mediante decreto legislativo, de tais convenções; (b) ratificação desses atos internacionais, pelo Chefe de Estado, mediante depósito do
respectivo instrumento; (c) promulgação de tais acordos ou tratados, pelo Presidente da República, mediante decreto, em ordem a viabilizar a produção dos seguintes efeitos básicos,

essenciais à sua vigência doméstica: (1) publicação oficial do texto do tratado e (2) executoriedade do ato de direito internacional público, que passa, então - e somente então - a vincular e a obrigar no plano do direito positivo interno. Precedentes.
O SISTEMA CONSTITUCIONAL BRASILEIRO NÃO CONSAGRA O PRINCÍPIO DO
EFEITO DIRETO E NEM O POSTULADO DA APLICABILIDADE IMEDIATA DOS
TRATADOS OU CONVENÇÕES INTERNACIONAIS. - A Constituição brasileira não
consagrou, em tema de convenções internacionais ou de tratados de integração, nem o princípio do efeito direto, nem o postulado da aplicabilidade imediata. Isso significa, de jure
constituto, que, enquanto não se concluir o ciclo de sua transposição, para o direito interno,
os tratados internacionais e os acordos de integração, além de não poderem ser invocados,
desde logo, pelos particulares, no que se refere aos direitos e obrigações neles fundados
(princípio do efeito direto), também não poderão ser aplicados, imediatamente, no âmbito
doméstico do Estado brasileiro (postulado da aplicabilidade imediata). - O princípio do efeito direto (aptidão de a norma internacional repercutir, desde logo, em matéria de direitos e
obrigações, na esfera jurídica dos particulares) e o postulado da aplicabilidade imediata (que
diz respeito à vigência automática da norma internacional na ordem jurídica interna) traduzem diretrizes que não se acham consagradas e nem positivadas no texto da Constituição da
República, motivo pelo qual tais princípios não podem ser invocados para legitimar a incidência, no plano do ordenamento doméstico brasileiro, de qualquer convenção internacional, ainda que se cuide de tratado de integração, enquanto não se concluírem os diversos ciclos que compõem o seu processo de incorporação ao sistema de direito interno do Brasil.
Magistério da doutrina. - Sob a égide do modelo constitucional brasileiro, mesmo cuidandose de tratados de integração, ainda subsistem os clássicos mecanismos institucionais de recepção das convenções internacionais em geral, não bastando, para afastá-los, a existência
da norma inscrita no art. 4º, parágrafo único, da Constituição da República, que possui conteúdo meramente programático e cujo sentido não torna dispensável a atuação dos instrumentos constitucionais de transposição, para a ordem jurídica doméstica, dos acordos, protocolos e convenções celebrados pelo Brasil no âmbito do Mercosul.

Aplicabilidade interna: a exceção dos direitos humanos
Cumpre examinar a tese de que – em se tratando de direitos humanos – a proteção dos direitos de Propriedade Intelectual teria aplicação direta no sistema constitucional brasileiro.
Tal aplicação transcenderia mesmo a aplicação direta, entendida como desnecessidade de
promulgação de norma interna, mas chegaria mesmo à desnecessidade das formalidades de
aprovação pelo Congresso e promulgação pelo decreto presidencial.
Tal questão é apontada por Valerio de Oliveira Mazzuoli 35 :
Além de supranacional, os tratados internacionais de proteção dos direitos humanos por nós
ratificados, passam, ainda, a incorporar-se automaticamente em nosso ordenamento, pelo
que estatui o § 1.º do art. 5.º da nossa Carta:
"As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata".

35 Valerio de Oliveira Mazzuoli, Hierarquia Constitucional e Incorporação Automática dos Tratados Internacionais de
Proteção dos Direitos Humanos no Ordenamento Brasileiro. Vide também J.Vitório Paulino de Paiva Silvestre, La política
judicial de incorporación de la normativa internacional sobre derechos humanos en Brasil: un análisis crítico, encontrado
em http://www.iigov.org .

A inserção desta norma no Título correspondente aos "direitos e garantias fundamentais" na
Carta Magna de 1988, fora influenciada, por certo, pelo anteprojeto elaborado pela "Comissão Afonso Arinos", que, em seu art. 10, continha preceito semelhante, o qual estabelecia
que "os direitos e garantias desta Constituição têm aplicação imediata".
Frise-se que o § 1.º do art. 5.º da Constituição de 1988, dá aplicação imediata a todos os direitos e garantias fundamentais. É dizer, seu âmbito material de aplicação transcende o catálogo dos direitos individuais e coletivos insculpidos nos arts. 5.º a 17 da Carta da República,
para abranger ainda outros direitos e garantias expressos na mesma Constituição (mas fora
do catálogo), bem como aqueles decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, e
dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte, tudo, consoante a regra do § 2.º do seu art. 5.º.

Como vimos na seção desta obra sobre os aspectos constitucionais da Propriedade Intelectual, parece assente que patentes de invenção, cultivares e software, assim como a matéria
estritamente patrimonial dos direitos autorais, não se identifiquem com normas de direitos
humanos ao teor do art. 5º. § 2º da Carta de 1988.
Recordando o que se disse àquela oportunidade, cabe enfatizar que a instituição da propriedade intelectual é uma medida de fundo essencialmente econômico. Assim entendem eminentes constitucionalistas brasileiros. José Afonso da Silva, ao tratar do inciso XXIX, assim
diz:
“O dispositivo que a define e assegura está entre os dos direitos individuais, sem razão
plausível para isso, pois evidentemente não tem natureza de direito fundamental do homem.
Caberia entre as normas da ordem econômica” 36

Manoel Gonçalves Ferreira Filho é da mesma opinião:
“Certamente esta matéria não mereceria ser alçada ao nível de direito fundamental do homem. Trata-se aqui da chamada propriedade imaterial que seria protegida pelo inciso XXIII,
referente ao direito de propriedade. Como se viu, propriedade, nos termos do citado inciso
XXIII, não abrange apenas o domínio. Compreende todos os bens de valor patrimonial, entre os quais, indubitavelmente, se incluem as marcas de indústria e comércio ou o nome
comercial” 37.

Ainda que não o fossem, a jurisprudência do nosso Supremo Tribunal Federal, acima citada
recusa o entendimento da aplicabilidade imediata mesmo dos tratados.
Tratado e lei interna: a questão da especialidade
Os atos internacionais do tipo das Uniões, ou de normas uniformes, ao dispor em normas
auto-executivas, criam direitos e obrigações para com nacionais e domiciliados (e outros
beneficiários) nos países membros do Tratado, inclusive para os brasileiros. Para com os
estrangeiros domiciliados no exterior, beneficiário do Tratado, cria-se um regime de exceção quando às normas internas, que se aplicam em caráter genérico. Desta forma, ao estrangeiro não beneficiário do PCT e da União de Paris (ou de outros Tratados), aplica-se
integralmente o preceituado no CPI, sem alterações nem mitigações; para os beneficiários
dos Tratados, aplica-se o regime destes.

36 Curso de Direito Constitucional Positivo., pp. 245/46.
37 Comentários à Constituição, v.1, p.51.

Assim preceituou o STF na precisa determinação da ADIMC-1480-DF de 1997, cuja ementa extensa se transcreve mais abaixo:
A eventual precedência dos tratados ou convenções internacionais sobre as regras infraconstitucionais de direito interno somente se justificará quando a situação de antinomia com o
ordenamento doméstico impuser, para a solução do conflito, a aplicação alternativa do critério cronológico (“lex posterior derogat priori”) ou, quando cabível, do critério da especialidade.

Ora, o Tratado é assim uma norma especial, que, a teor da LICC não altera nem é alterada
pela norma geral, a do CPI. Em outras palavras, nem os tratados revogam o CPI, nem a
subsistência do CPI impede o pleno exercício normativo dos tratados. Convivem ambos em
suas respectivas esferas de normatividade.
Jurisprudência: eficácia e validade interna dos tratados
> Supremo Tribunal Federal
ADIMC-1480 / DF ACAO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - MEDIDA
CAUTELAR Min. CELSO DE MELLO Publicação DJ DATA-18-05-01 PP-00429
EMENT VOL-02031-02 PP-00213 Julgamento 04/09/1997 - Tribunal Pleno
INTERPRETAÇÃO
CONFORME
À
CONSTITUIÇÃO.PROCEDIMENTO
CONSTITUCIONAL DE INCORPORAÇÃO DOS TRATADOS OU CONVENÇÕES
INTERNACIONAIS. - É na Constituição da República - e não na controvérsia doutrinária
que antagoniza monistas e dualistas - que se deve buscar a solução normativa para a questão
da incorporação dos atos internacionais ao sistema de direito positivo interno brasileiro. O
exame da vigente Constituição Federal permite constatar que a execução dos tratados internacionais e a sua incorporação à ordem jurídica interna decorrem, no sistema adotado pelo
Brasil, de um ato subjetivamente complexo, resultante da conjugação de duas vontades homogêneas: a do Congresso Nacional, que resolve, definitivamente, mediante decreto legislativo, sobre tratados, acordos ou atos internacionais (CF, art. 49, I) e a do Presidente da República, que, além de poder celebrar esses atos de direito internacional (CF, art. 84, VIII),
também dispõe - enquanto Chefe de Estado que é - da competência para promulgá-los mediante decreto. O iter procedimental de incorporação dos tratados internacionais - superadas as
fases prévias da celebração da convenção internacional, de sua aprovação congressional e da
ratificação pelo Chefe de Estado - conclui-se com a expedição, pelo Presidente da República, de decreto, de cuja edição derivam três efeitos básicos que lhe são inerentes: (a) a promulgação do tratado internacional; (b) a publicação oficial de seu texto; e (c) a executoriedade do ato internacional, que passa, então, e somente então, a vincular e a obrigar no plano
do direito positivo interno. Precedentes.
SUBORDINAÇÃO NORMATIVA DOS TRATADOS INTERNACIONAIS À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. - No sistema jurídico brasileiro, os tratados ou convenções internacionais estão hierarquicamente subordinados à autoridade normativa da Constituição da
República. Em conseqüência, nenhum valor jurídico terão os tratados internacionais, que,
incorporados ao sistema de direito positivo interno, transgredirem, formal ou materialmente,
o texto da Carta Política. O exercício do treaty-making power, pelo Estado brasileiro - não
obstante o polêmico art. 46 da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados (ainda em
curso de tramitação perante o Congresso Nacional) -, está sujeito à necessária observância
das limitações jurídicas impostas pelo texto constitucional.

CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DE TRATADOS INTERNACIONAIS NO
SISTEMA JURÍDICO BRASILEIRO. - O Poder Judiciário - fundado na supremacia da
Constituição da República - dispõe de competência, para, quer em sede de fiscalização abstrata, quer no âmbito do controle difuso, efetuar o exame de constitucionalidade dos tratados
ou convenções internacionais já incorporados ao sistema de direito positivo interno. Doutrina e Jurisprudência.
PARIDADE NORMATIVA ENTRE ATOS INTERNACIONAIS E NORMAS
INFRACONSTITUCIONAIS DE DIREITO INTERNO. - Os tratados ou convenções internacionais, uma vez regularmente incorporados ao direito interno, situam-se, no sistema jurídico brasileiro, nos mesmos planos de validade, de eficácia e de autoridade em que se posicionam as leis ordinárias, havendo, em conseqüência, entre estas e os atos de direito internacional público, mera relação de paridade normativa. Precedentes. No sistema jurídico brasileiro, os atos internacionais não dispõem de primazia hierárquica sobre as normas de direito
interno. A eventual precedência dos tratados ou convenções internacionais sobre as regras
infraconstitucionais de direito interno somente se justificará quando a situação de antinomia
com o ordenamento doméstico impuser, para a solução do conflito, a aplicação alternativa
do critério cronológico (“lex posterior derogat priori”) ou, quando cabível, do critério da especialidade. Precedentes.
TRATADO INTERNACIONAL E RESERVA CONSTITUCIONAL DE LEI
COMPLEMENTAR. - O primado da Constituição, no sistema jurídico brasileiro, é oponível
ao princípio pacta sunt servanda, inexistindo, por isso mesmo, no direito positivo nacional, o
problema da concorrência entre tratados internacionais e a Lei Fundamental da República,
cuja suprema autoridade normativa deverá sempre prevalecer sobre os atos de direito internacional público. Os tratados internacionais celebrados pelo Brasil - ou aos quais o Brasil
venha a aderir - não podem, em conseqüência, versar matéria posta sob reserva constitucional de lei complementar. É que, em tal situação, a própria Carta Política subordina o tratamento legislativo de determinado tema ao exclusivo domínio normativo da lei complementar, que não pode ser substituída por qualquer outra espécie normativa infraconstitucional,
inclusive pelos atos internacionais já incorporados ao direito positivo interno.

Normas de interpretação dos tratados
Para interpretarem-se os tratados, e conciliar suas normas com de outros atos internacionais
de idêntica hierarquia, é método de precisão e elegância se fazer uso das regras da Convenção de Viena (doravante, CV) sobre Direito dos Tratados, em vigor entre a maior parte,
senão todos, dos atuais membros da OMC ou da CUP.
Tais normas, ainda quando não coativas, podem ser tomadas como testemunhos dos costumes internacionais assentes sob o padrão clássico da longa consuetudo e da conscientia sei
necessitatis. Assim têm feito, por exemplo, o órgão judicante da OMC, muito embora haja
Estados Membros para os quais ainda não vige a Convenção de Viena – como, aliás, o Brasil.
Assim sendo, a tarefa do intérprete fica consideravelmente mais simples e clara, ao se circunscrever a uma norma específica de Direito Internacional Público, do que ocorreria nos
tempos em que a interpretação dos tratados resultava de vagas construções doutrinárias ou
da difusa jurisprudência dos tribunais internacionais e do entendimento conflitante das cortes nacionais.

Em seco resumo, à luz da Convenção, aplica-se aos tratados a interpretação de seu texto.
Irrelevante, em princípio, a intenção dos contraentes ao formular suas normas; irrelevantes
seus motivos expressos ou profundos. Dizem os comentários da International Law Commission ao Art. 31 da Convenção:
“The Institute of International Law adopted this - the textual - approach to treaty interpretation. The objections to giving too large a place to the intention of the parties as an independent basis of interpretation find expression in the proceedings of the Institute. The textual approach on the other hand, commends itself by the fact that, as one authority has put it, ‘le
texte signé est, sauf de rares exceptions, la seule et la plus récent expression de la volonté
commune des parties’. Moreover, the jurisprudence of the International Court contains
many pronouncements from which it is permissible to conclude that the textual approach to
treaty interpretation is regarded as the established law.”38

Fixando-se sempre no texto, a interpretação se baseia, no entanto, na boa fé (CV 31). Para
assegurar tal propósito, a Convenção impõe duas regras de análise textual.
Em primeiro lugar, às palavras deve ser dado o sentido comum atribuível aos termos do
tratado em seu contexto. Só se dará a uma expressão um sentido especial, fora do sentido
comum, se estiver estabelecido que esta era a intenção das partes (CV 31.4). Evidentemente, estabelecido no texto.
A Convenção precisa o que ela entende como “contexto”. Não são as circunstâncias externas ao tratado, mas o texto propriamente dito, seus preâmbulos e anexos, os acordos relativos ao Tratado e feitos entre todas as partes por ocasião da conclusão do tratado (CV
31.2.a), assim como qualquer instrumento, estabelecido por apenas algumas das partes convenentes, mas aceito por todas como sendo relativo ao tratado (CV 31.2.b).
Fora do contexto, mas igualmente relevante para a interpretação do tratado serão os acordos
posteriores, assim como a prática na execução do texto, a qual conte com o assentimento
das partes (CV 31.3.a e 31.3.b).
Também fora do contexto, e essencial para nosso caso, será utilizada na interpretação
“qualquer regra de direito internacional aplicável às relações entre as partes” (CV 31.3.c).
Como veremos, a integração da norma em análise no sistema específico do Direito da Propriedade Industrial, tal como expresso nos demais tratados em vigor, será central em nosso
entendimento.
Em segundo lugar, deve-se interpretar cada expressão tendo em vista o objeto e a finalidade
do tratado (CV 31). Não se extrairá tal objeto de elementos extra-textuais, mas, uma vez
mais, do seu texto. É dos consideranda, do conteúdo mesmo do tratado, que se depreenderá

38 61 American Journal of International Law 255, 349 (1967). Sobre a questão, Rezek, op. cit., p. 453 e seg. Kearney e
Dalton, The Treaty on Treaties, 64 American Journal of International Law 495, 518 (1970); MacDougal, The International
Law Commission's Draft Articles on Interpretation: Textuality Redivivus", 61 American Journal of International Law 992
(1967). Sweeney, Oliver e Leech, The International Legal System, Foundation Press, 1989, p. 1017-1035. Steiner e Vagts,
Trasnational Legal Problems, Foudation Press, 1989, p. 334-355. Note-se que os Estados Unidos apresentaram proposta
compatível com seu sistema específico de interpretação legal, que inclui os chamados "travaux préparatoires" como instrumento de iluminação do texto (Kerney e Dalton, op. cit.). No direito brasileiro, a regra de interpretação dos negócios
jurídicos bi ou multilaterais é o da consulta da real vontade das partes, a qual prepondera sobre a literalidade do texto
(C.Civil, Art. 85); mas a norma legal terá regra de leitura comparável ao princípio textual da CV.

qual o fim a que ele se propõe (como distinto dos fins individuais dos Estados que dele são
partes).
Há que se lembrar, contudo, que as normas tradicionais de interpretação dos tratados no
Direito Interno podem divergir do que dispõe a Convenção de Viena, como testemunha o
Parecer Normativo CST 37/74 no tocante à interpretação dos tratados de bi-tributação:
a) Interpretação restritiva: Sendo normas excepcionais, naquilo que divergem da legislação
geral interna, devem suas disposições ser interpretadas restritamente;
b) Interpretação da vontade das partes: Os Tratados em geral, tendo a natureza de contratos
de Direito Público Externo, devem ser analisados levando em conta as regras de hermenêutica jurídica referentes à interpretação da vontade. Ao contrário do que ocorre quando à legislação comum, para o qual a vontade do legislador (mens legislatoris) é irrelevante, ou pelo menos subsidiária, vale para os Tratados o princípio geral do art. 85 do Código Civil - “na
interpretação das declarações de vontade se atenderá à intenção do que ao sentido literal da
linguagem”.
c) Remissão ao Direito Interno: no caso de um termo não ser expressamente definido pelo
instrumento e não sendo suficientes os padrões anteriores aplicar-se-á a definição que resulta do Direito Interno (“a não ser que o contexto imponha interpretação diferente”).

Normas de integração dos tratados
A par da interpretação dos tratados, a Convenção de Viena regula o conflito dos tratados no
tempo. Como regra básica, tem-se o seguinte:
Art. 30.2 Quando um tratado estipular que está subordinado a um tratado anterior ou posterior
ou que não deve ser considerado incompatível com esse outro tratado, as disposições deste último prevalecerão.

Ou seja, quando o novo tratado refere-se a outro, que lhe antecede, dizendo, por exemplo,
que nenhuma obrigação resultante da norma anterior é afetada pelas disposições supervenientes, prevalece o velho, apenas detalhado ou regulamentado pelo novo.
De outro lado, quando não exista uma cláusula como a indicada, o tratado anterior, celebrado entre idênticas partes, só se aplica na medida em que suas disposições sejam compatíveis com as do tratado posterior (CV 30.3).
Assim, entre dois tratados sob matéria idêntica, sucedendo-se no tempo, se o novo declara
subsistir o velho, ocorre apenas acréscimo ou regulamento; mas se cala quanto ao anterior,
este é derrogado ou ab-rogado, no que incompatível 39.
As normas dos tratados e seus destinatários
Um ponto de especial relevância é a natureza das normas convencionais, quanto a seus destinatários 40:
39

Diz Rezek, op. cit. p. 457: "A simples evidência de incompatibilidade total ou parcial entre o que dispõem os compromissos concorrentes trará à cena a regra lex posterior derrogat priori. Há lugar, também, para a regra lex specialis derogat
generali, quando se apure que, independentemente da ordem cronológica, quiseram as partes excepcionar certo dispositivo de alcance geral, em situações determinadas, para as quais previram disciplina peculiar".

Têm-se nos tratados normas típicas de Direito Internacional Público, dirigidas aos Estados
Soberanos em suas funções de Direito Externo: regras de como a Convenção vai ser revista,
ratificada ou denunciada, quais são as obrigações dos Estados membros da União quanto ao
pagamento de anuidades, e assim por diante
Têm-se, também, normas igualmente dirigidas aos Estados, mas quanto aos seus poderes de
Direito Interno: são regras que prescrevem ou facultam o conteúdo da legislação interna,
com teor do gênero: “Os Estados tem poderes de legislar de uma determinada forma, ou são
obrigados legislar de uma forma”.
Em terceiro lugar, têm-se normas de efeito dispositivo, normas de aplicação direta - algo
que os tratadistas chamam normas auto-executivas. Distinguem-se, dentre estas,
¾
¾

as normas que criam direito substantivo e absoluto (por exemplo): não se poderá
decretar a caducidade de uma patente, antes de decorridos tantos anos) e,
as normas de direito substantivo, mas relativas, como a que assegura ao nacional
pelo menos o mesmo tratamento jurídico interno concedido ao estrangeiro.

Assim, a análise dos textos trazidos, a cada momento, como norma internacional pertinente
deve partir do reconhecimento do destinatário das normas: é o Estado, ou são os indivíduos.
Ou, mais precisamente: esta norma cria direitos subjetivos em favor dos indivíduos, ou apenas obrigações de Direito Internacional Público, entre Estados?
Dirigindo-se a norma aos Estados, em particular determinando-lhes a obrigação, ou vedação, de legislar em determinado sentido, a não satisfação do preceito importa em violação
da norma convencional, mas não cria direitos ou obrigações para as pessoas, em relação às
quais a norma interna deveria - obrigação no plano internacional - ser instituída, ou tornada
inaplicável. Se tal inadimplemento perante a norma internacional se verifica, a sanção é de
Direito Internacional Público, tal como prevista no ato internacional pertinente, e não aproveita, em princípio, os beneficiários virtuais da norma interna 41.

Principais Acordos contextuais de TRIPs
Convenção da União de Paris (Propriedade Industrial)
A Convenção de Paris tem o nome oficial de “Convenção da União de Paris para a Proteção
da Propriedade Industrial” 42. Foi ela revista já sete vezes: em 1990, em Madri; em 1900,
em Bruxelas; em 1911, em Washington; em 1925, em Haia, em 1934, em Londres; em

40 Bodenhausen, Guide to the Paris Convention, BIRPI, Genebra, 1967, p. 10 e seg.
41 Deixamos de considerar, neste passo, a questão do acesso direto das partes privadas na esfera internacional, seja através de mecanismos como os regulamentos de solução de controvérsias no âmbito da OMC, seja como postulação em
resguardo de direitos humanos; nem consideraremos, aqui, a hipótese de mandado de injunção em face de uma obrigação
internacional ad legislandum não satisfeita.
42 Decreto 75.572 de 08/04/1975.

1958, em Lisboa; em 1967, em Estocolmo (em vigor no Brasil desde 1992) e teve novo
processo de revisão iniciado em 1980, em Genebra 43.
A Convenção não tenta uniformizar as leis nacionais 44, objetivo do recente acordo TRIPs,
nem condiciona o tratamento nacional à reciprocidade 45. Pelo contrário, prevê ampla liberdade legislativa para cada País, exigindo apenas paridade: o tratamento dado ao nacional
beneficiará também o estrangeiro 46. Também, quanto às patentes, prescreve a independência de cada privilégio em relação aos outros, concedidos pelo mesmo invento em outras
partes 47.
Pode ocorrer mesmo que um estrangeiro venha a ter até mais direitos do que o nacional,
sob a Convenção; por exemplo, no caso da prioridade. Quem puder solicitar uma patente de
invenção no exterior, sob a Convenção, tem um ano para fazê-lo também num outro País da
União, prevalecendo seu direito sobre o dos demais que tenham inventado coisa similar ou
depositado o pedido.
Um número relativamente pequeno, mas importante, de normas da CUP estabelece um patamar mínimo de tratamento uniforme, que todos os países da União têm de garantir em
face dos estrangeiros, beneficiários da Convenção; por exemplo, o reconhecimento do efeito extraterritorial das marcas notórias.
Outras disposições importantes, também como proteção ao estrangeiro, são as que vedam
que os países possam terminar com o privilégio só pelo fato de o titular importar os produtos feitos com a tecnologia patenteada, em vez de fabricar no país; e a que exige um deter-

43 Seguimos, neste passo, a análise de G. Bordenhausen, Guide to the Paris Convention, Genebra, 1967, assim como do
nosso Atos Internacionais Relativos à Propriedade Industrial e ao Comércio de Tecnologia (Revista da Sociedade Brasileira de Direito Nuclear, Dezembro de 1981). Por força do Decreto 635 de 21 de agosto de 1992, vigeria no Brasil a Convenção de Paris, na revisão de Estocolmo, de 1967; embora tal decreto mereça reparos quanto a sua juridicidade, levaremos em conta para esta análise o texto correspondente. Em outubro de 1994, novo decreto ratificou o anterior, pondo em
vigor a totalidade do texto de Estocolmo.
44 No território da União vigeria um só Direito. Não houve porém até o início do processo de harmonização ora em curso
uma efetiva unificação integral da legislação dos países convencionais, mas só uma aplicação geral do princípio de tratamento nacional, o que permitiu a criação de um Sistema Internacional de Patentes. Vide Foyer e Vivant, Le Doroit des
Brévets, PUF, 1991, p. 31.
45 Não houve porém até o início do processo de harmonização ora em curso uma efetiva unificação integral da legislação
dos países convencionais, mas só uma padronização que permitiu a criação de um Sistema Internacional de Patentes.
46O primeiro princípio básico da Convenção de Paris é, pois, que "cidadãos de cada um dos países contratantes gozarão
em todos os demais países da União, no que concerne à Propriedade Industrial, das vantagens que as respectivas Leis
concedem atualmente ou vierem posteriormente a conceder aos nacionais" (artigo II). A Convenção porém, vai além:
"tudo isso sem prejuízos dos direitos previstos pela presente Convenção". Ou seja, quando a Convenção der mais direitos
aos estrangeiros do que os derivados da Lei nacional, prevalece a Convenção. Este é o chamado "princípio do tratamento
nacional". É curioso que a Suíça, por exemplo, assinou a convenção de Paris em 1882 e só criou o seu próprio Sistema
interno de Patentes no começo do século. Os nacionais suíços tinham todas as vantagens da Convenção nos outros países,
e os nacionais de outros países e os suíços não tinham nenhum direito na Suíça. Isso é o que pode ser considerado um
utilização inteligente do Sistema de Patentes.
47 Cada patente nacional é concedida e permanece em vigor, inteiramente independente das patentes de todos os outros
países. A disposição do Art. 4-bis da Convenção reza: "As patentes requeridas nos diversos países da União, pelos respectivos cidadãos, serão independentes das patentes obtidas para a mesma invenção nos outros países, quer tenham ou não
aderido à União". E vai adiante: "Essa disposição deve ser entendida de modo absoluto, principalmente no sentido de que
as patentes requeridas durante o prazo prioridade são independentes não só em relação às causas de nulidade de caducidade, como também do ponto de vista da duração normal."

minado prazo (e, a partir de 1934, um estágio prévio de licença obrigatória) antes que se
possa terminar com o monopólio por falta de uso.
Não sendo de forma alguma um clube fechado, a União admite a qualquer tempo a entrada
de novos países. Quem entra porém, recebe o último texto do tratado em vigor, e tem de se
conformar que os antigos unionistas lhe apliquem a última versão a qual aderiram: assim, o
Brasil aplicava, até 1992, o texto de 1925 à Argentina, enquanto esta submetia as patentes
brasileiras ao regime de 1967.
De outro lado, a União de Paris é aberta à saída; hoje com mais de 90 países, ao início com
11, houve quem (como o Japão) saísse por uns tempos para voltar depois. A Convenção é,
ainda mais, aberta até quanto ao seu conteúdo normativo: embora não admita reservas, ela
compreende uma série de acordos subsidiários, estabelecendo regras a que só alguns países
estão dispostos a somar às do tratado principal.
Assim é que a União presume ainda uniões restritas. Os países que, acedendo ao texto geral, não concordem com determinadas proposições específicas, podem ficar fora dessas
uniões restritas. Por exemplo: em 1891, em Madrid, foi assinado um acordo de Registro
Internacional de Marcas, pelo qual se prescindia do depósito nacional; depositava-se em
Berna e o ato tinha efeito em todos os países indicados pelo depositário. Nem todos os países da União (e só eles poderiam) participaram desse acordo 48.
Dentro do espírito de cooperação recíproca e unidade de propósitos, a União nunca incluiu
qualquer aparelho repressor, que desferisse penalidades contra um país participante por
alegadas infrações do tratado - ainda que segundo as regras próprias tal pudesse ser, em
tese, objeto de ação junto à Corte Internacional de Justiça de Haia. O espírito do TRIPs é,
como se verá, inteiramente oposto.
Princípios básicos da CUP
O primeiro princípio básico da Convenção de Paris é, pois, que “cidadãos de cada um dos
países contratantes gozarão em todos os demais países da União, no que concerne à Propriedade Industrial, das vantagens que as respectivas Leis concedem atualmente ou vierem
posteriormente a conceder aos nacionais” (artigo II). A Convenção porém, vai além: “tudo
isso sem prejuízos dos direitos previstos pela presente Convenção”. Ou seja, quando a
Convenção der mais direitos aos estrangeiros do que os derivados da Lei nacional, prevalece a Convenção. Este é o chamado “princípio do tratamento nacional”.
Esta prevalência da Convenção sobre a Lei interna, em desfavor do nacional, não ocorre no
Brasil porque o Código da Propriedade Industrial prescreve que “todos os direitos que os
atos internacionais concederem aos estrangeiros, podem ser solicitados pelos nacionais” 49.
Em países onde não existe tal princípio alegislação internacional da Propriedade Industrial
pode dar aos estrangeiros mais vantagens do que aos nacionais, nos pontos em que a Convenção vai mais além do Direito interno.
48 Adotado pelo Brasil em sua versão inicial, o Acordo foi denunciado em 1934. Ao momento em que se escreve, dirigentes do INPI vêm suscitando a hipótese de uma segunda ratificação.
49 Lélio Denícoli Schmidt, A Convenção de Paris e o Direito Interno: Alguns Aspectos, Revista da ABPI, Nº 27 - Mar.
/Abr.
1997

O segundo princípio é o da prioridade. É conveniente ilustrá-lo com um exemplo: suponhamos que alguém tenha inventado algo nos Estados Unidos, deposite essa invenção no
escritório de patentes americano e comece a usá-la. Imediatamente depois do depósito americano, um brasileiro inventa a mesma coisa, ou começa a copiar e a usar a invenção americana. Ocorre que o primeiro inventor tem o benefício de uma prazo de prioridade de um
ano, ou seja, pode depositar nos Estados Unidos a 1º. de janeiro, e depois depositar no Brasil um ano após, que mesmo assim seus direitos estarão protegidos. O brasileiro que inventou autonomamente não terá direito à patente e, de outro lado, a cópia ou o uso não autorizado não tirará o direito do primeiro inventor.
Isso evidentemente leva a alguns efeitos contrários aos interesses dos países em desenvolvimento. Um deles, o mais apontado, é que todo estrangeiro vem a ter mais um ano de prazo de proteção, comparando-se com o nacional. Mas, como é claramente depreendido, a
prioridade é essencial para a criação do Sistema Internacional de Patentes.
O terceiro princípio é o de Independência das Patentes: cada patente é um título nacional,
completamente independente de todas as outras patentes.
Cada patente nacional é concedida e permanece em vigor, inteiramente independente das
patentes de todos os outros países. A disposição do Art. 4-bis da Convenção reza: “As patentes requeridas nos diversos países da União, pelos respectivos cidadãos, serão independentes das patentes obtidas para a mesma invenção nos outros países, quer tenham ou não
aderido à União”. E vai adiante: “Essa disposição deve ser entendida de modo absoluto,
principalmente no sentido de que as patentes requeridas durante o prazo prioridade são independentes não só em relação às causas de nulidade, de caducidade, como também do
ponto de vista da duração normal.”
Suponhamos que uma patente americana venha a ser anulada por ação judicial; a patentes
brasileira correspondente não é afetada por isto.
Outro princípio, que não é considerado básico, mas é também de extrema importância para
a criação tecnológica, é o da repressão do Abuso do Direito de patente. A norma, de natureza dispositiva, está no Art. 5º. da Convenção:
A. 1) A introdução, pelo titular da patente, no país em que esta foi concedida, de objetos fabricados em qualquer dos países da União não acarreta a caducidade da patente.

A legislação da França (em sua lei de 1844) e de outros países, no século passado, dizia que
a patente concebida para fabricação no país. Quem importasse o produto patenteado, teria
sua patente caducada. O que a Convenção proíbe é que se impusesse a caducidade pelo
simples fato da importação; a importação, por si só, não importa em caducidade.
De outro lado, diz o Art. 5º.:
2) Cada país da União terá a faculdade de adotar medidas legislativas prevendo a concessão
de licenças obrigatórias para prevenir os abusos que poderiam resultar do exercício do direito exclusivo conferido pela patente, como, por exemplo, a falta de exploração.
3) A caducidade da patente só poderá ser prevista para os casos em que a concessão de licenças obrigatórias não tenha sido suficiente para prevenir tais abusos. Não poderá ser in-

terposta ação de declaração de caducidade ou de anulação de uma patente antes de expirar o
prazo de dois anos, a contar da concessão da primeira licença obrigatória.
4) Não poderá ser pedida licença obrigatória, com o fundamento de falta ou insuficiência de
exploração, antes de expirar o prazo de quatro anos a contar da apresentação do pedido de
patente, ou de três anos a contar da concessão da patente, devendo aplicar-se o prazo mais
longo; a licença será recusada se o titular da patente justificar a sua inação por razões legítimas. Tal licença obrigatória será não exclusiva e só será transferível, mesmo sob a forma
de concessão de sublicença, com a parte da empresa ou do estabelecimento comercial que a
explore.
5) As disposições precedentes serão aplicáveis, com as modificações necessárias, aos modelos de utilidade.
B. A proteção dos desenhos e modelos industriais não caducará por falta de exploração nem
por introdução de objetos semelhantes aos que estão protegidos.

O instrumento da caducidade é extremamente importante para um país em desenvolvimento. A Patente deve servir para trazer tecnologia para o país e não assegurar a margem de
lucro dos produtos feitos com a tecnologia e importados para o país 50. Na década de 70’, o
México usou do meio para sanear em larga escala o excesso de Patentes não amparando a
fabricação no país, experiência cujas conseqüências econômicas ainda não foram estudadas,
mas são certamente interessantes.
Como se verá mais adiante, a questão do uso efetivo das patentes é o do equilíbrio dos interesses do titular do privilégio e dos público em geral, que necessita que as novas tecnologias sejam usadas em benefício da produção nacional. A solução da CUP, quanto ao ponto, é
verdadeiramente uma de equilíbrio entre os interesses divergentes:
“The provisions under examination aims at striking a balance between the said considerations. It gives the member states the right to legislate against the abuses which might result
from the exercise of the rights conferred by the patent, for example, failure to work, but on
condition that the provisions of paragraph (3) and (4) of the Article are respected” 51.

Prevê-se, igualmente, a possibilidade de requerer licença compulsória. O que é a licença
compulsória? Suponhamos que um inventor estrangeiro conseguiu a patente, aqui, de um
novo transformador, mas não o está fabricando. Passando o prazo legal, qualquer um pode
requerer ao INPI uma licença compulsória e passar a fabricar.
Diz Bodenhausen:
“The provision concerning the abuses which might result from the exercise of exclusive
rights conferred by the patent relates to a very important question of patent law. Although
patents, even apart from their exploitation, are considered beneficial to the industry, as they
publish inventions which may inspire other inventions, and fall into the public domain after

50 A não ser que se considere a existência de uma coisa que os tecnólogos por vezes se referem: a tecnologia implícita no
produto. Penso que, se a tecnologia é implícita, então as relações de produção também são implícitas, as relações políticas
também são implícitas e, cada vez que se importa uma máquina dos Estados Unidos, também se estará importando democracia ao estilo americano.
51 Idem, eadem.

the expiration of their term, it is believed in many countries that, in order to be fully justified, patents should also be used for working the patented invention where the patent is
granted, and not merely as an exclusive right to prevent others from doing so or to control
importation 52.

Da Convenção de Berna (Direitos Autorais)
Assim como a Convenção de Paris, a de Berna (CUB) nasce nos anos 80’do século XIX:
fruto dos trabalhos que resultaram na Associação Literária e Artística Internacional de
1878, a Convenção foi assinada em 1886 53.
Objetos de proteção
O alcance objetivo da Convenção é o das obras literárias e artísticas, incluindo-se entre
aquelas as de caráter científico 54 - qualquer que seja seu modo de expressão. Assim, não só
os livros e esculturas, objeto tradicional de proteção, mas o multimídia, produções a laser
ou qualquer outra criação com auxílio em tecnologias futuras, cabe no âmbito da Convenção - desde que redutíveis à noção de artístico ou literário 55.
A Convenção, e uma série de leis nacionais, inclusive a brasileira, ao listar as obras suscetíveis de proteção, enfatiza que a relação é meramente exemplificativa, mas haverá proteção
não só para as obras originárias (o que é diferente de originais) como para as derivadas como as traduções, etc. -, realizadas sob autorização (CUB, art. 2-3 e 2-4).
Como se verá mais extensamente no que toca à lei nacional, a CUB se volta à proteção da
forma, não das idéias; para recair no seu âmbito, é preciso que as idéias estejam revestidas
de palavras, notas musicais, ou desenhos. E são tais palavras, notas e desenhos que constituem o objeto do Direito, não as idéias nelas expressas.
No caso de obras de arte aplicadas (art. 2-1, c/c art 2-7 e art. 7-4), especialmente no caso
de desenhos e modelos industriais, a CUB deixa à lei nacional a regulação de como se dará
tal proteção - autoral, por patente, cumulativa, ou sui generis; mas, se no país de origem
não se concede proteção no campo autoral, o país onde se procura obter a tutela também

52 Op.cit. p. 70
53 Masouyé, Guide to the Berne Convention, WIPO, Genebra, 1978. Claude Colombet, Grands Principes du Droit
d’Auteur et des Droits Voisins dans le Monde, Litec., 1992, p. 139-184. Lucas e Lucas, Traité de la Proprieté Litteraire et
Artistique, Litec, 1994, p. p. 847-974; Georgette N.Nazo, Tutela Internacional, in A Tutela Jurídica do Direito de Autor,
Ed. Saraiva, 1991, p. 67-80; Carlos Alberto Bittar, Princípios Aplicáveis, em Nivel Internacional, à Tutela dos Direitos
Autorais, in A Tutela Jurídica do Direito de Autor, Ed. Saraiva, 1991, p. 93-104.
54 Desde que expressas em um dos meios formais protegíveis. Colombet, op.cit, p. 146.
55 No caso específico da proteção do software, relevante discussão se travou nos Estados Unidos quanto à natureza literária ou artística dos programs de computador. Notável o voto dissidente do escritor John Hershley nos trabalhos da National Commission on New Technological Uses of Copyrighted Works (CONTU), created by P.L. 93-573 of December
31, 1974, onde o autor de Hiroshima nota que obras literárias e artísticas falam de coisas, de imagens, ou idéias; mas o
software fala somente trabalho (“utters only work”).Vide, igualmente, o nosso Software and Copyright: A Marriage of
Inconvenience. Copyright Magazine. Genebra, WIPO, Julho de 1988.

não estará obrigado a garantir tal direito. Alguma proteção há que ser dada, inclusive por
força do art. 25 do TRIPs.
Para uma série de obras, a Convenção deixa à lei nacional optar se vai ou não dar proteção.
Assim, aos textos oficiais, inclusive leis e jurisprudência (art. 2-4); os enunciados estritamente orais de caráter político ou judiciário (art. 2 bis-1), ou de outra natureza, quando reproduzidos pela imprensa ou radiodifusão; as notícias do dia ou os fait divers (art. 2-8); e as
obras não fixadas num suporte material (art. 2-2).
Tratamento nacional
Seu princípio básico, como na CUP, é o da assimilação do unionista ao nacional - o do tratamento nacional. A Convenção de Berna aplica-se não no país do autor (de que é nacional
ou residente habitual) 56, mas à proteção dos autores de países unionistas nos demais, ou
que tenham publicado pela primeira vez, sua obra num país da União 57. A definição do que
seja publicação - que varia conforme a natureza da obra - presume que esta seja posta à
disposição do público, de maneira a atender razoavelmente às suas necessidades: por exemplo, no caso de obra cinematográfica, que tenha havido distribuição aos exibidores 58.
De outro lado, determina-se o país de origem da obra através de uma série de critérios do
art. 5, alínea 4 da Convenção de Berna 59.
Não obstante o princípio básico da União, de tratamento nacional independentemente de
reciprocidade, a CUB em vários dispositivos obriga a lei nacional a requisitos mínimos,
mas limita-se em outros ao estatuto legal do país de origem. Assim, no tocante à duração
dos direitos, por exemplo, o país onde se busca a proteção se acha vinculado a proteger, no
máximo, o que o país de origem concede a seus nacionais (art.7-8).
Os direitos suscetíveis de proteção
A primeira regra é, aqui, o da inexigência de qualquer formalidade para obter a proteção;
para países, como o Brasil, onde se prevê o registro da obra, este é apenas ad probandum
tantum, e completamente opcional. Assim, o resultado deste princípio é que - ao contrário
do que ocorre, por exemplo, no tocante às patentes - o direito exclusivo nasce da criação, e
não de qualquer declaração estatal 60, e é garantido sem exigência de qualquer outra formalidade - como a marcação com o “©”, imposto anteriormente pela legislação americana.
A CUB prevê a proteção dos direitos patrimoniais e dos direitos morais (art. 6 bis): estes
últimos serão, essencialmente, o direito de nominação (ou de paternidade da obra) e o de

56 No país de origem, rege o direito nacional, que pode não se conformar à Convenção (Art.5o 5o. § 3o 3o.). Vide Colombet, op. cit., p. 142 e seg; Masouyé, op.cit., p. 34.
57 Colombet, op.cit., p. 142. Masouyé, op.cit., p. 35 e seg; Lucas e Lucas, op.cit., p. 860-864.
58 Massouyé, op.cit., p. 30.
59 Massouyé, op.cit., p. 37; Colombet, op.cit.., p. 144.
60 Esta regra, que era incompatível com o sistema americano, o qual fazia a proteção judicial resultar do registro, retardou
em muito a entrada dos Estados Unidos na CUB, e a subsistência da Convenção Universal (de 1952, revisada em Paris,
em 1971) a par da de Berna. Os Estados Unidos nela ingressaram, porém em 1988.

integridade da obra, em face de eventuais alterações 61. Entre os direitos patrimoniais, a
CUB refere-se especificamente ao de autorizar a tradução (art. 8), ao de permitir a reprodução (art.9-1), ao de permitir a adaptação (art. 12), ao de autorizar a representação (art.11 e
11bis). Em vários dispositivos, prevê-se a possibilidade de limitações ao direito, impostas
pela lei nacional (art.9-2, art. 11 bis) ou de licenças obrigatórias, mas remuneradas, por
exemplo, no caso de reprodução fonográfica (art. 13).
A duração dos direitos patrimoniais é limitada ao mínimo de toda a vida do autor, e mais os
cinquenta anos subsequentes (art. 7), com algumas exceções notáveis: a de obras cinematográficas e das obras anônimas ou de pseudônimo (50 anos da publicação), e as fotográficas
ou de artes aplicadas, estas com limite mínimo de 25 anos a contar da criação.
Países em desenvolvimento
A CUB prevê condições especiais para os países em desenvolvimento, em especial a licença obrigatória, não exclusiva e remunerada, para o caso de traduções para uso escolar, universitário e de pesquisa.
Outros acordos.
A Convenção Universal, assinada entre os Estados Unidos e outros 23 países, perdeu muito
de sua importância após a adesão daquele país à Berna. Elemento essencial da equação autoral é, agora, o TRIPs, sobre o qual se falará mais abaixo. Como já mencionado, há ainda,
no âmbito dos Direitos Conexos, a Convenção de Roma, a chamada Convenção sobre Fonogramas e a Convenção de Bruxelas de 21 de maio de 1974 sobre Satélites, devendo-se
lembrar ainda que as convenções sobre Direitos Autorais e conexos têm sido objeto de modificações recentes e extremamente siginifativas.
Como subsidiários à Convenção de Berna, atuando como uniões restritas, vêm o Tratado de
Direitos Autorais da OMPI, traçando regras estritas sobre programas de computadores e
bases de dados, da medidas tecnológicas de proteção, do direito de distribuição e de locação
de software, obras cinematográficas e fonográficas; e o Tratado de Direitos Conexos (PPT)
62
.

61 Outros direitos morais podem ter origem na lei nacional, como, por exemplo, o direito ao inédito e o de arrependimento.
62 Miguel Angel Emery, Analisis critico de los nuevos tratados de la OMPI sobre derecho de autor y sobre interpretacion
o ejecucion y fonogramas, e J. Oliveira Ascensão, A recente lei brasileira dos direltos autorais comparada com os novos
tratados da OMPI, assim como Kurt Kemper, Recent developments in the field of copyright and related rights: the rights
of audiovisual performers, producers of databases and broadcasting organizations, todos textos na Revista da ABPI, Nº 42
- Set. /Out. 1999.

Do Acordo Trips
O novo acordo sobre Propriedade intelectual, denominado TRIPs (Agreement on TradeRelated Aspects of Intellectual Property Rights) resulta de um longa elaboração no âmbito
do GATT 63.
Um acordo de proteção mínima
Completamente em oposição ao sistema da CUP, o TRIPs constitui-se fundamentalmente
de parâmetros mínimos de proteção; embora presente, a regra de tratamento nacional é subsidiária em face do patamar uniforme de proteção 64. Sem dúvida, como parte do sistema da
OMC, o TRIPs herda os princípios de tratamento nacional e de Nação Mais Favorecida
(MFN) do antigo GATT.
Vale entender o alcance destas duas normas. O GATT, em seu corpo básico, contém duas
regras centrais relativas à discriminação 65: a do Artigo I, relativo à Nação Mais Favorecida
(MFN), e a do Art. III, que regula o chamado “tratamento nacional”. Diz John Jackson:
“The national treatment, like the MFN obligation, is a rule of ‘nondiscrimination’. In the
case of MFN, however, the obligation prohibits discrimination between goods from different exporting countries. The national treatment clause, on the other hand, attempts to impose
the principle of nondiscrimination as between goods which are domestically produced, and

63 Vide, a propósito do GATT/TRIPS, J.H.Reichman, Universal Minimum Standards of Intellectual Property Protection
under the TRIPs Component of the WTO Agreement, 29 International Lawyer 345 (1995), p. 347, Mary Footer, International Regulation of Trade in Services following Completion of the Uruguay Round, 29 The International Lawyer 453
(1995); Ávila, Urrutia e Mier, Regulacíon del Comercio Internacional tras la Ronda Uruguay, Tecno, Madri, 1994; Yves
Le Diascorn, L’Uruguay Round, Ed. Ellipses, 1995; Trebilcock e Howse, The Regulation of Intenational Trade,
Routledge, 1995; Leebron, An overview of the Uruguay Round Results, 34 Columbia Journal of Transnational Law, 1
(1995); Demaret, The Metamorphosis of the GATT: from the Havana Charter to the World Trade Organization, 34 Columbia Journal of Transnational Law, 162-169 (1995); Denis Borges Barbosa, A Convenção de Paris é a referência fundamental da Propriedade Industrial. Panorama da Tecnologia, no. 13, fev. 1995, p. 33; Denis Borges Barbosa, Letter from
the Gama World, Journal of Technology Management, jan. 1995; Denis Borges Barbosa, O GATT e a Propriedade Intelectual, Panorama da Tecnologia vol. 2, 1987; McGovern, International Trade Regulation, Globefield Press, 1996; van
Houtte, The Law of International Trade, Sweet & Maxwell, 1995; Leonardos, Gustavo Starling, A data de aplicação no
brasil do acordo sobre aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio: TRIPS, Revista Forense,
no. 331 p 105 a 112 jul/set 1995; Carminatti, Antonella, A aplicação do trips na ordem juridica interna, Revista da ABPI,
n 17 p 13 a 17 jul/ago 1995. Os seguintes artigos em CASELLA, Paulo Borba e MERCADANTE, Araminta de Azevedo
(coords), 1ª edição, 1998, p. 575-606: LICKS, Otto B. O acordo sobre aspectos dos direitos de propriedade intelectual
relacionados ao comércio: anexo 1C ao acordo de Marraqueche constitutivo da organização mundial de comércio (OMC).
A negocialização do trips e sua internacionalização. In: Guerra comercial ou integração mundial pelo comércio?, NAZO,
Georgete Nacarato. A propriedade intelectual e o TRIPS. SOARES, Guido F. S. O tratamento da propriedade intelectual
no sistema da organização mundial do comércio: uma descrição geral do acordo Trips.WEISS. Friedl. Aspectos do direito
internacional público do TRIPS.
64 Para os autores que examinam a TRIPs do ângulo do clássico sistema do GATT, as regras de tratamento nacional e de
MTN são as mais conspícuas; vide J.H.Reichman, Universal Minimum Standards of Intellectual Property Protection
under the TRIPs Component of the WTO Agreement, 29 International Lawyer 345 (1995), p. 347.
65 Diz John H. Jackson, Legal Problems of the International Economic Regulations, West 1990, p. 444: "Apart from
Article I of GATT, the General Agreement also contains a number of other MFN or nondiscrimination clauses". E cita:
Art. IV b. (films) Art. III. 7 (int'l mixing requirements) Art. V. 2, 5 e 6) (transit of goods) Art. IX. 1 (marks of origin) Art.
XIII.1 (quantitative restrictions) Art. XVII.1 (state trading) Art. XVIII.20 (measure to assist economic development) Art.
XX (j) (measures of goods in short supply).

goods which are imported. It is, needless to say, a central feature of international trade rules
and policy.” 66

Assim, os princípios básicos de não discriminação são de que nenhum membro do TRIPs
pode tratar diferentemente os demais membros, nem estabelecer desigualdade entre nacionais e estrangeiros 67. Note-se que o princípio do tratamento nacional já se encontrava na
CUP, do qual, aliás, é o elemento primordial.
Os parâmetros mínimos do TRIPs são, para começar, as normas substantivas dos tratados
multilaterais gerais preexistentes: a própria CUP, a Convenção de Berna e do Tratado de
Washington sobre proteção de circuitos integrados. Como, em particular no caso da CUP,
este nível de proteção substantiva foi considerado pelos elaboradores do TRIPs como insatisfatório, uma camada geológica suplementar foi acrescida, com dispositivos que as legislações nacionais devem incluir, como mínimo de proteção.
Mínimo, entenda-se, para o estrangeiro beneficiário do TRIPs. Caso a lei nacional dê mais
direitos ao estrangeiro que ao nacional, a isso não objeta a TRIPs (art. 1.1) 68. Esta peculiaridade do tratamento nacional já se achava, aliás, presente na CUP.
Um importante aspecto de Direito Internacional Público resulta do princípio de parâmetros
mínimos: as regras da CUP (da Convenção de Berna, do Tratado sobre Semicondutores, da
UPOV) são aplicáveis a todos os membros do TRIPs, sejam eles ou não também membros
da Convenção de Paris.
O Acordo TRIPS como parcela da OMC
O texto sob análise identifica-se claramente como parte do sistema normativo da OMC. Diz
seu preâmbulo:
“(...)
Reconhecendo, para tanto, a necessidade de novas regras e disciplinas relativas: (a) aplicabilidade dos princípios básicos do GATT 1994 e dos acordos e convenções internacionais relevantes em matéria de propriedade intelectual;
(...)

Além disto, o Acordo entra em vigor em seguida à vigência do Tratado instituindo a OMC
(TRIPS 65.1) e utiliza-se como elemento essencial do sistema de soluções de controvérsias
dos Artigos XXII e XXIII do Acordo Geral (TRIPS 64).

66 Op. cit., p. 483.
67 Como nota Reichman, op.cit, p. 348, a norma de tratamento nacional se voltaria basicamente contra os sistemas de
reciprocidade que as legislações nacionais vinham impondo principalmente no caso dos novos direitos: software e circuitos integrados.
68 Art. 1 1 - Os Membros colocarão em vigor o disposto neste Acordo. Os Membros poderão, mas não estarão obrigados
a prover, em sua legislação, proteção mais ampla que a exigida neste Acordo, desde que tal proteção não contrarie as
disposições deste Acordo. Os Membros determinarão livremente a forma apropriada de implementar as disposições deste
Acordo no âmbito de seus respectivos sistema e prática jurídicos.

Não se padece de dúvidas de que o conjunto dos demais instrumentos do GATT 1994 e, em
particular, o Acordo Geral ele mesmo 69, constituem-se nos “acordos relativos ao tratado e
feitos entre todas as partes por ocasião da conclusão do tratado”, a que se refere a Convenção de Viena (CV 31.2.a). Assim, constitui-se o GATT, em sua totalidade, inclusive no
tocante às normas e práticas uniformemente aceitas quanto à execução do seu sistema institucional, como o contexto relevante para nossa análise.
Disse, aliás, o órgão recursal da OMC no caso do Canadá 70
Along with agreements governing trade in goods and services, protection of intellectual
property rights as encapsulated in the TRIPS Agreement constitutes an integral part of the
Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization (the "WTO Agreement").
As such, the TRIPS Agreement is one of the "covered agreements" and is therefore subject
to the DSU.71 Article 3.2 of the DSU provides that panels are to clarify the provisions of
"covered agreements" in accordance with customary rules of interpretation of public international law.

Do conteúdo do Acordo TRIPs
O acordo tem a seguinte estrutura:
a) Disposições gerais e princípios básicos;
b) Padrões relativos à existência, abrangência e exercício de direitos de propriedade
intelectual;
c) Aplicação de normas de proteção dos direitos de propriedade intelectual;
d) Obtenção e manutenção de direitos de propriedade intelectual e procedimentos
inter partes conexos;
e) Prevenção e solução de controvérsias
f) Arranjos transitórios;
g) Arranjos institucionais: disposições finais.
Os conteúdos de direitos que constituirão os padrões mínimos estão na seção II do Acordo:
1) Direitos de autor e direitos conexos;
2) Marcas;
3) Indicações geográficas;
4) Desenhos industriais;
5) Patentes;

69 John H.Jakson, op.cit. p. 296: "GATT is not a single agreement, but is a series of over one hundred agreements, protocols, procès verbaux, etc.".
70
71

Documento WT/DS170/R, 5 May 2000

[Pé de página do original] Appellate Body Report, India - Patent Protection for Pharmaceutical and Agricultural
Chemical Products ("India – Patents"), WT/DS50/AB/R, adopted 16 January 1998, para. 29.

6) Topografias de circuitos integrados;
7) Proteção de informação confidencial;
8) Controle de práticas de concorrência desleal em contratos de licença.
Princípios Gerais
O primeiro princípio de TRIPs é o da relação do Acordo com as leis internas:
ARTIGO 1 NATUREZA E ABRANGÊNCIA DAS OBRIGAÇÕES
1 - Os Membros colocarão em vigor o disposto neste Acordo. Os Membros poderão, mas
não estarão obrigados a prover, em sua legislação, proteção mais ampla que a exigida neste
Acordo, desde que tal proteção não contrarie as disposições deste Acordo. Os Membros determinarão livremente a forma apropriada de implementar as disposições deste Acordo no
âmbito de seus respectivos sistema e prática jurídicos.

Duas conseqüências imediatas se tiram desse dispositivo: a idéia de que as normas do Acordo são um piso mínimo de direitos, garantidos aos titulares; e a idéia da não aplicabilidade imediata do acordo, que será implementado segunda a forma apropriada segundo seus
sistemas constitucionais pelos Estados Membros. As duas noções se acham farta e uniformemente confirmadas pela história negocial e pela jurisprudência internacional e estrangeira, como se verá.
O Acordo, em seguida (art. 2 e 3), pormenoriza a regra geral da OMC de tratamento nacional, indicando como “nacional” o que o for segundo as Convenções de Paris, Berna, etc.,
ajustes que também definirão as exceções pertinentes à regra do tratamento nacional 72.
Ainda tratando da relação do Acordo e das Convenções, o artigo inicial torna obrigatória a
aplicação da versão Estocolmo da CUP, e dispõe que nada o que se vier a ler nas Partes I a
IV do Acordo derrogará as obrigações existentes que os Membros possam ter entre si, em
virtude da Convenção de Paris, da Convenção de Berna, da Convenção de Roma e do Tratado sobre a Propriedade Intelectual em Matéria de Circuitos Integrados.
Também aplicando a regra de MFN, o art. 4º tece exceções quanto às Convenções mencionadas, assim como no tocante a acordos internacionais sobre assistência judicial ou sobre
aplicação em geral da lei e não limitados em particular à proteção da propriedade intelectual; ou que tenha sido outorgada em conformidade com as disposições da Convenção de
Berna (1971) ou da Convenção de Roma que autorizam a concessão tratamento em função
do tratamento concedido em outro país e não do tratamento nacional; ou ainda seja relativa
aos direitos de artistas-intérpretes, produtores de fonogramas e organizações de radiodifusão não previstos na TRIPs; e, por fim, as que resultem de acordos internacionais relativos
à proteção da propriedade intelectual que tenham entrado em vigor antes da entrada em
vigor do Acordo Constitutivo da OMC, desde que esses acordos sejam notificados ao Con72
“Os Membros poderão fazer uso das exceções permitidas no parágrafo 1 em relação a procedimentos judiciais e administrativos, inclusive a designação de um endereço de serviço ou a nomeação de um agente em sua área de jurisdição,
somente quando tais exceções sejam necessárias para assegurar o cumprimento de leis e regulamentos que não sejam
incompatíveis com as disposições deste Acordo e quando tais práticas não sejam aplicadas de maneira que constituir
restrição disfarçada ao comércio.” Vide no texto normativo o status específico dos direitos conexos em face do tratamento
nacional.

selho para TRIPS e não constituam discriminação arbitrária ou injustificável contra os nacionais dos demais Membros.
Uma exceção abrangente dos dois princípios – tratamento nacional e MFN – é assegurada
para acordos multilaterais concluídos sob os auspícios da OMPI relativos à obtenção e manutenção dos direitos de propriedade intelectual.
Importante também é a fixação dos objetivos do Acordo (art. 7º): os de fazer com que a
proteção e a aplicação de normas de proteção dos direitos de propriedade contribuam para a
promoção da inovação tecnológica e para a transferência e difusão de tecnologia, em benefício mútuo de produtores e usuários de conhecimento tecnológico e de uma forma conducente ao bem-estar social e econômico e a um equilíbrio entre direitos e obrigações. O balanceamento necessário à constitucionalidade dos direitos de Propriedade Intelectual na
esfera interna também surge em TRIPs, evitando a exclusiva proteção dos interesses dos
titulares.
Certos autores enfatizam, no entanto, que este balanceamento preveniria e excluiria o reequilíbrio constitucional no momento da internação das normas de TRIPs. Há, aí, porém,
uma convicção subjacente de um dualismo, com prevalência da norma internacional.
Concluindo os princípios gerais (art. 8º), o Acordo prevê que cada país pode legislar, mesmo após a vigência de TRIPs, de forma a proteger a saúde e nutrição públicas e para promover o interesse público em setores de importância vital para seu desenvolvimento sócioeconômico e tecnológico (nisso quase que repetindo o disposto no art. 5º. XXIX da Carta
de 1988). Mas conclui: desde que estas medidas sejam compatíveis com o disposto no Acordo.
TRIPs igualmente admite (“desde que compatíveis com o disposto neste Acordo”) a instituição e aplicação de necessárias medidas apropriadas para evitar o abuso dos direitos de propriedade intelectual por seus titulares ou para evitar o recurso a práticas que limitem de
maneira injustificável o comércio ou que afetem adversamente a transferência internacional
de tecnologia.
A questão da exaustão de direitos
Segundo o art. 6, de TRIPs, “para os propósitos de solução de controvérsias no marco deste
Acordo”, nada no texto será utilizado para tratar da questão da exaustão dos direitos de
propriedade intelectual 73. Como se sabe, exaustão é a doutrina segundo a qual uma vez que
o titular tenha auferido o benefício econômico da exclusividade (“posto no comércio”),
através, por exemplo, da venda do produto patenteado, cessam os direitos do titular da
patente sobre ele. Resta-lhe, apenas, a exclusividade de reprodução
Tal dispositivo testemunha a vasta discussão sobre o tema, em posições contrastantes entre
os próprios países desenvolvidos. Assim, a opção foi de se renunciar o tratamento da questão, sempre que fosse suscitada em diferendos sobre o DU (acordo de solução de controvérsias da OMC).

73 Vale constatar o texto orginal de TRIPs: "For the purposes of dispute settlement under this Agreement, subject to the
provisions of Articles 3 [National Treatment] and 4 [Most-Favoured-Nation Treatment] nothing in this Agreement shall
be used to address the issue of the exhaustion of intellectual property rights."

Como se verá, a nota de pé de página do art. 27(1) de TRIPS, que cuida do direito exclusivo de importação que tem o titular da patente, enfatiza que aplica-se quanto a este o dizer
do art. 6º .
Certos autores chamam atenção para o fato de que a isenção do tema teria apenas aplicabilidade procedimental – como uma regra de não-procedibilidade. Mas para todos efeitos
substantivos, os dispositivos do Acordo que se contrapusessem à exaustão seriam aplicáveis. Cabe aqui uma reflexão: não seria o direito exclusivo de importação, quando exercido
contra produto regularmente fabricado no país de origem, contrário à regra básica do OMC
1994? A de assegurar o livre fluxo de bens através das fronteiras?
Tal regra permite, por exemplo, o disposto nos art. 68 § 3º e 4º da Lei 9.279/96, que admite
a importação por terceiros de produto fabricado de acordo com patente de processo ou de
produto, desde que tenha sido colocado no mercado (sem discriminar se interno ou externo)
diretamente pelo titular ou com o seu consentimento, quando o titular esteja só fazendo
importação do produto sem fabricação no Brasil, assim como na hipótese de licença resultante de abuso de poder econômico. Esses são casos claros de exaustão de direitos.
Além deste caso, a lei brasileira prevê tanto exaustão de patentes como de marcas.
Direitos autorais
TRIPs torna obrigatória a Convenção de Berna de 1971, com exceção dos direitos morais
previstos pelo seu Artigo 6 bis. Reiterando um princípio universalmente aceito, a proteção
do direito do autor abrangerá expressões e não idéias, procedimentos, métodos de operação
ou conceitos matemáticos como tais. Para os programas de computador, em código fonte ou
objeto, se reservará a proteção das obras literárias pela Convenção.
Igualmente serão protegidas por direito autoral as bases de dados, legíveis por máquina ou
em outra forma, nos casos em que, pela seleção ou da disposição de seu conteúdo, constituam criações intelectuais, deverão ser protegidas como tal. Essa proteção não se estenderá
aos dados ou ao material em si, e não afetará qualquer direito autoral subsistente nesses
dados ou material.
No caso de programas de computador, de fonogramas e obras cinematográficas, o Acordo
obriga os países (com certas exceções) a garantir ao titular o direito de autorizar ou proibir
o aluguel público comercial dos originais ou das cópias de suas obras protegidas pelo direito do autor.
Como prazo mínimo, TRIPs garante duração não será inferior a 50 anos, contados a partir
do fim do ano civil da publicação autorizada da obra ou, na ausência dessa publicação autorizada nos 50 anos subseqüentes à realização da obra, a 50 anos, contados a partir do fim do
ano civil de sua realização salvo se o prazo for calculado tendo por base a vida física de .
Mas as obras fotográficas ou de arte aplicada estão livres desse prazo mínimo.
Os países podem estabelecer limitações ou exceções aos direitos exclusivos, desde que não
conflitem com a exploração normal da obra e não prejudiquem injustificavelmente os
interesses legítimos do titular do direito.
O Acordo assegura também proteção aos direitos conexos, inclusive às instituições de radiodifusão. Tal direito durará por 50 anos, contados a partir do final do ano civil no qual a

fixação tenha sido feita ou a apresentação tenha sido realizada, ou 20 anos, contados a partir do fim do ano civil em que a transmissão tenha ocorrido.
Marcas
Todos os signos visualmente perceptíveis, e distintivos, poderão ser protegidos como marcas (art. 15). Mesmo os não distintivos poderão ser objeto de secondary meaning É o fenômeno pelo qual uma marca essencialmente fraca se desvulgariza pelo emprego contínuo e
enfático por parte de um certo produtor ou prestador de serviços.
Aplicam-se às marcas as regras de rejeição da CUP, sendo plausível que se exija registro
como condição de proteção.
O conteúdo dos direitos de marca incluirá o direito exclusivo de impedir que terceiros, sem
seu consentimento, utilizem em operações comerciais sinais idênticos ou similares para
bens ou serviços que sejam idênticos ou similares àqueles para os quais a marca está registrada (ou, optativamente, usada), quando esse uso possa resultar em confusão. No caso de
utilização de um sinal idêntico para bens e serviços idênticos presumir-se-á uma possibilidade de confusão.
No tocante à marca notória referida no Artigo 6 bis da Convenção de Paris, TRIPs determina que a regra também se aplique a serviços (art. 16.2 e 16.3) e a signos que não sejam
similares mas que indiquem conexão com o titular dos signos protegidos.
A definição de TRIPs acolhe a noção de que a notoriedade se deva apurar junto ao público,
e não junto aos empresários, mas não adota a noção de que seja o público em geral. Em tal
minúcia, é silente a nossa lei interna. Dentro da norma de interpretação das disposições
internacionais segundo a qual uma vez adotada a norma internamente, o disposto no tratado deve ser observada como uma acepção razoável e de aceitação geral do texto, já não é
no público em geral, mas junto àquela parcela geográfica e setorialmente pertinente que se
deve buscar o parâmetro subjetivo da notoriedade.
O disposto no art. 17.2 de TRIPs, de outro lado, põe claro que não só se levará em conta a
marca naturalmente notória, mas também aquela tornada famosa pelo sólido e pesado investimento publicitário.
A par da marca notória do 6 bis da CUP, TRIPs exige proteção extensiva da notoriedade
aos bens e serviços que não sejam similares àqueles para os quais uma marca esteja registrada, desde que o uso dessa marca, em relação àqueles bens e serviços, possa indicar uma
conexão entre aqueles bens e serviços e o titular da marca registrada e desde que seja provável que esse uso prejudique os interesses do titular da marca registrada. É o efeito da notoriedade além das fronteiras da especialidade – dos bens e serviços próprios ao registro.
Neste caso, o setor pertinente do público será o de outra atividade econômica, que não aquela explorada pelo titular da marca. Neste caso, provavelmente será razoável exigir-se
que o conhecimento da marca se dê pelo público em geral, ainda que não seja por todo o
público.
Note-se que tal proteção específica não se identifica com a que a lei interna dá à notoriedade com efeitos além da especialidade, mas no próprio país. Aqui se tem uma notoriedade
internacional além da atividade em que é usada no país de origem. Ao contrário do que
acontecia no regime da CUP, o efeito da marca notória não se resume mais à marca utili-

zada para produtos idênticos ou similares, mas também aos bens e serviços que não sejam
similares àqueles para os quais uma marca esteja registrada, mas isso só se cumpridas
duas exigências cumulativas:
a. que o uso dessa marca, em relação àqueles bens e serviços, possa indicar
uma conexão entre aqueles bens e serviços e o titular da marca registrada; e
b. que seja provável que esse uso prejudique os interesses do titular da marca
registrada.
O registro inicial de uma marca, e cada uma das renovações (sem limites) do registro, terá
duração não inferior a sete anos. A lei nacional poderá estabelecer exceções (limitadas, diz
o texto) aos direitos conferidos para uma marca, tal como o uso adequado de termos, desde
que tais exceções levem em conta os legítimos interesses do titular da marca e de terceiros.
Segundo o art. 62.3, do Acordo, a regra da prioridade da Convenção de Paris será aplicado,
mutatis mutandis, a marcas de serviços.
Quanto à caducidade das marcas (o art. 21 diz que não serão permitidas licenças compulsórias de marcas) o registro só poderá ser cancelado após transcorrido um prazo ininterrupto
de pelo menos três anos de não uso. A CUP falava em “um prazo razoável”. Nào haverá
caducidade se o titular da marca demonstrar motivos válidos, baseados na existência de
obstáculos a esse uso, por exemplo, restrições à importação ou outros requisitos oficiais
relativos aos bens e serviços protegidos pela marca. O uso por licenciado será suficiente
para impedir a caducidade.
Não se exigirão requisitos tais como uso conjunto com outra marca, em uma forma especial
ou em de um jeito que diminua a capacidade de distinguir os bens e serviços de uma empresa daqueles de outra empresa. O titular de uma marca terá sempre o direito de ceder a
marca, junto ou não o negócio ao qual a marca pertença.
Indicações geográficas
São, para os efeitos deste Acordo, elementos que identifiquem um produto como originário
de um certo território, ou região ou localidade deste território, quando determinada qualidade, reputação ou outra característica do produto seja essencialmente atribuída à sua origem
geográfica. TRIPs exige que a proteção impeça a constituição de um direito de marca conflitante, e veda o uso inautorizado, inclusive em casos em que, sem haver cópia exata do
signo, haja possibilidade de confusão.
Um caso especial na proteção de indicações geográficas é o dos produtos vinícolas. Tal
natureza especial já se lia no texto do Acordo complementar à CUP assinado em Madri em
1891. Para atender os interesses específicos da Comunidade Européia, TRIPs consagra regras muito detalhadas quanto à matéria.
Desenhos industriais
Segundo o art. 25.1 do TRIPs, deverá sempre haver algum tipo de proteção para os desenhos industriais, seja por regime similar aos das patentes, pelo direito autoral, seja por
formas mistas e cumulativas.O titular de um desenho industrial protegido terá o direito de
impedir terceiros, sem sua autorização, de fazer, vender ou importar artigos que ostentem

ou incorporem um desenho que constitua uma cópia, ou seja substancialmente uma cópia,
do desenho protegido, quando esses atos sejam realizados com fins comerciais.
Patentes
O art. 27 de TRIPs determina que os Estados Membros concedam patentes para todas invenções, tanto de produto quanto de processo, e em todos os setores tecnológicos. Os requisitos da proteção são os clássicos: que seja nova, envolva um passo inventivo e seja passível de aplicação industrial. Deverá haver proteção e a patente deverá poder ser usada sem
discriminação quanto ao local de invenção, quanto a seu setor tecnológico e quanto ao fato
de os bens serem importados ou produzidos localmente.
Veremos mais adiante, com detalhes, a interpretação deste dispositivo quanto à não discriminação. Esta cláusula, aliás, está no texto condicionada à aplicação do disposto no parágrafo 4 do Artigo 65 74, no parágrafo 8 do Artigo 70 75 e no parágrafo 3 do próprio artigo 27
76
, dando aliás uma visão razoável do que poderiam ser normas discriminatórias, à luz da
TRIPs.
O Acordo TRIPS da OMC veda exclusões legais de qualquer área da tecnologia do campo
da proteção - exceto em poucos casos específicos. À luz do Acordo os países membros apenas podem excluir patentes das invenções:
a) contrárias à ordem pública ou a moralidade, inclusive para proteger a vida e saúde humana, animal ou vegetal, ou para evitar sério prejuízo ao meio ambiente.
b) métodos de diagnóstico, de tratamento e de cirurgia, animal ou humana.
c) animais que não sejam microorganismos;
d) plantas que não sejam microorganismos, mas quanto às variedades de plantas deve haver
um sistema de proteção específica;
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4 - Na medida em que um país em desenvolvimento Membro esteja obrigado pelo presente Acordo a estender proteção patentária de produtos a setores tecnológicos que não protegia em seu território na data geral de aplicação do presente
Acordo, conforme estabelecido no parágrafo 2, ele poderá adiar a aplicação das disposições sobre patentes de produtos da
Seção 5 da Parte II para tais setores tecnológicos por um prazo adicional de cinco anos.
75
8 - Quando um Membro, na data de entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC, não conceder proteção patentária a produtos farmacêuticos nem aos produtos químicos para a agricultura em conformidade com as obrigações previstas
no Artigo 27, esse Membro: a) não obstante as disposições da Parte VI, estabelecerá, a partir da data de entrada em vigor
do Acordo Constitutivo da OMC, um meio pelo qual os pedidos de patente para essas invenções possam ser depositados;
b)aplicará a essas solicitações, a partir da data de aplicação deste Acordo, os critérios de patenteabilidade estabelecidos
neste instrumento como se tais critérios estivessem sendo aplicados nesse Membro na data do depósito dos pedidos, quando uma prioridade possa ser obtida e seja reivindicada, na data de prioridade do pedido; e c) estabelecerá proteção patentária, em conformidade com este Acordo, a partir da concessão da patente e durante o resto da duração da mesma, a contar
da data de apresentação da solicitação em conformidade com o Artigo 33 deste Acordo, para as solicitações que cumpram
os critérios de proteção referidos na alínea "b" acima.
76
3 - Os Membros também podem considerar como não patenteáveis:. métodos diagnósticos, terapêuticos e cirúrgicos
para o tratamento de seres humanos ou de animais; plantas e animais, exceto microorganismos e processos essencialmente
biológicos para a produção de plantas ou animais, excetuando-se os processos não biológicos e microbiológicos. Não
obstante, os Membros concederão proteção a variedades vegetais, seja por meio de patentes, seja por meio de um sistema
sui generis eficaz, seja por uma combinação de ambos. O disposto neste sub-parágrafo será revisto quatro anos após a
entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC.

e) processos essencialmente biológicos para produção de animais e de plantas, exceto processos não biológicos ou microbiológicos.

Quanto ao conteúdo dos direitos, uma patente conferirá a seu titular o direito exclusivo
(quando o objeto da patente for um produto) de evitar que terceiros sem seu consentimento
produzam, usem, coloquem a venda, vendam, ou importem com esses propósitos aqueles
bens; quando o objeto da patente for um processo, o de evitar que terceiros sem seu consentimento usem o processo e usem, coloquem a venda, vendam, ou importem com esses propósitos pelo menos o produto obtido diretamente por aquele processo. Os titulares de patente terão também o direito de cedê-la ou transferi-la por sucessão e o de efetuar contratos de
licença.
Quanto aos deveres dos requerentes do título, é possível exigir a divulgação da invenção de
modo suficientemente claro e completo para permitir que um técnico habilitado possa realizá-la e que o requerente indique o melhor método de realizar a invenção que seja de seu
conhecimento no dia do pedido ou, quando for requerida prioridade, na data prioritária do
pedido. Também é lícito que se exija que o requerente de uma patente forneça informações
relativas a seus pedidos de patente e às concessões no exterior.
Quanto às licenças compulsórias, denominadas “uso sem autorização do titular”, o art. 38
dispõe que em todos casos certas regras deverão ser seguidas 77:
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•

o pedido de licença será considerado individualmente;

•

a licença só poderá ser outorgada se se tiver previamente buscado obter autorização
do titular, em termos e comerciais razoáveis, quando tais esforços não tenham sido
bem-sucedidos num prazo razoável.

•

o alcance e a duração da licença será restrito ao objetivo para o qual foi autorizado
e, no caso de tecnologia de semicondutores, será apenas para uso público não comercial ou para remediar um procedimento determinado como sendo anticompetitivo ou desleal após um processo administrativo ou judicial;

•

a licença será não exclusiva;

•

a licença não será transferível, exceto conjuntamente com a empresa ou parte da
empresa que a detém;

•

a licença será autorizada predominantemente para suprir o mercado interno do
Membro que o autorizou;

•

sem prejuízo da proteção adequada dos legítimos interesses dos licenciados, a licença poderá ser terminada se e quando as circunstâncias que o propiciaram deixarem
de existir e se for improvável que venham a existir novamente. A autoridade competente terá o poder de rever, mediante pedido fundamentado, se essas circunstâncias persistem;

A Convenção sobre Biodiversidade de 1992 prevê determinadas licenças compulsórias. Não parece haver qualquer
vedação à previsão de tais licenças por parte do Acordo TRIPs, assim como à adjudicação total ou parcial de um direito de
propriedade intelectual no caso de um convênio firmado para o acesso de recursos naturais que o preveja.

•

o titular será adequadamente remunerado nas circunstâncias de cada licença, levando-se em conta o valor econômico da autorização;

•

a validade jurídica de qualquer decisão relativa à licença ou à respectiva remuneração estará sujeita a recurso judicial ou a recurso hierárquico;

Obviamente, as exigências para concessão de licenças compulsórias, mencionadas acima,
não são todas aplicáveis às licenças de interesse público e para repressão de abusos da patente ou de poder econômico. No caso da licença por interesse público, o requisito de prévia solicitação de uma licença não é exigido, ainda que a notificação imediata o seja. No
caso de licença para reprimir abuso de poder econômico, deixa de ser aplicável não só essa
prévia solicitação, quanto requisito de exploração voltada ao mercado doméstico, a proporcionalidade da remuneração ao valor econômico da licença, e o requisito da limitação temporal – desde que a cessação da licença pudesse levar à volta do abuso.
Também é admitida a licença de dependência, para permitir a exploração de uma patente
("a segunda patente") que não pode ser explorada sem violar outra patente ("a primeira patente").
Haverá oportunidade para recurso judicial contra qualquer decisão de anular ou de caducar
uma patente.
Num dos dispositivos mais discutidos de TRIPs, o art. 33 diz que a vigência da patente não
será inferior a um prazo de 20 anos, a partir da data do depósito.
Já o art. 34 trata da reversão do ônus da prova: é o usuário de um processo, réu numa ação
judicial, que tem o dever de provar que não está infringindo a patente, e não o autor da
ação.Conseqüentemente, qualquer produto idêntico, quando produzido sem o consentimento do titular, será considerado, na ausência de prova em contrário, como tendo sido obtido
a partir do processo patenteado, pelo menos em uma das circunstâncias seguintes:
a) se o produto obtido pelo processo patenteado for novo;
b) se existir probabilidade significativa de o produto idêntico ter sido feito pelo
processo e o titular da patente não tiver sido capaz, depois de empregar razoáveis
esforços, de determinar o processo efetivamente utilizado.
Topografias
TRIPS inclui extensa seção prevendo a proteção dos circuitos integrados, designados como
“topografias”. A adoção da Rodada Uruguai leva à incorporação do Tratado de Washington
à legislação nacional torna-se necessário avaliar em quanto as novas regras acrescem ou
modificam as conclusões anteriormente indicadas.
A proteção substantiva exigida pelo GATT/TRIPS acompanha, em geral, as disposições do
Tratado em seu Art. 6(1) (III.) e, no que toca à infração inocente, o Art. 6(4). Quanto às
exclusões da proteção e às salvaguardas no entanto, o GATT faz aplicar ao chip aproximadamente o parâmetro de licença compulsória que impõe às patentes em geral.)).

Informações confidenciais
O art. 39 determina que ao assegurar proteção efetiva contra competição desleal (art.10
"bis" da Convenção de Paris), os Membros protegerão informação confidencial e informação submetida a Governos ou a Agências Governamentais.
A tutela do trade secret está assegurada na proporção em que as pessoas físicas e jurídicas
terão a possibilidade de evitar que informações legalmente sob seu controle seja divulgada,
adquirida ou usada por terceiros, sem seu consentimento, de maneira contrária a práticas
comerciais honestas, desde que tal informação:
a) seja secreta, no sentido de que não seja conhecida em geral nem facilmente acessível a pessoas de círculos que normalmente lidam com o tipo de informação em
questão, seja como um todo, seja na configuração e montagem específicas de seus
componentes;
b) tenha valor comercial por ser secreta; e
c) tenha sido objeto de precauções razoáveis, nas circunstâncias, pela pessoa legalmente em controle da informação, para mantê-la secreta.
Já a proteção de resultados de testes ou outros dados não divulgados, cuja elaboração envolva esforço considerável, como condição para aprovar a comercialização de produtos
farmacêuticos ou de produtos agrícolas químicos que utilizem novas entidades químicas é
novidade do Acordo TRIPs. Nada na Convenção de Paris ou em qualquer outro instrumento internacional obrigava à proteção no Brasil de tais dados e informações.
O Acordo TRIPs (art. 39(3)), porém, atribui mesmo às parcelas de informações tornadas
públicas pelas exigências da legislação sanitária o status de indisponíveis: os demais possíveis fabricantes de um novo produto, ainda que não haja, para o mesmo, proteção patentária, que ela seja inaplicável ou já tenha expirado, são proibidos pelo Acordo de valer-se dos
testes apresentados .
Controle de práticas restritivas
A par da regulação das licenças compulsórias, a Seção 8 de TRIPs tem regras específicas
quanto às práticas anticompetitivas ocorridas num contexto de licenciamento voluntário de
patentes. O dispositivo declara que há consenso entre os países membros de que algumas
práticas ou condições de licenciamento relativas a direitos de propriedade intelectual –
quando vierem a restringir a concorrência- podem afetar adversamente o comércio, trazendo assim à pauta o os acordos da WTO. Além disso, tais disposições contratuais ou práticas podem impedir a transferência e disseminação de tecnologia.
Como resultado de tal consenso entre os países membros, torna-se aceitável que a legislação nacional reprima tais práticas e rejeite tais cláusulas. Segundo o teor do art. 40 do Acordo, a lei nacional poderá, sem ofensa ao TRIPs, proibir quaisquer disposições inseridas
em contratos de licença ou similares que prevejam condições ou práticas de licenciamento
que possam, em determinados casos, constituir um abuso dos direitos de propriedade intelectual que tenha efeitos adversos sobre a concorrência no mercado relevante.

Procedimentos administrativos ou judiciais de repressão às violações
TRIPs prevê nos seus art. 41 a 61 os padrões mínimos de proteção judicial e administrativa
dos direitos de propriedade intelectual, os quais, em princípio, estão fartamente (e mesmo
em excesso) atendidos pela legislação brasileira.
Procedimentos de obtenção de direitos
Pelo Acordo, os Estados-membros podem exigir o cumprimento de procedimentos e razoáveis, como uma condição da obtenção ou manutenção dos direitos de propriedade intelectual. Tais procedimentos devem ater-se a um prazo razoável, de modo a evitar redução indevida do prazo de proteção.
As decisões administrativas finais em qualquer dos procedimentos previstos no Artigo 41
estará sujeita a revisão por uma autoridade ou quase judicial. Não haverá obrigação, contudo, de prover uma oportunidade para essa revisão de decisões nos casos de oposição indeferida ou nulidade administrativa, desde que as razões para esses procedimentos possam estar
sujeitas a procedimentos de invalidação.
Transparência
O Acordo determina que todas as normas aplicáveis à propriedade intelectual sejam publicadas e conhecíveis.
Solução de Controvérsias
Aplica-se a TRIPs o disposto nos Artigos XXII e XXIII do GATT 1994, como elaborado e
aplicado pelo Entendimento de Solução de Controvérsias (DST).
Aplicação temporal
Pelo art. 65 (Disposições Transitórias) , o Acordo passou a ser geralmente aplicável transcorrido um prazo de um ano após a data de entrada em vigor do Acordo Constitutivo da
OMC – janeiro de 1994.
No entanto, um país em desenvolvimento tem direito a postergar a data de aplicação das
disposições do presente Acordo, estabelecida no parágrafo 1, por um prazo de quatro anos,
com exceção dos princípios de tratamento nacional e MFN, e da aplicabilidade das convenções.
Na medida em que um país em desenvolvimento esteja obrigado pelo Acordo a estender
proteção patentária de produtos a setores tecnológicos que não protegia em seu território na
data geral de aplicação, ele poderá adiar a aplicação das disposições sobre patentes de produtos da Seção 5 da Parte II para tais setores tecnológicos por um prazo adicional de cinco
anos.

No entanto, o país que se utilize dos prazos de transição previstos assegurará que quaisquer
modificações nas suas legislações, regulamentos e prática feitas durante esse prazo não
resultem em um menor grau de consistência com as disposições do Acordo.
Proteção da “matéria existente”
Numa das disposições mais importantes e controversas da aplicação inicial de TRIPs, o art.
70 precisa que o Acordo não gera obrigações relativas a atos ocorridos antes de sua data de
aplicação para o respectivo Membro.
Salvo disposições em contrário nele previstas, o Acordo, na data de sua publicação para o
Membro em questão, gera obrigações com respeito a toda a matéria existente, que esteja
protegida naquele Membro na citada data, ou que satisfaça, ou venha posteriormente a satisfazer, os critérios de proteção estabelecidos no Acordo 78.
Não haverá obrigação de restabelecer proteção da matéria, que, data de aplicação do
Acordo para o Membro em questão, tenha caído no domínio público.
No caso de direitos de propriedade intelectual para os quais a proteção esteja condicionada
a atuação da autoridade pública (por exemplo, patentes e marcas), será permitido modificar
solicitações de proteção que se encontrem pendentes na data de aplicação do Acordo para o
Membro em questão, com vistas a reivindicar qualquer proteção adicional prevista nas disposições do Acordo. Tais modificações não incluirão matéria nova.
Com respeito a quaisquer atos relativos a objetos específicos que matéria protegida e que
venham a violar direitos de propriedade intelectual, nos termos de legislação em conformidade com este Acordo, e que se tenham iniciado, ou para os quais um investimento significativo tenha sido efetuado, antes da data de aceitação do Acordo Constitutivo da OMC por
aquele Membro, qualquer Membro poderá estabelecer uma limitação aos remédios disponíveis ao titular de direito com relação à continuação desses atos após a data de aplicação
deste Acordo por aquele Membro. Em tais casos,entretanto, o Membro estabelecerá ao menos o pagamento de remuneração eqüitativa.
Não se tem de aplicar as normas relativas às licenças compulsórias e ao princípio de não
discriminação das patentes quando a autorização para tal uso tenha sido conferida
antes da data em que este Acordo tornou-se conhecido.
As disposições quanto ao aluguel de fonogramas, vídeos, cinema e software não se aplicam
quanto a originais ou cópias compradas antes da data de aplicação deste
Acordo para este Membro.

Quando um Membro, na data de entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC, não
conceder proteção patentária a produtos farmacêuticos nem aos produtos químicos para a
agricultura em conformidade com as obrigações previstas no Artigo 27, esse Membro esta-

78 No tocante a Direitos autorais, o dispositivo diz: Com relação ao presente parágrafo e aos parágrafos 3 e 4 abaixo, as
obrigações em matéria de direito do autor relacionadas com obras existentes serão determinadas unicamente pelo disposto
no Artigo 18 da Convenção de Berna (1971), e as obrigações relacionadas com os direitos dos produtores de fonogramas e
dos artistas-intérpretes em fonogramas existentes serão determinadas unicamente pelo disposto no Artigo 18 da Convenção de Berna (1971), na forma em que foi tornado aplicável pelo disposto no parágrafo 6 do Artigo 14 deste Acordo.

belecerá, a partir da data de entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC, um meio
pelo qual os pedidos de patente para essas invenções possam ser depositados; a essas solicitações, a partir da data de aplicação do Acordo (há que entender-se – data de aplicação para
o país pertinente) os critérios de patenteabilidade estabelecidos por TRIPs como se tais critérios estivessem sendo aplicados nesse Membro na data do depósito dos pedidos, quando
uma prioridade possa ser obtida e seja reivindicada, na data de prioridade do pedido; e estabelecerá proteção patentária, em conformidade com este Acordo, a partir da concessão da
patente e durante o resto da duração da mesma, a contar da data de apresentação da solicitação em conformidade com o Artigo 33 do Acordo, para as solicitações que cumpram os
critérios de proteção referidos.
No caso de aplicação diferida de TRIPs, quando um produto for objeto de uma solicitação
de patente num Membro, em conformidade com a regra mencionada logo acima, serão concedidos direitos exclusivos de comercialização por um prazo de cinco anos, contados a partir da obtenção da aprovação de comercialização nesse Membro ou até que se
conceda ou indefira uma patente de produto nesse Membro se esse prazo for mais breve, desde
que, posteriormente à data de entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC, uma solicitação de patente tenha sido apresentada e uma patente concedida para aquele produto em
outro Membro e se tenha obtido à aprovação de comercialização
naquele outro
Membro.
Note-se que, como resultado da aplicação intertemporal do CPI/96 e das alegações de aplicação interna do TRIPs, estabeleceram-se alguns parâmetros procedimentais especiais, através das Disposições Transitórias do Código e da Lei 10.196, de 14 de fevereiro de 2001,
resultante da conversão da Medida Provisória 2.105.
Interpretação específica dos Tratados e Acordos da OMC
Tem-se como postulado que – em princípio – aplicar-se-ão aos Acordos da OMC, e em
particular ao TRIPs, as regras da Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados. Tal se
daria, ao menos num contexto internacional, independentemente de o Estado-Parte fazer,
ou não, parte da Convenção de Viena. Assim o entendeu o órgão recursal da OMC:
In United States — Standards for Reformulated and Conventional Gasoline ("United States
– Gasoline"), the Appellate Body stated that the fundamental rule of treaty interpretation as
set out in Articles 31 and 32 of the Vienna Convention had "attained the status of a rule of
customary or general international law".79 Pursuant to Article 31(1) of the Vienna Convention, the duty of a treaty interpreter is to determine the meaning of a term in accordance with
the ordinary meaning to be given to the term in its context and in light of its object and purpose. We will apply the principles enunciated by the Appellate Body in the United States —
Gasoline to interpret the relevant provisions of the TRIPS Agreement throughout the Report.
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[Pé de página do original] WT/DS2/AB/R, adopted 20 May 1996, p. 17. See also Appellate Body Report, Japan Taxes on Alcoholic Beverages ("Japan - Alcoholic Beverages"), WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R,
adopted 1 November 1996, p. 11; Appellate Body Report, India - Patents, supra footnote 13, para. 46; Appellate Body
Report, European Communities - Customs Classification of Certain Computer Equipment, WT/DS62/AB/R,
WT/DS67/AB/R, WT/DS68/AB/R, adopted 22 June 1998, para. 84; and Appellate Body Report, United States - Import
Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp Products, WT/DS58/AB/R, adopted 6 November 1998, para. 114.

O fato de o Brasil não ter ainda se feito parte da Convenção sobre Direito dos Tratados não
exclui, assim, a pertinência dessa análise à luz do texto convencional, já pela existência
permanente de um risco de submissão dos parâmetros do Direito Pátrio ao órgão jurisdicional da OMC, seja pelo reconhecimento de que os parâmetros consagrados pela Convenção
de Viena já seriam elementos consuetudinários do Direito Internacional.
Natureza do texto em análise
Com a entrada em vigor da Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados, em 27 de janeiro de 1980 80 fixou-se, em texto jurídico multilateral, a noção de “Tratado”, como sendo
“um acordo internacional celebrado por escrito entre Estados e regido pelo Direito Internacional, quer conste de um instrumento único, quer de dois ou mais instrumentos conexos, qualquer
que seja sua denominação particular” (Art. 2o., 1)

Em uma formulação talvez ainda mais precisa, Rezek define tratado como um acordo formal, concluído entre sujeitos de direito internacional público e destinado a produzir efeitos
jurídicos 81.
Concluído após longas negociações entre Estados, destinado a produzir efeitos jurídicos
tanto na esfera interna quanto na esfera internacional, e estando formalizado em instrumento próprio, não parece haver dúvidas de que o acordo em questão (conhecido como TRIPs)
constitui um tratado 82.
O Acordo TRIPs e a CUP
Para interpretação das normas do TRIPs, a Convenção de Paris é, para efeitos do Tratado
sobre Direito dos Tratados, (Convenção de Viena), contexto do TRIPs.
A CUP é nomeada especificamente nos Arts. 1.3 (Nature and scope of obligations), 2.1 e
2.2 (Intellectual Property Conventions), 3.1 (National Treatment) e 39 (Undisclosed Information), para citar alguns casos relevantes de integração explícita dos dois sistemas. Nos
Arts. 16.2, 16.3 e 62.3, o novo tratado chega mesmo a estender literalmente a aplicação de
um dispositivo da CUP a novo caso, nela não previsto.
Com efeito, entre as muitas dezenas de tratados que versam sobre Propriedade Industrial,
um só, a Convenção de Paris (CUP), por sua antigüidade, abrangência e complexidade,
merece ser identificado como a norma internacional, par excellence, anterior ao acordo sob
exame.

80
Curiosamente, coube a este advogado, então assessor jurídico da Delegação Brasileira à Conferência Diplomática de
Revisão da Convenção de Paris, em Genebra, dar a notícia oficial da entrada em vigor da Convenção de Viena, em parecer lido perante a Assembléia Geral do órgão das Nações Unidas, poucas horas após a confirmação da última acessão ao
texto convencional.
81
82

Direito dos Tratados, Forense, 1984, p. 21.

A questão não é um truísmo. A rigor, o GATT não existia: juridicamente, era uma ilusão de ótica. Adotado apenas
provisoriamente por todos os países (inclusive pela lei brasileira 313 de 1948) por força de um Protocolo de Aplicação
Provisória de 30 de outubro de 1947 à espera da aprovação pelo Senado Americano - que recusou-se a fazê-lo - o Acordo
parece ser a mais enraizada de todas as situações efêmeras, o paradoxo da não-lei que pegou. Aparentemente, só com a
entrada em vigor da OMC, se teve um autêntico tratado.

Ainda que não se entendendo que a CUP inclui-se no contexto do Acordo TRIPs, o uso
daquela permanece essencial para a interpretação das normas desta. Com efeito, é indiscutível que a velha Convenção de 1883, na sua versão de 1967, configura-se como uma “regra
de direito internacional aplicável às relações entre as partes” (CV 31.3.c).
Como se integram o Acordo TRIPs (lex posterior) e a CUP? O Art. 2. do novo texto diz
seguinte:
1 - Com relação às Partes II, III e IV deste Acordo, os Membros cumprirão o disposto nos
Artigos 1 a 12 e 19 da Convenção de Paris (1967).
2 - Nada nas Partes I a IV deste Acordo derrogará as obrigações que os Membros possam ter
entre si, em virtude da Convenção de Paris...

Mas como se conciliam as normas posteriores e anteriores? Recorde-se o disposto na Convenção de Viena, segundo a qual (Art. 30.2) “quando um tratado estipular que (...) não deve
ser considerado incompatível com esse outro tratado, as disposições deste último prevalecerão”. No tocante, então, às partes de I a IV, prevalece a CUP sobre a TRIPs 83.
Os objetivos do TRIPs
O Acordo se propõe os seguintes motivos e objetivos:
Os Membros,
Desejando reduzir distorções e obstáculos ao comércio internacional e levando em consideração a necessidade de promover uma proteção eficaz e adequada dos direitos de propriedade intelectual e assegurar que as medidas e procedimentos destinados a fazê-los respeitar
não se tornem, por sua vez, obstáculos ao comércio legítimo;
Reconhecendo, para tanto, a necessidade de novas regras e disciplinas relativas:
a) à aplicabilidade dos princípios básicos do GATT 1994 e dos acordos e convenções internacionais relevantes em matéria de propriedade intelectual;
b) ao estabelecimento de padrões e princípios adequados relativos à existência, abrangência
e exercício de direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio;
c) ao estabelecimento de meios eficazes e apropriados para a aplicação de normas de proteção de direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio, levando em consideração as diferenças existentes entre os sistemas jurídicos nacionais;
(...)

83 Estamos perfeitamente conscientes da importância deste entendimento; mas a redação dos dispositivos da TRIPs, lidos
em consonância com a Convenção de Viena, não deixam margem a outra solução. Com efeito, pelo princípio jus et obligatio sunt correlata, cada Estado tem a obrigação (ou mais propriamente, o dever) de suportar e garantir o exercício dos
direitos dos outros Estados, sob o tratado antigo. Assim, se se mantêm as obrigações anteriores, mantêm-se os direitos.
Não se descarta, obviamente, a hipótese de o novo tratado determinar que só subsistiriam as obrigações anteriores de
cunho ativo (de dar, de fazer ou não fazer) mas não as de caráter passivo (de suportar o exercício do direito do outro
Estado); mas tal distinção teria de ser explicitada.

Reconhecendo os objetivos básicos de política pública dos sistemas nacionais para a proteção da propriedade intelectual, inclusive os objetivos de desenvolvimento e tecnologia;
Reconhecendo igualmente as necessidades especiais dos países de menor desenvolvimento
relativo a Membros no que se refere à implementação interna de leis e regulamentos com a
máxima flexibilidade, de forma a habilitá-los a criar uma base tecnológica sólida e viável;

Clara está a regra de um balanceamento eqüitativo de direitos e obrigações, entre produtores e usuários de tecnologia, numa forma que conduza ao bem estar econômico e social.
Tais objetivos, e especialmente o conceito de balanceamento, como se viu no tocante às
regras de interpretação dos tratados, são elementos essenciais à iluminação do alcance das
normas do TRIPs.
Speak softly and carry a big stick
A frase, atribuída a Theodore Roosevelt, tem particular aplicação no âmbito da TRIPs. Ao
contrário do que ocorria com a CUP, na qual mesmo o recurso aos tribunais internacionais
estava sujeito à prévia aceitação da jurisdição da corte pertinente pelo réu, o sistema de
regulação de controvérsias do sistema OMC é coativo para todos os membros da organização 84.
A integração no sistema OMC importa que, uma vez suscitada a controvérsia por um estado
membro perante o painel adjudicatório, ambas partes estejam adstritas ao cumprimento de
suas decisões; mais ainda, as controvérsias só podem ser levadas a tal foro. Abre-se a possibilidade de intervenção de terceiros (estados membros) e de apelação a um órgão de segunda instância; mas, ponto de excepcional importância, as sanções podem cobrir todo o
espectro do âmbito da OMC - uma pretensa violação do TRIPs, em marcas, poderia ter como resultado uma sanção em importação de sapatos, ou acesso a mercado de serviços de
transporte marítimo.
Aplicabilidade Interna de TRIPs
Destinatário das normas do TRIPs
São os estados membros da OMC. Nenhum direito subjetivo resulta para a parte privada, da
vigência e aplicação do TRIPs. Como diz o próprio texto do acordo:
(art. 1.1) Os Membros determinarão livremente a forma apropriada de implementar as disposições deste Acordo no âmbito de seus respectivos sistema e prática jurídicos.

Assim, por expressa determinação do próprio TRIPs, cabe à legislação nacional dar corpo
às normas prefiguradas no texto internacional. Não se têm, no caso, normas uniformes, mas

84 Michael K. Young, Dispute Regulation in the Uruguay Round, 29 International Lawyer 389 (1995). Como nota o
Professor Young, de quem o autor foi aluno na Columbia Law School, o novo sistema de resolução de controvérsias
importou em uma preponderância do procedimento do advogado sobre o estilo do diplomata: o processo perante o
GATT tomou um sentido adjudicatório.

padrões mínimos a serem seguidos pelas leis nacionais, sob pena de violação do Acordo mas sem resultar, no caso de desatendimento, em violação de direito subjetivo privado.
Assim, o Acordo TRIPs determina que os Estados Membros legislem livremente, respeitados certos padrões mínimos.
TRIPs exige lei interna, mas não é lei interna.
TRIPs é um acordo de “direitos mínimos”, um piso mínimo para as legislações nacionais.
TRIPs se endereça aos Estados Soberanos, e (no nosso sistema constitucional) só para eles
cria direitos e obrigações. Assim, vigendo desde 1/1/95, obrigando desde 1/1/96 (1/1/2000
para os países como o Brasil), a partir da data em que se tornou efetivo os Estados Membros passaram a ser inadimplentes, ou não, sem que os particulares tivessem mais ou menos
direitos com isso.
Dizem Ávila, Urrutia e Mier, 85sobre o TRIPs:
“Es un Acuerdo de resultados, ya que los Estados miembros tendrán libertad para adoptar
los medios racionales que estimen convenientes y que sean conformes con sus propios ordenamientos jurídicos”.

Os autores se referem diretamente ao disposto no art. 1o. de TRIPs:
ART.1. 1 - Os Membros colocarão em vigor o disposto neste Acordo. Os Membros poderão,
mas não estarão obrigados a prover, em sua legislação, proteção mais ampla que a exigida
neste Acordo, desde que tal proteção não contrarie as disposições deste Acordo. Os Membros determinarão livremente a forma apropriada de implementar as disposições deste Acordo no âmbito de seus respectivos sistema e prática jurídicos.

Com efeito, TRIPs se endereça ao Estados Membros (“Os Membros colocarão...”). Não só
são eles as únicas pessoas vinculadas ao TRIPS (que não obriga ou favorece às partes privadas), como têm liberdade para legislar como melhor entenderem de acordo com o respectivo sistema jurídico.
Uma vez mais, Carlos Correa, op. Cit., p. 35:
“Las disposiciones del Acuerdo están dirigidas a los Estados y no modifican directamente la
situación jurídica de las partes privadas, quienes no podrán reclamar derechos en virtud del
Acuerdo hasta y la medida que el mismo sea receptado por la legislación nacional”

Com efeito, se o acordo se aplicasse imediatamente, nenhum propósito haveria em conceder um ano aos países desenvolvidos para “trazerem sua legislação à conformidade”, como
diz o Comunicado Oficial da OMC. Muito menos o prazo de cinco e dez anos dos países
em desenvolvimento.

85 Regulación del Comercio Internacional tras la Ronda Uruguay, Tecnos, Madrid, 1996, p. 192,

Aplicabilidade interna de TRIPs
Vale lembrar aqui o trecho de Francisco Rezek acima citado, segundo o qual na medida que
um tratado estabeleça obrigações mútuas a cargo dos Estados Pactuantes, sem criar um
quadro normativo que se projete sobre os particulares e cuja realidade operacional possam
estes, a todo o momento, reclamar do poder público, é de se ter como certo que o fiel cumprimento do acordo só pode ser exigido do Estado-parte pelo co-pactuante.
A hipótese é exatíssimamente a de TRIPs 86. O Acordo não cria “um quadro normativo que
se projete sobre os particulares e cuja realidade operacional possam estes, a todo o momento, reclamar do poder público”, como ensina Rezek. Provaremos a seguir.
Ocorre que – como se verá – as normas de TRIPs não criam direito diretamente em favor
das partes privadas. O órgão jurisdicional da OMC já o declarou, como se verá a seguir, em
várias oportunidades; tal proposta – de aplicação direta às partes privadas – foi explicitamente submetida e rejeitada na negociação do Acordo. Mais ainda, como reitera a Corte
Européia, a aplicação direta de TRIPs frustaria um dos direitos mais importantes garantidos
aos Estados-membros pelo sistema da OMC, o de negociar e de prover compensações no
caso de um descumprimento das normas fixadas em TRIPs.
Não se alegue que, no sistema constitucional brasileiro há a aplicação direta dos tratados.
Como se sabe, a jurisprudência citada e recitada do STF, sobre a aplicação de tratados no
direito interno, refere-se especificamente a leis uniformes. Ou seja, tratados que determinam a aplicação de certas normas uniformes na esfera interna dos países membros. Porque
TRIPs não é uma lei uniforme, como a do cheque ou da letra de câmbio.
Diz Carlos Correa, na mais detalhada e precisa obra escrita sobre o Acordo TRIPS 87:
“El Acuerdo no constituye de forma alguna una ley uniforme”.

Com efeito, TRIPs dá aos Estados-Membros a possibilidade de legislar dentro de certos
parâmetros, realizando equilíbrios adequados em face de seus interesses nacionais. Dar
aplicação direta às normas de TRIPs – o que jamais foi contemplado por seus elaboradores,
e é rejeitado pela esmagadora maioria dos sistemas constitucionais – impediria cada país de
realizar o delicado balanceamento de seus interesses locais e seu compromissos internacionais.
Luiz Olavo Baptista, árbitro brasileiro do órgão de diferendos da OMC confirma, no direito
brasileiro, este entendimento:
“O TRIPS faz parte, segundo entendo, da modalidade dos tratados-contrato e integra o grupo de acordos conhecidos como tratados da OMC, que foram aprovados em Marrakesh em
1994.” (...)

86
Vide REIS, Marcio Monteiro. Os tratados no ordenamento jurídico brasileiro: estudos e comentários. Revista Forense,
Rio de Janeiro, v. 349, p. 443-463, jan./mar. 2000.

87 Acuerdo TRIPs, Ed. Ciudad Argentina 1996, p. 35

“É claro, assim, que os mandamento do TRIPS não se endereçam aos súditos, mas aos Estados-Membros da OMC”. (...)
“Ele está em vigor no Brasil e deve ser aplicado, mas os efeitos do TRIPS limitam-se à obrigação do governo federal de editar normas para que seja cumprido.” (...)
“Por último, creio que não devemos tentar nos fundamentar no TRIPS como se fora uma
norma interna, porque há o risco de ver essa pretensão rejeitada nos tribunais. Temos que
entendê-lo, realmente, como um tratado-contrato, tal como as demais obrigações da OMC”
88

.

A posição da Comunidade Européia: TRIPs não tem efeitos diretos
Note-se que o Tribunal de Justiça da CE entendeu repetidamente que TRIPs não se aplica
internamente, mas apenas junge os Estados a implementar seus princípios através de seus
meios constitucionais 89.
A questão da aplicação direta do GATT sempre foi de extrema controvérsia, com a maioria
dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais entendendo pela sua impossibilidade. A
Comunidade Européia, através de seus tribunais, tem mantido desde sempre que tal aplicação é impossível 90.
Como reportou o Procurador Geral de Justiça da CE, em seu parecer no caso Portugal v.
Conselho de 1999, analisando exatamente o primeiro acórdão europeu sobre aplicabilidade
do GATT :
“ O Tribunal passou, portanto, a apreciar se as disposições do GATT «criam para os particulares da Comunidade o direito de as invocarem em juízo, com vista a impugnar a validade
de um acto comunitário». Para o fazer, continua este Tribunal, «deve ter-se em vista simultaneamente o espírito, a economia e os termos do Acordo Geral» (n.os 19 e 20).
Analisando as características do acordo GATT, o Tribunal chegou à conclusão de que as
disposições deste acordo não são invocáveis perante os órgãos jurisdicionais nacionais e isto
com base essencialmente em duas considerações: em primeiro lugar, tendo em conta a grande flexibilidade das normas, que permitem múltiplas possibilidades de derrogação e, em especial, a faculdade de os Estados adoptarem actos unilaterais em caso de dificuldades excepcionais e, em segundo lugar, o carácter incompleto do sistema de resolução dos diferendos entre os Estados contratantes.
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Vide O estudo de Harvard, de autoria de Judson Osterhoudt Berkey, The European Court Of Justice And Direct
Effect
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A
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Revisiting,
encontrado
em
http://www.jeanmonnetprogram.org/papers/papers99.html . Vide especialmente o estudo da New York University, de
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em
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Acórdão do Tribunal da CE de 12 de dezembro de 1972, International Fruit Company NV and other v Produktschap
voor Groenten en Fruit, Joined Cases 21-24/72, [1972] ECR 1219. Mais recentemente, o acórdão de 5 de outubro de
1994, Federal Republic of Germany v Council of the European Union, Case C-280/93, [1994] ECR I-4973 at para. 106ff.

Assim, o Tribunal concluiu no sentido de que, embora, por força do Tratado CE, a Comunidade tenha assumido, no âmbito de aplicação do GATT, os poderes já pertencentes aos Estados-Membros e se bem que as disposições deste acordo devam ser consideradas vinculativas no interior do ordenamento comunitário, o Acordo Geral não pode, todavia, ser invocado por particulares perante os órgãos jurisdicionais nacionais e de que, por conseguinte, o
Tribunal de Justiça não pode decidir o conflito entre o acto comunitário e a norma do
GATT, no quadro de uma impugnação de validade ao abrigo do artigo 177o. do Tratado
(18).”

No Caso Portugal v. Conselho, de 1999, o Tribunal da CE assim reportou o status da jurisprudência comunitária:
«o Tribunal de Justiça declarou, no acórdão de 5 de Outubro de 1994, Alemanha/Conselho
(C-280/93, Colect., p. I-4973, n.os 103 a 112), que as regras do GATT não têm efeito directo e que os particulares não podem invocá-las perante os órgãos jurisdicionais» 91

O entendimento é tão pacífico que, ao incorporar a Rodada Uruguai na legislação comunitária, pela Decisão 94/800/CE do Conselho, de 22 de Dezembro de 1994, relativa à celebração, em nome da Comunidade Europeia e em relação às matérias da sua competência, dos
acordos resultantes das negociações multilaterais do Uruguay Round (1986/1994), a seguinte declaração foi feita:
“Considerando que, pela sua natureza, o Acordo que institui a Organização Mundial do
Comércio e seus anexos não pode ser invocado directamente nos tribunais da Comunidade e
dos Estados-membros” 92

No entanto, com a afluência do novo sistema da OMC, o órgão julgador da Organização
argüiu, num julgado de 1997, que a situação jurídica mudara, para certos efeitos, eis que o
sistema introduzido em 1994 era mais complexo e mais bem aparelhado 93. Cabia então
examinar se o novo sistema propiciava aplicação direta de suas normas.
O parecer do Procurador Geral de Justiça da CE no caso Portugal de 1999 discorre cuidadosamente sobre tal tema:
Tem sido justamente sublinhado pela doutrina que as normas da Organização Mundial de
Comércio se diferenciam, por natureza, das disposições do precedente acordo GATT: um
acordo, este último, de carácter transitório, que previa um sistema de flexibilidade e competência dos Estados-Membros que restringia a capacidade vinculante de cada uma das disposições e que, segundo a mesma lógica, não previa (como sublinhado pelo próprio Tribunal)
um sistema definido e completo de resolução dos diferendos.
Embora devendo reconhecer-se, com base nas observações precedentes, que estas características não precludem, em princípio, a possibilidade de uma determinada norma de um acordo
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internacional comportar vínculos específicos para os sujeitos de direito internacional - e,
portanto, para as instituições que encabeçam esses sujeitos - que ratificaram o acordo ou que
(como era o caso da Comunidade no âmbito do acordo GATT de 1947) indirectamente por
ele estão vinculadas, deve, no entanto, ter-se em conta o processo de alteração dos acordos
sobre liberalização do comércio internacional, processo este que levou à criação de um organismo internacional de carácter institucional, como a Organização Mundial do Comércio,
com uma estrutura mais equilibrada e estável do que a instituída pelo acordo de 1947.
Sobretudo, não se pode deixar de admitir que inúmeras disposições dos acordos anexos ao
que instituiu a Organização dão origem a obrigações e proibições que têm carácter incondicional e que implicam compromissos precisos para as partes contratantes, nas suas relações
recíprocas.
Não há muito mais a dizer sobre a reforma do sistema de resolução dos diferendos, sobre o
qual muito se escreveu e, a justo título, se sublinhou, que o sistema já não deixa grande liberdade de reacção a um Estado que se considere vítima de um comportamento ilegal de outro contraente. O sistema geral (22) prevê a constituição de um Conselho Geral, composto
por representantes de todos os membros, que exerce, entre outras, as funções de órgão de
conciliação (artigo IV, no. 3, do acordo OMC).
Este órgão de conciliação nomeia um painel, que julga com total autonomia as eventuais violações das normas do acordo OMC (artigo 6._, no. 1, do memorando de entendimento sobre regras e processos que regem a solução dos litígios). O relatório do painel é adoptado
pelo mesmo órgão, por maioria de votos dos membros presentes. Só é exigida unanimidade
no caso de o relatório não ser adoptado, com a conseqüência de que o veto eventual do Estado ao qual é imputada violação de uma disposição da OMC não é suficiente para comprometer a adopção do próprio relatório (artigo 16._, no. 4, do memorando de entendimento
sobre a resolução de litígios, já referido) (23).

Mas o acórdão do Tribunal nesse mesmo caso enfrentou tal argumento, e concluiu que nada
se alterara quanto ‘a aplicabilidade de normas dos acordos da OMC – não é possível qualquer aplicação direta:
“35 Deve recordar-se igualmente que, segundo as regras gerais do direito internacional,
qualquer acordo deve ser executado de boa fé pelas partes. Se cada parte contratante é responsável pelo integral cumprimento dos compromissos que assumiu, compete-lhe, em contrapartida, determinar, na sua ordem jurídica, os meios jurídicos adequados ao fim pretendido, salvo se o acordo, interpretado à luz do seu objecto e da sua finalidade, especificar, ele
próprio,
esses
meios
(acórdão
Kupferberg,
já
referido,
no.
18).
36 Sendo embora verdade, como salienta o Governo português, que os acordos OMC apresentam diferenças significativas em relação às disposições do GATT de 1947, designadamente devido ao reforço do regime da cláusula de salvaguarda e do mecanismo de resolução
dos litígios, nem por isso o sistema resultante destes acordos deixa de atribuir um papel importante à negociação entre as partes.
37 Embora o primeiro objectivo do mecanismo de resolução dos diferendos seja, em princípio, segundo o no. 7 do artigo 3o. do memorando de entendimento sobre as regras e processos que regem a resolução dos litígios (anexo 2 do acordo OMC), a revogação das medidas
em causa quando se verifique que são incompatíveis com as regras da OMC, este memorando prevê, no entanto, quando a sua revogação imediata for inexeqüível, a possibilidade de
conceder uma compensação, a título provisório, enquanto se aguarda que a medida incompatível seja revogada.

38 É certo que, segundo o artigo 22._, no. 1, deste memorando, a compensação constitui
uma medida temporária que pode ser adoptada no caso de as recomendações e as decisões
do órgão de resolução dos diferendos, previsto no artigo 2._, no. 1, do mesmo memorando,
não serem executadas num prazo razoável, e que este mesmo artigo prefere, como forma de
tornar uma medida conforme aos acordos OMC, a execução completa de uma recomendação.
39 Este artigo prevê, porém, no seu no. 2, que, se um membro faltar à sua obrigação de
cumprimento, num prazo razoável, dessas recomendações e decisões, se prontificará, se tal
lhe for pedido e o mais tardar no termo do prazo razoável fixado, a negociar com qualquer
outra parte que tenha accionado os processos de resolução dos conflitos, a fim de encontrar
uma compensação que seja aceitável por ambas as partes.
40 Nestas condições, impor aos órgãos jurisdicionais a obrigação de recusar a aplicação de
regras de direito internas incompatíveis com os acordos OMC teria como conseqüência privar os órgãos legislativos ou executivos das partes contratantes da possibilidade, prevista no
artigo 22o. do referido memorando, de encontrarem, ainda que a título temporário, soluções
negociadas.

No parágrafo 43 o Tribunal menciona o importantíssimo fato de que os maiores parceiros
comerciais da Comunidade também chegaram a conclusão que é impossível dar aplicação
direta aos acordos da OMC:
43 Além disso, não sofre contestação que algumas partes contratantes, que, do ponto de vista comercial, se contam entre os mais importantes parceiros da Comunidade, concluíram, à
luz do objecto e da finalidade dos acordos OMC, que estes não fazem parte das normas à luz
das quais os respectivos órgãos jurisdicionais controlam a legalidade das normas jurídicas
internas.

Resta determinar se tais conclusões se aplicam especificamente ao acordo TRIPs. O tribunal afirmou, em uma série de julgados enfáticos, que TRIPs não tem aplicação direta. Vejamos, em particular o acórdão de 14 de Dezembro de 2000 no caso conjunto C-300/98 e
C-392/98 (caso Parfums Christian Dior), cuja ementa é «Acordo que institui a Organização
Mundial do Comércio - Acordo TRIPs - Artigo 177.° do Tratado CE (actual artigo 234.°
CE) - Competência do Tribunal de Justiça - Artigo 50.° do Acordo TRIPs - Medidas provisórias - Interpretação - Efeito directo» 94.
A matéria é um dispositivo do TRIPs que exige que os países tenham no seu Direito Processual a previsão de liminares ou tutelas antecipadas em matéria de propriedade intelectual. O decisum do julgado é o seguinte:
1) O Tribunal de Justiça, demandado nos termos do Tratado CE e, nomeadamente, do artigo
177.° do Tratado CE (actual artigo 234.° CE), é competente para interpretar o artigo 50.° do
Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio (Acordo TRIPs), que constitui o anexo 1 C do Acordo que institui a Organização

94 O mesmo há tinha sido discutido no acórdão de 16 de junho de 1998 (Hermès) e no de 14 de dezembro de 2000 (Dior v
Tuk and Assco v Lahyer). Vide também Acórdão do Tribunal de 13 de Setembro de 2001 no processo C-89/99 (pedido de
decisão prejudicial apresentado pelo Hoge Raad der Nederlanden): Schieving-Nijstad vof e o. contra Robert Groeneveld
("Acordo que institui a Organização Mundial do Comércio - Artigo 50.°, n.° 6, do Acordo TRIPs - Interpretação - Efeito
directo - Aplicação a um processo pendente de decisão quando da entrada em vigor relativamente ao Estado em causa Condições em que é fixado um prazo para propositura da acção principal - Cálculo do mesmo prazo")
Jornal Oficial nº C 303 de 27/10/2001 p. 0002 – 0003.

Mundial do Comércio, aprovado em nome da Comunidade, em relação às matérias da sua
competência, pela Decisão 94/800/CE do Conselho, de 22 de Dezembro de 1994, quando as
autoridades judiciais dos Estados-Membros são chamadas a ordenar medidas provisórias
destinadas à protecção de direitos de propriedade intelectual que se englobam no âmbito de
aplicação do Acordo TRIPs.
2) No que se refere a um domínio a que o Acordo TRIPs se aplique e no qual a Comunidade
já tenha legislado, as autoridades judiciais dos Estados-Membros estão obrigadas, por força
do direito comunitário, quando são chamadas a aplicar as suas normas nacionais com vista a
ordenar medidas provisórias destinadas à protecção dos direitos que se englobam num tal
domínio, a fazê-lo na medida do possível à luz da letra e da finalidade do artigo 50.° do Acordo TRIPs.
No que se refere a um domínio em que a Comunidade ainda não tenha legislado e que, por
conseqüência, se inclui na competência dos Estados-Membros, a protecção dos direitos de
propriedade intelectual e as medidas tomadas para esse fim pelas autoridades judiciais não
dependem do direito comunitário. Assim, o direito comunitário não obriga nem proíbe que a
ordem jurídica de um Estado-Membro reconheça aos particulares o direito de se fundamentarem directamente na norma prevista pelo artigo 50.°, n.° 6, do Acordo TRIPs ou que tal
ordem jurídica imponha ao juiz a obrigação de aplicar oficiosamente essa norma.
3) O artigo 50.° do Acordo TRIPs deixa às partes contratantes, no quadro dos seus próprios
sistemas jurídicos, o cuidado de precisar se o direito de agir em juízo ao abrigo das disposições gerais do direito nacional relativas a um acto ilícito, em especial em matéria de concorrência desleal, a fim de proteger um modelo industrial contra as imitações, deve ser qualificado de «direito de propriedade intelectual» na acepção do artigo 50.°, n.° 1, do Acordo
TRIPs.

Ou seja, tanto a CE quanto seus Estados membros podem incorporar ao seu direito interno
as obrigações do TRIPs – mas isso não se faz automaticamente. A legislação comunitária
não dá efeito direto. A dos Estados-Membros dará, ou não, conforme suas constituições o
permitirem.
Nota a doutrina européia95:
1 Does article 50(6) TRIPs have direct effect?
The ECJ repeated its decision of 14 December 2000 and ruled that, in principle, individuals
may not rely directly on Article 50.
In cases concerning intellectual property rights (as defined in TRIPs) where the European
Community has already legislated, the judicial authorities of the Member States are obliged
to apply national rules as far as possible in the light of the wording and the purpose of Article 50(6). They must ensure that a balance is struck between the competing rights and obligations of the intellectual property right holder and the defendant.

Além disso, como precisa o acórdão, a conclusão de que o efeito direto não ocorre se aplica
não só às processuais, mas também às substantivas:
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44. Por razões idênticas às que o Tribunal de Justiça expôs nos n.os 42 a 46 do acórdão Portugal/Conselho, já referido, as disposições do TRIPs, que constitui um anexo do Acordo
OMC, não são susceptíveis de criar, para os particulares, direitos que estes possam invocar
directamente num tribunal por força do direito comunitário.

A aplicação direta da TRIPs no tocante às patentes biotecnológicas foi apreciada pelo Tribunal da CE em julgado de outubro de 2001 96:
A sua legalidade também não poderia ser apreciada à luz de instrumentos de direito internacional que, como o acordo OMC e os acordos TRIPs e OTC que dele fazem parte, tendo em
atenção a sua natureza e a sua economia, não figuram, em princípio, entre as normas tomadas em conta pelo Tribunal de Justiça para fiscalizar a legalidade dos actos das instituições
comunitárias (acórdão de 23 de Novembro de 1999, Portugal/Conselho, C-149/96, Colect.,
p. I-8395, n.° 47).

Rejeição ao efeito direto do TRIPs: os países votaram contra tal aplicação
Armin von Bogdandy, analisando o estado da doutrina quanto à aplicabilidade direta de
TRIPs, informa que:
"there are strong arguments for and against direct applicability" [but there is] "almost
unanimous political opposition to the direct application of the WTO law." 97

Essa unanimidade política se expressou especialmente através da rejeição formal que a assembléia do GATT mostrou, ao recusar a proposta suíça de incluir no Acordo 1994 um
dispositivo fazendo que o texto tivesse aplicação e efeito direto 98.
Julgados nacionais rejeitam o efeito direto: Inglaterra
Julgados nacionais também têm rejeitado o efeito direto de TRIPs. Especialmente interessante é o da High Court of Justice da Inglaterra, no caso Lanzing, relatando o Mr Justice
Jacob 99:
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67. I think the point really merits no further consideration, but it is only fair that I go into
some of the arguments further. First then I think it worthy of note that the language of
TRIPS is not that of a Treaty intended by the signatories to have direct effect:
“Members shall give effect to the provisions of this Agreement.... Members shall be free to
determine the appropriate method of implementing the provisions of this Agreement within
their own legal system and practice” - see Article 1(1).
And as I have said it is accepted that other signatories do not consider it to have such effect.

Quanto ao argumento (também suscitado por Portugal no caso perante o Tribunal Europeu
de Justiça) de que TRIPs é essencialmente diferente do acordo GATT de 1947, a corte inglesa assim concluiu:
76. I do not see any of this as altering the fundamental character of the WTO and TRIPS as
merely an agreement between nations. In the end there is still great flexibility. Moreover the
very nature of the machinery imposed, urging members towards compliance, is inconsistent
with the notion that the Treaty itself is self-executing by way of conferring private rights on
citizens. Mr. Hoskins who argued the TRIPS point so splendidly, said that TRIPS is “far
more binding” than GATT 1947. But ultimately it is not binding and I have no doubt that
the distinctions of procedure he relies upon are distinctions without a difference.

A conclusão do acórdão (unânime) é assim enfática:
82. I conclude that the WTO and TRIPS is not capable of having direct effect and that the
point is so self-evident as to fall within the acte claire doctrine.

O órgão jurisdicional da OMC rejeita o efeito direto
Nada de extraordinário em tal conclusão. Mesmo os doutrinadores mais imparciais reiteram
a impossibilidade prática e jurídica do efeito direto:
The reasons for being cautious about drawing comparisons between the direct effect granted
to the other international agreements and direct effect for the GATT 47 apply to the new
GATT as well. The GATT 47 preamble, which is still the preamble to the GATT today,
conveys the message that the GATT system is designed merely to provide a forum for engaging in multilateral negotiations directed at trade liberalization. And while it is true that
the GATT system has produced some agreements requiring harmonization, most noticeably
the Uruguay Round Agreements on Antidumping, Subsidies, and Trade Related Aspects of
Intellectual Property (TRIPS), it is also true that those agreements require national law provisions protecting individual rights 100

Isso ocorre porque o Acordo de 1994 é, não menos do que o de 1947, e talvez mais, um
ajuste entre e Estados, e destinado a ter efeitos exclusivamente entre eles:
The GATT, however, ultimately is an agreement regulating the rights and obligations of its
members not individuals. The preamble to the GATT states that the members, as sovereign
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states, recognize "that their relations in the field of trade and economic endeavor should be
conducted with a view to raising standards of living, ensuring full employment and a large
and steadily growing volume of real income and effective demand, developing the full use
of the resources of the world and expanding the production and exchange of goods." These
are goals which can only be achieved and evaluated on a macroeconomic basis with respect
to the members themselves and not on a microeconomic basis with respect to individuals.
(...)
This emphasis on the GATT members as opposed to individuals is inherent in several of the
GATT's founding principles. For example, non-discrimination within the GATT means nondiscrimination between members and not non-discrimination between individual traders in
different members. In fact, it would be impossible to ensure that discrimination did not occur between individual traders across GATT members because natural differences in the
factor endowments and technology of the different members automatically produce differences in the competitive positions of these traders. Without these differences in factor endowments and technology, international trade would not produce economic welfare gains at
all. 101

Na verdade – e esse é um argumento crucial – o próprio órgão de adjudicação da OMC
declarou que o acordo de 1994 não é, por si só, suscetível de aplicação direta, e que a própria OMC nunca afirmou que pudesse ter tal efeito. Mas o acórdão 102 ressalva a hipótese
de que um sistema constitucional específico o obrigue:
7.72 Under the doctrine of direct effect, which has been found to exist most notably in the
legal order of the EC but also in certain free trade area agreements, obligations addressed to
States are construed as creating legally enforceable rights and obligations for individuals.
Neither the GATT nor the WTO has so far been interpreted by GATT/WTO institutions as a
legal order producing direct effect.103 Following this approach, the GATT/WTO did not create a new legal order the subjects of which comprise both contracting parties or Members
and their nationals.

Note-se que idêntica questão foi posta ao órgão recursal da OMC no caso India-E.U.A.
sobre patentes de 1997, e o acórdão declarou erro na decisão do órgão de primeira instância
que mandava levar em conta os interesses das partes individuais e não só dos Estados
Membros na aplicação de TRIPs. Disse o acórdão:
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The Panel also referred to certain GATT 1947 panel reports104 as authority for this principle.
The Panel noted that whereas the "disciplines formed under GATT 1947 (so-called GATT
acquis) were primarily directed at the treatment of the goods of other countries", "the concept of the protection of legitimate expectations" in relation to the TRIPS Agreement applies
to "the competitive relationship between a Member's own nationals and those of other
Members (rather than between domestically produced goods and the goods of other Members, as in the goods area)".105
(…)
For these reasons, we do not agree with the Panel that the legitimate expectations of Members and private rights holders concerning conditions of competition must always be taken
into account in interpreting the TRIPS Agreement.

Cabe por fim notar que no mais importante caso tratando sobre a aplicação de TRIPs na
esfera interna dos países, o diferendo quanto às patentes canadenses julgado pelo órgão
jurisdicional da OMC em 2000, de forma alguma foi alvitrado a aplicação direta do acordo
TRIPs. Como se verá adiante, a OMC determinou que o Canadá mudasse sua lei, tida por
desconforme ao padrão TRIPs. Claro que não pressupôs a aplicação direta. Se o fizesse,
inútil seria a recomendação da alteração legislativa.
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Problemas de TRIPS: Prorrogação de Patentes
Numa discreta notificação feita pelo Itamarati à Organização Mundial do Comércio, em
novembro de 1997, o Governo enviou uma mensagem clara à comunidade internacional: o
Brasil não renunciou ao seu status de país em desenvolvimento. A nota diplomática dizia
que, para efeitos de Propriedade Intelectual, os Acordos da OMC (chamado TRIPs) só entram em vigor no Brasil na mesma época que nos demais países em desenvolvimento - no
ano 2000.
De outro lado, em vasto parecer publicado no DOU de 28 de novembro de 1997, o Ministério da Indústria, Comércio e Turismo reiterou a mesma posição, enfaticamente determinando que o Acordo TRIPs só entra em vigor no Brasil quatro anos depois de fazê-lo nos países desenvolvidos. Tal parecer vincula os órgãos daquele Ministério – especialmente o
INPI.
A ação do Itamarati e do MICT atendeu a instâncias feitas pela indústria nacional, solicitando que o Governo Federal se posicionasse oficialmente quanto às controvérsias judiciais
nas quais a vigência já do TRIPs estava sendo argüida perante o INPI.
No entanto, vale citar a posição da ABPI quanto ao tema:
"O Brasil depositou o Instrumento de ratificação da Ata Final em que se Incorporam os Resultados da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais em Genebra, em 21
de dezembro de 1994. Em virtude das disposições transitórias contidas no artigo 65 do
TRIPS não estava o Brasil obrigado a aplicar aquele Acordo antes de 1º de janeiro de 1996
(parágrafo 1º do artigo 65), podendo, ainda, postergar a sua data de aplicação dentro dos limites ali previstos. Essa faculdade temporal viabiliza o reconhecimento da soberania dos
Membros do Acordo, conforme expresso no Artigo 1 do mesmo: "Os Membros colocarão
em vigor o disposto neste Acordo. Os Membros poderão, mas não estarão obrigados a prover, em sua legislação, proteção mais ampla que a exigida neste Acordo, desde que tal proteção não contrarie as disposições deste Acordo. Os Membros determinarão livremente a
forma apropriada de implementar as disposições deste Acordo no âmbito de seus respectivos sistema e prática jurídicos".
Na esfera interna, não há que se 'emprestar' novo e mais extenso alcance ao dispositivo contido no parágrafo primeiro do artigo 65 do TRIPS: '. . . nenhum Membro estará obrigado a
aplicar as disposições do presente Acordo antes de transcorrido um prazo geral de um ano
após a data de entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC' (1º de janeiro de 1995).
Integrado ao direito interno, esse dispositivo passa à ordem jurídica brasileira a obrigação de
não exigirmos a aplicação do Acordo por outro país membro antes do prazo ali previsto.
Expressamente dirigido à aplicação restrita entre os países Membros, é norma jurídica do direito internacional que, internamente, nem obriga, nem desobriga, o Brasil de aplicar o Acordo, consoante a liberdade de implementação prevista no artigo 1º do TRIPS.
Esta liberdade foi exercida de forma soberana pelo Brasil que, sem fazer quaisquer ressalvas, aprovou a Ata Final da Rodada Uruguai através do Decreto Legislativo nº 30 de 15 de
dezembro de 1994, e a promulgou com o Decreto nº 1.355 de 30 de dezembro de 1994, determinando sua execução e cumprimento.

As conseqüências jurídicas dos Decretos do Legislativo e do Executivo já foram explicadas
em caso análogo pelo Ministro Leitão de Abreu em exemplar voto vencedor proferido no
recurso extraordinário nº 80. 004 (TRIBUNAL PLENO): '. . . não me parece que se deva
abandonar o princípio firmado no leading case, de que foi Relator o preclaro Ministro Oswaldo Trigueiro. Ao exprimir a opinião unânime desta Corte, no concernente à aplicabilidade imediata dos tratados-leis, aprovados e regularmente promulgados, assim definiu, com a
sua costumeira precisão e sobriedade de linguagem, os termos em que essas normas de direito internacional incidem, obrigatoriamente, no direito interno. Quanto a direito brasileiro
- assentou o ilustre magistrado, - não me parece razoável que a validade dos tratados fique
condicionada à dupla manifestação do Congresso, exigência que nenhuma das nossas Constituições jamais prescreveu (R.T.J. 58/74)'.
Da ausência de dispositivo dirigido a suspender sua eficácia interna e em virtude do sistema
e práticas jurídicas brasileiras, a ABPI, após ampla discussão e estudos a respeito, concluiu
que o texto do Acordo conhecido como TRIPS foi incorporado ao direito interno brasileiro
em 1º de janeiro de 1995, revogando as disposições em contrário da legislação ordinária, na
conformidade do princípio de que lex posterior derogat priori. "

Queremos crer, no entanto, que tel entendimento, como de outros eminentes membros da
Associação, conquanto advocacia do mais refinado nível, não se compadece com o direito.
Exporemos nossa convicção a seguir.
TRIPs e prorrogação de patentes
Com a entrada em vigor, em 15 de maio de 1997, do novo Código da Propriedade Industrial (Lei 9.279/96) surgiu uma leva de ações judiciais de titulares de patentes - inclusive expiradas - para obter da Justiça a prorrogação dos prazos de proteção, por cinco mais anos 106.
A prorrogação toma como pretexto um dispositivo do Acordo TRIPs (art. 33) que estabelece como prazo mínimo de patentes os 20 anos a contar do pedido - e não mais quinze como
no Código de 1971. Diz o citado art. 33 do TRIPs:
ART.33 - A vigência da patente não será inferior a um prazo de 20 anos, contados a partir
da data do depósito.

A questão não se reduz, absolutamente, à obvia aplicação da regra que o Acordo TRIPs se
tem efeito imediatamente ao ser aprovado e promulgado. TRIPs não se aplica automaticamente, aumentando o prazo das patentes em vigor ou extintas, pelas seguintes razões:
¾ Porque o Acordo TRIPs, ele mesmo, diferiu sua aplicação para os países em
desenvolvimento até 1/1/2000
¾ Porque o Acordo TRIPs não é uma lei uniforme. Ele cria direitos e obrigações para os Estados Membros. Ele não cria direitos e obrigações para as
partes privadas.
¾ Porque, mesmo se não houvesse diferimento de sua aplicação, e mesmo se
se aplicasse às partes privadas, o Acordo TRIPs tem vigência para o futuro.

106 Vide Revista da ABPI, no.29 (1997) p. 52, sentença da 9ª Vara Federal da seção do Rio de Janeiro. Vide Ainda os
Prazos de Vigência da Patentes - TRIPs e a Nova Lei da Propriedade Industrial Por Jacques Labrunie, Revista da ABPI,
Nº 36 - Jan. /Fev. 1998.

Ele não se aplica aos atos jurídicos já praticados antes de sua vigência, em
especial o prazo das patentes já concedidas.
¾ Porque, mesmo se o Acordo TRIPs se aplicasse, ele teria sido revogado pelo
novo Código da Propriedade Industrial, que não determinou a prorrogação
das patentes.
¾ Porque, mesmo se o Acordo TRIPs e a Lei nova tivessem determinado a
prorrogação, esta se confrontaria com o direito adquirido dos concorrentes a
entrar no mercado, ao fim do prazo concedido inicialmente para o privilégio,
no exercício da liberdade constitucional de iniciativa.
A posição oficial brasileira: obrigação só em 1/1/2000
O INPI já tinha oficialmente se manifestado nos mesmos termos 107. Em parecer publicado
oficialmente tratando dos casos ainda pendentes de exame (parecer DIRPA n.º 01 de 1997),
a autarquia entendeu que o Brasil, como país em desenvolvimento, só estaria obrigado a
aplicar tais novos requisitos do TRIPs a partir de 1/1/2000 (TRIPs, art. 65.2):
“O próprio Acordo distingue data de entrada em vigor de data de aplicação das disposições
do Acordo”.
Assim, entende-se que o Acordo está vigente no Brasil, sem que, contudo, esteja o País obrigado a aplicação automática e imediata de todas as suas disposições.
Conclusões:
B) Em relação às solicitações para aplicação das disposições constantes no art. 70.2 de
TRIPS: qualquer solicitação nesse sentido até 31/12/99 é extemporânea, não devendo
ser acatada, após o que, se fixada a interpretação quanto à extensão do termo de vigência,
será a mesma cabível.”(grifo nosso)

Também assim é o entendimento do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo,
explicitado através do Parecer MICT/CONJUR n.º 24/97, que conclui:
“Isto quer dizer que, pelas normas do direito internacional, o Brasil não se obrigou a garantir
às patentes de invenção o prazo de 20 anos, antes de 1º de janeiro de 2000. Muito menos se
obrigou a estender às patentes antigas a proteção vintenária. Daí resulta que não tem fundamento, seja no direito interno, seja no direito internacional, a pretensão de obter para as patentes antigas o prazo assegurado às patentes novas”.

Com efeito, diz tal dispositivo do Acordo TRIPs:
ART.65 1 - Sem prejuízo do disposto nos parágrafos 2, 3 e 4, nenhum Membro estará obrigado a aplicar as disposições do presente Acordo antes de transcorrido um prazo geral de
um ano após a data de entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC.

107 Revista da ABPI, no. 25 (1996), p.3

2 - Um país em desenvolvimento Membro tem direito a postergar a data de aplicação das
disposições do presente Acordo, estabelecida no parágrafo 1, por um prazo de quatro anos,
com exceção dos Artigos 3, 4 e 5

Diz J.H. Reichman, Universal Minimum Standards of Intellectual Property Protection under the TRIPS Component of the WTO Agreement, em The International Lawyer, vol. 29,
no. 2, p. 353, Ordem dos Advogados Americana, 1995:
“For example, developing countries may postpone implementing most of the required standards for a period of at least five years, and even ten years with respect of the fields of technology previously excluded under their domestic patent laws.”
(Por exemplo, os países em desenvolvimento podem postergar a maioria dos padrões exigidos por um período de pelo menos cinco anos, e até mesmo dez anos no que toca aos campos de tecnologia previamente excluídos sob suas leis internas de patentes.)

O mesmo dizem Ávila, Urrutia e Mier, Regulación del Comercio Internacional tras la Ronda Uruguay, Tecnos, Madrid, 1996, p. 194, McGovern, International Trade Regulation,
Golbefield Press, 1995, p. 21.24-2.
Mais do que tudo, diz o Comunicado Oficial da própria Organização Mundial de Comércio
(OMC) (GATT FOCUS Newsletter de dezembro de 1993, p. 14):
With respect to the implementation of the agreement, it envisages a one-year transition period for developed countries to bring their legislation and practices to conformity. Developing countries and countries in the process of transformation from a centrally planned into a
market economy would have a five-year transition period, and the least developed countries
11 years.
(No que toca à implementação do acordo, ele prevê um período de transição de um ano para
os países desenvolvidos trazerem sua legislação e práticas à conformidade. Países em desenvolvimento e países em processo de transformação de uma economia planejada centralmente para uma economia de mercado terão um período de transição de cinco anos, e os países menos desenvolvidos terão 11 anos). 108

Eminentes doutrinadores concordam com a posição oficial brasileira quanto à aplicação
Temporal de TRIPs. Diz Guido Soares:
“Aquele acordo não se encontra vigente no Brasil, por força dos seus dispositivos de natureza transitória, em particular no art. 65, § 4º”. (...)
“O § 2º referido concede aos países em desenvolvimento Membros, o direito de postergar a
aplicação dos dispositivos do Acordo TRIPS por um prazo de quatro anos ...” (...)
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A exceção seria a das medidas transitórias do art. 70.9 de TRIPs, conforme a decisão do Caso India-E.U.A, doc.

WT/DS50/AB/R.: “By its terms, Article 70.9 applies only in situations where a product patent application is filed
under Article 70.8(a). Like Article 70.8(a), Article 70.9 applies "notwithstanding the provisions of Part VI". Article 70.9
specifically refers to Article 70.8(a), and they operate in tandem to provide a package of rights and obligations that apply
during the transitional periods contemplated in Article 65. It is obvious, therefore, that both Article 70.8(a) and Article
70.9 are intended to apply as from the date of entry into force of the WTO Agreement.”

“Assim sendo, em particular no que se refere ao Brasil, as normas do Acordo TRIPS, nos
seus efeitos internacionais, ou seja, no que respeita a direitos e deveres em relação aos demais membros da OMC, não se encontram vigentes, enquanto não se escoarem os prazos
previstos naquele ato internacional. No que respeita a seus efeitos no território nacional, igualmente sua vigência se encontra condicionada à passagem do tempo e, até o momento da
adimplência dos termos para a entrada em vigor daquele ato internacional, não se pode cogitar de um conflito entre a legislação interna e o direito internacional de origem convencional” 109.

A posição oficial realmente foi cumprida
Com efeito, tal direito, que não está sujeito a nenhuma formalidade ou apresentação de reservas, foi plenamente exercido pelo Brasil quanto aos prazos do art. 33 (mantendo os 15
anos do CPI/71, e não os 20 anos para patentes proposto pelo TRIPs) até a entrada do novo
Código, em maio de 1997.
De outro lado, ainda se o prazo de cinco anos dependesse de formalidades ou reservas, a
plena entrada em vigor do Acordo não aumentaria o prazo das patentes. Com efeito, como
veremos logo a seguir, o Acordo não cria direito interno imediatamente aplicável às partes
privadas.
Tem alguns titulares de patentes argüido que, como o Brasil não notificou que iria valer-se
dos cinco anos de graça garantido aos países em desenvolvimento, teria a eles renunciado.
O Acordo TRIPs, em seu art. 33 (20 anos de patente), no raciocínio de tais interessados,
aplicar-se-ia automaticamente.
Há vasto engano, aí. Como nota Carlos Correa, (Acuerdo TRIPs, Ed. Ciudad Argentina
1996, p. 222):
“Los plazos de transición del Acuerdo (arts. 65 y 66) son automáticos, es decir, no necesitan
de declaración o notificación alguna para que los países Miembros gocen de los mismos.

E prossegue o mesmo autor, num raciocínio cujo vigor merece exata citação:
La automaticidad de los plazos de transición surge con claridad del artículo 65.1 del Acuerdo TRIPs, el que establece en plazo de transición general de un año durante el cual ningún
país Miembro de la OMC estuvo obligado a aplicar el Acuerdo TRIPs. Obsérvese la categórica expresión “no estarán obligados”, y falta absoluta de condicionamiento del plazo de
transición a cualquier tipo de reserva, declaración o notificación. Simplemente, no existe
obligación de aplicar el Acuerdo antes de vencido el plazo previsto. La automaticidad de esta norma puede contrastarse con otras disposiciones del Acuerdo que sí exigen de manera
expresa notificaciones al Consejo de TRIPs, como es el caso de los artículos 3.1, 63.2 y
66.1.
Nótese asimismo, que el Acuerdo de Marrakesh - del cual el Acuerdo TRIPs es un Anexo prohíbe expresamente las reservas al momento de su firma o ratificación por los países
Miembros (art. 16.5), prohibición que el propio Acuerdo TRIPs reitera en su artículo 72.
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Revista do Direito Civil, FADUSP, out/dez 1995, pp. 113/114

Tanto el inicio del artículo 65.1 (“Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos, 2... infra”)
como el artículo 65.2 (“aplazar por un nuevo período de cuatro años la fecha de aplicación
que se establece en el párrafo 1”) indican que en ambos artículos se está haciendo referencia
a un mismo plazo de gracia de aplicación directa e inmediata de un año para todos los países, y de uno más cuatro años para los países en desarrollo.
La automaticidad de los plazos de transición es ratificada por la redacción del artículo 65.5
del Acuerdo. Se refiere éste a “Todo Miembro que se valga de un período transitorio al amparo de lo dispuesto en los párrafos 1, 2, 3 o 4 supra...” sin indicar, nuevamente, ninguna
condición o formalidad para el goce de tales plazos.

E, muito enfaticamente, descrevendo a situação que ocorreu no caso brasileiro:
No cabe duda, por tanto, que si bien en país en desarrollo puede anticipar su observancia del
Acuerdo TRIPs, éste no entrará en vigor hasta el vencimiento de los plazos de transición
(ver Casado Cerviño y Cerro Prada, 1994).

Note-se que este é o entendimento do órgão jurisdicional da OMC, que não exige qualquer
declaração de aplicação do período de graça por parte do Estado Membro para que os prazos especiais sejam usufruídos:
Furthermore, the object and purpose of the TRIPS Agreement must be taken into account in
our analysis. Article 27 of the TRIPS Agreement requires that patents be made available in
all fields of technology, subject to certain narrow exceptions. Article 65 provides for transitional periods for developing countries: in general five years from the entry into force of the
WTO Agreement, i.e. 1 January 2000, and an additional five years to provide for product
patent protection in areas of technology to which such protection would otherwise have to
be extended in its territory on 1 January 2000 under the general transition rule. Thus, in such
areas of technology, developing countries meeting these conditions are not required to provide product patent protection until 1 January 2005. 110

O Acordo TRIPs obriga aos Estados, não muda a lei interna.
Se o Acordo entrasse em vigor imediatamente, sem o prazo de graça para os países em desenvolvimento, o Brasil estaria inadimplente perante os demais Membros quanto ao prazo
das patentes futuras. Mas ainda assim não haveria aplicação direta do art. 33 de TRIPs.
Veja-se, por exemplo, o texto completo do art. 70 de TRIPs. Em cada uma dos parágrafos
do dispositivo há a locução “Os Membros não estão obrigados” ou equivalente. Fala-se
sempre da obrigação dos Estados-partes, nunca se prescrevem diretamente direitos para as
partes privadas.
O próprio texto do art. 33 de TRIPs ilustra tal coisa:
ART.33 - A vigência da patente não será inferior a um prazo de 20 anos, contados a partir
da data do depósito.
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Doc. WT/DS79/R de 24 August 1998

O comando só pode ser para a lei nacional, pois uma regra interna não poderia criar um
direito real com prazo mínimo, e sem determinar-lhe um termo. O termo seria indispensável, pois a nossa Constituição, em seu art. 5o, XIX diz:
Art. 5º. ......
.......
XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua
utilização (...)

Não pode ficar o termo final, assim, à discrição do dono da patente, nem poderia o INPI,
discricionariamente, atribuir a um vinte anos, a outro trinta. A nossa Carta, por respeito
tanto à liberdade de iniciativa do concorrente quanto à criação do inventor, estabeleceu a
temporariedade da patente como um requisito necessário do equilíbrio entre interesses
constitucionalmente protegidos.
O novo Código aumenta o prazo das patentes futuras, não das já concedidas.
Como o novo CPI/96 aumentou o prazo das patentes a partir de 1997 (sem esperar o ano
2000)111, o Brasil voluntariamente dispensou o resto do benefício especial dos países em
desenvolvimento. Mas a nova lei interna não mandou estender o prazo das patentes já concedidas.
A tese da prorrogação é errada. Ainda que - óbvio- tenha público entusiástico entre os titulares de patentes.
Primeiro, porque o TRIPs não cria diretamente direitos e obrigações para as partes privadas.
Segundo: porque a tese da prorrogação descumpre frontalmente o próprio TRIPs.
Em terceiro lugar, porque o novo Código da Propriedade Industrial não mandou prorrogar
as patentes.

Já vimos extensamente como o TRIPs, não sendo uma lei uniforme, obriga aos Estados, e
não cria direitos para as partes privadas. Assim, o artigo 33 obriga o Estado Membro Brasil,
mas não é lei interna.
Como nota o jurista argentino Carlos Correa (Acuerdo TRIPs, Ed. Ciudad Argentina 1996,
p. 154), o art. 70. 1 do Acordo determina que não há nenhuma retroatividade de suas obrigações em relação a atos já praticados antes de sua data de aplicação.
Com efeito, diz tal artigo, em seu caput:
ART.70 1 - Este Acordo não gera obrigações relativas a atos ocorridos antes de sua data de
aplicação para o respectivo Membro.

111 Art. 40. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depósito.Parágrafo único. O prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese
de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de
força maior.

Especificamente, nota o autor, não haverá prorrogação de patentes já concedidas:
“Por otra parte, los países que deban, para conformarse con el Acuerdo TRIPs, extender el
plazo referido, sólo están obligados a hacerlo respecto de las solicitudes posteriores al respectivo cambio legal, y no en relación con patentes ya concedidas. Ello es así por la naturaleza constitutiva del acto de concesión de la patente, la que fija el alcance de los derechos
conferidos y su duración, y por el carácter no retroactivo del Acuerdo en la relación con actos realizados antes de la fecha de su aplicación en cada Miembro (Art. 70.1)

Também não se aplicam, para mudar tal entendimento, os demais dispositivos do art. 70 de
TRIPs, que dizem respeito à imediata eficácia do acordo em face dos Estados Membros,
não indicando qualquer aplicação direta como se fossem legislação interna ou lei uniforme
112
.
Atente-se, em particular, para a redação do art. 70.2:

112 O texto completo do artigo é o seguinte: ART.70 1 - Este Acordo não gera obrigações relativas a atos ocorridos antes
de sua data de aplicação para o respectivo Membro. 2 - Salvo disposições em contrário nele previstas, este Acordo, na
data de sua publicação para o Membro em questão, gera obrigações com respeito a toda a matéria existente, que esteja
protegida naquele Membro na citada data, ou que satisfaça, ou venha posteriormente a satisfazer, os critérios de proteção
estabelecidos neste Acordo. Com relação ao presente parágrafo e aos parágrafos 3 e 4 abaixo, as obrigações em matéria
de direito do autor relacionadas com obras existentes serão determinadas unicamente pelo disposto no ART.18 da Convenção de Berna (1971), e as obrigações relacionadas com os direitos dos produtores de fonogramas e dos artistasintérpretes em fonogramas existentes serão determinadas unicamente pelo disposto no ART.18 da Convenção de Berna
(1971), na forma em que foi tornado aplicável pelo disposto no parágrafo 6 do ART.14 deste Acordo. 3 - Não haverá
obrigação de restabelecer proteção da matéria, que, na data de aplicação deste Acordo para o Membro em questão, tenha
caído no domínio público. 4 - Com respeito a quaisquer atos relativos a objetos específicos que incorporem matéria
protegida e que venham a violar direitos de propriedade intelectual, nos termos de legislação em conformidade com este
Acordo, e que se tenham iniciado, ou para os quais um investimento significativo tenha sido efetuado, antes da data de
aceitação do Acordo Constitutivo da OMC por aquele Membro, qualquer Membro poderá estabelecer uma limitação aos
remédios disponíveis ao titular de direito com relação à continuação desses atos após a data de aplicação deste Acordo
por aquele Membro. Em tais casos, entretanto, o Membro estabelecerá ao menos o pagamento de remuneração eqüitativa.
5 - Nenhum Membro está obrigado a aplicar as disposições do ART.11 nem do parágrafo 4 do ART.14 a originais ou
cópias compradas antes da data de aplicação deste Acordo para este Membro. 6 - Os Membros não estão obrigados a
aplicar o ART.31, nem o requisito estabelecido no parágrafo 1 do ART.27 segundo o qual os direitos de patentes serão
desfrutados sem discriminação quanto ao setor tecnológico, no tocante ao uso sem a autorização do titular do direito,
quando a autorização para tal uso tenha sido concedida pelo Governo antes da data em que este Acordo tornou-se conhecido. 7 - No caso de direitos de propriedade intelectual para os quais a proteção esteja condicionada ao registro, será
permitido modificar solicitações de proteção que se encontrem pendentes na data de aplicação deste Acordo para o
Membro em questão, com vistas a reivindicar qualquer proteção adicional prevista nas disposições deste Acordo. Tais
modificações não incluirão matéria nova. 8 - Quando um Membro, na data de entrada em vigor do Acordo Constitutivo
da OMC, não conceder proteção patentária a produtos farmacêuticos nem aos produtos químicos para a agricultura em
conformidade com as obrigações previstas no ART.27, esse Membro: a) não obstante as disposições da Parte VI, estabelecerá, a partir da data de entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC, um meio pelo qual os pedidos de patente para
essas invenções possam ser depositados; b) aplicará a essas solicitações, a partir da data de aplicação deste Acordo, os
critérios de patentabilidade estabelecidos neste instrumento como se tais critérios estivessem sendo aplicados nesse
Membro na data do depósito dos pedidos, quando uma prioridade possa ser obtida e seja reivindicada, na data de prioridade do pedido; e c) estabelecerá proteção patentária, em conformidade com este Acordo, a partir da concessão da patente e durante o resto da duração da mesma, a contar da data de apresentação da solicitação em conformidade com o
ART.33 deste Acordo, para as solicitações que cumpram os critérios de proteção referidos na alínea "b" acima. 9 - Quando um produto for objeto de uma solicitação de patente num Membro, em conformidade com o parágrafo 8.a, serão concedidos direitos exclusivos de comercialização, não obstante as disposições da Parte VI acima, por um prazo de cinco
anos, contados a partir da obtenção da aprovação de comercialização nesse Membro ou até que se conceda ou indefira
uma patente de produto nesse Membro se esse prazo for mais breve, desde que, posteriormente à data de entrada em vigor
do Acordo Constitutivo da OMC, uma solicitação de patente tenha sido apresentada e uma patente concedida para aquele
produto em outro Membro e se tenha obtido à aprovação de comercialização naquele outro Membro.

Salvo disposições em contrário nele previstas, este Acordo, na data de sua publicação para o
Membro em questão, gera obrigações com respeito a toda a matéria existente, que esteja
protegida naquele Membro na citada data, ou que satisfaça, ou venha posteriormente a satisfazer, os critérios de proteção estabelecidos neste Acordo.

Como se vê, na data em que o Acordo passou a viger (1/1/2000) para o Brasil, ele gerou
obrigações (para o Brasil) com respeito à matéria, seja a já protegida (máquinas, etc.), seja
a que vier a ser protegida (produtos farmacêuticos, seres humanos, Tc). Quais são tais obrigações? As de tratamento isonômico entre nacional e estrangeiro, ou de nação mais favorecida (MFN), etc., etc. “Gerar obrigações” não é aplicar-se diretamente como lei uniforme.
Falando “da matéria”, especificamente o art. 70 deixa de falar “do prazo”. Não obstante o
acórdão do órgão recursal da OMC no caso do Canadá (que veremos logo adiante), esta
ponderação não foi ainda posta à prova no contencioso da OMC.
Notável, da detalhada locução do art. 70 do TRIPs, que chega a minúcias, nada se lê quanto
à prorrogação do prazo das patentes existentes na data de entrada em vigor do Acordo. Ao
contrário, vale para estes o dispositivo geral do caput, qual seja, o do direito adquirido ao
ato de concessão de patentes, juridicamente perfeito, e - no Brasil - com prazo de duração
de 15 anos.
A decisão contra o Canadá no caso da prorrogação de patentes
A questão específica do efeito imediato do dispositivo de TRIPs que determina a aplicação
do prazo vintenário para as patentes foi objeto de painel na OMC, tendo como réu o Canadá. Importante decisão foi proferida no caso, prefigurando o que ocorreria para os paises
em desenvolvimento, quando, para esses, o Acordo passou a se aplicar. O Canadá, como é
óbvio, foi obrigado a aplicar TRIPs a partir da entrada em vigor do Acordo Geral, em 1995.
Por essa decisão, ficou absolutamente claro que TRIPs não se aplica diretamente. O Canadá foi compelido a mudar a sua legislação porque não se conformava ao Acrdo.
Como expõe o acórdão do órgão recursal da OMC (WT/DS170/AB/R, 18 September
2000):
The measure at issue in this dispute is Section 45 of Canada's Patent Act. Before 1 October
1989, Canada provided patent protection for a term of seventeen years from the date of grant
of a patent. Canada changed the law, with effect from 1 October 1989, to provide patent
protection for a term of twenty years from the date of filing of the application for a patent.
However, no mechanism was provided in the legislation to allow for conversion from one
system to the other.3 Consequently, Section 44 of the Patent Act establishes the new rule for
applications filed after 1 October 1989, while Section 45 maintains the seventeen year from
grant rule for patent applications filed before 1 October 1989.

A conclusão do órgão recursal foi desfavorável ao Canadá, entendendo que os art. 70.2 se
aplicariam às patentes já existentes. O decisum do acórdão foi o seguinte:
(a) upholds the conclusion of the Panel that Article 70.2, and not Article 70.1, of the TRIPS
Agreement applies to inventions protected by Old Act patents because such inventions are
"subject matter existing & and which is protected" on the date of application of the TRIPS
Agreement for Canada and, consequently, Canada is required to apply the obligation contained in Article 33 of the TRIPS Agreement to Old Act patents; and

(b) Upholds the finding of the Panel that a term of protection that does not end before
twenty years counted from the date of filing is not available under Section 45 of Canada's
Patent Act, and that, accordingly, Section 45 is inconsistent with Article 33 of the TRIPS
Agreement.
103. The Appellate Body recommends that the DSB request Canada to bring Section 45 of
its Patent Act into conformity with Canada's obligations under the TRIPS Agreement.

O órgão recursal da OMC chegou a essa conclusão pela análise do disposto no art. 27 de
TRIPs, entendendo que, ao falar de “matéria protegida”, o dispositivo aplicava-se tanto à
matéria a proteger, no caso de um pedido, quanto à matéria sob patente:
Article 70.2 gives rise to obligations under the TRIPS Agreement in respect of all "subject
matter" existing on the date of application of the Agreement, provided that the "subject matter" is "protected" on that date or meets or comes to meet the criteria for protection under
the TRIPS Agreement. We note that in Article 70.2 the word "subject matter" is followed by
the word "protected" to read "subject matter…which is protected". Although the term "subject matter" is not defined in the Agreement, it is used in various subheadings and provisions of Sections 1 through 7 of Part II of the TRIPS Agreement and is either preceded or
followed by the word "protected" or variations thereof, i.e. "protectable", "protection", to
describe the "subject matter" that can or is to be "protected".
As it is undisputed that this case involves patents, the relevant provisions are contained in
Section 5 of Part II of the TRIPS Agreement. The subheading of Article 27 is "Patentable
Subject Matter" and paragraph 1 of Article 27 provides that the "subject matter" of this Section is "inventions". The ordinary meaning of "subject matter", which is "the topic dealt with
or the subject represented in a debate, exposition, or work of art",113 and the language "patents shall be available for any inventions" in Article 27.1 of the TRIPS Agreement support
the view that "subject matter" in relation to patents is "inventions".
When we examine the "protection" available to inventions, Article 27, read as a whole, supports the view that inventions are the relevant subject matter; novelty, inventive step and
usefulness are the requirements for their "protection"; and patents are a relevant form of
"protection". This view is confirmed contextually by other provisions in Part II of the TRIPS
Agreement that deal with other "subject matter". For example, "Protectable Subject Matter"
is the subheading of Article 15, which provides, inter alia, that any distinctive sign is capable of constituting a trademark. This indicates that signs are the relevant subject matter; distinctiveness is the basic requirement for their protection and trademarks a relevant form of
protection. Other types of what we call "material" for the purpose of this analysis are described as "protected" or attracting "protection", i.e., "Protection of Geographical Indications" in subheading of Article 22, "protected design" and "protected industrial designs" in
paragraphs 1 and 2 of Article 26, which is consistent with a view that these types of "material" are specific categories of subject matter. The word "protection" is qualified by a specific intellectual property right in the phrase "copyright protection" in Article 9.2, which
provides that it "shall extend to expressions", indicating that the intellectual property right is
the form of protection and is consistent with a view that "expressions" refer to literary and
artistic works which are the relevant category of subject matter. Indeed, the whole purpose
of Part II of the TRIPS Agreement is to describe categories of "material", specify requirements of each which, if met, will entitle it to the conferral of the protection in the form of a
particular intellectual property right and then to specify those rights and their duration.
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In view of the above, we find that the term "subject matter" refers to particular "material",
including literary and artistic works, signs, geographical indications, industrial designs, inventions, layout-designs of integrated circuits and undisclosed information, which, if they
meet the relevant requirements set out in Part II of the Agreement, will attract protection in
the form of the corresponding intellectual property rights which are set out in Sections 1 to 7
of Part II of the TRIPS Agreement. We therefore find that the reference to "subject matter…which is protected" on the date of application of the TRIPS Agreement in Article 70.2
includes "inventions" that were under patent protection in Canada on 1 January 1996. We
also find that the United States has established a prima facie case that Article 70.2 is applicable to inventions protected by Old Act patents.114

Evidentemente, não se levou em conta o impacto constitucional de tal entendimento na esfera interna do Canadá, que, entretanto, optou por conformar-se ao decidido pela OMC.
Concentrar-nos-emos, assim, nos argumentos de fundo constitucional, ou típicos de nosso
sistema jurídico, que fazem inaplicáveis ao direito interno as conclusões do caso Canadá.
O novo Código não prorrogou as patentes já em curso.
Mesmo admitindo-se (para argumentar) que o TRIPs teria vigido no interregno entre o prazo no qual era exigível para os países desenvolvidos (1/1/96) até a data de aplicação da
nova lei brasileira (15/5/97), a partir de maio de 1997 tal faculdade (teórica, como se viu),
teria decaído. Quem não obteve judicialmente sua extensão de patente, após a nova Lei
certamente não poderia fazê-lo.
Enfatizam todos os que afirmam a prevalência de TRIPs sobre o Código de 1971 que, seguindo a tendência assente na nossa mais alta Corte, os Acordos como o TRIPs revogam as
leis que os precedem. Ocorre que, com a egrégia exceção da matéria tributária, a lei posterior derroga o Acordo TRIPs, no que lhe for contraditória - é essa também é a doutrina
constitucional do STF. Assim, pela mesma tese da superação do prazo de quinze anos (da
Lei de 1971) pelo prazo de vinte anos (do TRIPs), a faculdade de obter a prorrogação terse-ia expirado desde 15 de maio de 1997.
Com efeito, a Lei 9.279/96 teria derrogado o dispositivo da TRIPs, ao calar-se sobre prorrogações, e - ao contrário - ao determinar no seu art. 235 que as patentes concedidas segundo a lei anterior vigeriam pelo prazo anterior 115.
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O novo Código não poderia prorrogar patentes
Além disso, sendo a patente uma restrição à concorrência, e sendo a liberdade de iniciativa
um dos fundamentos da Carta da República, os limites da exclusividade patentária devem
ser lidos com a restrição que pressupõe uma excepcionalidade.
Com efeito, ao conceder uma patente por quinze anos, a União ao mesmo tempo constituiu
um direito a tal prazo no patrimônio do dono da patente, e garantiu à sociedade em geral, e
aos competidores do dono da patente, de que em quinze anos, a tecnologia estaria em domínio público.
Como vimos no capítulo relativo aos fundamentos constitucionais da patente, os competidores das titulares de patente, tinham um direito adquirido a exercer sua liberdade de iniciativa, em face da patente, ao fim dos quinze anos do seu prazo.
Diz Newton Silveira:
“As regras da LICC, concernentes ao Direito Intertemporal, se encontram no art. 6º, parágrafo 1º. ‘Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ai tempo em
que se efetuou’.
Daí concluiu Limongi que ‘inexiste incompatibilidade entre a idéia do efeito imediato e do
direito adquirido’(ob. Cit., p.223)
Em conclusão, não há que se confundir expectativa de direito com direito a termo.
São direitos adquiridos não só os que já se podem exercer, como ‘aqueles cujo começo tenha termo prefixo’ (p.245). Em nota à mesma página, o autor, diz que o termo pode ser estabelecido em lei, em ato administrativo, em preceito estatutário, ou ainda em ato jurisdicional. Além disso, o art. 123 do CC estabelece que o dies a quo ‘suspende o exercício, mas
não a aquisição de direito.’
À p. 251, o Autor cita Bevilacqua: “(...) o direito condicional já é um bem jurídico, tem valor econômico e social, constitui elemento do patrimônio do titular’.
A conclusão de Limongi França é: “(...) no silêncio da Lei, a regra é a irretroatividade.’(p.282).
‘O direito adquirido abrange os direitos a termo, seja final (dies ad quem), seja inicial (dies a
quo).’
Ora, o ato administrativo de concessão da patente, pelo prazo de 15 anos na vigência da lei
anterior, criou Direito adquirido para os concorrentes do titular da patente de passarem a explorar seu objeto a partir do término do prazo, não podendo ser prorrogado.
Essa é a conclusão que se impõe “

As ponderações dos juristas e advogados que postulam pela possibilidade de extensão de
direitos em geral, para aplicar essa mesma conclusão à propriedade intelectual deixam de
considerar sempre o aspecto crucial da natureza de tais direitos. Ou seja, que qualquer deles
(ou pelo menos o conteúdo patrimonial de todos eles) implica em uma restrição temporária

da liberdade de todos, e em particular, dos concorrentes, restrição constituída a prazo certo,
que simultaneamente cria um interesse juridicamente tutelado – em sede constitucional –
pela reconquista da liberdade restrita.
Ou seja, a restrição concorrencial constituída pela propriedade intelectual institui simultaneamente um direito exclusivo de explorar a criação, e um direito suscetível de aquisição,
que é o da liberdade de usar livremente a criação ao fim do prazo. Esta criação única de um
interesse imediato e um diferido, mas ambos de imediata aquisição, é a essência do equilíbrio constitucional na Propriedade Intelectual.
Assim é que se engana absolutamente Celio Borja em seu parecer de jurisconsulto no processo nº 97-21814-7 em curso perante a 9ª Vara Federal-RJ:
"Ora, nenhum direito é infringido, quando o prazo de vigência de uma patente é estendido
de quinze para vinte anos. A lei nova que aumenta ou amplia direito pessoal ou real não prejudica o titular do direito. Por isso, pode aplicar-se e incidir imediatamente, sem que se possa vislumbrar retroação proibida. "

Celio Borja não considerou, como está claro, que em cada nova patente há dois titulares – o
da exclusividade imediata, e o do direito ao uso livre, diferido. Para tomar emprestado suas
palavras, a lei nova que aumenta ou amplia direito relativo à Propriedade Intelectual prejudica o titular do direito diferido de uso livre da mesma criação.
Compreensível, embora também equivocado, o entendimento de Clóvis Beviláqua ao Artigo 649 do Código Civil 116, proposto em um tempo em que não se expressava como princípio constitucional a livre iniciativa, nem se postulava com total clareza os requisitos constitucionais da liberdade de uso das criações humanas ao fim do prazo pela qual foram instituídas:
"Para os livros publicados sob o império da lei nº 496, de 1º de agosto de 1898, e que ainda
não havia caído em domínio comum, quando entrou em vigor o Código Civil, o prazo da garantia legal é o do Código Civil, porque o direito autoral, ainda subsistente, passou a ser regulado pela lei nova. "

Note-se que a nova Lei dos Direitos Autorais (Lei 9.610, de 19.02.98) contém dispositivo
de importe semelhante no seu Artigo 112:
Art. 112 - Se uma obra , em conseqüência de ter expirado o prazo de proteção que lhe era
anteriormente reconhecido pelo § 2º do art. 42, da Lei nº 5.988, de 14 de dezembro de 1973,
caiu no domínio público, não terá o prazo de proteção dos direitos patrimoniais ampliado
por força do art. 41 desta Lei.

Assim, com o bom direito, a lei autoral não retira do domínio público o que lá já estava.
Mas, como quer Gustavo Leonardos 117
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Gustavo Starling Leonardos, Dos Prazos de Validade das Patentes em Vista do Acordo "Trips" e da Nova Lei de
Propriedade Industrial (Lei Nº 9.279/96)

Ora, o prazo de proteção que era estipulado no § 2º do Artigo 42, da anterior Lei nº
5.988/73, como disposto no Artigo 112, acima transcrito, não se estende às obras que já tenham caído em domínio público, ficando claro que as obras cujo prazo de proteção ainda estejam em vigor serão abrangidas pelo novo prazo do Artigo 41, isto é, os prazos de proteção
passam de 60 para 70 anos, sem necessidade de nenhum dispositivo que trate diretamente da
matéria.

Tal ilação, a contrario senso, conflita porém com o texto constitucional 118.
O tema de impossibilidade constitucional de retirar do domínio público algo que nele já se
achava é analisada, à luz do direito brasileiro e americano, no capítulo desta obra acerca do
impacto da Cata Magna sobre a propriedade intelectual.
Problemas de TRIPs: Obrigação de Uso das patentes
Para surpresa de muitos, o texto final do TRIPs veio a incluir a previsão de licenças compulsórias para patentes 119. Embora limitadas e minuciosamente regulamentadas no novo
Acordo, tais licenças podem ser um instrumento restrito, ainda que valioso, para o desenvolvimento industrial e tecnológico dos países em desenvolvimento.
No TRIPs, a licença é um procedimento de caráter individual; não caberia um licenciamento público genérico, como se fez, no tocante a determinadas tecnologias, no Direito Mexicano recente - uma espécie de domínio público pago. O pressuposto da autorização compulsória, além disto, é a recusa continuada do titular em consentir na licença ofertada em
termos e preços comercialmente razoáveis.
A licença será sempre limitada ao tempo e ao alcance necessário para atender suas finalidades, e será não exclusiva e intransferível. Num dispositivo que, embora limitante, enfatiza a
necessidade da existência de licenças compulsórias para obrigar à utilização efetiva da patente no mercado interno, o TRIPs exige que a autorização seja predominantemente para
atender tal mercado.
A utilização por interesse público, de caráter temporário, pode dar-se nas hipóteses de emergência nacional, em outras circunstâncias de extrema urgência, ou nos casos de uso
público de caráter não comercial.
Também é admitida a licença de dependência, na qual o detentor de uma nova invenção,
relativa a uma inovação importante de considerável significado econômico, cujo uso dependa da atuação em área coberta por patente anterior de terceiros, obtém permissão do
Estado para usar sua própria tecnologia, pagando royalties ao titular do outro privilégio,
que terá igual acesso à patente dependente.
Importante aspecto do TRIPs é a previsão de licenças compulsórias para remediar aspectos
“não competitivos” da patente, como apurado em procedimento próprio. Nestes casos, a
autoridade administrativa ou judicial pertinente pode, inclusive, recusar a cessação da auto-
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rização de usos se entender que o abuso do poder econômico é suscetível de continuar ou
retornar.
Nada obsta, além disto, como faculdade do titular da patente, a utilização da chamada licença de direitos, que lança em oferta pública, a certo preço e condições, a autorização para
explorar o privilégio.
Parece também importante estipular que a mudança de condições que deram causa à concessão da licença (o que levaria a sua revogação, segundo o padrão TRIPs) só se reputem
superadas e de difícil recorrência caso a alteração seja suscitada e judicialmente comprovada pelo interessado, assegurado no entanto ao beneficiário da licença o direito de retenção
do uso do direito, caso não indenizado pelos dispêndios e investimentos realizados, ainda
que excluído o lucro cessante.
Em importante diferendo, os Estados Unidos suscitaram em 2001, no órgão jurisdicional da
OMC, a compatibilidade, perante o TRIPs, de uma licença compulsória por interesse público prevista na legislação brasileira. Apesar de o pleito não ter chegado a julgamento, a pretensão americana foi retirada, perante um consenso geral de que, pelo menos no que tocava
à pandemia da AIDs, quanto à qual fora ameaçada a licença brasileira, o interesse público
pertinente parecia satisfazer TRIPs. Nosso caso em análise neste ponto é, porém, outro.
A questão aqui é a possibilidade de implementar-se a licença compulsória por falta de uso
efetivo, no contexto do TRIPs. O tema será objeto de análise mais adiante.
Caducidade
O TRIPs não extingue a possibilidade de utilizar-se a caducidade como parte da legislação
relativa às patentes, exigindo apenas que haja possibilidade de revisão judicial da respectiva
decretação - o que já é assegurado no sistema constitucional brasileiro 120. Aplica-se, desta
maneira, o parâmetro da Convenção de Paris, agora vigente entre nós na sua versão de Estocolmo, que só permite caducidade por falta de uso (mas não por outros motivos) após a
concessão de licença compulsória, se esta não se mostrar eficaz para reprimir o abuso.
Obrigações de caráter limitado.
A nova lei nacional dos países em desenvolvimento deverá fazer uso do permissivo do padrão TRIPs, de estabelecer certas obrigações de caráter limitado, facultadas desde que não
se imponha qualquer ônus que cause prejuízo injustificado ao seu titular. Tais obrigações
poderiam compreender, por exemplo, o dever do titular de patentes concedidas em setores
de particular importância econômica ou social de fazer um relatório periódico de mercado,
indicando o uso, inclusive por importação, da matéria patenteada; ou de indicar em que
países o privilégio foi solicitado ou obtido, com apresentação dos respectivos exames.
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Os acordos da OMC são compatíveis com o uso efetivo das patentes
Questão relevante é se com o novo Acordo, permanece possível incluir na legislação nacional de país membro da OMC e do Acordo uma norma exigindo o uso efetivo das patentes.
Embora, como se viu, não se tenha qualquer proibição literal no Acordo, certos interpretes
têm entendido que o princípio de não discriminação da OMC impediria tal disposição como
parte da legislação nacional dos países membros.
O texto em questão é o seguinte:
ARTIGO 27
MATÉRIA PATENTEÁVEL
1 - Sem prejuízo do disposto nos parágrafos 2 e 3 abaixo, qualquer invenção, de produto ou
de processo, em todos os setores tecnológicos, será patenteável, desde que seja nova, envolva um passo inventivo e seja passível de aplicação industrial. Sem prejuízo do disposto no
parágrafo 4 do Artigo 65, no parágrafo 8 do Artigo 70 e no parágrafo 3 deste Artigo, as patentes serão disponíveis e os direitos patentários serão usufruíveis sem discriminação quanto
ao local de invenção, quanto a seu setor e quanto ao fato de os bens serem importantes ou
produzidos localmente.

A cláusula integrante deste caput do Art. 27, diretamente sob nosso escrutínio é, assim, a
seguinte:
“os direitos patentários serão usufruíveis sem discriminação quanto ao local de invenção,
quanto a seu setor e quanto ao fato de os bens serem importantes ou produzidos localmente”.

Por suas características, o trecho indicado merece tratamento autônomo, abstraídas inclusive as remissões que o texto integral faz a outros dispositivos do acordo. Com efeito, ao contrário das outras normas constantes do Art. 27, ou daquelas a que se faz referência específica, o segmento em questão aparentemente se voltaria não à dos direitos relativos às patentes, mas a seu .
Assim, concentraremos nossa atenção nas regras de Direito Internacional Público pertinentes ao exercício dos direitos da patente, em particular no que toca às hipóteses onde este
exercício possa sofrer influencia da importação de produtos relevantes à tal patente.
Elemento essencial para a interpretação de nossa cláusula é o fato de o texto do Acordo
. Pelo contrário, foi ele redigido pelo Presidente do Grupo de TRIPs, com base em propostas escritas e sugestões orais colhidas durante a reunião. Assim, não há, neste caso, como se
fazer valer das intenções dos países membros para iluminar o texto, configurando-se ele
como norma abstrata e não convencional em sentido estrito.

Da interpretação especifica do art. 27 de TRIPs - a noção de “discriminação”.
Em nossa cláusula, ressaltam as expressões “the patents shall be enjoyable ”. Parece, assim,
necessário definir qual sentido se dar à expressão, no tocante a importação de produtos relevantes.
A expressão não tem significado jurídico de alcance genérico, unívoco e preciso. Em Direito Interno, sua mais notável elaboração no tocante à importação de produtos se encontra no
Direito Constitucional Americano, em particular no tocante à chamada “commerce clause”.
No entanto, nota um renomado constitucionalista 121, tratando especificamente do tema da
importação de produtos ou serviços os estados da federação americana, que os tribunais
locais fazem “often amorphous invocations of discrimination”. Para o autor, no atual estágio do direito nos Estados Unidos “discrimination and protectionism can be chameleon-like
terms”, para concluir que, na matéria “discrimination is not a self defining term”.
Dentro deste contexto, a tendência do Direito Americano quanto à discriminação na importação de produtos e serviços, é a de que
“The Supreme Court has viewed with particular suspicion state statutes requiring business
operations to be performed in the home State that could be more efficiently be performed
elsewhere” 122 .

Aplicando este entendimento, a Suprema Corte desenvolveu métodos analíticos para identificar quando há ou não discriminação em matéria de requisitos para a importação ou obrigação de exercitar atividade econômica no estado da federação. A regra legal pertinente
decorre do caso Pike v. Bruce Church Inc. 397 U.S. 137 (1970)123:
The general rule can be phrased as follows: Where the statute regulates evenhandedly to effectuate a legitimate local public interest and its effect on the interstate commerce is only
incidental, it will be upheld unless the burden imposed on commerce is clearly excessive in
relation to putative local benefits. If a legitimate local purpose is found, then the question
becomes one of degree. And the extent of the burden that will be tolerated will of course depend on the nature of the local interest involved, and on whether it could be promoted as
well with a lesser impact on interstate activities”.

Embora, como vamos constatar, o critério de equilíbrio de interesses seja perfeitamente
aplicável, em tese, às normas nacionais relativas ao exercício dos direitos de patente, esta
elaboração jurisprudencial não se estende, de forma alguma, ao contexto do TRIPs.
Nota um dos mais consagrados constitucionalistas americanos:
What Marshal merely adumbrated in Gibbons became central to our whole constitutional
scheme: the doctrine that the commerce clause, by its own force and without national legislation, puts into the power of the Court to place limits upon state authority. Marshall’s use
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of the commerce clause greatly furthered the idea that though we are a federation of states
we are also a nation, and gave momentum to the doctrine that state authority must be subject
to such limitations as the Court finds it necessary to apply for the protection of the national
community. 124

Ou seja, tal interpretação da noção de discriminação dada no Direito Constitucional Americano através da aplicação da commerce clause presume uma , uma submissão a um poder
central. Tal situação parece ainda remota no cenário onde se tece o TRIPs.
Ao contrário do que ocorre no Direito Interno, no Direito Internacional o princípio regente
é da soberania econômica dos Estados. A regra de não discriminação só existe quando explicitada, e nos estritos termos em que o é. Diz Georg Schwarzemberger:
“In the absence of bilateral and multilateral treaty obligations to the contrary, international
Law does not ordain economic equality between the States nor between their subjects. Economic sovereignty reigns supreme. It is for each subject of international Law to decide for
itself whether and, if so, in which form, it desires to grant equal treatment to other States
and their subjects or give privileged treatment to some and discriminate against others 125

Claro, desta forma, que não se presume a aplicação de um Direito Natural à não discriminação em matéria de Comércio Internacional 126. O que há de não discriminação é o que
está escrito nos tratados relevantes.
Discriminação nos acordos do âmbito da OMC
No âmbito do TRIPs, a questão em exame não está imersa em “amorphous invocations of
discrimination”, como ocorre no Direito Americano. No caso da OMC, como da CUP, temos instrumentos, tradição, e prática que apontam um sentido bastante claro para o uso da
expressão “discriminação”.
O GATT, em seu corpo básico, contem duas regras centrais relativas à discriminação 127: a
do Artigo I, relativo à Nação Mais Favorecida (MFN), e a do Art. III, que regula o chamado
“tratamento nacional”. Diz John Jakson:
“The national treatment, like the MFN obligation, is a rule of ‘nondiscrimination’. In the
case of MFN, however, the obligation prohibits discrimination between goods from differ-
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ent exporting countries. The national treatment clause, on the other hand, attempts to impose
the principle of nondiscrimination as between goods which are domestically produced, and
goods which are imported. It is, needless to say, a central feature of international trade rules
and policy.” 128

Assim, os princípios básicos de não discriminação são de que nenhum membro da OMC
pode tratar diferentemente os demais membros, nem estabelecer desigualdade entre nacionais e estrangeiros.
Tais regras estão igualmente refletidas, no tocante ao TRIPs, em dispositivos próprios de
MFN e de tratamento nacional:
ARTIGO 3
TRATAMENTO NACIONAL
1 - Cada Membro concederá aos nacionais dos demais Membros tratamento não menos favorável que o outorgado a seus próprios nacionais com relação à proteção da propriedade intelectual, salvo as exceções já previstas, respectivamente, na Convenção de Paris (1967), na
Convenção de Berna (1971), na Convenção de Roma e no Tratado sobre a Propriedade Intelectual em Matéria de Circuitos Integrados.
ARTIGO 4
TRATAMENTO DE NAÇÃO MAIS FAVORECIDA
Com relação à proteção da propriedade intelectual, toda vantagem, favorecimento, privilégio ou imunidade que um Membro conceda aos nacionais de qualquer outro país será outorgada imediata e incondicionalmente aos nacionais de todos os demais Membros.

A mesmo princípio de “tratamento nacional” é regra básica da Convenção de Paris, como
parâmetro de não discriminação. Como diz o Art. 2o. da CUP:
“os cidadãos de cada um dos países contratantes gozarão em todos os demais países da União,
no que concerne à Propriedade Industrial, das vantagens que as respectivas Leis concedem atualmente ou vierem posteriormente a conceder aos nacionais” .

A Convenção porém, vai além: “tudo isso sem prejuízos dos direitos previstos pela presente
Convenção”. Ou seja, quando a Convenção der mais direitos aos estrangeiros do que os
derivados da Lei nacional, prevalece a Convenção.
Diz Bodenhausen, nos comentários oficiais da OMPI sobre o Art. II da Convenção 129:
“The advantages which the nationals of the countries of the Union may claim in any other
member country consist in the application, without any discrimination, of the national law as
applied to the nationals of the country itself.”
(...)
“Under this category comes the very basic rule of the Convention, that nationals of each member State shall, as regards the protection of industrial property, enjoy in all other member States
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the advantages that their respective laws grant, or may grant in the future, to nationals of these
latter member States”

Assim, por força da CUP, não existe discriminação quando a lei de um país dá idêntico
tratamento ao seu nacional e a um estrangeiro, beneficiário da Convenção 130.
Conceito relevante de discriminação
Como se vê, o princípio de tratamento nacional no TRIPs, que é, como veremos, nosso parâmetro relevante, identifica-se com o mesmo princípio da CUP, mencionado acima. Seja
no TRIPs, seja na CUP, a regra é precisamente a mesma.
Aliás cumpre notar que, embora absolutamente compatível com o mesmo princípio do Acordo Geral, o “tratamento nacional” do TRIPs não é exatamente igual ao do GATT 1947.
Enquanto que no Art. III do Acordo Geral o tratamento nacional se restringe ao nível da
igualdade objetiva (entre ), a norma do TRIPs - como sempre o exigiu a CUP - requer igualdade subjetiva (entre ).
De outro lado, já não mais a nível de interpretação, e sim levando em conta os requisitos de
vigência dos tratados, a mesma solução se impõe. Pela norma de integração entre os dois
tratados sobre Propriedade Industrial constante do Art. 2 da TRIPs, aplica-se no tocante às
partes de I a IV do novo acordo, a regra do Art. II da CUP.
Qualquer dúvida quanto ao alcance da regra de não discriminação contida no Art. 27 da
TRIPs, assim, deve ser entendida em sintonia com o princípio de tratamento nacional do
Art. II da CUP, o qual, na forma do Art. 30.2 da Convenção de Viena, é a regra predominante.
Desta feita, não se introduz, com a TRIPs, no tocante ao standard de não discriminação,
nenhum novo requisito, nenhuma nova feição, à regra de não discriminação da Convenção
de Paris. Mais ainda, como esta é consagrada por uma tradição de cento e dez anos de aplicação pacífica , aplica-se ao entendimento do Art. 27 da TRIPs, na forma do Art. 30.2.b da
Convenção de Viena, a prática seguida desde 1884 na aplicação da Convenção de Paris.
Resumindo: o que nunca foi considerado discriminatório pela Convenção de Paris não passará a sê-lo sob a TRIPs.
Patentes e importação
O segundo elemento relevante à nossa análise constitui-se das palavras “patent rights [shall
.”
be] enjoyable without discrimination (...)
Como já se viu, as razões históricas de sua inclusão no texto do TRIPs são rigorosamente
irrelevantes para a definição da pertinente, a qual se construirá a partir do texto efetivamente legislado (mens legis), e não dos motivos ou obscuras intenções dos legisladores
(mens legislatoris).
130

A regra da União, porém, não prescreve (salvo algumas poucas, mas importantes exceções) qual o conteúdo destas
normas nacionais. É a TRIPs que vai estabelecer, pela primeira vez a obrigação de incluir na legislação interna determinados padrões de proteção

No entanto, vale aqui lembrar o porquê desta redação tal pouco pertinente a um artigo do
TRIPs que fala da , não do dos direitos de patente.
A preocupação subjacente à cláusula, como se pode discernir da crônica das negociações do
TRIPs, é a do requisito de uso efetivo das patentes, que, segundo a CUP, sempre foi facultado aos países membros da velha Convenção de 1883 introduzir, sob certas condições, em
suas leis nacionais. Certos negociadores repetida e incessantemente tentaram conformar ao
TRIPs norma específica que vedasse tal requisito.
A redação agora em escrutínio foi introduzida, em fase derradeira das negociações, possivelmente no mesmo intuito. O qual, segundo os princípios relevantes do Direito Internacional Público, não parece absolutamente prosperar.
A CUP e o uso efetivo
Regra central em nossas cogitações é do Art. 5o. A.1 da Convenção de Paris:
“A introdução que fizer o proprietário da patente, no país onde tiver sido expedida a patente
de objetos fabricados em um ou em outros países da União, não importará em caducidade”.

Vale explicar o sentido desta norma. A legislação da França, ao momento da negociação da
CUP em 1879, determinava a perda da patente para quem importasse o produto patenteado
do exterior. Quem importasse o produto patenteado, teria sua patente caducada. Já em
1883, o trecho em questão foi incorporado ao texto convencional 131
O que a Convenção proíbe é que seus países membros imponham em suas leis nacionais a
caducidade da patente pelo simples fato da importação do produto objeto do privilégio. Mas
tal proibição não se estende ao requisito do uso obrigatório da patente no país,
Tanto assim, que a Convenção prossegue, no mesmo Art. 5o.:
“Apesar disso, cada um dos países contratantes terá a faculdade de adotar medidas legislativas necessárias à prevenção dos abusos que puderem resultar do exercício de direito exclusivo conferido pela patente, por exemplo, por falta de uso efetivo.”
Estas medidas não poderão prever a caducidade da patente, a não ser que a concessão de licenças obrigatórias não seja suficiente para prevenir esses abusos. Não se iniciará nenhum
procedimento de caducidade antes que expire dois anos da concessão da primeira licença
obrigatória.”

Diz Bodenhausen:
“The provision concerning the abuses which might result from the exercise of exclusive
rights conferred by the patent relates to a very important question of patent law. Although
patents, even apart from their exploitation, are considered beneficial to the industry, as they
publish inventions which may inspire other inventions, and fall into the public domain after
the expiration of their term, it is believed in many countries that, in order to be fully justified, patents should also be used for working the patented invention where the patent is
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granted, and not merely as an exclusive right to prevent others from doing so or to control
importation132.

Demoremo-nos um pouco a entender tal regra e seu propósito.
O requisito do uso efetivo
A própria essência da política industrial, aplicada ao sistema de patentes, é a obrigação de
explorar o objeto do privilégio 133. Consiste na realização do direito, com vistas a obter dele
um uso conforme ao interesse público 134.
A questão é: que tipo de uso deve ser este? A exploração através da fabricação do produto
no país que concede a patente, ou do uso do processo? A comercialização do produto patenteado, ou a fruição de seus efeitos pelos consumidores bastam para satisfazer ao interesse
público?
Argumenta-se que, para racionalizar a produção, instalando as unidades industriais onde
melhor estariam, atendendo às vantagens comparativas, não seria exigível, absolutamente, a
exploração industrial do privilégio em cada país que o concedesse; a rigor, nem sequer a
comercialização seria imposta, sob pena de falsear o ciclo natural dos produtos, obrigando a
uma inovação artificial, incompatível com a demanda dos mercados menos sofisticados.
Adotando a tese de que o investimento privado, deixado em plena liberdade, tomará o caminho mais eficiente não só para os objetivos do investidor (a maximização do retorno e
velocidade de crescimento da empresa) como também - possivelmente a médio e longo
prazo - para os da sociedade como um todo, não cabe exigir qualquer uso adequado da patente. Talvez, apenas, que ela não seja usada para extinguir a concorrência em geral.
Presumindo-se, de outro lado, que os interesses da sociedade possam divergir dos do investidor, ou que o interesse de certos países não coincida com os propósitos de determinados
investidores, surge então a necessidade de mecanismos de re-orientação do uso das patentes, por exemplo através das mencionada caducidade e das licenças compulsórias.
A solução da CUP, quanto ao ponto, é verdadeiramente uma de equilíbrio entre os interesses divergentes:
“The provisions under examination aim at striking a balance between the said considerations. It gives the member states the right to legislate against the abuses which might result
from the exercise of the rights conferred by the patent, for example, failure to work, but on
condition that the provisions of paragraph (3) and (4) of the Article are respected” 135.
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Realiza a CUP, neste passo, o objetivo expresso pela TRIPs, operando “to the mutual advantage of producers and users of technological knowledge and in a manner conducive to
social and economic welfare, and to a balance of rights and obligations”.
O TRIPs incorpora plenamente tais mecanismos. Com efeito, já entre os princípios que
adota (Art.8), lê-se:
2 - Desde que compatíveis com o disposto neste Acordo, poderão ser necessárias medidas
apropriadas para evitar o abuso dos direitos de propriedade intelectual por seus titulares ou
para evitar o recurso a práticas que limitem de maneira injustificável o comércio ou que afetem adversamente a transferência internacional de tecnologia.

No capítulo especificamente dedicado às patentes, conta igualmente outro dispositivo de
mesmo teor:
ARTIGO 30
EXCEÇÕES AOS DIREITOS CONFERIDOS
Os Membros poderão conceder exceções limitadas aos direitos exclusivos conferidos pela
patente, desde que elas não conflitem de forma não razoável com sua exploração normal e
não prejudiquem de forma não razoável os interesses legítimos de seu titular, levando conta
os interesses legítimos de terceiros.

Mais ainda, como se viu acima, o Acordo vai a detalhe tal que regula com minúcia as limitações possíveis a uma patente.
Como se vê, apesar de regular minuciosamente o uso não autorizado , em nenhum momento o Art. 31 do TRIPs veda a licenças obrigatórias em razão de não uso da patente. De outro
lado, também como já visto, não há vedação geral ao uso da caducidade.
Não se encontra, desta forma, nenhum índice no texto do Acordo, fora da cláusula em exame, que conduzisse à idéia de que as disposições da CUP relativas ao uso efetivo das patentes tivessem sido revogadas. Vejamos, enfim, se a própria cláusula perfez tal revogação.
O significado da cláusula de não discriminação.
O primeiro instrumento de interpretação da cláusula é o sistemático; o clássico método de
interpretação que presume serem as normas jurídicas dotadas de coerência intrínseca e organização lógica. Ou seja, que a disposição em seções, parágrafos e artigos obedece a certo
sentido classificatório, voltado à iluminação do sentido do texto, ainda que sem a precisão
científica de um Linnaeus.
No caso da TRIPs, a presunção de logicidade e coerência é muito mais forte, já que o texto
foi redigido por uma só fonte, unitariamente, sem as incertezas e imprecisões que resultam
de uma negociação de palavra em palavra, tão típica dos tratados internacionais. O Presidente do Grupo TRIPs poderia apresentar qualquer disposição em seu texto; ao escolher a
que temos, fixou com clareza o sentido do texto.
A cláusula em questão se insere em um artigo cujo título e matéria efetiva é “”Patentable
Subject Matter”. Ou seja, aquilo que pode ser objeto de um pedido de patente. Parece razo-

ável assim o entendimento de que, em princípio, as disposições do Art. 27 se voltam aos
requisitos de patenteabilidade, ou seja, aos pressupostos da concessão da patente.
A regras relativas ao conteúdo dos direitos 136, prazo e limitações eventuais , enfim, todas
as questões relativas à vicissitudes da patente após sua concessão são tratadas em disposições específicas.
No entanto, o Art. 27 menciona que “patents shall be available and patent rights enjoyable
(...).” Literalmente, menciona-se o exercício do direito, e não só os pré-requisitos de sua
concessão. Mas, para emprestar alguma sistematicidade ao texto, torna-se necessário interpretar que os pressupostos de exercício a que se refere o Art. 27 sejam incondicionais e
intrínsecos à dos direitos.
Com efeito, uma patente, já desde sua nascença, existe sob certas limitações de exercício.
Que só possa valer no país que a concede, é um dos pressupostos do direito. Que só vija
por, no máximo, tantos ou quantos anos, é outro pressuposto incondicional e intrínseco.
Que não seja oponível aos outros eventuais inventores que não tenham pedido proteção,
pode ser outro requisito imposto pela lei nacional, sempre como limite intrínseco e incondicional ao exercício do Direito.
A coerência de um texto tão precisamente redigido, como o do TRIPs, exige que se trate,
neste artigo, exclusivamente dos pressupostos de obtenção e dos pressupostos de exercício
da futura patente.
Ou seja, o Art. 27 deve ser lido de forma a impor que, ao momento em que a patente seja
concedida, não exista, nesta origem, nenhum diferença quanto aos três elementos que menciona.
Por exemplo, no tocante ao campo de tecnologia, o Art. 27 proíbe que se conceda patente
de medicamentos só oponível contra produtos importados. Quanto ao local de invenção,
veda que se negue patentes se a invenção for realizada em certo território (por exemplo, na
África do Sul), ou se restrinja o exercício apenas às invenções concebidas em determinada
área (por exemplo, o MERCOSUL).
Mas fugiria à sistemática do Acordo entender-se que o Art. 27 se refira ao uso efetivo, que
é não pressuposto intrínseco e incondicional, mas condição de manutenção do direito, dependente para sua implementação de atos posteriores e eventuais do titular da patente ou de
terceiros.
Interpretação segundo o contexto.
Passemos agora a analisar nossa cláusula segundo as regras de interpretação contextual que
resultam da Convenção de Viena.
Uma consideração liminar é que o Art. 27 do TRIPs ocupa espaço livre.
A parte final do caput do Art. 27 refere-se simultaneamente “to the place of invention, the
field of technology and whether products are imported or locally produced” 137. As três
hipóteses se distinguem de forma muito clara.
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Art. 28 - Rights Conferred e Art. 29 - Exceptions to the rights conferred.

Quanto à regra relativa ao local de invenção e ao campo de invenção, a noção de não discriminação se endereça a questões quanto às quais a CUP não se voltava. Não há na Convenção de Paris norma que obrigasse aos países membros conceder patentes para todas as
áreas de tecnologia 138, nem impondo que se trate as invenções realizadas no exterior da
mesma forma do que se tratem as criações nacionais 139.
Confirma-o Bodenhausen:
“In the field of patents, for instance, the convention leaves the member states entirely free to
establish (...) the patent should be granted (...) in which fields and for which term.” 140

Mas também não há nenhuma norma especificamente dando aos países membros o direito
de escolher quais campos da tecnologia em que a legislação nacional poderia ou não dar
patente. A nova norma do TRIPs apenas ocupa um espaço vazio, em que a CUP nem assegurava uma faculdade, nem vedava uma prática.
Cabe, agora, afirmar que a cláusula do art. 27 de TRIPs se sujeita à CUP. Quanto à importação de produtos, em face da produção local, há uma norma proibitiva explícita - a que
veda a caducidade só pelo fato da introdução no país de produto importado. Também se
tem outra norma que especificamente dá aos países membros uma para exigir o uso efetivo
das patentes concedidas localmente.
Ou seja, o campo normativo está quase inteiramente ocupado - com a notável exceção que
se verá adiante. Aliás, como já se demonstrou, ocupado de forma absolutamente compatível
com os objetivos, os princípios e as normas do TRIPs.
Assim, tanto pelo dispositivo da Convenção de Viena segundo o qual as normas do TRIPs
devem ser interpretadas em consonância com a CUP, quanto pela regra de integração segundo a qual, em divergência aparente, prevalece a norma da Convenção anterior, a cláusula em análise não se oporá, em princípio, às normas vigentes.
Exceção não configurada
Teríamos, no caso, uma exceção aos princípios gerais? Ao se verificar uma possibilidade de
exceção a um princípio geral, cumpre verificar, primeiramente, se há alguma forma útil de
aplicação da regra genérica ao caso 141. Inelutavelmente, há.

137
Vai-se tomar como hipótese, nesta seção, que as regras do Art. 27, capu, in fine constituem-se casos de não discriminação objetiva. Não seria este o entendimento que resulta da análise feita até agora. Mas perseguiremos esta suposição
para demonstrar que, mesmo sem utilizar do conceito de não discriminação subjetiva, que é o aplicável ao TRIPs, a cláusula em exame não proíbe a exigência de uso efetivo.
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A proibição de tomar a importação de qualquer produto como motivo para atacar a patente,
no regime do Art. 5 A.1 da CUP, só alcança a caducidade da patente. Não se estenderia a
qualquer outra restrição, permissível sob a regra da Convenção de Paris. Diz Bodenhausen,
falando do assunto:
“The provision is rather narrowly worded and leaves the member States free to regulate the
importation of patented articles by other means and in other circumstances than those referred to in this provision”142.

Tem-se aí no uma faculdade, assegurada aos Estados membros da CUP, de regular a sanção
da importação dos produtos, mas simplesmente um espaço não ocupado pela CUP. A nova
norma, sem conflito com a Convenção de Paris, pode estender a vedação do Art. 5 A.1 para
outras hipóteses.
Assim, cabe perfeitamente entender que, a partir da vigência do Art. 27 do TRIPs, não se
pode caducar, nem tomar medida similar, em detrimento de uma patente. Este é o efeito útil
da nova disposição do TRIPs.
Art. 27 do TRIPs e uso efetivo
Como já vimos, coisa inteiramente diversa é o requisito de uso obrigatório. A cláusula em
análise não se estende, de nenhuma forma, a tal campo. Com efeito, não se pode distinguir
qualquer discriminação, objetiva ou subjetiva, num dispositivo da lei nacional que, em sintonia com a CUP, imponha o requisito de utilização da patente num território determinado.
Subjetiva, pois se o requisito se impõe igualmente a nacionais e estrangeiros, e a todos estrangeiros, não se viola os Arts. 3o. e 4o. do TRIPs nem o Art. 2o. da CUP.
Objetiva, no que importa à cláusula em questão, porque no requisito de uso efetivo não se
precisa distinguir entre produto importado e o produzido localmente. Quer se importe, quer
não se importe o produto, a falta de uso efetivo pode ser apurada tendo em vista a utilização
no território pertinente.
Ainda que não haja qualquer importação, ainda que o produto não seja fabricado em parte
alguma no exterior, pode-se apurar a efetividade do uso da mesma forma 143. Sem distinguir, de nenhuma forma entre produção local produto importado.
Outro entendimento talvez se pudesse manter se a redação da cláusula em exame, ao invés
de referir-se a produtos importados e produzidos localmente, tivesse:
a) proscrito distinções entre um território e outro para efeitos de apuração de uso efetivo; ou
b) considerado como uso efetivo o suprimento por importação às necessidades de mercado; ou
c) diretamente vedado o requisito de uso efetivo.
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Op.cit. p. 69.

Note-se que lei brasileira em vigor aplica a Convenção de Paris nestes exatos termos. Não há distinção entre importação ou não importação para se apurar o uso efetivo.

Mas claramente não o fez. Tratando-se de norma abstrata, onde impõe-se necessariamente a
interpretação textual, há que se entender que a definição do que é uso efetivo recai, na forma do Art. 5o. da CUP, sobre a legislação nacional.
Assim, caso eleja como uso efetivo a fabricação do produto resultante da patente, ou o uso
do processo, num território determinado, a lei local não violará o princípio de não discriminação, deduzido segundo as normas dos Arts. 3 e 4 do TRIPs e do Art. 5o. da CUP.
Igualmente não infringe tal princípio a lei nacional que definir como uso efetivo o suprimento do seu mercado por qualquer meio. Ambas estas hipóteses, ou quaisquer outras que
obedecerem o princípio de equilíbrio de interesses definido no Art. 7o. do TRIPs, são perfeitamente compatíveis com as normas do GATT 1994.
O TRIPs admite o uso efetivo das patentes
Entendemos, assim, que o Art. 27 do Acordo TRIPs não proíbe a inclusão nas leis nacionais dos países membros da exigência de uso efetivo para as patentes, desde que obedecidos os parâmetros da Convenção de Paris, em seu Art. 5o.
As razões para tal convicção são as seguintes:
a)
Não se introduziu, com a TRIPs, nenhum novo requisito à regra de não discriminação da Convenção de Paris.
b)
O Acordo, fora da cláusula em exame, não revoga as disposições da CUP relativas
ao uso efetivo das patentes.
c)
A interpretação sistemática do Acordo TRIPs determina que o Art. 27 regula exclusivamente os pressupostos para o exercício de uma patente que sejam incondicionais e intrínsecos à concessão, não se aplicando às regras relativas à manutenção do direito, uma vez
concedido. Assim, a norma não afeta a exigência de uso efetivo.
d)
Não houvesse tal entendimento, ainda assim o Art. 27 não poderia ser entendido de
forma a vedar a exigência de uso efetivo. Em primeiro lugar, porque continua em vigor a
Convenção de Paris, que a assegura.
e)
Em segundo lugar, porque no uso efetivo se leva em conta a exploração da patente:
mesmo sem importar nada, ocorre falta de uso. Não há pois a discriminação mencionada na
cláusula entre a importação e a fabricação local.
f)
Outro seria o entendimento, se o TRIPs regulasse a noção de uso efetivo, ou proibisse discriminar entre território nacional e estrangeiro para apuração da exploração ou ainda tivesse disposto diretamente que importação também é uso. Mas não o fez.
f)
Assim, não há qualquer discriminação, seja perante do Art. 27, seja perante o restante dos dispositivos do TRIPs, na eventual imposição pela lei nacional de um requisito de
uso efetivo, desde que constituído em exata conformidade com os parâmetros do Art. 5o. da
CUP.

Bibliografia: Propriedade Intelectual e TRIPs
Carminatti, Antonella, A Proteção das Indicações Geográficas no TRIPs, Revista da ABPI
18 (1995)
Correa, Carlos Maria, Implementing the TRIPs Agreement, General Context and Implications for Developing Countries, Third World Network.
Correa, Carlos Maria, Intellectual Property Rights, the WTO and Developing Countries. The
TRIPS Agreement and Policy Options. Third World Network.
Correa, Carlos Maria, Review of the TRIPS Agreement: Fostering the Transfer of Technology to Developing Countries, Third World Network - TWN Trade & Development Series
13.
Das, Bhagirath Lal, An Introduction to The WTO Agreements - Trade and development issues and the world trade organization. Third World Network
Das, Bhagirath Lal, The World Trade Organisation. A Guide to the Framework for International Trade. Third World Network.
Dreier, T., «TRIPs and Enforcement of Rights" in F-K Beier e G. Schricker (eds), From
GATT to TRIPs - The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
(1996).
Emmert ,V. F., «Intellectual Property in the Uruguay Round - Negociating Strategies of the
Western Industrialized Countries» (1990) Michigan Journal of International Law 1317.
Gervais, V. D., The TRIPs Agreement - Drafting History and Analysis (1998)
Stewart, T.P. (ed.), The GATT Uruguay Round - A Negotiating History (1986-1992)
(1993),

